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Abstract 

 

Simulations are an important part of the process of designing new computer 
boards at the Centre of Excellence - Computers at Saab AB in Jönköping. The 
earlier problems and weaknesses in the design can be found during the design 
process the less time and money it will take to fix them. The engineers at CoE 
uses HyperLynx, an analysis and simulation software from Mentor Graphics, to 
simulate all the critical nets at the board. By doing so, the majority of the 
problems can be fixed before the prototyping stage. 

However, the engineers need to know how the simulated signals relate to real 
signals if the simulator is to be useful. Therefore the question to be answered in 
this study is how well does the simulated signals in HyperLynx imitate real signals?  The 
question was answered by comparing simulated signals with measurements of 
corresponding signals on a test board. 

Overall the shapes of the signals are matching for both which reflections occurs 
and the timing of the reflections. The only noticeable difference found throughout 
the study is a slightly smaller amplitude of the reflections for the simulated signals 
compared to the corresponding measured signal. Due to these results, HyperLynx 
can be considered a high quality simulator.  
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Sammanfattning 

 

Simulering är en viktig del av utvecklingsarbetet för nya datorkort hos Centre of 
Excellence - Computers på Saab AB i Jönköping. Ju tidigare i utvecklingsarbetet 
som defekter och svagheter hos designen hittas desto enklare och mindre 
kostsamma blir ändringarna att införa. På CoE används simulerings och 
analysverktyget HyperLynx från Mentor Graphics för att simulera alla kritiska nät. 
På så sätt kan svagheter hos en design hittas redan innan prototypstadiet. 

För att simulatorn ska vara användbar krävs dock en kunskap om hur dess resultat 
korrelerar med verkligheten. Det leder till den övergripande frågeställningen för 
detta arbete, hur väl överensstämmer HyperLynx simuleringsresultat med verkligheten? 
Frågeställningen besvarades genom att jämföra simuleringsresultat med 
motsvarande uppmätta signaler på ett testkort.  

Resultaten visar att HyperLynx håller en mycket god kvalitet. För signalen i helhet 
överensstämmer kurvformerna väl både när det gäller vilka reflektioner som bildas 
och timingen för reflektionerna. Enda genomgående skillnaden mellan 
simuleringarna och mätningarna visar på något för små amplituder för de 
simulerade reflektionerna. 

 

Nyckelord 
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Förkortning Förklaring 

ASTTL  Advanced Schottky Transistor-Transistor Logic 
CAD  Computer Aided Design 
CMOS  Complementary Metal Oxide Semiconductor 
CoE  Centre of Excellence 
DUT  Device Under Test 
ECL  Emitter Coupled Logic 
EMC  Electromagnetic Compatibility 
EMI  Electromagnetic Interference 
GaAs  Gallium Arsenide 
IBIS  Input/output Buffer Information Specification 
IC  Integrated Circuit 
PCB  Printed Circuit Board 
PDS  Power Delivery System 
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SPICE  Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis 
TDR  Time Domain Reflectometer 
TSSOP  Thin Shrink Small Outline Package 
TTL  Transistor-Transistor Logic 
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1 Inledning 

En simulator är en modell skapad för att härma verkligheten och dess resultat blir 
således aldrig bättre än vad modellen är. På kompetenscentret Centre of 
Excellence Computers inom Saab AB används simulatorn HyperLynx flitigt under 
designprocessen när nya datorkort utvecklas. Med HyperLynx simuleras signalers 
beteende på transmissionsledare. Resultaten av simuleringarna används bland 
annat som stöd under konstruktionen, verifiering och felsökning och det är därför 
viktigt att kunna lita på de simuleringsresultat som HyperLynx producerar. 

Hur bra är då den modell HyperLynx representerar? Detta arbete syftar till att 
jämföra simulerade signaler i HyperLynx med uppmätta signaler och har utförts 
som en del av utbildningen på Jönköpings tekniska högskola under programmet 
Elektronikdesign på uppdrag av Saab AB. Genom analyser av resultaten ges 
kunskap till CoE Computers gällande hur simulatorn skall användas för att få ut 
dess fulla potential samt när och varför avvikelser kan uppträda. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Saab AB är ett globalt företag med produkter som inriktar sig både på den civila 
och militära marknaden. På CoE Computers utvecklas avancerade datorkort med 
höga krav på robusthet och säkerhet. Då flera av korten används inom 
flygindustrin krävs mycket omfattande dokumentation och tester samtidigt som 
aktieägarna ställer krav på den ekonomiska biten. Förseningar i projekten blir 
snabbt kostsamma och måste därför undvikas. Ju tidigare ett problem upptäcks 
desto enklare och mindre kostsamt blir det att rätta till. Kan ett fel upptäckas 
innan produktion med hjälp av simuleringar sparas både tid och pengar. 

På CoE Computers är analys av signalernas integritet på datorkorten en viktig del 
av designprocessen. Genom analysen kan signalernas integritet säkerställas och fel 
eller generellt dåliga layouter upptäckas tidigt och förbättras. För att analysera 
signalerna används HyperLynx som är en mycket avancerad simulator framtagen 
av Mentor Graphics. Men oavsett hur avancerad en simulator är så kommer den 
alltid bara vara en modell av verkligheten och simuleringsresultaten kommer aldrig 
att vara bättre än vad modellen är.  

Just detta faktum har man på CoE Computers stött på ett flertal gånger där 
resultatet av den simulerade signalen inte motsvarat den signal man efter 
konstruktion mätt upp på kortet. Om det ska finnas ett värde i att använda en 
simulator är det av yttersta vikt att kunna lita på dess resultat. Särskilt viktigt blir 
detta i situationer där signalen är omöjlig att mäta upp som till exempel inuti det 
faktiska chippet. Det är därför viktigt att ha kännedom om simulatorns styrkor 
och svagheter för att därefter kunna värdera resultaten och eventuellt arbeta runt 
simulatorns svagheter. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Arbetets huvudsyfte är att jämföra simuleringsresultat från HyperLynx med i 
labbmiljö uppmätta signaler. Den huvudsakliga frågeställningen är: 

 Hur väl överensstämmer HyperLynx simuleringsresultat med verkligheten? 

För att ge undersökningen betydelsefulla testfall bestämdes ytterligare 
subfrågeställningar utifrån teorin kring signalintegriteten. Dessa innefattar:  

 Är det möjligt att genom att studera en reflektion bestämma en ledares 
karaktäristiska impedans? Kan den metoden i så fall användas för att 
upptäcka när en ledare blivit felaktig tillverkad och därmed gått utanför 
dess specificerade värde? 

 Hur stor påverkan har viorna i en så kallad sydd ledare på signalen och bör 
sydda ledare undvikas? 

 Hur lång kan en gren tillåtas vara innan den kräver en terminering? 

 Hur påverkar olika diskontinuiteter på signalens returledare signalens 
kvalitet?  

 

1.3 Avgränsningar 

HyperLynx finns i fler olika tillämpningar däribland HyperLynx 3D EM, Power 
Integrity, DRC och Signal Integrity. För det här arbetet används bara HyperLynx 
Signal Integrity. När benämningen HyperLynx används i text åsyftas HyperLynx 
Signal Integrity. 

Signalintegritet omfattar många olika problemområden som till exempel 
reflektioner, jitter, timing och EMI. Detta arbete kommer enbart att fokusera på 
reflektioner. Vidare omfattar studien enbart transmissionsledare designade för 
single ended signaler. Ursprungligen var arbetet tänkt att studera både single 
ended och differentiella signaler men under arbetets gång prioriterades de 
differentiella bort på grund av tidsbrist.  

 

1.4 Disposition 

Rapporten består av totalt fyra delar i teknisk bakgrund, metod och 
genomförande, resultat och analys samt diskussion och slutsatser. 

Den tekniska bakgrunden syftar till att ge en grundläggande förståelse för teorin 
bakom arbetet. Bland annat vad det är som utgör en signal och vilka egenskaper 
hos ledaren som påverkar signalen.   

I kapitlet metod och genomförande redogörs för hur undersökningen gått tillväga. Här 
presenteras de metoder som har använts för mätningar, simuleringar och 
korrelation samt vilka instrument som använts. 
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Under rubriken resultat och analys presenteras de resultat som undersökningen 
kommit fram till. Detta genom att visa upp diagram över mätningar och 
simuleringar tillsammans med en analys kring vad resultatet innebär. 

I diskussion och slutsats diskuteras genomförandet av arbetet samt hur väl syften och 
frågeställningar har blivit besvarade. 
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2 Teknisk bakgrund 

Den tekniska bakgrunden syftar till att ge en grundläggande förståelse för vad det 
är som utgör en signal och vilka egenskaper hos ledaren som påverkar signalen. 
En simulator gör de matematiska beräkningarna åt ingenjörer vilket gör att 
ingenjören inte behöver ha någon kunskap om de bakomliggande ekvationerna. 
För att kunna tolka resultaten krävs dock en god insikt i teorin. De flesta av de 
ekvationer som presenteras i bakgrunden används inte praktiskt i arbetet men har 
ändå valts att presenteras då de bidrar till att ge en ökad förståelse. Vidare 
presenteras simulatorn HyperLynx samt några mätinstrument och vad som är 
viktigt att tänka på när man använder instrumentet. 

 

2.1 Signalintegritet  

Signalintegritet handlar om hur en signal interagerar med en ledares elektriska 
egenskaper och hur det påverkar signalens kvalitet. Generellt gäller att ledarens 
påverkan ökar då signalens frekvens ökar. För signaler med låga frekvenser, några 
tiotal MHz, framstår ledaren som transparent för signalen och kan således 
designas hur som helst utan att signalens kvalitet påverkas. När frekvensen närmar 
sig 100 MHz påverkar ledarens egenskaper signalen till en sådan grad att designen 
av ledaren måste utformas med hänsyn till dessa. Tack vare den utveckling som 
skett på komponentnivå de senaste decennierna där signalernas hastigheter 
ständigt ökat har kunskap om signalintegritet blivit allt viktigare för 
datorkortskonstruktörer.  

 

2.2 Signalen 

2.2.1 Vad utgör en signal? 

När energi förflyttas längs en transmissionsledare görs det i form av ett 
elektromagnetiskt fält [1]. Det elektromagnetiska fältet består av ett elektriskt- och 
ett magnetiskt fält som är starkt beroende av varandra där fältens samverkan och 
övergång från den ena formen till den andra verkar som drivkraften bakom 
förflyttningen av energin. Frekvensen på vågorna i det elektromagnetiska fältet 
avgör vilka egenskaper vågorna får. För frekvenser i bandet 4-7.5 THz uppträder 
vågorna som synligt ljus. Vid lägre frekvenser fås nya egenskaper som gör att 
vågorna fortplantar sig längs med metalliska ytor. På mönsterkort är det just dessa 
egenskaper som utnyttjas när en signal, i form av ett elektromagnetiskt fält, skickas 
från en sändare till en mottagare [2].  

Under förflyttningen av energin färdas det elektromagnetiska fältet inte i ledarna 
utan i ledarnas omgivning vilket illustreras i figur 1. Fältet fortplantar sig från 
energigeneratorn längs framledaren och returledaren i riktning mot lasten. Hos 
mottagaren registreras signalen som den potentialskillnad som finns i det 
elektriska fältet mellan framledaren och returledaren. Hur stor spänning som 
uppmätts avgörs av styrkan på det elektriska fältet [3]. 
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Figur 1: Illustration över hur ett elektromagnetisktfält färdas mellan framledare och returledare i 
riktning mot lasten 

Under förloppet tränger en viss del av energin i det elektromagnetiska fältet in i 
ledarna. Kraften hos det elektromagnetiska fältet påverkar då ledarnas fria 
elektroner på ett sådant sätt att en ordnad rörelse, en elektrisk ström, av elektroner 
uppstår [4]. Den flödande strömmen i ledaren är alltså en konsekvens av det 
existerande elektromagnetiska fältet. Hur stor ström som flödar i ledaren beror på 
styrkan på det magnetiska fältet [1]. 

 

2.2.2 En signals hastighet 

En förflyttning av energi innebär en förflyttning av massa och en sådan 
förflyttning måste ta en tid att genomföra [5]. En signal färdas således med en 
hastighet. Hastigheten bestäms av det medium som de elektromagnetiska vågorna 
färdas i enligt ekvation 1. Hastigheten kan matematiskt beräknas med hjälp av 
ledarens kapacitans och induktans enligt ekvation 2. 

 

           
          

     

 

 

                 

 

Där: 
v = hastighet i meter per sekund 
εr = materialets relativa dielektriska konstant 
µr = materialets relativa permeabilitet 
LL = induktans per längdenhet 
CL = kapacitans per längdenhet 

 

De allra flesta material som används för mönsterkorttillverkning har en relativ 
permeabilitet motsvarande 1 och en dielektrisk konstant runt 4. Dessa siffror ger 
en generell men nyttig tumregel som säger att en signal på ett mönsterkort färdas 
med en hastighet av 15cm/ns [1]. 
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2.2.3 En signals frekvensinnehåll 

En fyrkantsvåg är uppbyggd av flera olika sinusfrekvenser med olika amplituder. 
Den ideala fyrkantsvågen består av oändligt många frekvenser. Figur 2 visar en 
ideal fyrkantsvåg samt hur den återskapas genom att addera fyrkantsvågens 
grundfrekvens med fler och fler övertoner. Ju fler övertoner som adderas desto 
mer liknar resultatet en fyrkantsvåg. Resonemanget ger för signalintegriteten ett 
viktigt samband mellan en signals stigtid och dess bandbredd. Ju fler övertoner 
som adderas desto snabbare blir stigtiden. Sambandet mellan stigtid och 
bandbredd beskrivs ungefärligt av ekvation 3 [3]. Bandbredden definieras som den 
frekvens för vilken amplituden är 70.7 % av grundfrekvensens amplitud.70.7 % 
motsvarar en dämpning på 3 dB. 

 

 

Figur 2: En ideal fyrkantsvåg samt hur den kan återskapas genom att addera en grundfrekvens med fler 
och fler övertoner 

            
    

  
 

 

Där: 
BW = bandbredd 
RT = stigtid (10-90) 
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2.3 Ledaren  

Den vanligaste modellen och uppfattningen av transmissionsledaren utanför den 
värld där höga frekvenser dominerar signalerna är den som visas i figur 3. En rak 
linje utan egenskaper där någonting som sker vid ena änden samtidigt även sker 
vid den andra änden. En verklig, icke ideal, transmissionledare har egenskaper i 
form av kapacitans, induktans och en ändlig konduktivitet. Signaler med höga 
frekvenser interagerar med dessa egenskaper då signalen propagerar längs ledaren. 
Det är därför viktigt att den som designar ledaren har en god kunskap om hur 
ledarens egenskaper påverkar signalen.  

 

 

Figur 3: Den allra enklaste modellen för en ledare 

Den ideala modellen innehåller bara en ledare där signalen när den nått 
mottagaren antas försvinna ut i jord. På grund av hur signalen fortplantar sig längs 
ledaren, strömmar flödar alltid i loopar, kan uttrycket jord helt strykas när 
tranmissionsledare diskuteras. En transmissionsledare utgörs alltid av en 
framledare och en returledare. Returledaren kan utgöras av en eller flera 
ledare/plan vars design är precis lika viktig som framledarens.  
Transmissionsledaren kan designas på många olika sätt men gemensamt för alla är 
att dom har en framledare och minst en returledare, figur 4. 

 

 
                        Microstrip               Coplanar       Embedded microstrip 
 

 
                                      Stripline         Assymetric stripline 

Figur 4: Olika typer av transmissionsledare 

2.3.1 Resistans 

Varje ledare har en finit konduktans vilket innebär att varje ledare utgör en viss 
resistans. Resistansens storlek bestäms av ledarens fysiska egenskaper och kan 
uppskattas med approximationen i ekvation 4 [6]. När ström flödar genom en 
resistans absorberas en del av den energi som finns i det elektromagnetiska fältet 
som driver strömmen och omvandlas till värme. Den förlorade energin medför att 
signalen tappar i styrka [1]. 
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Där: 
RDC = resistans i ohm 
р = materialets bulk resistivitet i ohm/cm 
d = ledarens längd 
A = ledarens tvärsnittsarea 

 

När en ledares egenskaper beskrivs görs det vanligen genom att uttrycka dess 
egenskaper per längdenhet, förutsatt att ledarens tvärsnittsarea inte förändras längs 
ledarens längd. En ledares resistans per längdenhet uttrycks enligt ekvation 5. 

 

              
 

 
 

 

Där: 
RL = resistans per längd 
R = resistans i ohm 
d = ledarens längd 

 

En ren resistans är frekvensoberoende men på grund av hur strömmen fördelar 
sig i ledaren för olika frekvenser förändras den upplevda resistansen i ledaren. 
Strömmen letar alltid efter den väg med lägst impedans vilket för DC strömmar 
innebär den väg med lägst resistans. Det gör att strömmen sprider ut sig i ledaren 
för att utnyttja ledarens tvärsnittsarea optimalt. För strömmar med högre 
frekvenser domineras impedansen av ledarens induktans vilket tvingar strömmen 
att istället ta den väg med lägst induktans. På grund av att ledarens självinduktans 
är högre nära ledarens centrum än vid ledarens yta innebär det att strömmen söker 
sig mot ett tunt skick av ledarens yta. Strömmen utnyttjar då en mindre 
tvärsnittsarea vilket ger en högre resistans. Effekten kallas för skinneffekten där 
skinndjupet är ett mått på skinnets tjocklek. Skinneffekten är svår att räkna med 
då en signal innehåller många olika frekvenser och alla frekvenser fördelar sig olika 
[8]. Figur 5 visar ett ungefärligt skinndjup för olika frekvenser och ger en 
uppfattning över när effekten börjar verka för de två vanligaste 
koppartjocklekarna [3], [8]. 
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Figur 5: Visar ett ungefärligt skinndjup vid olika frekvenser samt när effekten börjar påverka ledare av 
de två vanligaste koppartjocklekarna [3] 

2.3.2 Kapacitans 

Kapacitans är förmågan hos en ledande struktur att lagra laddningar när den 
utsätts för en spänningsskillnad. Det är kapacitansen som finns mellan 
transmissionsledarens fram- och returledare som laddas upp och ger den 
potentialskillnad som utgör signalen. Kapacitans mäts i enheten Farad och är ett 
mått på hur många laddningar som kan lagras på bekostnad av en viss spänning 
[1], [3]. För en transmissionsledare ger ekvation 6 hur många laddningar som 
signalens framkant måste tillföra ledaren för att uppnå signalens spänning 
beroende av vilken kapacitans som finns mellan fram- och returledare [8]. 
Ledarens kapacitans uttrycks per längdenhet och kan för en microstrip ledare 
uppskattas med ekvation 7. 

 

           
 

 
 

 
Där: 
C = kapacitans i Farad 
Q = totala mängden laddningar i Coulumbs 
V = spänning i volt 
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Där: 
CL = kapacitans per längd i pF/inch 
εr = relativ dielektrisk konstant för dielektrikumet 
h = dielektrikumets tjocklek 
w = ledarens bredd i mil 
t = ledarens tjocklek i mil 
 

Precis som ström flödar genom en kondensator när spänningen över den 
förändras flödar även ström mellan fram- och returledaren när signalens framkant 
passerar. Storleken på strömmen avgörs av hastigheten på förändringen och 
beskrivs av ekvation 8. För transmissionsledaren fås en strömloop som följer 
signalens framkant enligt figur 6 [9]. Denna koppling finns dock inte bara mellan 
fram- och returledaren utan även till andra ledare och plan på mönsterkortet. 
Kopplingen kan medföra problem med icke önskvärda läckströmmar som ger 
upphov till signalintegritetsproblem [3]. 

 

             
  

  
 

 

Där: 
I = strömmen genom kondensatorn 
C = kondensatorns kapacitans 
dV = spänningsförändringen över kondensatorn 
dt = tidsperioden för förändring 

 

 

 
 

Figur 6: Illustration över hur ström färdas genom kretskortets dielektrikum då signalens framkant 
passerar 
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2.3.3 Induktans 

Magnetfältet kring en ledare illustreras vanligtvis med hjälp av så kallade 
magnetiska fältringar enligt figur 7. Fältringarna har alltid en riktning enligt 
högerhandsregeln och ju tätare mellan fältringarna desto starkare magnetfält 
illustreras. Ledarens induktans är förhållandet mellan antalet magnetiska fältlinjer 
runt ledaren och den ström som det magnetiska fältet inducerar i ledaren enligt  
ekvation 9.  

 

 

Figur 7: Magnetfält kring en ledare illustreras med fältringar  

 

             
 

 
 

 

Där: 
L = induktans i henry 
N = antal fältringar i webers 
i = ström i ampere 

 

När antalet fältringar runt en induktans ändras induceras en spänning över 
induktansen vars polaritet är sådan att den motverkar förändringen enligt ekvation 
10. För en signal innebär det att det tar en viss tid innan de elektromagnetiska 
fälten kan bygga upp en ström i ledaren [1],[10]. 

 

              
  

  
  

  

  
 

 

Där: 
VL = inducerad spänning 
dN = förändring av antal fältringar 
dt = tid för förändringen 
di = förändring av strömmen genom induktansen 
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På ett mönsterkort kan vissa fältringar associerade med en speciell ledare även 
innesluta andra ledare. Därför skiljer man på självinduktans och gemensam 
induktans. Självinduktans är förhållandet mellan fältringarna i det magnetiska fältet 
som hör samman med en ledare och den ström som flyter i ledaren. Gemensam 
induktans är förhållandet mellan samtliga fältringar som omringar en ledare och 
den ström som flyter i en annan ledare [1], [3]. Uttrycken illustreras i figur 8.  

 

 

 Figur 8: Illustration över skillnaden mellan själv och gemensam induktans 

Två andra uttryck som används för att beskriva induktans är partiell och 
loopinduktans. Med partiell induktans menas bara de fältringar som existerar runt 
en specifik del av ledaren medan loopinduktans beräknar alla fältringar runt hela 
strömslingan. När loopinduktansen beräknas för en slinga på ett mönsterkort är 
det troligt att en viss del av fältringarna runt framledaren även omringar 
returledaren. Att en gemensam induktans existerar mellan fram- och returledaren 
påverkar respektive ledares partiella induktans och den effektiva loopinduktansen. 
Fältringarna runt framledaren har motsatt riktning mot fältlinjerna runt 
returledaren vilket gör att dessa delvis tar ut varandra. Ju fler gemensamma 
fältringar desto lägre blir den resulterande partiella induktansen och så även 
loopinduktansen [3], [10]. Se figur 9. 

 

 

Figur 9: Visar hur en slingas loop induktans beräknas 
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2.3.4 Impedans 

Impedans är en viktig parameter för att karaktärisera elektriska kretsar och 
komponenter och står för det totala motståndet vid en given frekvens för en 
växelström enligt ekvation 11. Impedans är ett komplext uttryck innehållande en 
reell del i form av resistans samt en imaginär del som utgörs av reaktans. 
Reaktansen kan vara av kapacitiv eller induktiv karaktär. Impedansen kan 
åskådliggöras grafiskt genom ett vektorplan likt det i figur 10. Impedansen kan då 
uttryckas som rektangulära koordinater, R+jX, eller i polärform med magnitud 
och fas [7].  

 

              
 

 
 

 

Där: 
ZAC = impedans vid en given frekvens i ohm 
V = spänning i volt 
I = ström i ampere 

 

 

Figur 10: Grafisk representation över hur impedansen består av en reella och en imaginära del 
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2.3.5 Modeller 

 

 

          Ideal modell                  Förlustfri modell            Modell med förluster 
 

Figur 11: Tre olika modeller över transmissionsledaren 

2.3.5.1 Den ideala modellen 

Den enklaste modellen av en ledare är den helt ideala. En sådan ledare saknar 
egenskaper och har varken resistans, induktans eller någon kapacitiv koppling till 
sin omgivning. En annan egenskap som saknas hos den ideala ledaren är en 
tidsfördröjning. Det innebär att det som händer i den ena änden även sker 
samtidigt i den andra. 

 

2.3.5.2 Den förlustfria modellen 

När signalens bandbredd ökar krävs en bättre modell. Den förlustfria modellen 
har vissa egenskaper i form av en karaktäristisk impedans och en tidsfördröjning 
men är fortfarande något förenklad då den saknar förluster. Ledarens kapacitans 
och induktans modelleras som distribuerade längs ledarens längd där kapacitansen 
står för det elektriska fältets energi och induktansen för det magnetiska fältets 
energi. Att elementen är distribuerade modelleras genom att dela in ledaren i 
oändligt antal minimalt tunna skivor med tjocklek dx där C respektive L motsvarar 
kapacitans och induktans per längdenheten dx [6], [8], [11]. 

 

2.3.5.3 Modell med förluster 

I de fall där ledarens förluster är viktiga krävs en modell som innehåller dessa. 
Förlusterna modelleras med en serieresistans R och en shunt konduktans G. 
Serieresistansen beror av ledarens finita ledningsförmåga och påverkas för högre 
frekvenser av skinneffekten. Den modellerar även den förlust som utgörs av 
strålning och induktiv koppling till närliggande kopparytor. Shuntkonduktansen 
behövs då det är omöjligt att tillverka en perfekt isolator. Det innebär att en 
läckström kommer att flyta genom det isolerande materialet mellan fram- och 
returledare. Både R och G modelleras som distribuerade element på samma sätt 
som C och L [6], [8], [11]. 
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2.3.5.4 Modellernas returledare 

I både den förlustfria modellen och modellen med förluster så antas returledaren 
vara ideal. Detta är givetvis inte sant men i de allra flesta fall utgörs returledaren av 
ett plan med låg resistans och induktans jämfört med framledaren vilket gör att 
den kan försummas [12], [13].  

 

2.4 Tidsfördröjning och en signals elektriska längd 

Då signalen har en hastighet och ledaren en bestämd längd är det enkelt att 
motivera att det tar en given tid för signalen att fortplanta sig från sändaren till 
mottagaren. Den tiden kallas för transmissionsledarens tidsfördröjning enligt 
ekvation 12. 

 

             
 

 
 

 

Där: 
Td = ledarens tidsfördröjning 
l = ledarens längd 
v = signalens hastighet 

 

Tidsfördröjningen är viktig ur två aspekter. Dels för timing mellan olika signaler 
men även för att avgöra om en ledare bör behandlas som lång eller kort. Om 
tidsfördröjningen är kort i förhållande till signalens elektriska längd, vilket 
motsvarar den sträcka signalen hinner färdas under dess stigtid, bedöms ledaren 
som kort. En kort ledare tillåter de eventuella reflektioner som uppstår längs 
ledaren att dämpas under tiden som signalen stiger och därmed blir reflektionerna 
obetydliga för signalens stabiliserade nivå. Hos en lång ledare påverkar 
reflektionerna även den stabiliserade nivån vilket medför att ledaren måste 
designas så att reflektioner undviks. Tabell 1 listar några tekniker som använts och 
vilken elektrisk längd som är förknippad med tekniken. Tabellen tillsammans med 
ovanstående resonemang ger en bra beskrivning över varför signalintegritet är ett 
relativt nytt problem för datakortskonstruktörer.  

Någon generell tumregel finns dock inte för vart gränsen går mellan en kort och 
en lång ledare. Olika författare framhäver olika tumregler som beskriver en kort 
ledare som en ledare vars fysiska längd inte överstiger allt mellan 1/10 till ½ av 
signalens elektriska längd [1], [3], [14], [15]. Anledningen till att förhållandet 
varierar så kraftigt ligger i att varje signal är olika känslig för reflektioner och bör 
bedömas individuellt. Den störbudget som finns allokerad till signalen blir 
avgörande för om signalens beteende är acceptabelt vid ett förhållande 
motsvarande 1/10 eller 1/2 snarare än en generell tumregel. Ovanstående 
resonemang gäller inte bara för en ledares totala längd utan även för en eventuell 
diskontinuitet någonstans längs ledarens längd, se figur 12. 
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Figur 12: Diskontinuitet belägen i mitten av en ledare 

Observera att det är signalens stigtid som bestämmer signalens elektriska längd 
och inte datakommunikationens frekvens. En bra drivare som presterar en kort 
stigtid ger lika stora reflektioner på en dåligt designad ledare oavsett om 
datakommunikationen körs i 1 kHz eller i 1 GHz. 

 

Teknik Tr Elektrisk längd 

Relä 1ms 150 000m 

Vakuumrör 1µs 150m 

Kiseltransistor 0.2µs 30m 

Tidig CMOS 70ns 10m 

TTL 30ns 4.5m 

ASTTL 2ns 30cm 

100K ECL 1ns 15cm 

GaAs 0.3ns 45mm 

4.8GB/s seriell länk 75ns 11mm 

Tabell 1: Tabell 1 listar några olika tekniker och deras respektive stigtid samt vilken elektrisk längd 
stigtiden motsvarar [1] 

2.5 Karaktäristisk impedans 

Den karaktäristiska impedansen är för en ledare en viktig egenskap då varje 
förändring i den karaktäristiska impedansen hos en ledare ger upphov till en 
reflektion. För att på ett enkelt sätt förklara den karaktäristiska impedansen 
används modellen i figur 13 som består av obefintligt små distribuerade 
kapacitanser. Det är viktigt att förstå att transmissionsledarens egenskaper är 
distribuerade med ledarens längd och inte består av små komponenter. En signal 
utgörs av en potentialskillnad mellan fram- och returledaren och för att uppnå den 
potentialskillnaden krävs att varje liten kondensator i modellen laddas upp till 
signalens potential. När en signal sänds ut på en oladdad ledare krävs en liten 
ström för att ladda upp den första kondensatorn. För att signalen sedan ska kunna 
fortsätta propagera krävs att även nästa kondensator laddas upp och så vidare. För 
varje steg signalen tar krävs en liten ström och förhållandet mellan signalens 
spänning och nämnda ström är den ögonblickliga impedans som signalen ser 
enligt ekvation 4 [8], [16]. 
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Figur 13:Modell av en transmissionsledare bestående av distribuerad kapacitans 

Uttrycket karaktäristisk impedans missbrukas ofta och används istället för 
ögonblicklig impedans vilket inte alltid behöver vara fel. I de fall där den 
ögonblickliga impedansen för ledaren ändras längs ledarens längd uppvisar ledaren 
flera olika impedanser och det är då felaktigt att hävda att den har en karaktäristisk 
impedans. Då ledaren är korrekt designad är den ögonblickliga impedansen 
konstant längs hela ledarens längd och alltså karaktäristisk för ledaren. 

För den förlustfria ledaren bestäms den karaktäristiska impedansen enligt ekvation 
13. Den karaktäristiska impedansen är inte en funktion av signalens frekvens. Men 
på grund av skinneffekten och hur substratets konduktivitet förändras med 
varierande frekvenser förändras även den karaktäristiska impedansen något [17]. 

 

              
  

  
  

 

Där: 
Z0 = karaktäristiska impedans 
LL = induktans per längdenhet 
CL = kapacitans per längdenhet 

 

2.6 Returströmmar 

Strömmar flödar alltid i en loop som utgörs av en fram- och en returledare. En 
returledare kan bestå av en dedikerad ledare eller vanligtvis ett kraftplan. Loopen 
byggs upp när signalen propagerar genom att ström flödar genom dielektrikumet 
enligt figur 14 [8]. Trots att det dielektriska materialet fungerar som isolator är 
strömloopen alltid intakt. Det dielektriska materialet kan modelleras som en 
mängd oändligt små kondensatorer och enda gången en kondensator leder ström 
är då spänningen över den förändras. Signalens framkant utgör för kondensatorn 
en förändring vilket tillåter ström att passera och komplettera loopen. I realiteten 
flödar ingen ström genom dielektrikumet men då ledaren laddas upp tillförs 
positiva laddningar till framledaren genom en positiv ström som flödar in i 
framledaren samtidigt som returledaren laddas med negativa laddningar genom att 
en positiv ström flödar ut ur returledaren. Utifrån ser hela förloppet ut som att en 
ström flödar genom dielektrikumet [9]. 
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Figur 14: Strömmar färdas alltid i en loop bestående av en fram- och en returledare 

Strömmen letar alltid efter den väg där den möter minst motstånd, det vill säga 
lägst impedans. I en returledare i form av ett plan ges impedansen av 
serieresistansen och loopens loop induktans. För höga frekvenser domineras 
impedansen av loop induktansen. För att minska loop induktansen vill 
returströmmen gå så nära framströmmen med en så liten looparea som möjligt. 
Skinneffekten gör att returströmmen inte penetrerar planet och därför distribueras 
på ytan av planet [18]. För en typisk stripline med höjden h ovanför närmsta 
referensplan koncentreras 80 % av returströmmen i en bredd motsvarande 3h på 
varje sida av framledaren [8], se figur 15. Den exakta fördelningen är 
frekvensberoende och för att få en mer noggrann bild av en specifik signal bör 
fördelningen simuleras med en field solver. 

 

 

Figur 15: Strömmens distribution i fram- respektive returledare för en 100 MHz sinussignal [9] 

2.7 Förluster 

Förluster i en transmissionsledare är i huvudsak resistiva eller dielektriska 
förluster. De resistiva förlusterna beror för DC på ledarens finita konduktans och 
ökar för högre frekvenser på grund av skinneffekten. För låga frekvenser är de 
rent resistiva förlusterna dominerande. Vid högre frekvenser börjar det 
dielektriska materialets förmåga att agera isolator försämras vilket ger upphov till 
ytterligare förluster i form av läckströmmar. Vid högre frekvenser är 
läckströmmarna den dominerande orsaken till förluster [14].  
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Läckströmmarna uppkommer på grund av de fria joner som finns i materialet. I de 
flesta isolatorer är antalet fria joner mycket lågt samtidigt som deras rörlighet är 
starkt begränsad. När ett elektriskt fält existerar mellan ledarna vill det 
mellanliggande materialets dipoler vrida sig så att de följer fältets riktning. 
Vridningen, där dipolens negativa del vrider sig mot den positivt laddade ledaren, 
förbrukar en viss energi som tas från det elektriska fältet. När det elektriska fältet 
växlar polaritet sker en ny vridning och ytterligare energi förbrukas. Ju snabbare 
polariteten växlar desto mer förluster fås [3]. 

Den dominerande konsekvensen av förlusterna är dämpning av signalens 
magnitud. Förlusterna påverkar dock inte bara signalens magnitud utan även dess 
form, då olika frekvenser dämpas olika mycket. Signalens högsta frekvenser 
dämpas mest vilket leder till att signalens bandbredd minskas och signalens stig- 
och falltider degraderas. 

 

2.8 Reflektioner 

Reflektioner uppstår då en signal möter förändringar i den ögonblickliga 
impedansen. Det kan vara vid transmissionsledarens ändar, vior, grenar, kontakter 
eller på grund av kortets topologi. Vid diskontinuiteten måste två villkor uppfyllas. 
Samma spänning måste finnas på båda sidor av gränsen som utgör 
diskontinuiteten och samma laddning som strömmar in i den givna punkten för 
gränsen måste även strömma ut. Om något av villkoren bryts skulle det innebära 
att ett oändligt stort elektriskt fält eller en oändligt stor laddning byggs upp i 
gränsen. Med hänvisning till ekvation 11 är de båda villkoren dock omöjliga att 
uppfylla när impedansen är olika på gränsens respektive sidor. För att båda 
villkoren skall kunna uppfyllas samtidigt uppstår en reflektion genom en 
omstrukturering av det elektriska och det magnetiska fältet där det ena till viss del 
kollapsar och övergår till den andra formen [19]. Reflektionens amplitud 
motsvarar den missmatchade spänningen på ett sådant sätt att summan av 
signalens spänning plus reflektionen på den ena sidan är identisk med signalens 
spänning på den andra sidan. Samma ekvation gäller även för strömmen som 
flyter genom diskontinuiteten [3]. Förloppet illustreras i figur 16. 
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Figur 16: Reflektion vid diskontinuitet 

Diskontinuitetens storlek ger en reflektionskoefficient   enligt ekvation 14 som 
bestämmer reflektionens storlek. Reflektionskoefficienten kan vara både positiv 
och negativ men aldrig större än 1 respektive -1. En positiv 
reflektionskoefficienten innebär att signalen går in i en högre impedans och ger en 
positiv reflektion. En lägre impedans ger en negativ koefficient och en negativ 
reflektion. Figur 17 visar de två olika extremfallen. 

 

           
     

     
 

 

Där: 

ρ = reflektionskoefficienten 
Z1 = ögonblickliga impedansen hos sektionen signalen lämnar 
Z2 =ögonblickliga impedansen hos sektionen signalen entrar 
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Figur 17: Två diskontinuiteter i form av en öppen ledare och en kortsluten ledare 

2.9 Att driva en transmissionsledare 

Under signalens transaktionsfas uppträder en transmissionsledare som en resistans 
för drivaren då en konstant ström krävs för att ladda upp ledaren. Tillsammans 
med drivarens utimpedans bildar transmissionsledaren en spänningsdelning som 
påverkar vilken spänningsnivå som injiceras i ledaren. Modellen i figur 18 visar 
beräkningsmetoden.  

 

 

 

Figur 18: Ekvivalent schema och ekvation för hur stor del av signalens spänning som under 
transaktionsfasen injiceras i ledaren 

2.10 Bounce diagram 

För att beskriva hur en signals reflektioner uppstår och sprider sig längs en ledare 
används så kallade bounce diagrams. Figur 19 visar ett komplett exempel. För att 
göra beräkningarna möjliga används en förlustfri ledare då beräkningarnas 
komplexitet snabbt accelererar då fler faktorer plockas med i beräkningarna. 
Bounce diagram används ytterst sällan av dagens ingenjörer då simuleringsverktyg 
erbjuder en snabbare och mer exakt lösning. Simuleringsverktygen bygger på 
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samma princip men har förmågan att plocka in betydligt fler faktorer i 
beräkningarna vilket gör att transmissionsledaren och reflektionerna kan 
modelleras mer exakt [20]. 
 

 

Figur 19: Bounce diagram med resulterande signal 

 

2.11 Diskontinuiteter 

2.11.1 Vior  

En via bör ses som en liten transmissionsledare och har precis som en vanlig 
ledare en kapacitans och induktans enligt figur 20. Storleken på vians kapacitans 
beror på dess fysiska utformning och kan uppskattas med ekvation 15 [8]. En 
normalt utformad via har en kapacitans mellan 0.1 pF till några få pF [3]. 

 

 

Figur 20: Viamodell 
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Där: 
Cvia = vians kapacitans i pF 
εr = relativ dielektrisk konstant för dielektrikumet 
d1 = pad diameter 
d2 = antipad diameter 
T = PCB tjocklek 

 

Induktansen beror i huvudsak av var returströmmen går i förhållande till den 
framströmmen som flyter i vian. När framströmmen byter lager måste även 
returströmmen byta lager. Om bytet sker genom ett enda plan måste 
returströmmen byta sida av referensplanet. På grund av skinneffekten kan 
strömmen inte penetrera planet utan bytet måste ske i det hål i planet som finns 
runt vian. Det ger emellertid ett litet avstånd mellan fram- och returström vilket 
resulterar i en låg impedans. Om vian innebär ett byte mellan topp- och 
bottenlager där vian skär genom flera olika plan tvingas returströmmen att hitta en 
väg som sammanbinder topp- respektive bottenlagrets referensplan. Den vägen 
kan utgöras av en närliggande via eller avkopplingskondensator eller genom 
plankapacitansen. Ju längre omväg returströmmen tvingas ta för att hitta vägen 
desto större induktans upplevs i vian [8]. Figur 21 illustrerar ett fall med låg 
respektive högre impedans.  

 

 

 

Figur 21: Två olika exempel av vior med låg respektive högre induktans 

Storleksförhållandet mellan vians induktans och kapacitans bestämmer vilken 
karaktäristisk impedans som upplevs då signalen passerar vian. En induktiv via ger 
en högre ögonblicklig impedans och en positiv reflektion medan motsatt gäller då 
vians kapacitans är dominerande. På ett mönsterkort är en via vanligtvis kort vilket 
gör att det krävs en signal med väldigt kort stigtid för att vian ska upplevas som en 
diskontinuitet [14]. Lee W. Ritchey påstår i [1] att vior är reflektionsmässigt 
transparenta för signaler med stigtider ända ner till 200 ps. 
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En tydligare effekt av en vias kapacitans är att den, precis som en kapacitiv last, 
slöar ned signalens flanker. Detta i synnerhet om det gäller en så kallad sydd ledare 
där ledaren byter lager flera gånger. En annan effekt då en ledare har flera vior är 
en sänkning av ledarens karaktäristiska impedans. Detta då flertalet vior 
utplacerade längs en transmissionsledare på ett sådant sätt att signalens stigtid är 
lång jämfört med tidsfördröjningen mellan varje via innebär en distribuerad 
ökning av kapacitansen per längdenhet, CL. Ett ökat CL innebär för ledaren en 
sänkning av den karaktäristika impedansen enligt ekvation 13. 

 

2.11.2 Förgreningar med grenar och stubbar  

 

 

       Daisy-chain                     Stub-buss                             Star 

 

Figur 22:  Tre olika busstopologier 

Definitionsmässigt är skillnaden mellan en gren och en stubbe längden. En stubbe 
är kort medan en gren är längre. I delkapitlet används uttrycket gren även om 
texten gäller både stubbar och grenar. 

Förgreningar används i många olika busstopologier och uppträder för signalen 
som en diskontinuitet. När en propagerande signal når en förgrening ser signalen 
en ögonblicklig impedans som utgörs av grenarnas parallella impedans (beräknas 
som en parallellkoppling med resistorer). De parallella ledarna ger en minskning av 
den ögonblickliga impedansen signalen ser vilket skapar en negativ reflektion 
tillbaka mot drivaren. Förgreningar erbjuder, förutom just i förgreningspunkten, 
flera möjligheter för reflektioner då det i varje gren kan skapas ytterligare 
reflektioner. De reflektioner som skapas i grenarna färdas tillbaka mot 
förgreningspunkten där ytterligare en reflektion skapas och sprids i förgreningens 
alla grenar. Alla reflektioner leder till att signalen snabbt förstörs. För att förhindra 
att signalen förstörs är det viktigt att terminera ledaren korrekt samt att göra 
grenarnas längd så kort som möjlig. Om diskontinuiteten som grenen utgör är 
tillräckligt kort kan dess effekt minimeras.  

Eric Bogatin ger i [3] en enkel tumregel som säger att effekten av en gren kan 
ignoreras om grenens längd i tum är mindre än signalens stigtid i ns enligt 
ekvation 16. 
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Där: 
Lstubmax = maximala stublängden i inch 
RT = signalens stigtid i ns (10-90) 

 

En annan professor, Lee W. Ritchey relaterar i [1] en stubbes längd till signalens 
bandbredd och hävdar att grenens längd måste hållas kortare än ¼ av våglängden 
hos signalens högsta frekvens. För en frekvens där grenens längd motsvarar ¼ av 
våglängden reflekteras vågen tillbaka till källan precis 180 grader ur fas och släcker 
ut signalen. Se illustration i figur 23. 

 

 

Figur 23: Illustration över reflektion i gren där signalens våglängd motsvarar 1/4 av grenens längd [1] 

För att undvika förgreningar helt är det möjligt att använda sig av en daisy-chain 
topologi. Nackdelen är att flera mottagare på en och samma ledare uppträder som 
en större last för ledaren. Varje mottagare belastar ledaren framförallt kapacitivt i 
storleksordningen 5-10 pF vilket får konsekvenser för signalens stigtid. Ju fler 
kapacitiva laster signalen måste passera desto långsammare blir dess flank. Men 
även daisy-chain topologin är begränsad. När stigtiderna går under 300 ps blir i 
regel den stubbe som utgörs av chippets interna ledare för lång och en design utan 
multi-drop är att föredra [1].  
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2.11.3 Diskontinuitet på returledare 

Faktumet att strömmen flödar i en loop gör att designen av returledaren är lika 
viktig som framledaren. Om en diskontinuitet finns på returledaren tvingas 
returströmmen hitta en omväg vilket påverkar signalintegriteten. I det här kapitlet 
diskuteras tre olika diskontinuiteter då returledaren utgörs av ett plan, figur 24. 
Vidare inriktar sig kapitlet enbart på hur diskontinuiteten reflektionsmässigt 
påverkar signalen men förutom reflektioner ger diskontinuiteter i form av slotar 
och splitar även problem med EMI och cross-talk [21]. 

 

 

Slot                                   Split                                  Bredd 

Figur 24: Tre olika typer av diskontinuiteter då returledaren utgörs av ett plan 

2.11.3.1 Slot 

Om diskontinuiteten utgörs av en slot i referensplanet propagerar en liten del av 
strömmen över sloten via slot-kapacitansen medan huvuddelen av returströmmen 
tvingas ta en omväg runt sloten [14]. Omvägen utökar strömmens looparea där 
sloten är placerad och ökar avståndet mellan fram- och returström. Det ökade 
avståndet innebär en lokal ökning av serieinduktansen enligt ekvation 17 då den 
gemensamma induktansen minskar. Serieinduktansen ger en ökning av den 
ögonblickliga impedansen och orsakar en positiv reflektion tillbaka mot 
mottagaren. Vidare kommer serieinduktansen att filtera bort en del av signalens 
höga frekvenser vilket degraderar signalens stigtid. I de fall där diskontinuitetens 
längd är längre än signalens elektriska längd kommer ett steg att synas på signalen 
hos mottagaren vars utseende beror på storleken av sloten. Stegets amplitud 
bestäms av slotens bredd då den är avgörande för slot-kapacitansen och således 
hur stor ström som kan gå över sloten. Längden på omvägen runt sloten för 
resterande del av strömmen avgör bredden på steget [22]. Se simulerade exempel i 
figur 25. 

 

                     
 

 
  

 

Där: 
LSLOT = serieinduktans i nano Henrys som utgörs av sloten 
D = längden av strömmens omvägen 
w = slotens bredd 
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Figur 25: Figur 25 visar hur slotens bredd och längd påverkar utseendet på signalen hos mottagaren 
[14] 

Den generella rekommendationen är att slotar ska undvikas. Dock hävdar Lee W 
Ritchey i sin bok [23] att effekten i de flesta fall är minimal och därför inte har 
någon större påverkan på signalens kvalitet.  

 

2.11.3.2 Split 

Om en returledare utgörs av ett splittat referensplan kan returströmmen inte 
längre färdas runt diskontinuiteten utan tvingas byta referensplan. Bytet kan ske på 
flera olika sätt. Om bytet sker mellan två plan med samma spänning ges den väg 
med lägst impedans av en närliggande via som förbinder de båda planen. Om 
planen håller olika spänningar finns ingen DC-koppling mellan planen och 
returströmmen färdas i den kapacitiva koppling som finns mellan planen. Den 
kapacitiva kopplingen utgörs av plankapacitans eller av tillgängliga 
avkopplingskondensatorer [3], se figur 26. 

 

 

 

Figur 26: Illustrerar hur returströmmen genom plankapacitansen byter plan för att komma över spliten 
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Samtliga vägar innebär en omväg för returströmmen som utökar strömloopen och 
verkar som en induktiv diskontinuitet. För att minimera effekten av 
diskontinuiteten bör så kallade stitching kondensatorer placeras ut på vardera sida 
av spliten för att möjliggöra en så kort omväg som möjligt för returströmmen [14]. 
Kondensatorerna bör placeras på ett avstånd av inte mer än 0.1 tum från ledaren 
och ha ett värde av 1-10 nF beroende på signalens frekvensinnehåll [18]. 

Precis som med fallet med slotar så hävdar Lee Ritchey att effekten är minimal 
[23]. Det motiveras med att en korrekt designad avkoppling som är lågimpediv 
över hela signalens bandbredd och väl utspridd över kretskortet tillsammans med 
plankapacitansen erbjuder en tillräcklig passage för returströmmen. Han varnar 
dock för effekten på fyrlagerskort då avståndet mellan referensplanen vanligtvis är 
stort. Det gör att plankapacitansen är minimal och utan plankapacitans finns ingen 
lågimpediv väg för signalens allra högsta frekvenser. 

 

2.11.3.3 Bredd 

I ett plan utgörs returledaren av en kanal direkt under framledaren. Kanalens 
bredd motsvarar ungefär tre gånger höjden upp till framledaren på respektive sida 
av framledaren (figur 15). Om kanalens bredd påverkas minskar kapacitansen 
mellan fram- och returledaren och en förändring i den ögonblickliga impedansen 
upplevs. Detta motiverar en tumregel att aldrig lägga en framledare närmre ett 
referensplans kant än tre gånger höjden ned till referensplanet. 

 

2.12 Termineringar 

En ledare har alltid en diskontinuitet i vardera ände av ledaren i form av en drivare 
och en mottagare. För att kontrollera reflektionerna som uppkommer på grund av 
dessa termineras ledaren om den bedöms vara lång. En terminering förhindrar en 
reflektion genom att ta upp all energi i signalen och är ofta direkt nödvändiga för 
att bibehålla en god signalkvalité. Det finns flera olika termineringsstrategier, där 
de vanligaste är serie- och parallellterminering [3]. Schemamässig layout över de 
båda strategierna visas i figur 27. 

 

 

 

 
                Serieterminering                                    Parallellterminering 

Figur 27: Schema över serieterminering respektive parallellterminering 
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2.12.1 Serieterminering 

En serietermineringen ska placeras så nära drivarens utgång som möjligt och 
tillsammans med drivarens utimpedans ska den sammanlagda impedansens storlek 
motsvara ledarens karaktäristiska impedans. När signalen sänds ut på ledaren sker 
en spänningsdelning mellan utimpedansen, serietermineringen och ledaren som 
gör att halva signalens amplitud når ut på ledaren. När signalen sedan når 
mottagaren möter den en oändlig impedans som ger upphov till en reflektion som 
dubblar signalens amplitud. Reflektionen färdas sedan tillbaka mot 
serietermineringen där den, tackvare att serietermineringen är matchad mot 
ledaren, inte möter någon diskontinuitet och ingen ny reflektion skapas [24]. 

 

2.12.2 Parallellterminering 

Till skillnad mot serietermineringen så placeras parallelltermineringen i slutet av 
ledaren där den utgör en parallellkoppling tillsammans med mottagarens 
impedans. Termineringsresistorns värde dominerar den effektiva resistansen hos 
parallellkopplingen och genom att matcha termineringsresistorns värde med 
ledarens karaktäristiska impedans kan en reflektion undvikas. 

Parallelltermineringen är enkel att använda då ingen beräkning krävs för att hitta 
rätt resistorvärde men jämfört med serietermineringen finns några nackdelar. 
Parallelltermineringen förbrukar energi både i omslaget och under tiden signalen 
håller sin höga nivå medan serietermineringen bara förbrukar energi under 
omslaget. För att förbättra parallelltermineringen kan en kondensator användas i 
serie med resistorn som blockerar signalens låga frekvenser. Nackdelen förutom 
att det kräver en extra komponent är att kondensatorn även degraderar signalens 
stigtid [3]. En annan nackdel med parallellterminering är att en liten stubbe krävs 
till termineringen vilken för höga hastigheter kan påverka signalen [24]. 

 

2.13 Expedition PCB 

Expedition PCB är ett layoutverktyg utvecklat av Mentor Graphics. Förutom att 
klara av det som förväntas av ett layoutverktyg finns en exporteringsfunktion 
inbyggd i programmet som producerar simulerbara filer utifrån designen. När 
exporteringskommandot körs skapar Expedition PCB en fil utifrån layouten som 
innehåller all information som krävs för att HyperLynx skall kunna genomföra 
signalintegritetsanalyser. Exporten sker genom menyvalen Export to HyperLynx 
Power Integrity eller Export to HyperLynx Signal Integrity. Båda menyvalen ger all 
information för signalintegritetsanalys men Power Integrity ger även information 
för simuleringar av kraft på kortet. Inga ytterligare val eller inställningar finns att 
göra för exporteringen utan allt sköts av Expedition PCB automatiskt. 
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2.14 HyperLynx 

HyperLynx Signal Integrity är en programvara utvecklad av Mentor Graphics 
speciellt för signalintegritetsanalys. Simulatorn utgör ett värdefullt verktyg när det 
gäller att identifiera och eliminera möjliga problem tidigt i designprocessen. Den är 
även mycket förtjänstfull när det gäller optimering av en designs delar, till exempel 
topologin, stack-upen eller möjliga termineringar. Simulatorn är dock inte bara 
användbar under tiden mönsterkortet designas utan kan även användas vid analys 
av upptäckta problem på ett redan existerande kort. 

 

2.14.1 LineSim och BoardSim 

HyperLynx SI går att köra i två olika moder, LineSim och BoardSim. LineSim är 
ett schematiskt uppbyggt verktyg där användaren själv bygger ihop ett nät av 
tillgängliga element och modeller. LineSim är främst tänkt att användas innan PCB 
layout görs. Efter och under framtagningen av layouten används istället BoardSim. 
BoardSim arbetar genom att importera en PCB layout från ett kompatibelt CAD-
verktyg. Under importeringen extraheras ledarnas parametrar ur den fysiska 
designen och blir direkt tillgängliga för simulatorn. Simuleringsmässigt använder 
LineSim och BoardSim samma SPICE och IBIS motor [25].  

 

 

Figur 28: LineSim(vänster) och BoardSim(höger) 
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2.14.2 IBIS modeller vs SPICE modeller 

Simulatorn kan använda både IBIS och SPICE modeller. SPICE är den äldre av 
de båda simuleringsmetoderna och har funnits sedan 70-talet medan IBIS 
modellerna började utvecklas först på 90-talet [26]. Den stora skillnaden mellan de 
båda är hur modellerna är uppbyggda. En SPICE modell är en fysisk modell som 
beskriver en komponent detaljerat på transistornivå och innehåller således 
information som talar om hur komponenten är designad och byggd [27]. Detta 
framkallar ett visst motstånd från tillverkarna att släppa ifrån sig SPICE filer då 
det innebär att man ger ut extremt känslig information som blir fritt tillgänglig för 
konkurrenter. Det är därför inte ovanligt att tillverkarna utelämnar kritisk 
information ur SPICE modellen som faktiskt kan påverka simuleringsresultatet 
[28]. 

Problemet löstes genom att ta fram en helt ny typ av modell. IBIS modellen 
innehåller ingen information om komponentens uppbyggnad utan beskriver 
enbart dess beteende. Modellen består av en rad olika tabeller som specificerar 
strömmar, spänningar och timing för komponentens in- och utgångar under 
stigande och fallande flanker. Den innehåller även information om 
komponentkapselns parasitelement för att simulatorn korrekt ska kunna modellera 
komponenten i ett nät. En annan fördel med att använda sig av tabeller är att 
konvergensproblemen som kan uppstå vid användande av SPICE modeller 
försvinner [28]. Tackvare att ingen känslig information följer med IBIS modellen 
är tillverkarna mycket mer öppna för att ge ut väl fungerande IBIS modeller och 
en IBIS modell bör därför alltid väljas före motsvarande SPICE modell [29]. IBIS 
modellerna är dessutom snabbare, upp till 25 gånger, att hantera för simulatorn 
[30].  

 

2.15 Mättekniker och instrument 

2.15.1 Oscilloskop och prob 

2.15.1.1 En probs inverkan 

Syftet med en mätning är att mäta en verklig signal så exakt som möjligt. Därför är 
en bra mätning gjord på ett sådant sätt att metod och verktyg haft minsta möjliga 
inverkan på den faktiska signalen. För att kunna göra en mätning med ett 
oscilloskop krävs att en del av signalens energi omdirigeras till oscilloskopet, figur 
29. För att kunna ta upp energin krävs någon form av kontakt mellan 
oscilloskopet och systemet vilket fås med en prob. När en prob kopplas till ett 
system blir proben en del av systemet vilket betyder att en förändring av systemet 
har gjorts, figur 30. Proben innehåller resistans, kapacitans och induktans som blir 
en extra last för signalen. Den extra kapacitans som proben tillför till systemet 
innebär att signalens stigtid degraderas. Finare probar innehåller ytterst lite 
parasiter men för känsliga mätningar kan den ändå påverka resultatet [31].   
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Figur 29: En viss del av signalens energi tas upp av oscilloskopet för att genomföra mätningen [31] 

 

Figur 30: Hur en ansluten prob förändrar ett system [31] 

2.15.1.2 Samplingshastighet 

Enligt Nyquist samplingsteorem måste en signal samplas med dubbla hastigheten 
av signalens bandbredd för att kunna återskapas korrekt. Teoremet gäller för en 
kontinuerlig signal med oändligt längd vilket inte gäller för den signal som skall 
mätas. Därför rekommenderas något högre samplingshastighet. Hur mycket högre 
avgörs av vilken metod oscilloskopet använder för att interpolera fram 
mellanliggande punkter. Sker rekonstruktionen med sin(x)/x interpolering räcker 
en samplingshastighet på 2.5 gånger signalens högsta frekvenskomponent. För 
linjär interpolering krävs minst 10 gånger för en bra rekonstruktion [32]. 
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2.15.1.3 Bandbredd 

Oscilloskopets bandbredd definieras som den frekvens för en insignal där den 
uppmätta signalens amplitud bara uppnår till 70,7 % av den ursprungliga signalens 
amplitud, vilket motsvarar en dämpning på 3dB [32]. För kritiska mätningar som 
kräver hög noggrannhet är det därför viktigt att nedgradera oscilloskopets och 
probens bandbredd. Figur 31 visar en generell nedgraderingskurva från 
oscilloskoptillverkaren Tektronix. Tektronix rekommenderar där en nedgradering 
med faktorn 0,3 för att få mätningar inom 3 % noggrannhet. En annan generell 
tumregel rekommenderar att använda ett oscilloskop vars bandbredd uppgår till 3-
5 gånger signalens bandbredd [33]. Om hänsyn inte tas till nedgraderingen 
kommer oscilloskopet att prestera sämre för signalens högre frekvenser vilket 
medför en sämre återskapning av signalen. Amplituden blir felaktig, signalens stig 
och falltider för långsamma och viktiga detaljer i signalen försvinner [32]. 

 

 

Figur 31: Nedgraderingskurva för ett oscilloskops bandbredd [31] 

2.15.1.4 Koppling till jord 

Probens induktiva och kapacitiva element formar en serieresonanskrets som när 
den träffas av en puls ger upphov till ringningar på den uppmätta signalen. För att 
undvika denna störkälla bör kortast möjliga koppling mot jord användas då 
storleken på induktansen beror av ledarens längd [31]. Genom att minska 
induktansen kan resonansfrekvensen förändras så att dess påverkan på signalen 
blir mindre, vilket visas i figur 32. 
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Figur 32: a) Stegsvar med 2ns stigtid och 16,5cm lång jordledare. b) Stegrespons med prob utan 
jordledare [34] 

2.15.2 TDR - time domain reflectometer 

TDR är det vanligaste instrumentet för mätningar av en transmissionsledares 
egenskaper. Instrumentet ger information om ledarens ögonblickliga impedans 
och eventuella diskontinuiteter längs ledaren, både hur stora diskontinuiteterna är 
och var på ledaren de befinner sig. En TDR fungerar liknande en radar men 
istället för att använda luft används en metallisk ledare. TDR:en skickar en puls 
med energi längs ledaren och samplar samtidigt signalen för att upptäcka 
eventuella reflektioner. Med reflektionen och diverse kända värden kan 
instrumentet sedan göra beräkningar och presentera efterfrågad information [35], 
[36]. 

 

2.15.3 Field solver 

En field solver är ett program eller simulator som detaljerat kan beräkna och lösa 
Maxwells ekvationer. Maxwells ekvationer beskriver elektriska och magnetiska 
fälts beteenden och hur de interagerar med olika material. En field solver används 
då de elektriska och magnetiska fälten spelar stor roll som till exempel för EMC 
problem, cross talk eller för att beräkna strömfördelningen i en ledare [37].  
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3 Metod och genomförande 

Arbetet inleddes med en grundlig studie av litteratur i ämnet för att bygga upp en 
grundförståelse. Utifrån detta valdes ett antal testfall för att få vettiga signaler att 
simulera och mäta. Ett testkort togs sedan fram med motsvarande testsignaler. 
Resultaten från mätningarna på testkortet fick sedan representera verkligheten i 
jämförelsen mellan HyperLynx och verkligheten för analys och korrelering. 

 

3.1 Litteraturstudie 

Arbetet inleddes med att läsa boken Signal and Power Integrity simplified av Eric 
Bogatin. Boken rekommenderades av Saab då Eric Bogatin är en av de ledande 
professorerna inom signalintegriteten och boken ger en god förståelse för 
signalintegritetens grunder. Kompletterande information samlades sedan in 
löpande under examensarbetets gång från ett flertal olika källor: 

 Litteratur tillhandahållen av Saab 

 Litteratur från högskolebiblioteket i Jönköping 

 E-böcker via söktjänster för högskolebiblioteket i Jönköping 

 Google sökmotor för övriga artiklar och böcker 

 Mailkontakt med Mentor Graphics för HyperLynx support 

 Tillgängliga manualer från Mentor Graphics för HyperLynx, DxDesigner 
och Expedition PCB 

 Datablad för berörda instrument och kretsar. 

Litteraturstudien utgör grunden för arbetet. Utifrån den kunde den teoretiska 
bakgrunden skrivas och subfrågeställningarna som ligger bakom arbetets testfall 
tas fram. Samtliga källor bedöms som trovärdiga då i första hand litteratur skriven 
av högt ansedda professorer inom ämnet eller artiklar utgivna av tillverkare valts. 
Trots det har ingen fakta accepterats innan stöd hittats i fler publikationer. 

 

3.2 Testkort 

För att få signaler som representerar verkligheten konstruerades ett testkort. 
Mönsterkortet designades med program från Mentor Graphics där DxDesigner 
användes som schemaritningsverktyg och Expedition PCB för layout. Testkortet 
hyser ett flertal testsignaler vars syfte är att svara på subfrågeställningarna 
samtidigt som de kan användas som underlag för jämförelser med 
simuleringsresultat från HyperLynx. Mer detaljerad information kring hur 
mönsterkortet är uppbyggt samt hur testfallen är utformade ges under kapitel 4, 
Resultat. 
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3.3 Mätningar 

3.3.1 Metod 

Mätningarna utfördes i ett ESD-skyddat labb där Saabs interna labbregler följdes. 
Som verktyg användes den utrustning som fanns tillgänglig hos Saab. För att 
identifiera det mest lämpliga oscilloskopet samt tillhörande prob studerades de 
tillgängliga verktygens manualer. Utifrån angivna specifikationer i manualerna 
valdes oscilloskopet Tektronix DSA71254 med probarna P6245 och P7240. 
Diverse inställningar testades sedan på oscilloskopet för att avgöra vad som gav 
bäst resultat. Mer detaljerad information om oscilloskop, probar och inställningar 
presenteras i kapitel 1.3.2. 

För att ge oscilloskopet och proben tid att nå arbetstemperatur startades 
oscilloskop med tillhörande prob inkopplad minst 20 minuter innan användning. 
Detta är viktigt då oscilloskopets och probens komponenter presterar olika vid 
olika temperaturer och därmed ger olika resultat. Genom att låta oscilloskopet nå 
arbetstemperatur innan det används kan missvisningar i mätresultaten beroende av 
oscilloskopets temperatur undvikas. 

Samtliga mätningar har genomförts med samma individuella instrument 
oberoende av i vilken omgång mätningen gjordes. Detta innefattar oscilloskop och 
prob såväl som spänningsaggregat och signalgenerator. Inför varje mätsession 
trimmades matningsspänningen till 3.3V ± 10 mV genom att mäta spänning på ett 
olastat testkort. Varje signal mättes tre gånger med spänningsmatning och 
signalgenerator frånkopplad mellan varje mätning. I de fall där mätningarna skiljde 
sig åt antogs ett fel påverka mätningen vilket åtgärdades innan nya mätningar 
gjordes. Med detta tillvägagångssätt säkerställdes att ingen mätning godkändes 
innan den kunde upprepas. För att undvika att olika signaler påverkar varandra 
under mätningarna utfördes en mätning i taget med endast en ledare aktiv åt 
gången. Detta ger även en mindre belastning på kretskortets PDS vilket ger bättre 
mätresultat.  

Under mätningarna kopplades testkortet till en signalgenerator vars signal 
användes för att trigga en av drivarna på kortet. Drivaren genererade då den signal 
som mättes. Uppkopplingen illustreras i figur 33. I de fall där timing mellan olika 
signaler var viktig för resultatet användes en extra kanal på oscilloskopet för att 
trigga oscilloskopet enligt figur 34. Den extra kanalen triggades genom att mäta 
direkt på signalgeneratorns utgång vilket gav en exakt referens för jämförelserna. 
Signalen från signalgeneratorn till testkortets drogs till en isolerad kontakt och 
därifrån vidare till drivaren genom en liten sladd. Samma kabel/sladd användes till 
samtliga tidskrävande mätningar för att minimera kabellängdens påverkan på 
signaltimingen. De uppmätta signalerna sparades sedan genom att utnyttja 
oscilloskopets funktion att skapa csv (comma-seperated-values) filer för signalens 
data.  
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Figur 33: Schema över hur mätningar utfördes 

 

 

Figur 34: Schema över hur mätningar utfördes då signalens tidsfördröjning var av betydelse 

3.3.2 Instrument 

3.3.2.1 Oscilloskop Tektronix DSA71254  

Innan val av oscilloskop gjordes simulerades valda drivare i HyperLynx för att 
uppskatta bandbredden på signalerna som skulle mätas. Snabbaste drivaren 
presterade en stigtid på 320 ps (10-90) och med hjälp av ekvation 3 kunde 
signalens bandbredd uppskattas till 1 GHz. DSA71254s prestanda är därmed fullt 
tillräcklig enligt de derating regler som nämns i  
kapitel 2.15.1. 

 

Inkanaler Bandbredd Stigtid 10-90 Stigtid 20-80 Samplingshastighet 

4 12.5 GHz 34.3 ps 23 ps 50 GS/s 

Tabell 2: Specifikation för Tektronix DSA71254 [38] 

3.3.2.2 Oscilloskop inställningar 

Tektronix DSA71254 är ett avancerat oscilloskop med många 
inställningsmöjligheter samtidigt som det är enkelt att använda. En av orsakerna 
till att det är enkelt att använda är oscilloskopets förmåga att identifiera vilken 
prob som är ansluten och därefter automatiskt anta optimala inställningar för 
proben. Det gör att få inställningar behöver göras manuellt. De manuella 
inställningar som gjordes redogörs för nedan. 
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Aquisition, linjär vs medelvärde 

Aquisitioninställningen bestämmer hur oscilloskopet samlar in och presenterar 
mätdata. För arbetet erbjöd DSA71254 två lämpliga alternativ i linjär och 
medelvärdes aquisition. Medelvärdesaquisition innebär att oscilloskopet beräknar 
en signal genom att ta medelvärdet av ett bestämt antal på varandra efterföljande 
samples. Oscilloskopets prestanda skiljer sig åt beroende på vilken inställning som 
används. Med den linjära inställningen är oscilloskopets upplösning 8 bitar medan 
medelvärde ger 14 bitars upplösning. Om P7240 hela dynamik används 
tillsammans med linjär aquisition ger det en upplösning på 4V/256 = 15mV och 
med medelvärdesinställning 4V/16384 = 0.2mV. Skillnaden syns tydligt i figur 35. 

Då arbetet syftar till att studera signalernas detaljer ger den högre upplösningen ett 
betydligt bättre resultat och därför valdes medelvärdesinställningen. Ytterligare en 
fördel med medelvärdesinställningen är att signalen inte blir lika brusig.  

 

 

Figur 35: Samma signal mätt med linjär (röd) respektive medelvärdes aquisition (grön). Linjär 
interpolation för tydligare resultat 

 

Samplingshastighet 

Enligt Nyquist-teoremet måste en signal samplas men en hastighet motsvarade 
dubbla signalens bandbredd för att kunna återskapas korrekt. För det här arbetets 
signaler innebär det en samplingshastighet på 2GS/s. DSA71254 klarar av 
samplingshastigheter på upp till 50GS/s, vilket utnyttjades då maximal 
samplingshastighet användes för samtliga mätningar. 
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Interpolation 

I DSA71254 finns två möjligheter för interpolation: 
-Linjär interpolation som innebär att interpolerade värden beräknas genom att 
använda en rak linje mellan de faktiskt uppmätta värdena. 
-Sin(X)x interpolation använder sig istället av en kurva som passas in mellan de 
uppmätta punkterna där de interpolerade värdena antas ligga på den kurvan. 
Oscilloskopets samplingshastighet är tillräckligt hög för att använda båda 
inställningarna men Sin(X)x valdes då det ger mätningar vars vågformer ser mer 
naturlig ut. 

 

DC offset 

För att utnyttja hela P7240s dynamik som sträcker sig från -2V till +2V användes 
en DC offset. Beroende på reflektionernas storlekar anpassades DC offseten så att 
hela signalen hamnade innanför probens linjära område. 

 

3.3.2.3 Prob P6245 och P7240 

Till oscilloskopet fanns två olika single ended probar tillgängliga i P6245 och 
P7240, båda från Tektronix. Probarna skiljer sig åt i prestanda enligt tabell 3. 
P7240s bandbredd ger en deratingfaktor på 0.25 gentemot signalens bandbredd 
vilket kan antas ge en god noggrannhet. Nackdelen med P7240 är dess linjära 
område som bara tillåter signaler vars peak-to-peak värde inte överstiger 4V. 
Under arbetets gång gjordes mätningar där större reflektioner gjorde att peak-to-
peak spänningen översteg 4V vilket ledde till att P6245 fick användas trots att dess 
bandbredd är för låg. Figur 36 och 37 visar samma signal uppmätt med de båda 
probarna. Mätningen visar en klar skillnad mellan uppmätt stigtid beroende på 
vilken prob som använts samt hur P7240 skär av signalen då den går utanför 
probens linjära område. 

 

 Bandbredd Typ In 
kapacitans 

In 
resistans 

Offset 
range 

Linjärt 
område 

P6245 1.5 GHz 10x aktiv 
FET 

<1 pF 1 M ±10V ±8V 

P7240 4 GHz 5x aktiv 
FET 

1 pF 20 k ±5V ±2.0V 

Tabell 3: Specifikationer för probarna P6245 och P7240 [39], [40] 
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Figur 36: Visar samma signal uppmätt med probarna P7240 (grön) 608 ps samt P6245 (röd) 630 ps 

 

 

Figur 37: Visar samma signal uppmätt med både P7240 (röd) och P6245 (grön) 

3.3.2.4 Signalgenerator 

En signalgenerator av modell TGA12101 från TTi användes som trigg till 
drivkretsarna på kortet. Då signalgeneratorn enbart fungerar som trigg för 
drivkretsarna på kretskortet är prestandan på flankerna som signalgeneratorn 
presterar ointressant.  
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3.4 Simulering 

Simuleringarna utfördes i HyperLynx version 8.2 där både BoardSim och LineSim 
utnyttjades. Resultaten från simuleringarna sparades i csv format för att kunna 
återanvändas. Underlaget till simuleringarna exporterades från layoutverktyget 
Expedition PCB till BoardSim. Under exporteringen skapas en fil innehållande all 
information om ledarna som krävs för att BoardSim skall kunna göra korrekta 
simuleringar. Inga inställningar krävs av användaren under exporteringen då allt 
sköts av Expedition PCB. 

 

3.4.1 IBIS modeller 

För simuleringarna användes de senaste IBIS modellerna för respektive drivare 
som fanns tillgängliga från tillverkaren Texas Instruments. Versionerna som 
användes var: 
För SN74LVCH16373, scem077b.ibs version 1.1 daterad till 18 mars 2002 
För SN74LVC1G34, scem387b.ibs version 1.3 daterad till 21 december 2005 

 

3.4.2 Övriga modeller 

Som modell för kortets vior användes den modell som BoardSim beräknar utifrån 
exporteringsfilen. Ingen vidare efterforskning gjordes för att kontrollera 
viamodellernas riktighet mer än att kontrollera att de mått som angavs för vian i 
BoardSim överensstämde med vians mått i Expedition PCB. 

För diskreta komponenter användes de defaultvärden för parasiter som finns i 
HyperLynx generella modeller. Den effekten eventuella differenser i parasitvärden 
mellan modell och verklighet har på signalen förväntas vara försumbar. 

 

3.4.3 Inställningar 

Följande inställningar användes i HyperLynx för simulering: 

 -Lossy simulation aktiverad vilket innebär att BoardSim modellerar 
tranmissionsledaren med förluster. För att göra beräkningarna så bra som möjligt 
angavs den av tillverkaren angivna förlusttangenten för samtliga kortets lager. 

-Via modeling with auto-calculate som gör att BoardSim automatiskt ger viorna 
egenskaper utifrån dess fysiska design i Expedition PCB. 

-Surface roughness disabled. Funktionen tar hänsyn till hur den ojämnhet som 
existerar i kopparfoliens yta påverkar signalen. Kräver att en del parametrar som 
beskriver ojämnheten anges. Dessa fanns inte tillgängliga och därför valdes 
funktionen bort. Effekten kan antas vara mycket liten. 
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-Duty cycle på oscillator. När funktionen oscillator väljs för simulering i HyperLynx är 
defaultvärdet för duty cycle inställt på 49%. Detta ger enligt Mentor en bättre 
EMC simulering [41]. Då detta arbete inte omfattar EMC användes en 50%-50% 
duty cycle vilket överensstämde bäst med de uppmätta signalerna. Några 
testsimuleringar utfördes innan arbetet vilka konstaterade att variationer i duty 
cycle inte påverkade simuleringsresultatet reflektionsmässigt. 

 

3.5 Jämförelse 

För jämförelse och analys användes HyperLynx digitala oscilloskop där csv filer 
från mätningar och simuleringar kunde plottas samtidigt. Metoden underlättar 
jämförelsen då flera signaler kan analyseras parallellt samtidigt som HyperLynx 
inbyggda mätverktyg kan användas. För att HyperLynx skulle kunna läsa filerna 
som DSA71254 skapat krävdes först en förändring av filens syntax då HyperLynx 
och DSA71254 använder olika separator. Detta gjordes med egenskrivna Visual 
basic script som bytte ut separatorn utan att förändra några mätvärden. 

På grund av skillnader i hur DSA71254 och det digitala oscilloskopet anpassar sin 
tidsaxel efter inställd triggpunkt fanns en viss tidsförskjutning mellan de uppmätta 
och simulerade signalerna. DSA71254 sätter sin triggpunkt vid tiden 0 vilket gör 
att halva signalens tidsaxel blir negativ medan HyperLynx börjar sin simulering i 
tiden 0. Programmet EZWave, även det från Mentor Graphics, användes då för 
att tidsmässigt skifta signalerna så att de båda signalernas triggpunkter och 
tidsaxlar överensstämde.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Testkort 

4.1.1 Övergripande beskrivning 

Det impedanskontrollerade testkortet mäter 160x100 mm och är indelat i två 
sektioner där den ena innehåller single-ended signaler och den andra differentiella 
signaler. Single-ended delen består av två olika drivare samt 16 olika ledare. Två 
olika drivare användes för att uppfylla två olika huvudkriterier, en så snabb drivare 
som möjligt och en så fysiskt liten som möjligt. Den differentiella delen innehåller 
en PCIe switch och fyra differentiella ledare dragna med olika avvikelser från 
rekommendationerna för PCIe. 

 

Figur 38: Testkortet. 1: single-ended signaler, 2: 1en-grinds signaler, 3: differentiella signaler 

4.1.2 Stackup 

Mönsterkortet är uppbyggt av fyra kopparlager med en total tjocklek av 1.2 mm, 
se figur 39. De två yttersta kopparlagren (SIGNAL_1 och SIGNAL_4) är 
signallager och de två inre (PLANE_2 och PLANE_3) är jord respektive VCC. 
Laminatet mellan kopparlagren utgörs av Isola 370HR som är en typ av FR4 med 
dielektrisk konstanten 4.2. Laminaten är namngivna med DIELECTRIC i figuren. 
Lager DIELECTRIC_1 och DIELECTRIC_9 är lödmask.  

  



Resultat och analys 

55 

 

 

Figur 39: Testkortets stackup 

4.1.3 Avkoppling 

Testkortets power delivery system, PDS, designades genom att använda Saabs 
excelblad tek-tabell.xls (figur 40) och cap_tool.xls (figur 41). Tek-tabell används 
för att räkna ut en målimpedans. Detta görs genom att beräkna maximalt strömrus 
och sedan beräkna målimpedansen utifrån en största tillåten spänningsdipp. 
Cap_tool används sedan för att bestämma vilka storlekar samt antal 
avkopplingskondensatorer som behövs för att uppfylla impedanskravet över hela 
signalens bandbredd. 

De utförda beräkningarna utgår från att samtliga 16 utgångar på 
SN74LVCH16373 slår om samtidigt. Under mätningarna användes bara en drivare 
åt gången och således är PDSen överdimensionerad. Uppmätt resultat vid positiv 
flank visas i figur 42. 
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Figur 40: Beräkningar för respektive drivare gjorda i tek-tabell 

 

Figur 41: Impedanskurva för PDS plottad i Cap_tool 

 

Figur 42: Uppmätt spänningsnivå vid positiv flank driven av SN74LVCH16373. Mätning gjord vid 
närmsta avkopplingskondensator sett från drivaren 
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4.1.4 Drivare 

På testkortet används två olika drivare SN74LVCH16373 och SN74LVC1G34, 
båda från Texas Instruments. SN74LVCH16373 är en 16-bitars CMOS 
bussdrivare som Saab använt i tidigare projekt. Databladet för kretsen specificerar 
inga stig- och falltider men tack vare Saabs tidigare erfarenheter av kretsen kunde 
den bestämmas som lagom snabb för arbetet. Simulerad krets visar en stigtid på ca 
350 ps. Chippet fanns tillgängligt i flera olika kapslar och ur ett laborativt syfte 
valdes TSSOP då den är enkel att löda för hand. 

SN74LVC1G34 valdes för att få en så fysiskt liten drivare som möjligt då den 
fanns tillgänglig i 1-grinds utförande. Tanken med en fysiskt liten drivare är att 
den skall kunna användas som drivare till eventuella testledare på skarpa kort. På 
ett skarpt kort är det vanligtvis trångt varvid behovet av en fysiskt liten drivare 
uppstår. SN74LVC1G34 är en CMOS gate drivare tillgänglig i SOT23 kapsel. 
Precis som för SN74LVCH16373 fanns inte några stig- eller falltider specificerade 
i databladet. Kretsen tillhör dock familjen LVC vilket är den snabbaste 74xx 
familjen tillgänglig i 1-grindskapsel. Simulerad stigtid visade på ca 550 ps. 

 

4.1.5 Testfall 

Subfrågeställningarna ger konkreta testfall att undersöka baserade på teori kring 
signalintegritet. Nedan presenteras de ledare som designades för varje enskilt 
testfall. Varje ledare är designad för att ge information som leder till att 
subfrågeställningen för det specifika testfallet kan besvaras. Ledarna kan delas in i 
två kategorier där de endera innehåller en diskontinuitet baserad på 
subfrågeställningen eller är korrekt designade och fungerar som referens. 

 

4.1.5.1 Mäta impedans 

Är det möjligt att genom att studera en reflektion bestämma en ledares karaktäristiska 
impedans? Kan den metoden i så fall användas för att upptäcka när en ledare blivit felaktig 
tillverkad och därmed gått utanför dess specificerade värde? 

För att möta frågeställningen krävdes ledare med olika karaktäristisk impedans. 
Den vanligast förekommande karaktäristiska impedansen för en ledare på ett 
mönsterkort är 50 ohm vilket därför valdes som det centrala värdet. Då tillverkare 
vanligtvis lämnar toleranser på ±10 % kan en tänkt 50 ohms ledare i realiteten 
variera mellan 45 och 55 ohm. För att få testfall med ledare utanför toleransen för 
en tänkt 50 ohms ledare konstruerades två ledare med 40 ohms respektive 60 
ohms karaktäristisk impedans. 
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Kraven på ledarnas längd var att den skulle vara nog lång för att skapa långa och 
tydliga reflektioner. De simulerade stigtiderna för de båda drivarna visade på 350 
respektive 550 ps, vilket motsvarar en elektrisk längd på ungefär 5-8 cm. Minsta 
teoretiska längd för tydliga reflektioner ger då en ledarlängd på 4 cm. För att få en 
längre tidsfördröjning mellan reflektionens toppar, och därmed tydligare 
reflektioner, gjordes ledarna hela 24 cm långa. Utöver de 24 cm långa ledarna av 
respektive karaktäristisk impedans gjordes även två kortare ledare för att kunna 
studera hur reflektionen påverkas av ledarnas längd. Den ena 12 cm lång och den 
andra varierbar mellan 6, 8 och 10 cm. Den kortaste längden bestämdes utifrån 
signalens elektriska längd som för SN74LVCH16373 är ca 5 cm och för 
SN74LVC1G34 ca 8 cm. Nedan sammanfattas alla ledare tänkta att användas för 
detta testfall. 

 

SN74LVCH16373 
- 40 ohm, 24 cm, parallellterminerad 
- 50 ohm, 24 cm, parallellterminerad 
- 60 ohm, 24 cm, parallellterminerad 
- 50 ohm, 12 cm, parallellterminerad 
- 50 ohm, varierbar längd 6, 8 och 10 cm, parallellterminerad 

SN74LVC1G34 
- 40 ohm, 24 cm, parallellterminerad 
- 50 ohm, varierbar längd 6, 8, 10, 12, 14 och 24 cm, parallellterminerad 
- 60 ohm, 24 cm, parallellterminerad 
 

4.1.5.2 Vior 

Hur stor påverkan har viorna i en så kallad sydd ledare på signalen och bör dessa undvikas? 

Testfallet utgörs av en 12 cm lång ledare med 20 vior jämnt utspridda längs 
ledarens längd. Ledaren drivs av SN74LVCH16373 och dess karaktäristiska 
impedans är 50 ohm vilket gör att den har samma elektriska egenskaper som den 
12 cm långa ledare som tidigare nämnts under rubriken Mäta impedans (se kapitel 
4.1.5). Då den enda skillnaden mellan de båda ledarna utgörs av viorna bör viornas 
eventuella påverkan synas då resultaten från de båda ledarna jämförs. 

SN74LVCH16373 
- 50 ohm, 12 cm med 20 vior jämnt utspridda, parallellterminerad 
- 50 ohm, 12 cm, parallellterminerad (kursiv stil indikerar att ledare återanvänds och har 
 presenterats under tidigare testfall) 

 

4.1.5.3 Grenar 

Hur lång kan en gren tillåtas vara innan den kräver en terminering? 

Ovanstående frågeställning mä 
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ttes med en 24 cm lång ledare med en gren vars längd kunde varieras. Grenens 
utgångslängd bestämdes av ekvation 16 som säger att grenens längd i tum ska vara 
mindre än signalens stigtid i ns. Signalens simulerade stigtid var 0.35 ns vilket 
översätts till 0.9 cm. Utgångslängden valdes strax under uträknad längd till 0.8 cm. 
Med hjälp av seriemonterade 0 ohms motstånd kan grenens längd förlängas till 2, 
5 och 10 gånger utgångslängden. Vidare utformades designen av grenen så att en 
kondensator kan monteras vid varje förlängning för att på så sätt efterlikna en 
daisy-chain buss. 

Ytterligare två ledare designades med två respektive tre stubbar. Meningen med 
flera stubbar är att utmana HyperLynx med multipla reflektioner. Båda ledarna är 
24 cm långa och har stubbarna placerade med inbördes lika avstånd längs ledarens 
längd. Stubbarna går att variera mellan 1 och 10 gånger utgångslängden. 
Ovanstående tre ledare har en karaktäristisk impedans av 50 ohm och går att 
terminera både parallellt och seriellt.  

Som referensledare för parallellterminering kan 50 ohms ledaren designad för 
impedansmätning användas. För att även ha en referens till serieterminering 
designades en 24 cm lång 50 ohms ledare utan grenar med möjlighet för 
serieterminering. 

SN74LVCH16373 
- 50 ohm, 24 cm med en gren i mitten av ledaren där grenen kan varieras mellan 
 0.8, 1,6, 4 och 8 cm, parallell eller serieterminerad 
- 50 ohm, 24 cm med två grenar efter 8 respektive 16 cm där grenarna kan 
 varieras mellan 0.8 och 8 cm, parallell eller serieterminerad 
- 50 ohm, 24 cm med tre grenar efter 6, 12 och 18 cm där grenarna kan varieras 
 mellan 0.8 och 8 cm, parallell eller serieterminerad 
- 50 ohm, 24 cm serieterminerad 
- 50 ohm, 24 cm parallellterminerad 
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4.1.5.4 Diskontinuiteter på returledare 

Hur påverkar olika diskontinuiteter på signalens returledare signalens kvalitet? 

Två olika typer av diskontinuiteter undersöktes. Diskontinuiteterna utgjordes av 
en slot som tvingar returströmmen att ta en omväg samt en begränsad bredd av 
returkanalen som påverkar returströmmens distribution i referensplanet. För det 
första fallet designades en 24 cm lång ledare med en karaktäristisk impedans av 50 
ohm över en slot i underliggande jordplan. Sloten är 4 cm lång, 0.2 mm bred och 
placerad efter 20 cm av ledarens längd. På vardera sida av sloten placerades två 
0603 footprints för att möjliggöra montering av kondensatorer. Figur 43 visar en 
genomskärning av mönsterkortet där sloten är placerad. 

 

 

Figur 43:Illustration över kortet i genomskärning där sloten är placerad 

För det andra fallet designades två 24 cm långa ledare med en karaktäristisk 
impedans på 50 ohm. Den enda skillnaden mellan ledarna är avståndet till 
jordplanets kant. Den ena ledaren ligger precis vid kortets kant medan den andra 
har ett avstånd till kanten motsvarande tre gånger avståndet till underliggande 
jordplan, vilket är i enlighet med den tumregel som nämns i den tekniska 
bakgrunden (se kapitel 2.11.3). Tumregeln specificerar ett minsta avstånd mellan 
framledaren och referensplanets kant. Ett mindre avstånd minskar den yta 
framledaren kan koppla mot vilket då påverkar ledarens karaktäristiska impedans. 
När ledarna designades utnyttjades det faktum att en förändring i den 
karaktäristiska impedansen ger upphov till en reflektion. Detta genom att ledarna 
är dragna centralt på kortet fram till halva ledarens längd där de viker av för att 
följa kortets kant. Om avståndet påverkar signalen bör då en reflektion uppstå i 
den punkt där avståndet förändras. 

Båda ledarna är serieterminerade. Som referenssignal för ovanstående mätningar 
kan den 24 cm långa serieterminerade ledare som presenterades under rubriken 
Grenar (se kapitel 4.1.5) användas. 

SN74LVCH16373 
- 50 ohm, 24 cm, serieterminerad 
- 50 ohm, 24 cm med ledarens avslutande 12 cm längs med kortets kant, 
 serieterminerad 
- 50 ohm, 24 cm med ledarens avslutande 12 cm på ett avstånd av 3h till kortets 
 kant, serieterminerad 
- 50 ohm, 24 cm med en slot i underliggande referensplan efter 20 cm, 
 serieterminerad 
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4.1.5.5 Termineringar 

Som termineringar användes 0603 resistorer av följande värden: 
40.2, 44.2, 49.9, 54.9, 60.4 och 100 ohm. Samtliga med 0.1 % noggrannhet. 

Det optimala värdet för serieterminering är enligt Termination Wizard, en inbyggd 
funktion i HyperLynx, för en 50 ohms ledare driven av SN74LVCH16373 40.7 
ohm. Som närmsta värde användes 40.2 ohm i samtliga testfall där 
serieterminering används. 

 

4.2 HyperLynx 

För simuleringarna användes i huvudsak HyperLynx modulen BoardSim i enlighet 
med vad som presenterades i kapitel 3. Under simuleringarna togs ingen hänsyn 
till testkortets kraftförsörjning.  Simuleringarna är således baserade på en ideal 
kraftförsörjning. 

Ett problem som visade sig när layouten i Expedition PCB skulle exporteras till 
BoardSim var att kortets lödmask inte inkluderades under exporteringen. 
Avsaknaden av lödmask fick en betydande påverkan för den karaktäristiska 
impedansen för ledarna på topp- och bottenlagret och fick därför läggas till 
manuellt. Utan lödmask uppgick den karaktäristiska impedansen för en 50 ohms 
ledare till 52.3 ohm och med lödmask var samma siffra 50.1.  

Vid försök att lägga till lödmasken manuellt i BoardSim uppstod nya problem då 
den algoritm som räknar ut den karaktäristiska impedansen låste sig. Det gjorde att 
vissa parametrar inte gick att påverka vilket ledde till att siffrorna för den 
karaktäristiska impedansen för samma ledare i Expedition PCB respektive 
BoardSim skiljde sig åt. Figur 44 och 45 visar resultaten av stackupen för de båda 
programmen. 

 

 

Figur 44: Stackup i Expedition PCB 
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Figur 45: Stackup i BoardSim 

Skillnaden mellan 49.3 och 50.1 ohm är emellertid liten, särskilt då den jämförs 
med tillverkarnas toleranser, och kommer inte att göra någon skillnad på ett skarpt 
kort. Likväl är det inte förtroendeingivande att de båda programmen inte visar 
samma siffror. Skillnaden mellan de olika programmens beräknade impedans för 
kortets tre olika målimpedanser sammanfattas i tabell 4. För simuleringarna 
accepterades de värden som BoardSim räknade fram. 

 

Målimpedans Expedition PCB BoardSim 

40 ohm 39.5 ohm 40.1 ohm 

50 ohm 49.3 ohm 50.1 ohm 

60 ohm 59.9 60.8 ohm 

Tabell 4: Testkortets målimpedanser uträknade i Expedition PCB och BoardSim 

4.3 Resultat av mätningar och simuleringar 

4.3.1 Generella skillnader 

Under detta kapitel presenteras skillnader mellan mätningar och simuleringar som 
är tydliga i samtliga fall. Detta upplägg valdes så att generella avvikelser inte 
behöver upprepas under varje rubrik. 
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4.3.1.1 Drivare  

Följande kapitel är snarare en utvärdering av IBIS modellerna för drivarna än en 
undersökning av HyperLynx. Dock är IBIS modellerna en viktig del av 
simuleringen och därför ägnas ett kapitel till att beskriva de skillnader som finns i 
drivarnas prestanda mellan mätningar och simuleringar. Prestandan för en 
komponent kan skilja mellan olika individer och i IBIS modellen beskrivs detta 
genom att modellens tabeller specificerar en krets minimala, typiska och maximala 
prestanda. I HyperLynx digitala oscilloskop väljs vilken tabell som används för 
simuleringen genom valet IC modeling, figur 46.  

 

 

Figur 46: Alternativ för IC modeling 

Figur 47 visar några uppmätta signaler för SN74LVCH16373 tillsammans med 
simulerad signal för slow-weak, typical och fast-strong. Signalerna i siffror 
presenteras i tabell 5. Mätresultaten visar att de uppmätta signalerna stämmer bäst 
överens med kurvan för typical även om de uppmätta signalerna är något 
långsammare. De uppmätta signalerna har en högre signalnivå än typical 
simuleringen. Det tyder på att utimpedansen är högre i modellen. 

Samtliga mätningar är gjorda på utgången av drivaren för 50 ohms ledare 
parallellterminerade i 50 ohm. Simuleringarna utfördes med en oändligt lång 50 
ohms ledare. 

 

 

Figur 47: Jämförelse mellan uppmätta stigtider för SN74LVCH16373 och simulerade stigtider med 
olika IC modeling inställningar 
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SN74LVCH16373 Simulering 
slow-weak 

Simulering 
typical 

Simulering 
fast-strong 

Mätningar 

Stigtid 20-80 / 10-90 323 / 463 ps 233 / 320 ps 171 / 239 ps 242-272 / 342-392 ps 

Utimpedans 21,7 ohm 14,0 ohm 8,8 ohm 10,5-12,1 ohm 

Tabell 5: Jämförelse mellan uppmätta stigtider för SN74LVCH16373 och simulerade stigtider med 
olika IC modeling inställningar 

Resultaten för SN74LVC1G34 presenteras i figur 48 och tabell 6. De uppmätta 
resultaten är något mer spridda än för SN74LVCH16373 då de innehåller 
mätningar för 40, 50 och 60 ohms ledare. En drivare för en 40 ohms ledare driver 
en större ström under uppladdningsfasen än samma drivare för en 60 ohms ledare 
vilket gör att olika resultat kan förväntas för respektive mätning. Den snabbast 
uppmätta signalen i figur 48 är den som drivs i en 60 ohms ledare och den 
långsammaste uppmätt för 40 ohms ledaren. I jämförelsen används därför 
mätvärdet för 50 ohms ledaren vilket även är det värde som simuleringarna 
utfördes med. Precis som för SN74LVCH16373 stämmer typical simuleringens 
stigtider bäst överens med vad som mättes upp. Den uppmätta stigtiden är dock 
något långsammare. Den uppmätta utimpedansen är lägre än vad typical 
simuleringen visar. 

 

 

Figur 48: Jämförelse mellan uppmätta stigtider för SN74LVC1G34 och simulerade stigtider med 
olika IC modeling inställningar 
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SN74LVC1G34 Simulering 
slow-weak 

Simulering 
typical 

Simulering 
fast-strong 

Mätningar 

Stigtid 20-80 / 10-90 616 /826 ps 410 / 557 ps 274 /374 ps 484 / 693 ps 

Utimpedans 21,3 ohm 14,3 ohm 9,1 ohm 11 ohm 

Tabell 6: Jämförelse mellan uppmätta stigtider för SN74LVC1G34 och simulerade stigtider med olika 
IC modeling inställningar 

4.3.1.2 Ringningar 

Resultaten för SN74LVCH16373 visar betydande ringningar på signalernas 
positiva flanker. Ett antal tester genomfördes för att försöka hitta orsaken till 
ringningarna. Det första testet innebar att jämföra mätningar gjorda på ledare med 
olika längd. Om ringningarna vore reflektioner som studsar fram och tillbaka på 
ledaren påverkas ringningarnas frekvens av tidsfördröjningen. Resultaten, enligt 
figur 49, visar dock att ledarnas tidsfördröjning inte har någon påverkan på 
ringningarna. Ringningarna är således inte reflektioner. 

 

 

Figur 49: Ringningar på signalen då ledarens längd varieras 

I nästa test varierades längden på probens jordstift. Det visade sig förändra både 
amplituden och frekvensen på ringningarna. Med hänvisning till teorin i kapitel 
2.15.1.4 torde ringningarna således vara en effekt av den serieresonanskrets som 
utgörs av probens induktiva och kapacitiva element. 
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Figur 50: Ringningar på signalen då probens jordstift varieras 

4.3.1.3 Ojämna pulser  

 

 

Figur 51: Exempelmätning visar hur en 5 MHz puls höga nivå sluttar 

Samtliga mätningar visar tecken på en sluttande puls enligt vad som visas i figur 
51. När frekvensen minskades så att pulsen blev längre framträdde tydliga 
ringningar på den höga nivån enligt figur 52. Frekvensen på ringningarna är några 
tiotals kHz och amplituden drygt 30mV. Då kraftförsörjningen sköttes av ett 
externt spänningsaggregat tros ringningarna bero på begränsningar i aggregatets 
förmåga att reglera. Spänningsaggregatet kan förväntas ha en bandbredd på några 
tiotals kHz vilket matchar frekvensen på ringningarna. Figur 52 visar hur 
ringningarnas amplitud och frekvens förändras då kraftförsörjningen sker genom 
en längre kabel. Den troliga orsaken ligger i att den längre kabeln innehåller mer 
resistans och induktans än den kortare.  
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Figur 52: Visar skillnaden på en 10kHz puls höga nivå då kraftförsörjningen sker genom 0.1 
respektive 2 meter långa kablar 

Inga ringningar finns på den låga pulsen enligt figur 53 men däremot syns en 
annan defekt. Den låga pulsen sjunker ca 30mV under nollnivån med den negativa 
flanken för att sedan sakta krypa upp mot nollnivån. Ingen direkt anledning till 
defekten kunde fastställas men flera möjliga anledningar finns. Den ena 
mätpunkten utgörs av en direkt koppling till det negativa kraftplanet medan den 
andra mätpunkten förbinds med planet genom drivaren och chippets interna 
kraftmatning. Däremellan finns en viss induktans och resistans som kan förväntas 
ha en påverkan. Ett frågetecken finns för hur faktumet att signalgeneratorns 
negativa utgång är ihopkopplad med jordplanet. Beroende på hur signalgeneratorn 
är konstruerad är det en möjlig källa till defekten. 

 

 

Figur 53: Visar skillnaden på en 10kHz puls låga nivå då kraftförsörjningen sker genom 0.1 
respektive 2 meter långa kablar 
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4.3.2 Impedansmätning 

4.3.2.1 Metod för impedansmätning 

Genom att studera signalnivån vid drivarens utgång eller reflektionen vid en 
parallellterminering kan transmissionsledarens karaktäristiska impedans beräknas. 
Tre olika ledare har använts med karaktäristisk impedans motsvarande 40, 50 och 
60 ohm. Samtliga ledare är parallellterminerade med 50 ohm. Reflektionerna mäts 
för positiv flank både vid mottagaren och vid drivaren för att se vart skillnaden är 
tydligast. 

För mätningarna på drivarens utgång gäller att om ledarens karaktäristiska 
impedans och parallelltermineringen matchar är spänningsdelningen som verkar i 
signalens olika faser identisk och signalnivån konstant. När mätningarna görs vid 
parallelltermineringen gäller att en reflektion inte bildas då den karaktäristiska 
impedansen och parallelltermineringen matchar enligt ekvation 14. Då samtliga 
ledare är terminerade med 50 ohm bör det med ovanstående metoder vara enkelt 
att se vilken av ledarna som har en karaktäristisk impedans motsvarande 50 ohm.  

 

4.3.2.2 SN74LVCH16373 

Samtliga mätningar ger signaler med förväntat beteende som visar en tydlig 
skillnad mellan de tre ledarna. För att se hur väl de uppmätta nivåerna stämmer 
överens med de teoretiskt förväntade nivåerna beräknades dessa enligt nedan. 

 

            
   

     
               

 

             
  

     
               

 

            
  

     
               

 

De uträknade nivåerna är markerade i figur 54 och figuren visar på stora skillnader 
mellan de uppmätta och beräknade nivåerna. Nivån för ledaren med 60 ohm 
karaktäristisk impedans är 150 mV högre än beräknat och nivån för ledaren med 
40 ohm är 200 mV lägre än beräknat. Formeln för beräkningarna innehåller 
drivarens utimpedans och utimpedansen är svår att specificera då den påverkas av 
ett flertal olika faktorer och även skiljer sig mellan olika individer. Den utimpedans 
som användes till beräkningarna ovan uppskattades genom att titta på signalens 
stabiliserade nivå vid drivaren. Dock påverkas den stabiliserade nivån av 
kraftaggregatets förmåga att reglera kraften vilket kan ge felaktiga siffror (se 
kapitel 4.3.1).  De uppmätta resultaten är något otydliga på grund av ringningar 
och andra effekter på signalen vilket gör det svårt att urskilja vart nivån faktiskt 
ligger. 
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Figur 54: Uppmätta och uträknade nivåer vid drivaren SN74LVCH16373 under transaktionsfasen 

Istället för att jämföra teoretiska och praktiska värden beräknades istället den 
karaktäristiska impedansen utifrån den uppmätta nivån på reflektionen hos 
mottagaren. Detta genom att skriva om ekvationen som beskriver reflektionens 
storlek. 

 

           
     

     
       

 

         

 
    
   

   

 
    
   

   
 

Där: 
Z1 = karaktäristiska impedans hos ledaren 
Z2 = termineringens impedans 
Vin = den del av signalens spänning som når ledaren i V 
Vref = reflektionens storlek i V 
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Följande siffror fås då ovan nämnda uttryck används för att beräkna de tre 
ledarnas respektive karaktäristiska impedans. Som Vin används de nivåer som 
beräknades tidigare i detta kapitel. 

 

               
 
         

    
   

 
         

    
   

       

 

               
 
         

    
   

 
         

       
       

 

               
 
         

    
   

 
         

    
   

       

 

Om signalnivån hos drivaren jämförs med signalnivån vid termineringen fås en 
skillnad på ungefär 50 mV. Skillnaden utgörs av förlusterna i ledaren. Om hänsyn 
tas till förlusterna genom att minska nivån för Vin med 50 mV fås följande siffror. 

 

               
 
         

    
   

 
         

    
   

       

 

               
 
         

    
   

 
         

    
   

    

 

               
 
         

       

 
         

       
       

 

Resultaten för 50 och 60 ohms ledarna stämmer bra men resultatet för 40 ohms 
ledaren avviker drygt 5% från förväntat resultat. Det finns dock en svårighet i att 
definiera reflektionsnivåerna på grund av de ringningar som uppträder på signalen. 
Är signalens högsta respektive lägsta nivå ett resultat av enbart en reflektion eller 
är den i själva verket en summa av reflektionen och ringningen. Tillåts 
ringningarna  påverka reflektionsnivån påverkar det beräkningarna. Ett faktum 
som utgör en stor svårighet för beräkningarna. 
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Figur 55: Uppmätta reflektioner vid parallelltermineringen med SN74LVCH16373 som drivare 

4.3.2.3 SN74LVC1G34 

Då utimpedansen för de båda drivarna är förhållandevis lika (tabell 5 och tabell 6) 
används de siffror som beräknades för signalnivån vid SN74LVCH16373. De 
uppmätta och beräknade nivåerna presenteras för drivaren i figur 56. Jämfört med 
tidigare drivare stämmer mätningarna och beräkningarna betydligt bättre och 
felmarginalen är drygt 100 mV.  

 

 

 

Figur 56: Uppmätta och uträknade nivåer för SN74LVC1G34 under transaktionsfasen 
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Beräkningarna för reflektionen vid termineringen utförs på samma sätt som för 
SN74LVCH16373. Vin nivån har blivit justerad mot en förväntad förlust på  
50 mV. 

               
 
         

    
   

 
         

    
   

       

 

               
 
         

    
   

 
         

    
   

       

 

               
 
         

       

 
         

    
   

       

 

Beräkningarna för alla tre ledarna visar tydligt vilken målimpedans respektive 
ledare har men samtidigt är även differensen mellan målimpedansen och beräknat 
resultat tydlig. Även om signalen är befriad från de ringningar som orsakade 
problem för tidigare drivare syns andra effekter som påverkar reflektionens 
utseende. Det gör att det även här finns en osäkerhet kring vart reflektionens nivå 
verkligen är och vilken nivå som bör användas för beräkningarna. För reflektionen 
på 60 ohms ledaren finns en tydlig nivå (2.45 V) där reflektionen startar och en 
tydlig nivå (2.37 V) där reflektionen slutar. Beroende på vilken nivå som väljs kan 
den karaktäristiska impedansen för nämnda ledare bestämmas till mellan 62 och 
66 ohm. 

 

Figur 57: Uppmätta reflektioner vid parallelltermineringen med SN74LVCH16373 som drivare 
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4.3.2.4 Hur ledarens längd påverkar reflektionen 

Om signalens elektriska längd är kort jämfört med ledarens fysiska längd dämpas 
signalens reflektion under flanken vilket gör att den inte blir synlig. För att kunna 
studera impedansskillnader genom den reflektion som eventuellt uppstår måste 
således ledaren vara tillräckligt lång så att hela reflektionen är tydlig. Figur 58 och 
59 visar positiv respektive negativ uppmätt reflektion då längden på en 50 ohm 
ledare varieras för SN74LVCH16373. För den positiva reflektionen fås små 
variationer i amplituderna vilket gör att de är tydliga för alla tre längderna (6, 8 och 
10 cm). Den negativa reflektionen är betydligt svårare att urskilja och en tydlig 
reflektion fås bara för den 10 cm långa ledaren. 

 

 

Figur 58: Positiv reflektion vid parallellterminering 60 ohm för tre olika längder på ledare driven av 
SN74LVCH16373 



Resultat och analys 

74 

 

Figur 59: Negativ reflektion vid parallellterminering 40 ohm för tre olika längder på ledare driven av 
SN74LVCH16373 

Mätningarna för SN74LVC1G34 presenteras i figur 60 och 61. Resultaten för den 
positiva reflektionen är otydliga på flera sätt. Då tidsfördröjningen är olika för de 
olika ledarlängderna borde reflektionernas längder skilja sig åt. Skillnaden syns inte 
alls för den positiva flanken men är tydlig om den negativa flanken studeras. 
Vidare motsvarar reflektionernas amplituder inte vad som förväntas då de kortare 
ledarna ger större reflektioner än de längre ledarna. Det tillsammans med den icke 
existerande skillnaden i tidsfördröjning gör att reflektionen troligen innehåller mer 
än bara den reflektion som förväntas från parallelltermineringen. Därmed är det 
omöjligt att komma till en slutsats utifrån mätresultaten för den positiva 
reflektionen. 

 

Figur 60: Positiv reflektion vid parallellterminering 55 ohm för fyra olika längder på ledare driven av 
SN74LVC1G34 
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För den negativa reflektionen syns tydliga skillnader mellan de olika längderna. 
Mätningarna visar på en tydlig ökning för reflektionens amplitud med ca 25 mV 
för varje 2 cm som ledaren utökas med. Om resultatet för mätningarna är genuina 
betyder det alltså att hela reflektionen inte syns på de kortare ledarna. 

 

 

Figur 61: Negativ reflektion vid parallellterminering 45 ohm för fyra olika längder på ledare driven av 
SN74LVC1G34 

4.3.2.5 Slutsats impedansmätning 

Resultaten visar tydliga skillnader mellan respektive ledare vilket gör det enkelt att 
urskilja vilken ledare som representerar 50 ohm. För mätningarna på drivaren 
visade det sig vara svårt att med enkla beräkningsmetoder förutspå korrekta 
nivåer. Omvänt gäller att det är omöjligt att utifrån uppmätta resultat beräkna 
ledarens faktiska karaktäristiska impedans utifrån mätningen.  

Den största avvikelsen för beräkningarna för reflektionen vid termineringen är 
5%. Metoden ger således ett ungefärligt värde på den karaktäristiska impedansen 
men osäkerheten kring det beräknade värdet är stor på grund av de störningar 
som finns i signalen. För att beräkningar med hög precision ska vara möjliga krävs 
fina signaler då små förändringar i uppmätt amplitud ger stora skillnader i 
beräknad karaktäristisk impedans. 
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Längdmässigt kan konstateras att längre är bättre. Enligt mätningarna krävs en 
ledarlängd motsvarande minst 10 cm för SN74LVCH16373 för att den positiva 
reflektionen skall vara tydlig. För SN74LVC1G34 vars signal har en längre 
elektrisk längd är det på grund av de dåliga mätresultaten svårt att komma fram till 
en rekommenderad längd. Men faktumet att små skillnader i uppmätt amplitud ger 
stora skillnader i beräknad karaktäristisk impedans gör det viktigt att längden på 
ledaren är tillräcklig så att hela reflektionens amplitud verkligen kan mätas. 

 

4.3.2.6 HyperLynx vs verkligheten 

Jämförelser för drivaren SN74LVCH16373 

Karaktäristisk impedans 40 ohm  

För ledaren med karaktäristiska impedansen 40 ohm visar de uppmätta resultaten 
enligt figur 62 och 63 på större reflektioner än simuleringarna i HyperLynx både 
då signalen mäts vid drivaren och vid termineringen. Vid drivaren är de uppmätta 
reflektionerna drygt 150 mV större än de simulerade. För mätningen vid 
termineringen är skillnaden något mindre och cirka 120 mV för den negativa 
flanken och 75 mV för den positiva. För reflektionens timing stämmer 
mätningarna och simuleringarna bra för samtliga fall. 

 

 

Figur 62: Jämförelse mellan mät- och simuleringsresultat för ledare med karaktäristiska impedansen 40 
ohm parallellterminerad med 50 ohm när mätningen görs på drivarens utgång 
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Figur 63: Jämförelse mellan mät- och simuleringsresultat för ledare med karaktäristiska impedansen 40 
ohm parallellterminerad med 50 ohm när mätningen görs vid termineringen 

Karaktäristisk impedans 50 ohm 

Vid drivaren gör ringningarna det svårt att bedöma huruvida den uppmätta 
signalen utan ringningarna är lika mjuk som den simulerade. I mätningarna för den 
positiva flanken syns emellertid en mycket tydlig negativ reflektion som inte finns i 
den simulerade signalen. Samma reflektion syns även i mätningen för 60 ohm 
ledaren.  

 

 

 

Figur 64: Jämförelse mellan mät- och simuleringsresultat för ledare med karaktäristiska impedansen 50 
ohm parallellterminerad med 50 ohm när mätningen görs på drivarens utgång 

Ringningarna är mindre när signalen mäts vid termineringen och den uppmätta 
signalens positiva flank visar som förväntat ett rundare utseende utan reflektion. 
Bortsett från ringningarna stämmer mätningen bra överens med simuleringen. För 
den negativa flanken fås en reflektion som inte finns i simuleringen.  

 

 

 

Figur 65: Jämförelse mellan mät- och simuleringsresultat för ledare med karaktäristiska impedansen 50 
ohm parallellterminerad med 50 ohm när mätningen görs vid termineringen 
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Karaktäristisk impedans 60 ohm 

För den positiva flanken syns en tydligt positiv reflektion både i simuleringen och 
mätningen vars timing stämmer bra i båda fallen. Reflektionen är dock ungefär 
dubbelt så stor för den uppmätta signalen än den simulerade. Om den positiva 
uppmätta reflektionen studeras ser dess amplitud ut att bestå av både reflektionen 
och den positiva ringning vilket kan förklara den avvikande amplituden. Även 
reflektionen för den negativa flanken är något större när den mäts jämfört med det 
simulerade resultatet. 

 

 

 

Figur 66: Jämförelse mellan mät- och simuleringsresultat för ledare med karaktäristiska impedansen 60 
ohm parallellterminerad med 50 ohm när mätningen görs på drivarens utgång 

Vid termineringen stämmer simuleringen och mätningen bra både vad gäller 
timing och kurvform bortsett från ringningarna på den positiva flanken. För den 
negativa flanken syns en reflektionen på mätningarna som inte finns i 
simuleringen. 

 

 

 

Figur 67: Jämförelse mellan mät- och simuleringsresultat för ledare med karaktäristiska impedansen 60 
ohm parallellterminerad med 50 ohm när mätningen görs vid termineringen 
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Jämförelser för drivaren SN74LVC1G34 

Karaktäristisk impedans 40 ohm 

Mätningarna och simuleringarna på drivarsidan stämmer bra överens både för den 
positiva och negativa flanken enligt figur 68. 

 

 

 

 Figur 68: Jämförelse mellan mät- och simuleringsresultat för ledare med karaktäristiska impedansen 40 
ohm parallellterminerad med 50 ohm när mätningen görs på drivarens utgång 

På mottagarsidan stämmer amplitud och timing bra överens. En viss skillnad finns 
dock i reflektionens utseende. 

 

 

 

 Figur 69: Jämförelse mellan mät- och simuleringsresultat för ledare med karaktäristiska impedansen 40 
ohm parallellterminerad med 50 ohm när mätningen görs vid termineringen 
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Karaktäristisk impedans 50 ohm 

Vid den positiva flanken hos drivaren och den negativa flanken hos termineringen 
uppstår en reflektion enligt figur 70 och 71. Samma reflektion återkommer även i 
mätningarna för 40 och 60 ohm. Ingen annan förklaring än att det är någon form 
av oscillering från endera proben eller kraftförsörjningen kunde hittas. Utöver 
reflektionen överensstämmer kurvformernas utseende bra.  

 

 
 

 

 Figur 70: Jämförelse mellan mät- och simuleringsresultat för ledare med karaktäristiska impedansen 50 
ohm parallellterminerad med 50 ohm när mätningen görs på drivarens utgång 

 

 

 

 Figur 71: Jämförelse mellan mät- och simuleringsresultat för ledare med karaktäristiska impedansen 50 
ohm parallellterminerad med 50 ohm när mätningen görs vid termineringen 
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Karaktäristisk impedans 60 ohm 

Förutom samma reflektion som beskrevs för 50 ohms ledaren överensstämmer 
kurvformernas utseende. Amplituden på reflektionerna i den uppmätta signalen är 
något större än de simulerade. 

 

 

 Figur 72: Jämförelse mellan mät- och simuleringsresultat för ledare med karaktäristiska impedansen 60 
ohm parallellterminerad med 50 ohm när mätningen görs på drivarens utgång 

 

 

 Figur 73: Jämförelse mellan mät- och simuleringsresultat för ledare med karaktäristiska impedansen 60 
ohm parallellterminerad med 50 ohm när mätningen görs vid termineringen 
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4.3.2.7 Slutsats korrelering 

Bortsett från de ringningar som syns på mätningarna för SN74LVCH16373 
stämmer mätningarna bra med simuleringarna. Dock syns små reflektioner på 
vissa mätningar för båda drivarna som inte finns med i motsvarande simulering. 
En av dessa som sticker ut är den korta negativa reflektion som uppstår vid 
samtliga mätningar vid SN74LVCH16373's drivare. Reflektionen är ca 500 ps lång 
och dess ursprung okänt. Utöver de små skillnaderna stämmer signalernas 
kurvformer bra förutom att amplituden är genomgående något större för de 
uppmätta reflektionerna än de simulerade. Ett undantag finns och utgörs av 
reflektionerna för den positiva flanken vid mottagaren då ledaren drivs av 
SN74LVC1G34. Den simulerade reflektionen ger ett RC-format utseende av 
reflektionen som inte alls återfinns i den uppmätta signalen som istället direkt når 
maximal nivå för att sedan avta. Varför signalen beter sig så är okänt. För 
reflektionernas timing finns inga skillnader för någon av drivarna. 

 

4.3.3 Grenar 

4.3.3.1 Mätningar med olika längd på gren 

Mätningarna i detta kapitel utfördes på en 24 cm lång ledare med en gren placerad 
i mitten av ledaren. Mätningarna är utförda med oterminerad gren och gjorda vid 
mottagaren för huvudgrenen. Figur 74, 75 och 76 visar uppmätta resultat för hur 
signalens kvalitet gradvis försämras då grenens längd ökas. Utgångslängden på 
grenen bestämdes till 0.8 cm.  

Mätningarna utfördes både med serie- och parallellterminering och resultaten visar 
att grenens påverkan på signalen är olika beroende på vilken terminering som 
används. För den parallellterminerade ledaren ger grenen en positiv reflektion vars 
livstid är relativt kort. När serieterminering används blir signalnivån tydligt lidande 
av grenen vilket resulterar i en negativ reflektion vars livslängd är betydligt längre. 
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 Figur 74: Hur signalens kvalitet försämras då grenens längd ökar för parallellterminerad ledare 

 

 

 Figur 75: Hur signalens kvalitet försämras då grenens längd ökar för serieterminerad ledare, positiv 
flank 
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Figur 76: Hur signalens kvalitet försämras då grenens längd ökar för serieterminerad ledare, negativ 
flank 

4.3.3.2 Slutsats stubblängd 

Resultaten visar tydligt hur reflektionen växer då grenens längd ökas. Dock utgör 
inte resultaten något ultimatum för att grenar ska undvikas. Beroende på vilken 
störbudget signalen har kan till och med 10x grenens påverkan anses vara ofarlig. 
Används serieterminering bör man dock vara medveten om risken att den 
negativa reflektionen leder till en dubbeltriggning hos mottagaren om den tillåts 
vara för stor. 

 

4.3.3.3 HyperLynx vs verkligheten 

Stubblängd 

Nedan jämförs de uppmätta signalerna där grenlängden varierades med 
motsvarande simuleringsresultat. Genomgående är amplituden på de uppmätta 
reflektionerna större än de simulerade. Vidare finns en viss skillnad i signalernas 
hastighet då de uppmätta reflektionerna är längre än de simulerade. Vad skillnaden 
beror på är svårt att avgöra. En möjlig parameter är testkortets dielektriska 
konstant. Men då simuleringarna är utförda med den dielektriska konstant som 
tillhandahölls av tillverkaren bör den vara korrekt. 
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Figur 77: Jämförelse mellan simulerad och uppmätt signal för parallellterminerad ledare med 0.8 cm 
lång gren 

 

 

Figur 78: Jämförelse mellan simulerad och uppmätt signal för parallellterminerad ledare med 1.6 cm 
lång gren 
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Figur 79: Jämförelse mellan simulerad och uppmätt signal för parallellterminerad ledare med 4 cm lång 
gren 

 

 

 

Figur 80: Jämförelse mellan simulerad och uppmätt signal för parallellterminerad ledare med 8 cm lång 
gren 
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 Figur 81: Jämförelse mellan simulerad och uppmätt signal för serieterminerad ledare med 0.8 cm lång 
gren 

 

 

 

 Figur 82: Jämförelse mellan simulerad och uppmätt signal för serieterminerad ledare med 1.6 cm lång 
gren 
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Figur 83: Jämförelse mellan simulerad och uppmätt signal för serieterminerad ledare med 4 cm lång gren 

 

 

 

 Figur 84: Jämförelse mellan simulerad och uppmätt signal för serieterminerad ledare med 8 cm lång gren 
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Två respektive tre grenar 

Även då antalet grenar utökades till två respektive tre grenar stämmer 
simuleringsresultaten väl med de uppmätta resultaten. Små skillnader finns i de 
mindre störningar som uppstår på signalen. Ursprunget till dess är svårt att härleda 
men skillnaderna är obetydliga för signalen som helhet. Mätningarna är utförda vid 
mottagaren för huvudgrenen.  

 

 

Figur 85: Jämförelse mellan simulerad och uppmätt signal för serieterminerad ledare med två 0.8 cm 
långa grenar 

 

 

 

 Figur 86: Jämförelse mellan simulerad och uppmätt signal för serieterminerad ledare med två 8 cm långa 
grenar  
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Figur 87: Jämförelse mellan simulerad och uppmätt signal för serieterminerad ledare med tre 0.8 cm 
långa grenar 

 

 

 

Figur 88: Jämförelse mellan simulerad och uppmätt signal för serieterminerad ledare med tre 8 cm långa 
grenar 
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Kapacitiv last 

För att efterlikna en daisy-chain buss användes en-grens ledaren där 
kondensatorer monterades vid varje förlängningspunkt av grenen. De monterade 
kondensatorerna hade ett värde av 10 pF vilket ungefär motsvarar inkapacitansen 
hos en mottagare. För att få ledaren grenfri kapades huvudgrenen vilket gav 
ledaren ett utseende enligt figur 89.  

 

 

Figur 89: Ledare med kondensatorer 

Figur 90 visar tidsfördröjningen mellan de olika mätpunkterna. I tabell 7 finns 
tiderna specificerade både för mätningen och simuleringen. Tabellen visar på 
ytterst små skillnader. 

 

 

Figur 90: Uppmätt skillnad i tidsfördröjning mellan ledarens olika mätpunkter 
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Tidsfördöjning C1 C2 C3 C4 

Uppmätt 0.910 ns 1.021 ns 1.252 ns 1.660 ns 

Simulerad 0.900 ns 1.020 ns 1.254 ns 1.612 ns 

Tabell 7: Uppmätt skillnad i tidsfördröjning mellan ledarens olika mätpunkter 

Nedan visas jämförelser mellan den uppmätta signalen och den simulerade 
signalen vid ledarens olika mätpunkter. Kondensatorernas varierande impedans då 
signalens flank passerar gör att signalen innehåller många små reflektioner och 
ringningar. Dessa skiljer sig något åt mellan uppmätt och simulerad signal. Dock 
är amplituden på dessa fenomen så liten att den är ointressant jämfört med 
signalens utseende som helhet. Som helhet presterar HyperLynx bra. Enda tydliga 
skillnaden finns i reflektionernas amplituder där HyperLynx visar på något för små 
reflektioner jämfört med uppmätt signal. 

 

 

Figur 91: Jämförelse mellan uppmätt och simulerad signal vid drivarens utgång 
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Figur 92: Jämförelse mellan uppmätt och simulerad signal vid mätpunkt C1 

 

 

 

Figur 93: Jämförelse mellan uppmätt och simulerad signal vid mätpunkt C2 
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 Figur 94: Jämförelse mellan uppmätt och simulerad signal vid mätpunkt C3 

 

 

 

 Figur 95: Jämförelse mellan uppmätt och simulerad signal vid mätpunkt C4 
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Varje kondensator verkar som ett litet lågpassfilter som degraderar signalens 
stigtid. Att mäta hur detta påverkar signalens stigtid visade sig vara svårt då 
reflektionerna påverkar flankerna olika beroende på i vilken mätpunkt signalen 
mäts. I figur 90 syns hur signalens flank stannar av vid olika amplitud beroende på 
i vilken mätpunkt signalen mäts. Det gör att stigtiden för en kurva varierar kraftigt 
beroende på vilket mått som används.  Tabell 8 innehåller värden för 10-90 och 
10-30. 10-90 värdena visar på svårigheten som diskuterades ovan. Måttet 10-30 
sträcker sig över den del av flanken som inte påverkats och visar hur stigtiden 
degraderas mer ju senare i kedjan signalen mäts. Dock är variationen i stigtid ett 
minimalt problem jämfört med reflektionerna som skapas vid respektive 
kondensator. 

Enligt tabell 8 skiljer det en del mellan de uppmätta och de simulerade stigtiderna. 
De simulerade stigtiderna är genomgående snabbare än de uppmätta. Detta 
beteende konstaterades redan då drivarens prestanda jämfördes för uppmätta och 
simulerade signaler (se kapitel 4.1.4). Skillnaden är dock större för jämförelsen 
gjord i detta kapitel men huruvida det beror på drivarmodellen, 
kondensatormodellen eller simulatorn står oklart. 

 

 Simulerad signal Uppmätt signal 

 Stigtid (10-90) Stigtid (10-30) Stigtid (10-90) Stigtid (10-30) 

Utgång 319 ps 82 ps 409 ps 125 ps 

C1 2.429 ns 173 ps 2.077 ns 219 ps 

C2 2.199 ns 156 ps 2.207 ns 233 ps 

C3 1.760 ns 187 ps 1.939 ns 271 ps 

C4 1.839 ns 229 ps 1.721 ns 304 ps 

Tabell 8: Stigtider för simulerad och uppmätt signal 

4.3.4 Vior 

4.3.4.1 Vians påverkan på signalen 

För att se vilken påverkan vior har på en signal jämförs mätresultaten från två 12 
cm långa ledare där den ena har 20 vior och den andra är fri från vior. Båda 
ledarna parallellterminerades med 50 ohm. Resultaten för de båda ledarna skiljer 
sig åt när det gäller ledarnas tidsfördröjning där ledaren med vior har en längre 
tidsfördröjning, se figur 96. Skillnaden är drygt 340 ps och när detta undersöktes 
noggrannare upptäcktes ett designfel på mönsterkortet som gjorde att ledarnas 
längder inte matchar varandra. Ledaren utan vior är precis 12 cm lång medan 
ledaren med vior är 12.5 cm. De extra 0.5 cm kan uppskattas stå för ungefär 33 ps. 
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Figur 96: Uppmätt skillnad i tidsfördröjning mellan ledare med och utan vior 

Varje via motsvarar ett byte mellan topp- och bottenlagret. Det betyder att varje 
via har en längd motsvarande mönsterkortets tjocklek. För ledaren med vior 
innebär det en extra längd av 20 x 1.2 mm vilket ger 2.4 cm. Med hjälp av 
tumregeln som presenterades i kapitel 2.2.2 kan tidsfördröjningen för 2.4 cm 
uppskattas till 160 ps. Antalet vior får alltså en betydande påverkan på ledarens 
längd. 

Dock saknas fortfarande 150 ps. Då signalerna är uppmätta med hjälp av extern 
trigg avfärdades felaktigheter i mätningen. Den troliga förklaringen är att olika 
drivare användes för de olika signalerna. Enligt databladet för SN74LVCH16373 
[42] har kretsen en grindfördröjning på mellan 1-3.6 ns. En spridning på 150 ps 
mellan individuella drivare är således möjlig. 

Det är tydligt att viorna påverkar tidsfördröjningen genom att de adderar fysisk 
längd till ledaren. Huruvida viorna påverkar tidsfördröjningen genom att verka 
som distribuerad kapacitans är på grund av ovanstående resonemang omöjligt att 
dra några slutsatser kring. Dock uppstår ingen reflektion vid termineringen som 
skulle tyda på att viorna verkar som distribuerad kapacitans med påverkan på 
ledarens karaktäristiska impedans. 

Figur 97, 98 och 99 visar uppmätt signal för två ledare med och utan vior med 
varierande värde på parallellterminering. Den gröna signalen är mätresultatet från 
ledaren utan vior och den lila för ledaren med vior. Då de uppmätta signalerna för 
ledarna terminerade i 50 ohm jämförs syns en antydan till en liten negativ 
reflektion för signalen med vior. Den negativa reflektionen är väldigt liten men 
påverkar lutningen på signalens krön. Reflektionen kommer från viorna där varje 
via ger upphov till en mycket liten kapacitiv reflektion. Varje liten reflektion 
adderas sedan till den längre reflektion som resultaten visar. Viorna påverkar 
signalen men amplituden på den reflektion som skapas är väldigt liten och kan 
därför anses som obetydlig för gällande stig- och falltider. 
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 Figur 97: Mätresultat för ledare med och utan vior. Ledarna parallellterminerade med 40 ohm 

 

 

 Figur 98: Mätresultat för ledare med och utan vior. Ledarna parallellterminerade med 50 ohm 

 

 

Figur 99: Mätresultat för ledare med och utan vior. Ledarna parallellterminerade med 100 ohm. Mätt 
med prob P6245 
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Slutligen återstår signalernas uppmätta stigtider som presenteras i tabell 9. Ingen 
skillnad kunde mätas upp för stigtiderna på respektive ledare. Det tyder på att 
viorna inte har någon större påverkan på signalens flanker.  

 

 

Ledare 20-80 10-90 

20 vior 335 ps 549 ps 

Utan vior 336 ps 554 ps 

Tabell 9: Uppmätta stigtider för ledare med och utan vior 

4.3.4.2 HyperLynx vs verkligheten 

Figurerna nedan visar uppmätta samt simulerade resultat för den 12 cm långa 
ledaren med vior. Den uppmätta signalen är i figurerna lila och den simulerade 
röd. Bortsett från de genomgående ringningarna är likheten hög. Inga reflektioner 
uppträder i mätningarna som inte finns i simuleringarna. Vidare överensstämmer 
timingen och amplituden för reflektionerna bra. En viss skillnad finns dock i 
utseendet hos reflektionen för 40 respektive 60 ohm ledarnas positiva flank. Men 
största delen av skillnaden tros utgöras av ringningarna vars utseende syns tydligt i 
mätningarna på ledaren med 50 ohm karaktäristisk impedans.  

 

 

Figur 100: Simuleringsresultat vs mätresultat för ledare med 20 vior parallellterminerad med 40 ohm 
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Figur 101: Simuleringsresultat vs mätresultat för ledare med 20 vior parallellterminerad med 50 ohm 

 

 

 

Figur 102: Simuleringsresultat vs mätresultat för ledare med 20 vior parallellterminerad med 100 ohm 
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4.3.5 Diskontinuiteter på returledare 

4.3.5.1 Slot 

Figur 103 visar mätningar för en signal som traverserar en slot när sloten är 
ohanterad samt när den är överbryggad med olika kondensatorvärden(1 nF, 10 nF 
och 100 nF). Som referens visas även en uppmätt signal för en identiskt ledare 
utan slot. I teorin är en slot en induktiv diskontinuitet vilket överensstämmer med 
resultatet då en tydlig positiv reflektion bildas jämfört med referenssignalen. 
Reflektionen är betydande och har en amplitud av ungefär 200 mV. I den tekniska 
bakgrunden presenterades en teori om hur en tillräckligt stor slot bildar ett steg på 
signalen (se kapitel 2.11.3). I gjorda mätningar syns inga sådana tendenser.  

Skillnaden med och utan överlappande kondensatorer är ytterst liten och effekten 
av kondensatorerna syns bara under en kort period. Effekten är dessutom 
densamma oavsett vilket kondensatorvärde som användes. För det här fallet är 
effekten av kondensatorerna så liten att de kan klassas som överflödiga. 

Den omväg som returströmmen tvingar sloten att ta är förhållandevis liten, ca 4 
cm, jämfört med signalens elektriska längd på 5 cm. Möjligtvis är det därför som 
inget steg bildas på signalen. Vidare är det förmodligen även förklaringen till 
varför kondensatorerna ger en så dålig effekt. Genvägen som kondensatorerna 
utgör är bara lågimpediv för ett ytterst litet spann av signalens bandbredd. Det gör 
att majoriteten av signalen fortfarande ser vägen runt sloten som den väg med 
lägst impedans. När storleken på kondensatorerna byts ger det bara en förflyttning 
av spannet i frekvens och skillnaden för signalen med olika kondensatorvärden 
blir därför minimal. 

 

 

Figur 103: Uppmätta signaler för vid mottagaren för serieterminerad ledare utan slot, med slot samt 
överbryggad slot 
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4.3.5.2 Placering av ledaren med avseende på referensplan 

 

 

 

Figur 104: Illustration över tre ledares avstånd till underliggande plans kant 

Mätningar gjordes på tre olika ledare med olika avstånd till kanten på det 
underliggande referensplanet. Ledarna illustreras i figur 104. De uppmätta 
resultaten visar en tydlig skillnad mellan de tre signalerna. Jämfört med ledaren 
som är dragen i mitten på kortet ger både kant-ledaren och 3h-ledaren en positiv 
reflektion. En positiv reflektion är vad som förväntas då en signal går in i en lägre 
karaktäristisk impedans. Figur 106 visar samma tre signaler fast uppmätta vid 
drivaren. Då ledarna är serieterminerade når bara halva signalens spänningsnivå ut 
på ledaren innan reflektionen från den öppna änden av ledaren adderar till 
signalens fulla nivå. Genom att titta på det steg som bildas vid drivaren syns 
reflektionernas ursprung tydligt. Reflektionen skapas i mitten av steget vilket 
betyder att diskontinuiteten befinner sig på ledarens mitt. Det överensstämmer 
med vart ledarna på testkortet börjar följa kortets kant. 

Reflektionen hos mottagaren mäter ungefär 100mV i amplitud vilket för den här 
signalen är en relativt liten reflektion. Men då åtgärden för att undvika reflektionen 
är simpel kan reflektionen klassas som onödig. Genom att flytta ledaren några mil 
från kanten kan reflektionen undvikas och signalens kvalitet förbättras. 

 

 

 

Figur 105: Uppmätta signaler vid mottagaren för  tre ledare med olika avstånd till underliggande plans 
kant 
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Figur 106: Uppmätta signaler vid drivarens utgång för tre ledare med olika avstånd till underliggande 
plans kant 

4.3.5.3 HyperLynx vs verkligheten 

Diskontinuiteter i referensplan går inte att simulera i HyperLynx då simulatorn 
alltid använder en optimal returledare. Inga alternativ finns för att påverka 
returledarens egenskaper och utseende utan den antas av HyperLynx alltid utgöras 
av ett plan. Detta visas i figur 107 där HyperLynx inbyggda field solver har 
använts för kant-ledaren och 3h-ledaren. Figuren visar att HyperLynx modellerar 
referensplanet lika för båda ledarna. Figur 108 visar simuleringsresultat från 
ledaren med slot och den serieterminerade ledaren utan slot. Utöver den lilla 
skillnaden i tidsfördröjning (olika längd på ledarna) är resultaten identiska vilket 
bevisar att referensplanen modeleras lika.  

 

 

 

Figur 107: Hur HyperLynx modellerar referensplanet för två ledare med olika avstånd till 
underliggande plans kant  
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Figur 108: Simulerade signaler i HyperLynx för ledare med och utan slot 

Serieterminerad ledaren 

Steget som bildas vid drivaren på grund av den spänningsdelning som blir mellan 
drivarens utimpedans och serietermineringen har lite olika amplitud i simuleringen 
och mätningen. Då signalnivån skiljer sig mellan simuleringarna och mätningarna 
ska steget inte heller hamna på samma amplitud. Skillnaden mellan simuleringen 
och mätningen är helt enkelt ett resultat av den skillnad i utimpedans som finns i 
modellen och den verkliga drivaren. Förutom steget finns några små reflektioner 
där HyperLynx visar på större reflektioner än mätningarna. Reflektionen vid den 
positiva flanken verkar dock vara negativ i mätningen medan HyperLynx visar på 
en positiv reflektion. Reflektionens storlek kan minskas något i simuleringen om 
serietermineringen placeras närmre drivaren.  

 

 

Figur 109: Jämförelse mellan simulerad och uppmätt signal  vid drivaren för en serieterminerad ledare 
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Resultaten för mottagaren visar på samma skillnader i reflektionerna. För den 
positiva flanken visar simuleringen på en ungefär 100mV stor reflektion. En 
antydan till en liten reflektion finns även på mätningen men den är svår att tyda på 
grund av ringningarna. För den negativa flanken ger simuleringen en reflektion på 
300mV. Även mätningen visar en tydlig reflektionen men dess amplitud är knappt 
en tredjedel av den simulerade. 

 
 

 

Figur 110: Jämförelse mellan simulerad och uppmätt signal  vid mottagaren för en serieterminerad ledare 

4.4 Probens påverkan på signalen 

I det ögonblick som proben ansluts till ledaren som skall mätas skapas en ny krets 
bestående av ledaren och proben. Det innebär att proben förändrat kretsen och 
att mätresultaten faktiskt gäller för en annan krets än den som var ämnad att 
mätas. För att få en uppfattning av hur stor förändring av mätresultaten som kan 
förväntas på grund av proben simulerades kretsarna i figur 111 och 112. Kretsarna 
består av en drivare och en 24 cm lång 50 ohms ledare parallellterminerad i 50 
ohm. För att simulera probens inverkan på signalen infördes en modell av proben 
vid drivaren och senare vid ledarens terminering. Modellen består av en 
parallellkapacitans och en parallell DC-resistans enligt P6245 respektive P7240 
probarnas specifikationer (se tabell 3). Eventuella reflektioner i simuleringarna kan 
tack vare att ledaren är väl terminerad sägas vara orsakade av proben.  
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Figur 111: Simulerad krets för prob placerad vid drivare 

 

 

 

Figur 112: Simulerad krets för prob placerad vid mottagare 

 

För simuleringarna där proben är placerad vid drivaren syns tydliga ringningar på 
signalen för båda drivarna. Periodtiden på ringningarna är betydligt kortare än 
ledarens tidsfördröjning vilket tyder på att det inte är reflektioner. Istället tros 
ringningarna bero på den serieresonanskrets som bildas av induktansen i drivarnas 
ben och kondensatorn i probmodellen. Ringningarna är kraftigare i simuleringen 
för SN74LVC1G34 än för SN74LVCH16373 vilket kan förklaras med att 
induktansen är större i SN74LVC1G34 då dess kapselben är större. Ytterligare 
bevis på att ringningarna är resultatet av en serieresonanskrets är hur frekvensen 
på ringningarna förändras då storleken på kapacitansen i probmodellen ändras. 
Ringningarnas amplitud skiljer sig mellan drivarna och om det är positiv eller 
negativ flank som mäts men ett tydligt samband finns med stig- och falltiderna. 
För SN74LVCH16373 är stigtiderna kortare än falltiderna medan motsatt 
förhållande gäller för SN74LVC1G34. 
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Figur 113: Simuleringsresultat för drivare SN74LVCH16373 med prob placerad vid drivare 

 

 

 

Figur 114: Simuleringsresultat för drivare SN74LVC1G34 med prob placerad vid drivare 

Då proben istället placeras vid mottagaren syns tydliga reflektioner. Reflektionerna 
antyder till att innehålla samma ringningar som diskuterades då proben placerades 
vid drivarna. Ringningarna är emellertid inte alls lika tydliga och störningen ser 
snarare ut som en simpel reflektion. Intressant är att reflektionen inte kommer 
förrän efter 3 ns. Det tyder på att reflektionen skapas under signalens flank och att 
den synliga reflektionen varit till drivaren och vänt. Orsak till reflektionen ligger 
troligen i kondensatorn då dess impedans förändras dramatiskt under flanken. 
Tydligt både då simuleringen görs vid drivaren och mottagaren är hur proben 
degraderar signalens stigtid. Skillnaden är för SN74LVC1G34 10-15 ps (10-90) 
och för SN74LVCH16373 ungefär det dubbla. 
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Figur 115: Simuleringsresultat för drivare SN74LVCH16373 med prob placerad vid mottagare 

 

 

 

Figur 116: Simuleringsresultat för drivare SN74LVC1G34 med prob placerad vid mottagare 

Resultatet är omöjligt att verifiera då en mätning inte går att genomföra utan att 
tillföra en prob. Därför måste en bra probs påverkan på en signal antas vara så 
liten att den aldrig kommer att spela någon roll för ett mätresultat för verifiering 
av en slutprodukt. Däremot kan vetskapen om att proben faktiskt påverkar 
signalens detaljer vara bra att ha då detaljer mellan simuleringar och mätningar 
skall jämföras som i detta arbete. En mätning och en simulering kan inte vara 
identiska då de gäller för olika kretsar. 

Vidare är ovanstående resonemang ett utmärkt exempel på en tillämpning som är 
omöjlig att mäta. En signal går inte att mäta om inte en prob tillförs vilket gör att 
enda möjligheten att få ett resultat är att lita på en simulator. 
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5 Diskussion och slutsatser 

I det avslutande kapitlet diskuteras de resultat som arbetet gett samt vilka 
slutsatser som kan dras av resultaten. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Testkortet 

Testkortet utgjordes av ett fyrlagerskort där testsignalerna är dragna på kortets 
topp- och bottenlager. Jämfört med datorkorten som Saab designar finns inte 
många likheter då datorkorten normalt består av fler lager som är tätare packade. 
Dessutom dras sällan några kritiska signaler på de yttre lagren. Testkortets 
begränsningar och således stackupen bestämdes av tillgänglig ekonomi vilket 
gjorde att en olikhet gentemot Saabs datorkort fick accepteras. För arbetets syfte 
har det emellertid ingen påverkan. 

 

5.1.2 HyperLynx vs verkligheten 

Då inga störningskällor finns i HyperLynx är de simulerade signalerna rena och 
tydliga. Mätningarna däremot påverkas av externa störningar vilket påverkar deras 
utseende. En stor del av de mindre störningarna kunde filtreras bort genom att 
använda oscilloskopets average inställning. Det fanns dock ytterligare 
störningskällor som påverkade resultaten. Kraftförsörjningen är ett exempel där 
problemen beskrevs i kapitel 4.3.1. För att minska problemen med 
kraftförsörjningen kunde den ha designats internt på kortet. Det hade gett en 
regulator med högre bandbredd samt att all påverkan från kraftaggregatets interna 
ledningar, kablaget, kontakter och även till viss del induktansen i kortets kraftplan 
undvikits. Ett annat exempel på en extern störningskälla är proben. 
Simuleringsförsöken i kapitel 4.4 visar att proben påverkar signalen. Dock 
lyckades aldrig motsvarande reflektioner påvisas i mätningarna och probens 
förmåga att skapa reflektioner måste därför antas vara försumbar. Däremot kunde 
en tydlig resonans beroende på probens jordstift bevisas.  

De externa störningarna leder till skillnader i mätningarna och simuleringarna. En 
stor svårighet under arbetets gång var att identifiera vilka skillnader som utgjordes 
av externa faktorerna och vilka som faktiskt hörde till signalen. Eventuella 
skillnader på grund av externa störningar är för jämförelsen ointressanta då 
HyperLynx omöjligt kan förutspå störningen. Det finns heller inget intresse i att 
kunna förutspå störningen. Vidare leder även de externa störningarna till otydliga 
mätresultat då detaljer och nivåer påverkas och förstörs. Det ledde till att 
resultaten i flera fall blev svårtolkade. 
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Resultaten visar att HyperLynx producerar simuleringar av hög kvalitet. Dock 
framträdde tre återkommande skillnader hos flera testfall. Stigtiderna för de 
simulerade signalerna är utan undantag kortare än de uppmätta. Orsaken till detta 
ligger snarare i modellen än i simulatorn vilket visades i kapitel 4.3.1. Ytterligare en 
svårighet med arbetet handlade om just modellerna vilket diskuteras mer i 
metoddiskussionen i kapitel 5.2. Den andra skillnaden hittades i signalernas 
amplituder. Detta gäller både för den stabiliserade nivån och för reflektionerna. 
Simuleringarna visar på både en lägre signalnivå samt något lägre amplituder för 
reflektionerna än motsvarande uppmätta signaler. Signalnivån kan härledas till den 
utimpedans som finns specificerad i modellen medan reflektionens nivå torde vara 
en effekt av hur HyperLynx räknar. Den tredje skillnaden gäller signalernas 
flygtider där de uppmätta reflektionerna visade sig vara längre än de simulerade. 
Vad detta berodde på kunde inte bevisas. 

Är det då ett misslyckande att inga stora skillnader eller konstiga fall hittats? 
Arbetets övergripande frågeställning är stor och innehåller inga avgränsningar. Det 
innebär att ingen begränsning för antalet möjliga testfall finns och därmed kan 
resultaten alltid dömas som ofullständiga. Testfallen är emellertid designade efter 
frågeställningar som är centrala för designen av ett mönsterkort. Med det i åtanke 
fyller resultaten ett syfte även om arbetet skulle kunna utökas för att täcka in en 
större del. För uppdragsgivarens del kan det ses som en liten besvikelse att inga 
fall förekom med större skillnader. Detta då ingen information applicerbar på de 
fall man tidigare stött på kunde tas fram. Ett argument för arbetets resultat är det 
faktumet att Mentor Graphics är störst i världen när det gäller simulatorer av den 
här typen. Det är en position som inte nås utan en riktigt bra och tillförlitlig 
produkt. Vidare måste företaget antas ha gjort liknande utredningar för att validera 
sin produkt. Med andra ord hade det varit smått sensationellt om stora fel hittats. 

 

5.1.3 Subfrågeställningarna 

Subfrågeställningarna utgör en viktig del av arbetet då de gav underlag till 
jämförelserna. Vidare kunde de utformas så att de undersökte teorier och 
tumregler som är viktiga för designen av ett datorkort. På så sätt uppnåddes 
dubbel nytta med arbetet.  

Under arbetets gång framkom dock flera negativa sidor av subfrågeställningarna. 
Formuleringen av subfrågeställningen Hur lång kan en gren tillåtas vara innan den 
kräver en terminering? är för generell för att den ska vara möjlig att svara på. Detta då 
det inte bara är grenens längd som bestämmer påverkan på signalen. Dessutom 
finns ingen mall för hur en signal skall bete sig utan kraven varierar från ledare till 
ledare. Även subfrågeställningen som behandlar diskontinuiteter på returledare 
kunde formulerats annorlunda. Den nuvarande formuleringen Hur påverkar olika 
diskontinuiteter på signalens returledare signalens kvalitet? innehåller ingen avgränsning. 
Det finns en mängd olika diskontinuiteter och en lite tydligare frågeställning som 
pekar ut vilken eller vilka diskontinuiteter som är av intresse hade varit bättre. De 
som undersöktes i arbetet är dock de vanligast förekommande. 
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Testfallen diskuterades fram med handledarna på Saab. Då valda testfall inte gav 
några större skillnader mellan mätningarna och simuleringarna hade möjligen ett 
annat tillvägagångssätt varit mer intressant. Om arbetet inletts med en 
undersökning av tidigare datorkort där skillnader uppstått kunde testfallen istället 
designats för att försöka återskapa skillnaderna. Ett tillvägagångssätt som med 
facit i hand troligen gett mer information. 

Försöket att beräkna den karaktäristiska impedansen bygger på samma metod som 
en TDR använder. Eftersom TDRen fungerar borde metoden även fungera med 
oscilloskop. En tydlig skillnad går att se mellan olika ledare med olika 
karaktäristisk impedans men att som TDRen även beräkna ett värde visade sig 
vara mycket svårt. De beräkningar som utförs i en TDR kan emellertid antas vara 
betydligt mer avancerade än de som utfördes i detta arbete. 

   

5.2 Metoddiskussion 

Huvudsyftet med arbetet var att jämföra HyperLynx med verkligheten. För att 
uppnå detta fanns bara en metod och det var att helt sonika jämföra simulerade 
signaler med motsvarande uppmätta signaler. För att få fram underlag för 
jämförelserna fanns däremot flera möjliga tillvägagångssätt. För mätningarna fanns 
två alternativ i att använda ett befintligt kort eller designa ett nytt testkort. Så här i 
efterhand borde de befintliga korten utnyttjats mer. Endera som underlag för 
testfallen eller för analys av kända skillnader.  

Under litteraturstudien söktes information om olika mättekniker. Ytterst lite 
information hittades och den handlade mer om vilken prestanda som krävs av 
oscilloskopet än specifika mätmetoder. En djupare kunskap om möjliga metoder 
för att motverka externa påverkningar på signalen hade troligen gett bättre 
mätresultat. 

Metoden för simuleringarna är enkel tack vare att CAD-verktyget kan exportera 
designen. Designen är då färdig att direkt börja användas i HyperLynx. Att 
manuellt försöka pussla ihop ledarna i LineSim är inget alternativ. Tack vare 
exporteringen behövs få inställningar göras i HyperLynx. Enda  inställningen av 
betydelse som gjordes var att välja vilken tabell i modellen som skulle användas 
samt att specificera några fysiska egenskaper för kortets material. Typical användes 
för samtliga simuleringar vilket var den inställningen som bäst stämde överens 
med drivarnas uppmätta prestanda. 

Ett stort fokus lades på att presentera mät- och simuleringsresultaten på ett tydligt 
sätt. Genom att presentera både de simulerade och de uppmätta resultaten i 
samma diagram underlättades jämförelsen enormt. Arbetet innehåller många 
sådana resultatbilder vilket kan ge en känsla av upprepning och ett ifrågasättande 
av bildens syfte. En bild säger mer än 1000 ord och även om bilden inte visar 
någon oväntad effekt visar den ändå ett resultat. Arbetets längd hade kunnat 
kortas ned betänkligt genom att bara presentera skillnader men för simulatorns 
trovärdighet är det dock relevant att presentera såväl likheter som skillnader. 
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Resultaten för arbetet kan ifrågasättas huruvida de gäller för HyperLynx eller 
själva IBIS modellen. Faktum är att de båda är starkt beroende av varandra och 
den svagare av de båda avgör kvaliteten på simuleringen. För att isolera 
HyperLynx påverkan på simuleringen borde resultaten från flera olika simulatorer 
som använder samma IBIS modell jämföras. Då alla simulatorer använder samma 
modell kan eventuella skillnader hänvisas direkt till simulatorn.  

Upplägget för arbetet bygger på ett stort antagande med potential att rasera 
resultatens reliabilitet. Testkortets ledare är specificerade att ha en bestämd 
karaktäristisk impedans. Kortet är tillverkat hos en tillverkare som lämnar en 
tolerans på ±10 % vilket innebär att en ledaren med målimpedans 50 ohm kan ha 
en karaktäristisk impedans motsvarande 45-55 ohm. Den karaktäristiska 
impedansen måste mätas upp av ett tillförlitligt instrument för att verifiera att 
resultaten är tolkade utifrån rätt impedans. Visar det sig att den karaktäristiska 
impedansen ligger i någon av ändarna på toleransen är slutsatserna felaktiga. 
Tyvärr kunde inte dessa mätningar genomföras då ingen TDR fanns tillgänglig hos 
Saab. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Baserat på de resultat som presenterats i arbetet är slutsatsen att HyperLynx kan 
användas med hög precision. De enda genomgående skillnaden som hittats ligger i 
reflektionernas amplitud där mätningarna visar på något större reflektioner än 
simuleringarna samt en viss skillnad i signalernas flygtider. I inledningen beskrevs 
varför det är viktigt att ha kännedom om en simulators styrkor och svagheter för 
att därefter kunna värdera resultaten och eventuellt använda sig av en metod för 
att förbättra resultaten. Simuleringarna anses hålla en tillräckligt god kvalitet utan 
att simulatorn behöver användas enligt någon särskild metod utöver att vara 
medveten om skillnaden i reflektionernas amplitud. 

Ett undantag finns och det gäller simuleringar med diskontinuiteter på 
returledaren. HyperLynx saknar helt förmåga att modellera returledare. Det gör att 
simuleringar med diskontinuiteter på returledaren bör undvikas överhuvudtaget då 
de garanterat blir felaktiga och därmed riskerar leda till en felaktig design. En 
metod för hur en diskontinuitet på returledaren kan modelleras och med hjälp av 
den simuleras i HyperLynx är ett ämne för fortsatt arbete. 

Ett stort utrymme finns för fortsatt arbete då fler jämförelser ger ett bättre 
underlag. Framförallt kan resultatet förbättras genom att göra mätningar och 
simuleringar för många fler modeller och fler kort. Vidare kan mer specifika fall på 
befintliga kort där man stött på skillnader undersökas. På så sätt kan problemet 
attackeras från ett annat håll där de faktiska orsakerna till skillnaderna utreds. 

 

De fyra subfrågeställningarna upprepas tillsammans med uppnått resultat nedan: 

Är det möjligt att genom att studera en reflektion bestämma en ledares karaktäristiska 
impedans? Kan den metoden i så fall användas för att upptäcka när en ledare blivit felaktig 
tillverkad och därmed gått utanför dess specificerade värde? 
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Resultaten visar på en tydlig skillnad mellan ledare med olika karaktäristisk 
impedans då ledarna termineras med samma värde. Men för att med en god 
noggrannhet kunna beräkna den karaktäristiska impedansen krävs signaler av 
mycket god kvalitet. Minsta lilla störning på signalen som påverkar reflektionens 
amplitud får stora konsekvenser för den beräknade karaktäristiska impedansen. 
Det gör att metodens tillförlitlighet är låg och svårigheten att uppnå bra värden 
hög. 

 

Hur stor påverkan har viorna i en så kallad sydd ledare på signalen och bör dessa undvikas? 

Enligt vad som presenterades i bakgrunden hävdar Lee W. Ritchey att vior är 
transparenta för signaler med stigtider längre än 200 ps. Resultaten visar att viorna 
signalmässigt påverkar signalen men att påverkan är så pass liten att den kan anses 
vara försumbar. Således kan vior behandlas som transparenta för signaler med 
stigtider på minst 350 ps. Det finns ingen anledning att inte använda vior så länge 
det faktum att viorna adderar fysisk längd till ledaren tas i beaktning. 

 

Hur lång kan en gren tillåtas vara innan den kräver en terminering? 

Resultaten visar tydligt hur signalens kvalitet degraderas då grenens längd ökar. Då 
reflektionens storlek även bestäms av signalens stigtid går det inte att ge en 
generell rekommendation. Kontentan blir att beslutet måste tas av ingenjören i det 
specifika fallet. 

 

Hur påverkar olika diskontinuiteter på signalens returledare signalens kvalitet?  

Enligt resultaten har båda de undersökta diskontinuiteterna en betydelsefull 
påverkan på signalen. Slutsatsen blir därför att slotar helt bör undvikas samt att 
ledare inte bör placeras närmre mönsterkortets kant än ett avstånd motsvarande 
3x höjden till närmsta referensplan. 
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