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Abstract

Modern Street Lights (MSL) has a LED-lighting that suddenly fails during
use. The first part in the project is to find the cause to the failure.

In addition, MSL has a new idea for a lamp post. The second part in the
project is to develop an electric structure for the lamp post. An EMC test
is conducted to see if the EMC Directive can be met. The process of a CE
marking of the prototype is summarized in a CE guide.

The analysis consists of collecting electrical data of the broken LED-
lighting. The same analysis is performed on a functioning LED-lighting. The
functioning LED-lighting acts as a reference in the analysis. A comparison
between these shall provide a basis for detecting the cause of the accident at
the broken LED-lighting.

The development of a new LED-lighting is based on a preliminary study
as well as the demands of MSL on the prototype. The EMC test is carried
out in the electronics center at Halmstad University.

The result of the analysis shows a deviation in the design and in the vol-
tage drop of the LED-component. Burns on the LED-components indicates
that the circuit has been stressed with too much current. A normal distri-
bution shows that the LED-components of the broken LED-lighting do not
have the same stability as in the functioning LED-lighting. The conclusion
is that too much current has floated in the circuit. The cause is probably
made of external voltage increases.

The result over developed LED-lighting proves to achieve the client’s
prototype requirements. The prototype does also achieve a part of the EMC
requirements. A future work is to optimize the electrical design. The heat
release from the resistor has to reduce. A solution is to find a CE-marked
drive that matches the electrical data of the LED-luminaire. This increases
the total efficiency.
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Sammanfattning

Företaget Modern Street Lights(MSL) har idag en LED-belysning som plöts-
ligt havererar under användning. Då MSL vill veta varför detta sker, kommer
en del av projektets arbete gå ut på att hitta orsaken till haveriet.

Dessutom har MSL en ny idé på en lyktstolpe som de vill utveckla. Pro-
jektets andra uppgift är att ta fram en elektrisk konstruktion för lyktstolpen.
En EMC-test på prototypen genomförs för att se om EMC-direktivet kan
uppfyllas. Övrigt arbete inför en CE-märkning av prototypen sammanfattas
i en CE-guide.

Analysen består utav en insamling av elektrisk data på den havererade
LED-belysningen. Samma analys utförs på en fungerande LED-belysning
av samma modell. Den fungerande LED-belysningen agerar som referens i
analysen. En jämförelse mellan dessa ska ge underlag till att påvisa orsaken
till haveriet på LED-belysningen.

Utvecklingen på en ny LED-belysning tas fram med underlag ifrån en
förstudie samt kraven som MSL ställer på prototypen. Förstudien ska upp-
lysa vart dagens LED-belysning befinner sig teknologimässigt. EMC-testet
genomförs i elektronikcentrumet på Högskolan i Halmstad.

Resultatet på analysen påvisar en avvikelse i konstruktionen samt hos
LED-komponenternas spänningsfall sinsemellan. Brännskador på LED kom-
ponenterna påvisar att det har gått en för hög ström i kretsen. En normal-
fördelning visar att LED-komponenterna i den havererade LED-belysningen
inte har samma stabilitet som i den fungerande LED-belysningen. Slutsatsen
blir att för mycket ström har gått i kretsen. Troligen beror detta på externa
spänningshöjningar.

Utvecklad LED-belysning är konstruerad enligt beställarens krav på pro-
totypen. Prototypen uppnår en del av EMC-kravet gällande utstrålad elektro-
magnetisk störning samt ledningsbunden störning. Ett framtida arbete är att
optimera den elektriska konstruktionen för att minska värmeutvecklingen
hos resistorerna. Det bästa är att finna ett CE-märkt drivdon som matchar
LED-slingans elektriska data. Detta gör att förlusteffekten över resistorerna
elimineras och verkningsgraden blir bättre.
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Analys och utveckling av LED-belysning Slutrapport

Ordförklaringar

LED - En ljuskälla som är baserad på halvledarmaterial.

LED-slinga - En samling av flera LEDs i en krets.

LED-belysning - En komplett produkt som består av en ljuskälla,
drivdon och övrig material.

CE - En symbol som måste finnas på produkter som säljs inom EUs
gränser. förkortningen står för ”Conformité Européenne”.

EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet. Beskriver hur en produkt
fungerar i sin elektromagnetiska omgivning.

WBS - Ett verktyg som underlättar identifieringen av aktiviteterna i ett
projekt.

Ferrit - En keramisk komponent som ändrar impedansen i en elektrisk
krets.
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1 Inledning

Modern Street Lights är ett svenskt företag som erbjuder kompletta be-
lysningssystem för vägar, gator och parker. Målgruppen av beställare finns
bland kommuner, byggbolag, entreprenörer och fastighetsägare som är i be-
hov av innovativ belysning. Verksamhetens värderingar för produktportföljen
grundar sig i att kunna erbjuda kvalitetssäkrade produkter med spårbarhet.
Produkterna utvecklas och förnyas i samarbete med lokala och internatio-
nella aktörer. Affärsverksamhetens värderingar grundar sig i ett socialt och
etiskt engagemang med en ekonomisk långsiktighet och miljötänk i affärer.

Modern Street Lights ser nu ett behov på att utveckla en elektrisk kon-
struktion till en ny lyktstolpe. Idag byts belysningen ut generellt med hjälp
av en lyftkran som är både kostnadsineffektiv och besvärlig i relation med
arbetet. Modern Street Lights har även ett problem med ett fåtal lyktstolpar
som plötsligt havererar och upphör att lysa inom alldeles för kort tid efter
installation. Då orsaken inte är känd så finns det ett stort intresse av att veta
varför belysningen havererar och vad som behövs åtgärdas för att förebygga
framtida haverier.

1.1 Syfte

Syftet med att utveckla en anpassningsbar LED-belysning, är för att effekti-
visera monteringen/demonteringen av belysningen. Den nya konstruktionen
ska då praktiskt sätt leda till en positiv påverkan på personsäkerheten, kost-
naden och arbetstiden vid byte av belysning.

Modern Street Lights är också intresserade i att få en djupare förståelse
på LED-tekniken. Då orsaken till haveriet inte har gått att förklaras, ska
en analys på en havererad LED-belysning ge en djupare förståelse på varför
belysningen slutade att fungera. Resultatet kan då bli användbar som en
parameter i beslutsfattningar vid framtida inköp av LED-belysning.
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1.2 Mål

En sammanfattning på analysen över den havererade LED-belysning ska tas
fram. Innehållet ska förklara orsaken till haveriet samt beskriva åtgärd eller
alternativ lösning som förebygger framtida haverier i belysningen. Analysen
sammanfattas i resultat- samt slutsats-delen.

Ett förslag på en LED-belysning/prototyp ska tas fram. Detta ska göras
i avseende på minsta möjliga värmeutveckling i kombination med hög ljus-
styrka/effekt. LED-belysningen måste vara tillräckligt flexibel för att kunna
användas i den nya lyktstolps-konstruktionen. LED-belysningen ska även
EMC-testas.

En skräddarsydd CE-guide för den nya LED-belysningen ska framställas.
Syftet är att ge beställaren en överblick på vilka krav EU:s lagstiftning ställer
på prototypen.

1.3 Problemformulering

• Vad är orsaken till haveriet på LED-belysningen?

• Går det att konstruera ett elektriskt system som uppfyller EMC-direktivet
samt är applicerbar i nya lyktstolpen?

• Vilka direktiv och krav måste den nya stolpkonstruktionen uppfylla för
att få marknadstillträde?

1.4 Avgränsningar

• Lyktstolpens mekaniska konstruktion ingår inte i leveransen.

• En analys över andra naturvetenskapliga områden utöver den elektriska
på den havererade LED-belysning utförs inte.

• Endast utstrålning/emission kommer att genomföras i EMC-testet.

• Processen för en CE-märkning på den nya stolpkonstruktionen kommer
inte att utföras.

1 INLEDNING 4
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2 Bakgrund och Teori

2.1 Om LED

LED står för ”Light Emitting Diode” och är en typ av diod/halvledare som
har egenskapen att lysa med hjälp av elektricitet[1].

Den elektriska karaktären av en LED illustreras i figur 1(a) där ström är
presenterad i funktion av spänningen över en diod. Framspänningen Vf är
den minsta positiva spänningsnivån till att få dioden att leda ström från anod
till katod och omvandla elektrisk energi till ljus. Backspänningen Vr är den
negativa spänningsnivån där dioden börjar leda ström från katod till anod.
En LED är konstruerad för att leda ström med framspänning och ”backspän-
ning” ska undvikas då dioden kan skadas permanent och sluta fungera.

De fysiska delarna i en LED illustreras i figur1(b) där de konduktiva(P/N-
dopning) och det icke-konduktiva(Spärrskikt) finns presenterat. Dopning görs
för att skapa den positiva respektive negativa zonerna över en halvledare som
en LED består av. Beroende på önskad färg på ljuset är kombinationen av
dopning det som bestämmer vilken färg ljuset utstrålar[2]. Spärrskiktet är
den neutrala zonen som bildas mellan den positiva och den negativa zonen.
När dioden utsätts för en spänning (>Vf) smalnar spärrskiktet och elektroner
kan röra sig från den negativa zonen till den positiva zonen. När elektroner
rekombineras med hålen på den positiva sidan, frigörs energi i form av ljus.

En populär LED för att skapa vitt ljus är Gallium Nitrid-baserad LED
som utstrålar blått ljus och filtreras till vitt ljus med hjälp av fosfor[3].

Normalt används enheten lumen/watt för att förklara kapaciteten hos en
LED. Enheten betyder hur mycket ljusflöde utstrålas per elektrisk effekt.

(a) Spänning/Ström karaktäristik. (b) Positiv-dop/spärrskikt/negativ-dop.

Figur 1: En principiell förklaring på hur en LED fungerar.
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2.2 Om Drivdon

Ett stabilt likspänningsfall över dioden krävs för att en LED ska lysa utan
problem. Likspänning(VDC) kan tas från batterier eller från växelspännings(VAC)-
elnätet via ett drivdon.

Beroende på hur LED-systemet är uppbyggd, ska drivdonet vara kon-
struerad i enlighet med LED-systemets krav på spänning- och ström. Dessa
konstruktioner är oftast skräddarsydda och kan se mycket olika ut[4][5].

Vanligtvis finner man en transformator, en likriktare och en DCDC-
regulator i drivdonet.

I figur 2 illustreras ett förenklat kretsschema på ett drivdon.
I ett idealisk tänkt utfall från figur 2, är de förenklade elektriska sig-

nalerna i figur 3 representativa för hur en signal omvandlas stegvis genom
drivdonet där:

• u1(t) = AC-signal i elnätet

• u2(t) = Nedtransformerad AC-signal

• u3(t) = AC-DC omvandling

• u4(t) = Reglerad DC-signal redo att driva LEDs

Figur 2: Principiell/förenklat kretsschema på ett drivdon.
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Figur 3: En ideal signal som funktion av tiden. Omvandling från växelspän-
ning till likspänning genom transformering, likriktning och reglering.

Generellt är LED-belysningen seriell- eller parallell-kopplat till drivdonet
enligt figur 4[6][7]. I en parallellkopplad krets är framspänningen vanligtvis
mellan 8-24V. Denna koppling används mest för låg-effekt LEDs.

I en seriellkopplad krets är strömmen konstant och framspänningen va-
rierar beroende på antalet LEDs som finns i kretsen. Seriekoppling används
främst för LEDs med ett högre effektbehov.

Figur 4: Konstantspänning vid parallellkoppling och konstantström vid seri-
ellkoppling. Resistor(R) begränsar strömmen till LED-lamporna.
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2.2.1 DC-DC Regulator

En DC-DC regulator kan vara av typen linjär eller switchande [1]. Syftet
med en DC-DC regulator är att öka eller sänka en DC-spänning till en spän-
ningsnivå som fungerar bra ihop med den inkopplade lasten.

Den mest intressanta skillnaden mellan dessa regulatorer är deras olika
sätt att hålla igång en krets. En linjär regulator är alltid aktiv, oberoende
hur mycket effekt som lasten förbrukar. Detta gör att regulatorn ständigt för-
brukar effekt. Utgångsspänningen ”Vout” ifrån en linjär regulator kan aldrig
överstiga ingångsspänningen ”Vin”. En switchande regulator kan reglera sin
effektförbrukning, beroende på hur mycket effekt som lasten förbrukar. Den-
na regulator kan båda sänka eller öka Vout relativt mot Vin. Switchningen
sker oftast med en MOSFET-transistor.

En enkel modell på en linjär regulator illustreras i figur 5. Med hjälp
av en återkoppling till regulatorn, kan en stabil Vout erhållas. Denna åter-
koppling fås genom en spänningsdelning med R1 och R2. Zenerdioden ”D”
är spänningsreferensen och dimensioneras efter önskad Vout. Transistorn Q
ökar eller minskar strömmen i kretsen, beroende på hur mycket Vout mås-
te kompenseras. OP-förstärkaren ”OP” bestämmer hur mycket ström som
transistorn ska släppa igenom.

Figur 5: En förenklad modell på en linjär regulator.

2 BAKGRUND OCH TEORI 8



Analys och utveckling av LED-belysning Slutrapport

En switchande DC-DC regulator kan vara av typen ”Buck”, ”Boost” eller
”Buck-Boost”. Dessa typer motsvarar en sänkning, ökning samt en invertering
på polariteten av Vin.

En enkel modell på en switchande Buck-regulator illustreras i figur 6.
Switch-kontrollen öppnar och sluter kretsen beroende på hur mycket effekt
som lasten förbrukar. T och ton i ekvationen motsvarar periodtiden samt
den tiden som switch-kontrollen är sluten under periodtiden. Denna kvot
motsvarar arbetscykeln och beskriver hur längre switch-kontrollen är sluten
under en periodtid.

När switch-kontrollen är sluten, kommer lasten att få sin energi ifrån
Vin. Samtidigt kommer spolen ”L” samt kondensatorn ”C” att laddas upp
med energi.

När switch-kontrollen är öppen, kommer spolen leverera energi till lasten.
Kondensatorn upprätthåller Vout och dioden ”D” erhåller en sluten krets.

Figur 6: En förenklad modell på en switchande Buck-regulator.
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En enkel modell på en switchande Boost-regulator illustreras i figur 7.
Switch-kontrollen öppnar och sluter kretsen beroende på hur mycket effekt
som lasten förbrukar. T och ton i ekvationen motsvarar periodtiden samt
den tiden som switch-kontrollen är sluten under periodtiden. Denna kvot
motsvarar arbetscykeln och beskriver hur längre switch-kontrollen är sluten
under en periodtid.

När switch-kontrollen är sluten, kommer spolen att få sin energi ifrån
Vin[8]. Under denna tid ökar strömmen och magnetiska fältet över spolen
linjärt. Samtidigt får dioden en negativ spänning som är lika stor som Vout.
Vid detta ögonblick är det kondensatorn som levererar energi till lasten.

När switch-kontrollen är öppen, kommer spolen att ändra polaritet och
göra att dioden leder ström. Spolen kommer att leverera energi till lasten
samt ladda upp kondensatorn. Vid detta ögonblick kommer V out = V in+V L.

Figur 7: En förenklad modell på en switchande Boost-regulator.
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2.3 LED-problematik

I allmänhet ses LED som en revolutionerande teknologi inom belysnings-
branschen där användningsområdet på en LED övertrumfar konventionella
ljuskällors potential [9].

LED-belysning är generellt dyrare i inköp än konventionell belysning.
Detta kompenseras genom att LED-belysning har en högre energi-effektivitet,
högre livslängd samt lägre underhållskostnad. Detta gör att LED-belysning
är det förmånligaste valet på långsikt.

2.3.1 Felsökningsmetoder

Att finna orsaken till ett haveri kan vara komplext. För att kunna åtgärda
haveriet bör felet identifieras först. Identifiering av felet kan göras genom att
tillämpa en eller flera av följande metoder[10]:

• Bakgrundsundersökning. Hur såg miljön ut? Hur länge var komponen-
ten i drift? Hur ser kretsen ut?

• Mikroskopisk inspektion. En visuell inspektion kan avslöja viktiga de-
taljer för analysen.

• Mäta upp elektriska parametrar. Med hjälp av elektrisk data kan av-
vikelser ge vägledning för analysen och avslöja vilken komponent som
ligger till grund för haveriet.

• Röntgen. Då en LED är normalt inkapslad kan en röntgenbild avslöja
om något inuti kapseln har lossnat eller gått sönder.

En utvärdering av analysen bör jämföras mot karaktäristiken hos en fun-
gerande modell, då beteendet hos en halvledare är beroende av den elektriska
kretsen som den tillämpas i.
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2.3.2 Orsaker till haverier

Generellt sett för elektronik, under normala omständigheter, är risken till
haveri hög/låg beroende på hur länge komponenten har använts[7]. I figur
8 ser man att risken är som störst vid ett tidigt/sent skede i komponentens
livstid. Haverier under inkörningsperioden är generellt kopplat till kvalite-
ten på produkten, fel i tillverkningen eller dålig konstruktion. Haverier vid
övertidsperioden beror på långvarig användning och åldrande. Under övrig
tid samt vid en korrekt användning är elektroniken pålitlig och stabil.

Figur 8: Generell graf på risk till haveri över tiden på elektronik
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Erfarenhet från tidigare studier visar att någon av följande punkter är
en trolig förklaring till en förkortad livslängd eller ett totalt haveri på en
LED[2][3][11][10][12]:

• Nedgradering av kapsel när komponenten utsätts för högre temperatur
än normalt. Påfrestningen kan leda till att linsen ”gulnar” och försämrar
ljuseffekten. Deformeringen på kapseln kan bli så stor att den elektriska
kretsen går av. Om fosfor finns i kapseln så förkortas dess livslängd av
högre temperatur.

• Fenomen som kärnbildning och förskjutning i halvledare vid tempe-
raturpåfrestningar. Detta skapar defekter i kretsen och försämrar den
elektriska kretsen. Kan leda till försämrad ledningsförmåga och skadlig
temperaturhöjning i komponenten.

• Höga strömmar/spänningsnivåer. Detta skapar defekter i kretsen och
försämrar den elektriska kretsen. Kan leda till en försämrad lednings-
förmåga och en skadlig temperaturhöjning i komponenten.

• Onormalt hög läckström hos en LED med korrosionsskydd. Detta fel
härstammar från tillverkningsprocessen och försämrar ljuseffekten.

• Ojämnt fördelat strömflöde som skapar varma punkter i en LED. Oftast
sker detta vid övergångar mellan metaller och försämrar ljuseffekten.

• Elektrostatiska urladdningar. Transienterna skapar kortlivade värmeök-
ningar i en LED. Tillslut blir ledningsytan perforerat och försämrar
ledningsförmågan.

Hög temperatur är en gemensam faktor som kan orsaka problem. På
grund av detta bör värmeutvecklingen beaktas vid användning av LED.
Normalt ligger energi-konverteringen från elektricitet till ljus runt 10-20%
av tillförd energi, resterande energi kommer att omvandlas till värme[12].
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2.4 LED-belysning som produkt

Användningen av LED-belysning ökar i takt med efterfrågan på billigare,
effektivare och miljövänligare belysningssystem.

I dagsläget utvecklas LEDs i en så pass hög takt att styrande standarder
och normer har svårt att täcka upp detta område[9]. Denna eftersläpning ökar
risken till att LED som varumärke kan ta skada och påverka utvecklingen
negativt.

2.4.1 Marknad och utveckling

Under de senaste fyra årtionden har kostnad/lumen gått ner med en faktor
10 och ljusmängd/LED ökat med en faktor 20.[13].

Trots LED-belysningens positiva egenskaper, tycker belysningsbranschen
att inköpspriset fortfarande är oacceptabelt hög. Mycket av priset hänger
ihop med att dagens LED för utomhusbelysning består av en helhetslösning
där ett byte från konventionell belysning till LED-belysning kräver en helt
ny armatur[14].

Generellt har gatubelysning i dagsläget ett ljusutbyte mellan 60-130lm/W
med en färgtemperatur på 2000-6000K[15].

2 BAKGRUND OCH TEORI 14
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2.4.2 CE-märkning

CE-märket på en elektrisk produkt garanterar att EU:s produktlagstift-
ning följs. CE-märkning ger företag tillåtelse att sälja sin produkt inom
ESS-området. ESS-området omfattar alla EU-länder samt Norge, Island och
Liechtenstein.

Syftet med CE-märket är att upplysa att kraven på säkerhet, hälsa och
miljö garanteras vara uppfyllda hos produkten. En CE-märkning stödjer ock-
så en rättvis konkurrens mellan företag då alla följer samma regler. Även pro-
dukter som importeras från länder utanför ESS är också skyldiga att följa
samma standarder och föreskifter.

Om produkten inte uppfyller de relaterade kraven, kan tillverkaren, im-
portören och återförsäljaren få omfattande konsekvenser.

För att få placera CE-märket på en produkt, måste följande steg utföras
[16]:

• Identifiera vilka direktiv och föreskifter som ska uppfyllas. Det finns
ett flertal olika direktiv som ska följas, beroende på vad för produkt
som ska tillverkas.

• Kontrollera om produkten uppfyller de särskilda kraven. Beroende på
produkten, finns det specifika krav som måste följas.

• Kontrollera om produkten måste testas av en oberoende auktoriserad
representant. Det är inte obligatoriskt att testa alla produkter, därav
måste en bedömning göras om det är nödvändigt.

• Testa produkten. Om produkten inte genomgår tester hos en oberoen-
de representant, måste tillverkaren ändå kunna bevisa att produkten
uppfyller kraven. Dessutom ska eventuella risker dokumenteras.

• Ta fram en teknisk dokumentation. Den tekniska dokumentationen be-
står utav handlingar som bevisar att produkten uppfyller alla tekniska
krav.

• CE-märkning/ EU-försäkran. Markera produkten med ett CE-märke.
EU-försäkran skall också undertecknas.

En mer detaljerad vägledning på tillvägagångsätt inför CE-märkning
finns att följa i blåboken.
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3 Metod

Av erfarenhet från tidigare arbeten kommer projektmodellen LIPS användas
för att skapa struktur i projektet.

Dokumentationshanteringen sker i molntjänsten Google Drive. Denna
tjänst ger projektgruppen flexibilitet och tillgänglighet till att arbeta på
olika platser där internetuppkoppling finns.

Då projektet bygger mycket på bakgrundsundersökning, ska projektgrup-
pen använda sig av befintliga datorer som finns tillgängliga i högskolans lo-
kaler.

Genom högskolan får projektgruppen åtkomst till databaser där artiklar
och information kan refereras ifrån. Laborationssalar med tillhörande instru-
ment och verktyg finns tillgängligt för projektgruppen att använda.

Beställaren kommer att tillgodose med övriga resurser som kan tillkomma
under projektets gång.

3.1 Förefasen

Utifrån beställarens behov kan en planering utav aktiviteter framställas. Med
tekniken WBS[17], identifieras aktiviteterna och tidsplan. Slutligen samman-
ställs aktiviteterna och tidsplanen i en övergripande projektplan.

3.2 Underfasen

3.2.1 Förstudie

Delmålen under denna fas består av att finna fakta och liknande arbeten som
kan användas och jämföras med det egna arbetet i projektet. Projektplanen
förfinas och en kravspecifikation tas fram parallellt med övriga delmål.

Forskning på fakta sker genom databaser som högskolan har tillgång till.
Faktaunderlaget ska innehålla teknisk information på komponenterna LED
och drivdon. Detta görs för att utbilda projektgruppen.

Forskning på liknande arbeten sker också genom tillgängliga databaser.
Forskningen ska upplysa och inspirera projektgruppen till att planera arbetet
på ett effektivt sätt.

Teknisk fakta på utomhusbelysning ska inspirera till att utforma kravspe-
cifikationen med rimliga krav. Kravspecifikationen ska gälla för ny lyktstolpe
som är under utveckling. Forskning på CE-märkning ska hjälpa projektgrup-
pen att sammanställa en specifik guide som beställaren kan följa om lykt-
stolpen ska uppfylla ett marknadstillträde i framtiden.
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3.2.2 Analys på havererad LED-belysning

Projektgruppen kommer att genomföra en systematisk analys på den have-
rerade LED-belysningen i syfte med att finna en trolig orsak på haveriet.

Med hjälp av förstudierna under kapitel 2.3, ”LED-problematik”, ska en
visuell inspektion och en insamling av elektriska parametrar utföras. De
elektriska parametrarna innefattar systemspänning/-ström, frekvensinnehåll
och den elektriska karaktäristiken på LED-komponenten.

Då datablad och kretsschema över LED-belysningen inte finns tillgäng-
ligt, ska en dissekering av systemet utföras i syfte att samla in denna nöd-
vändiga information. Parallellt ska samma analys göras över en fungerande
LED-belysning av samma modell. Detta görs för att ha en referens att jäm-
föra mot.

Resultatet från mätningarna ska utvärderas och vara stöd till slutsatsen
på vad som orsakat haveriet.

Frekvensinnehållet mäts upp enligt figur 9 med hjälp av en frekvensana-
lysator av modell Chauvin Arnaux, Qualistar C.A 8334B. Projektgruppen
har en tidigare erfarenhet av att använda instrumentet. Resultatet ska jäm-
föras mot en annan frekvensanalys som har utförts på ett drivdon för LED-
belysning. Frekvensanalysen återfinns i artikeln ”A single-stage LED driver
for street-lighting applications with high PF”[18].

Figur 9: Kopplingsschemat för mätning på frekvensinnehållet.

3 METOD 17



Analys och utveckling av LED-belysning Slutrapport

Systemspänning och ström mäts upp enligt figur 10, med en multimeter
av modell FLUKE 76, true RMS. Utseendet på spänningen mäts upp med
ett oscilloskop av modell Keysight EDU-X 1002A och en differentialsond av
modell Testec TT-SI 9001. Då spänningsnivån riskerar att skada oscillosko-
pet, ska differentialsonden att användas till att eliminera denna potentiella
fara.

Figur 10: Kopplingsschemat för mätning av den totala ström- och spänning
som LED-belysningen förbrukar.

Ett stort antal mätningar över enskilda LED-komponenter bidrar till att
återskapa en rimlig avbildning på den elektriska karaktäristiken hos en LED.

Framspänningen och driftspänningen mäts upp i kvantitet. Driftspän-
ningen bestäms utifrån hur mycket ström som går i LED-belysningen under
normal drift.

En detaljerad mätning över ett par slumpvis utvalda LED-komponenter
återskapar en sammanhängande utseende på den elektriska karaktäristiken.

Mätningen genomförs enligt figur 11 med hjälp av ett strömaggregat av
modell PeakTech 6150, multimeter av modell Fluke 45 Dual Display samt
Chy 14.

Figur 11: Kopplingsschemat för mätning av den elektriska karaktäristiken på
en enskild LED-komponent. Aggregatet levererar en likström som är juster-
bar.
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Med insamlad data och med hjälp av programverktyget Matlab kan den
elektriska karaktäristiken tas fram och illustreras i en graf. Eftersom LED-
belysningen troligen är uppbyggd av ett hundratal LED-komponenter, så är
dess kvalitet intressant att studera. Ett sätt att mäta upp kvaliteten är att
jämföra driftspänningen mellan LED-komponenterna. Detta kan göras med
den statistiska metoden ”Normalfördelning” som beskriver hur stor sanno-
likheten är att ett element avviker ifrån mängden. Medelvärde och standard
avvikelse är två parametrar som är indata till metoden[19].

Figur 12: Matematiska formler på medelvärde ”m”, standard avvikelse ”σ”
och normalfördelning ”p”.

3.2.3 Utveckling av LED-belysning

Med hjälp av förstudien i kapitel 2.4, ”LED-belysning som produkt”, kan
kravspecifikationen sammanställas tillsammans med beställaren. Se bilaga
”Kravspecifikation”.

Val av komponenter utgår ifrån huvudkomponenten LED-slinga. Enligt
kravspecifikationen ska LED-slingan vara av rätt längd och ha rätt ljusstyr-
ka/effekt. Genom att använda 3st utav den valda LED-slingan, uppnåddes
önskad ljusstyrka på minst 2400lumen. Detta värde härstammar ifrån en
parkbelysning som är en benchmark för prototypen[20].

Enligt LED-slingans datablad ska dessa parallellkopplas. Utifrån denna
koppling måste drivdonet vara av typen konstantspänning enligt teorin i ka-
pitel 2.2 ”Om drivdon”. Dessutom måste drivdonet uppfylla LED-slingornas
totala effekt på 32.4W. Utifrån att drivdonet ska vara CE-märkt, fann pro-
jektgruppen ett drivdon som uppfyller konstantspänning och 32.4W. Dock
är drivdonets utspänning på 24V och måste regleras ned till 18V som LED-
slingorna är konstruerade för.

Ett bra sätt att reglera ner spänningen är att använda sig av en spän-
ningsregulator. Enligt teoridel 2.2.1 ”DC-DC regulator”, kan detta göras med
antingen en linjär eller en switchande regulator. Eftersom en linjär regula-
tor har en betydligt lägre verkningsgrad[1][8], ska en switchande regulator
användas. Vid en jämförelse på verkningsgraden mellan en Buck- och en
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Boost-regulator, kan båda fungera med en verkningsgrad på c:a 95 %. Ef-
tersom en spänningssänkning behövs, är en Buck regulator det lämpligaste
alternativet. LTM8027[21] är en specifik regulator som går att tillämpa i
prototypen.

På grund av tidsbrist i form av att EMC-testet på prototypen låg inom
en snar framtid, tillämpas en enklare lösning med hjälp av ett motstånd.
Med hjälp av Ohms lag, U = R∗I, behövs ett motstånd på 3.3 Ω. Dessutom
måste motståndet klara av effekten U ∗ I = 6 ∗ 1.8 = 10.8W .

Prototypen ska EMC-testas för att se om konstruktionen är lämplig till
att användas i den nya lyktstolpen. Endast utstrålning/emission från pro-
totyp ska mätas upp. Testerna kommer att utföras i elektronikcentret på
Högskolan i Halmstad. EMC-testerna utförs med hjälp av den harmoniska
standarden EN 55015. Enligt annex D, tabell D.1, faller vår prototyp under
kategorin: Led light source - “with active switching electronic components”.

Figur 13: Ett utdrag ifrån annex D, tabell D.1. Tabellen är citerad ifrån
standarden EN 55015 – Belysningsmateriel och liknande utrustning – Radi-
ostörningar - Gränsvärden och mätmetoder.

Enligt test 3 i figur 13, ska mätningen utföras med ett avstånd på 10m
mellan objekt och antenn. EMC-kammaren är endast inställd med ett
avstånd på 3m mellan objekt och antenn. Detta kräver en omräkning av
gränsvärdet ”quasi-peak limit” som standarden refererar till. Enligt boken
”Introduction to Electromagnetic Compatibility”[22] kan omräkningen
göras genom att addera 20 ∗ log(10/3) = 10dB på gränsvärdet.

För att resultatet ifrån EMC-testet ska vara legitim, bör prototypen efter-
likna den verkliga slutprodukten. Då den mekaniska konstruktionen för pro-
totypen inte finns tillgängligt, ska en trästolpe användas istället.

CE-guiden kommer att framställas med hjälp av punkterna i kapitel 2.4.2,
”CE-märkning”. Innehållet ska vara skräddarsydd efter den framtagna LED-
belysningen. Detta kan uppfyllas genom att systematiskt gå igenom alla
steg och dokumentera alla direktiv och standarder som kan knytas ihop med
produkten.
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3.3 Efterfasen

En utvärdering av analysen kommer att sammanställas och presenteras i
resultat samt slutsatsdelen. I utvärderingen kommer orsaken samt en åtgärd
till haveriet återfinnas.

Den framtagna prototypen jämförs mot kravspecifikationen för att be-
kräfta att beställarens behov har tillfredställts.

Resultatet ifrån EMC-testet blir ett mått på hur kompatibel prototypen
är mot elektromagnetism.

CE-guiden sammanställs och presenteras som en bilaga i resultatdelen.
Slutligen planeras utExpo utifrån projektets resultat.
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4 Resultat

4.1 En sammanställning av analysen

Följande figurer illustrerar och sammanställer analysens resultat på den ha-
vererade LED-belysningen. Resultatet presenteras stegvis med figurerna och
sammanställs senare i slutsatsen.

Den havererade LED-belysningen är uppbyggd av fyra sektioner. I figur 14a
ses haveriet i form av att endast två sektioner lyser. I figur 14b ser vi att
alla sektioner lyser samtidigt när skarvarna mellan sektionerna utsätts för en
mekanisk påfrestning. Detta ger en indikation på att det finns glapp i den
elektriska kretsen.

Figur 14: Den havererade LED-belysningen.

Figur 15: En typisk skada vid skarvar-
na mellan sektionerna.

Figur 15 illustrerar en typisk
skada vid skarvarna mellan sektio-
nerna. Inuti röd cirkel syns en total-
havererad LED. Strax utanför cir-
keln syns en LED med en brännska-
da i form av en svart prick inuti det
gula.
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Figur 16 illustrerar en sektion ur den havererade LED-belysningen. De röda
cirklarna markerar de totalhavererade LED-komponenterna i sektionen.
Detta slumpmässiga haveri på LED-komponenter återfinns även hos de
övriga sektionerna.

Figur 16: en sektion ur den havererade LED-belysningen.

En närbild på en del av sektionen illustreras i figur 17. I bilden framgår
det att LED-komponenterna har olika ljusstyrkor samt inte lyser alls.

Figur 17: En närbild på en sektion.
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Figur 18 visar LED-komponenterna
i närbild. LED (a) kommer ifrån den
fungerande belysningen. LED (b) är
tagen ifrån den havererade belys-
ningen. Ur bilden framgår det att
LED (b) har ett brännmärke i jäm-
förelse med den fungerande LED
(a). Detta återfinns även hos övriga
LED-komponenter i den havererade
LED-belysningen. Figur 18: En visuell skillnad på LED-

komponenter ifrån den fungerande
samt befintliga LED-belysningen.

Figur 19 visar kretsschemat på den havererade LED-belysningen. Elnä-
tet är externt och ingår inte i belysningen. Alla sektioner är identiska och
parallellt kopplade sinsemellan. På grund av det höga antalet komponenter
som finns i en sektion, är endast en del (2st LED-par) representerad i krets-
schemat. En sektion består av tjugotre delar. Av dessa tjugotre delar består
sex delar av 3st LED-par samt en del av 4st LED-par. Alla tjugotre delar är
seriellt-kopplade med en resistor mellan varje del.

Figur 19: Förenklat kretsschema på den havererade LED-belysningen. Varje
sektion består utav 54st LED-par och 22st resistorer. Dessa är kopplade i
serie sinsemellan.
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Figur 20 visar kretsschemat på den fungerande LED-belysningen. Analy-
sen genomfördes med samma drivdon som används på den havererade LED-
belysningen. Kretsen är identisk med sektionerna i figur 16. Endast under
ett tillfälle tillkommer två seriellt-kopplade LED-par med övriga som finns
presenterade i kretsen.

Figur 20: Förenklat kretsschema på den fungerande LED-belysningen. Varje
sektion består utav 60st LED-par och 28st resistorer. Dessa är kopplade i
serie sinsemellan.

4.1.1 Frekvensinnehållet

En graf över frekvensinnehållet finns illustrerat i figur 21. Utöver den ha-
vererade LED-belysningen, illustreras även frekvensinnehållet hos ett annat
drivdon för LED-belysning[18] samt mot IEC-standarden 61000-3-2 ” EMC
– Limits for harmonic current emissions ”.

Figur 21: Frekvensinnehåll. Data ifrån IEC-61000-3-2 samt Referens Drivdon
är återskapade ifrån artikel ”A Single-Stage LED Driver for Street Lighting
Applications”[18].
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4.1.2 Ström- och spänningsnivåer i systemet

Med hjälp av kopplingsschemat i figur 10 uppmättes följande elektriska pa-
rametrar hos den havererade samt den fungerande LED-belysningen:

• Ström, Ahavererad = 176mA(DC)

• Spänning, Vhavererad = 214V(DC)

• Ström, Afungerande = 36mA(DC)

• Spänning, Vfungerande = 214V(DC)

En mätning över enskilda sektioner bekräftar att strömmen fördelas
relativt jämt mellan sektionerna:

• Ström, Asektion = 44mA(DC)

• Spänning, Vsektion = 214V(DC)

Hos en enskild sektion uppmättes följande resistans:

• Resistans, Rhavererad = 1370Ω

• Resistans, Rfungerande = 1900Ω
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Spänningens utseende på sekundärsidan hos den havererade LED-belysningen
visas i figur 22. Bilden visar en typisk utseende av spänningen vid till-
slag samt frånslag. Spänningstransienter som kan uppstå vid tillslag/från-
slag fanns inte närvarande i LED-belysningen. Resultatet härstammar ifrån
ett enkelt till/frånslagstest som gjordes m.h.a en förgreningsdosa med in-
byggd till/från-knapp. Testet utfördes genom att slå till/från 50ggr tätt inpå
varandra samtidigt som utseendet lästes av med oscilloskopet.

Figur 22: Sekundärspänningens utseende hos den havererade LED-
belysningen. Spänningssignalen i oscilloskopet har transformerats ned till
en tiondel av systemspänningen m.h.a differentialsonden.

Figur 23 visar sekundärspänningen i mer detalj än vad som kan ses i
figur 22. Periodtiden mättes upp till 10ms och spänningsskillnaden till 31V
mellan topp och dal. Denna bild är tagen med ett oscilloskop av modellen
Tektronix TDS 1002.

Figur 23: En närbild på
sekundärsidans spänning i
kontinuerlig drift.
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4.1.3 Kvaliteten hos LED-komponenterna

Mätningarna över LED-komponenterna genomfördes på en krets som kopp-
lades upp enligt schemat i figur 11. Följande statistik nedan baseras på 216st
LED-komponenter från den havererade LED-belysningen samt 120st LED-
komponenter från den fungerande LED-belysningen.

LED-komponenternas mätdata hos den havererade LED-belysningen visas i
figur 24. Dessa illustreras som stjärnor vid framströmmen 1mA samt drift-
strömmen 22mA. De heldragna linjerna är en approximation från 10st LED-
komponenter ifrån den havererade samt fungerande LED-komponenternas
elektriska karaktäristik. Varje enskild LED-komponent bistod med 10st mät-
punkter för approximationen.

Figur 24: Mätdata ifrån den havererade LED-belysningen. Stjärnorna mot-
svarar två mätpunkter ifrån 216st LED-komponenter.
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LED-komponenternas mätdata hos den fungerande LED-belysningen vi-
sas i figur 25. Dessa illustreras som stjärnor vid framströmmen 1mA samt
driftströmmen 18mA. . De heldragna linjerna är en approximation från 10st
LED-komponenter ifrån den havererade samt fungerande LED-komponenternas
elektriska karaktäristik. Varje enskild LED-komponent bistod med 10st mät-
punkter för approximationen.

Figur 25: Mätdata ifrån den fungerande LED-belysningen. Stjärnorna mot-
svarar två mätpunkter ifrån 120st LED-komponenter.
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Normalfördelningen hos LED-komponenternas driftspänning visas i figur
26. Grafen illustrerar spridningen hos LED-komponenterna ifrån den have-
rerade samt den fungerande LED-belysningen. Mitten i kurvorna represente-
rar medelvärdet på LED-komponenternas driftspänning. Grafen utformades
i Matlab genom att applicera de matematiska formlerna från figur 12 på de
insamlade mätvärdena.

Figur 26: Normalfördelning hos LED-komponenternas driftspänning. Linjer-
na motsvarar spridningen där blå linje representerar den havererade LED-
belysningen och röd linje representerar den fungerande LED-belysningen.
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4.2 Framställning av prototyp

Prototypen består av följande komponenter:

• LED-Slinga: 3 x Lumileds LUXEONXF-3535L L235-4080AHLCBAAC0.

• Drivdon: 1 x Phihong PDA060B-24VB.

• Resistor: 3 x Vishay 1.5 ohm, 10 W

• Elkabel: 3 x RXK - 2x1.5mm2, längd = 5m

Framtaget kretsschema för prototypen visas i figur 27. Drivdonet trans-
formerar 230VAC till 24VDC. Då LED-slingorna enbart behöver 18VDC,
hamnar övriga 6VDC över resistorerna. Då temperaturen blev för hög i pro-
totypen, används 3st motstånd för att begränsa det totala strömuttaget till
1.32A. Detta gör att varje enskild LED-slinga får 0.44A. LED-slingorna är
tillverkade att klara 0.6A/LED-slinga i kontinuerlig drift.

Figur 27: Förenklat kretsschema för prototypen. Systemet innehåller tre
LED-slingor, varav varje LED-slinga består av 6x6st LED-komponenter.
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Färdig prototyp visas i figur 28. Då
den mekaniska konstruktionen inte
finns tillgängligt, har denna ersatts
av en tillfällig trästolpe. Prototy-
pen uppfyller alla krav i kravspe-
cifikationen. Den nyttiga effektför-
brukningen över LED-lamporna är:
18V DC ∗ 1.32A = 23.76W . Tillförd
effekt till prototypen är: 230V AC ∗
0.1815A = 41.75W . Verkningsgra-
den hos prototypen är: Nyttig effekt
/ Tillförd effekt = 23.76/41.75 =
57%.

Figur 28: Färdig prototyp. Monte-
rad på en tillfällig trästolpe i de-
monstrationssyfte.

En närbild på den stationära värmeavgivningen hos LED-slingan visas i figur
29. Varmaste punkten hos LED-slingan har en temperatur på 91◦C. Varmas-
te punkten hos resistorerna har en temperatur på 128◦C.

(a) LED-slingans temperatur (b) Resistorns temperatur

Figur 29: Värmeutvecklingen ifrån den färdiga prototypen. Bilderna är tagna
cirka 1cm ifrån objektet med en IR-kamera av modell FLIR i5.
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4.3 EMC-test av prototyp

Resultatet ifrån försök #1 redovisas i figurerna 30, 31 och 32. Figur 30 il-
lustrerar ledningsbundna-spänningsstörningar ifrån LED-belysningen till el-
nätet. Detta är ett resultat ifrån EMC-mätningen enligt test 1 ifrån figur
13. Blå linje illustrerar störningarna ifrån LED-belysningen. Den röda linjen
illustrerar gränsnivån för maximalt tillåten spänningsstörning.

Figur 30: Ledningsbundna-spänningsstörningar ifrån LED-belysningen till
elnätet.
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Figur 31 illustrerar utstrålad elektromagnetisk störning ifrån LED-belysningen
till omgivningen. Detta är ett resultat ifrån EMC-mätningen enligt test 3
ifrån figur 13. Blå linje illustrerar horisontell utstrålning. Den rosa linjen il-
lustrerar vertikal utstrålning. Den röda/raka linjen illustrerar gränsnivån för
maximalt tillåten utstrålning.

Figur 31: Försök #1. Utstrålad elektromagnetisk störning ifrån LED-
belysningen till omgivningen.
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Figur 32 visar en tabell som illustrerar de fjorton högsta frekvenserna
ifrån figur 31. Frekvenserna i de gröna rutorna är mindre än 6dB ifrån gräns-
värdet. Enligt standarden måste dessa frekvenser upplysas. Frekvensen i den
röda rutan överstiger det tillåtna värdet för utstrålning med 3dB.

Figur 32: En tabell över de fjorton högsta frekvenserna ifrån figur 31.
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Försök #1 visar att prototypen inte uppfyller tillåten störning vid 30MHz.
Med hjälp av instrumentet, Agilent Spectrum Analyser E4407B(9kHz-26.5GHz)
och en specialbyggd prob(Se bilaga Prob), identifierades drivdonet som käl-
lan till störningen. Störningen åtgärdades genom att kapsla in drivdonet i en
sluten aluminiumlåda. Dessutom fästes ferriter på elkablarna för att dämpa
eventuella störningar som sprids via elkablarna. Ett nytt test på prototy-
pen utfördes. Försök #2 påvisar att störningen vid 30Mhz har dämpats ner
till en tillåten nivå efter åtgärden på prototypen. Resultatet från försök #2
redovisas i figur 33-34.

En fullständig rapport för EMC-testet finns att se i bilaga "EMC-test".

Figur 33: Försök #2. Utstrålad elektromagnetisk störning ifrån LED-
belysningen till omgivningen.

4 RESULTAT 37



Analys och utveckling av LED-belysning Slutrapport

Figur 34: En tabell över de tolv högsta frekvenserna ifrån figur 30.

4.4 CE-guide

Resultatet för denna studie är sammanfattad i en CE-guide. CE-guiden be-
står av en introduktion följt av sex steg enligt instruktionen i kapitel 2.4.2.
Se bilaga ”CE-Guiden”.
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5 Diskussion

5.1 Analysen

Syftet med analysen var att påvisa orsaken till haveriet på LED-belysning.
Strategin blev att försöka hitta skillnader mellan den havererade och den
fungerande LED-belysningen med hjälp av felsökningsmetoderna i kapitel
2.3.1. På grund av bristande underlag på LED-belysningen, togs beslutet att
samla in så mycket data som möjligt. Resultatet ur denna analys visar att det
finns avvikelser i konstruktionen samt hos de enskilda LED-komponenterna
sinsemellan.

Konstruktionsmässigt har den fungerande LED-belysningen fler LED-
och resistor-komponenter i sin krets. Detta medför att spänningsfallet i nor-
mal drift är generellt på 2.77V och strömflödet på 18mA per enskild LED-
komponent. Hos den havererade LED-belysningen är spänningsfallet i nor-
mal drift generellt på 3.16V och strömflödet på 22mA per enskild LED-
komponent.

Skillnaden bland LED-komponenterna visar att den fungerande LED-
belysningen har en mer koncist skara av komponenter där spänningsfallet
kan skilja sig med +30mV sinsemellan. Hos den havererade LED-belysningen
ligger skillnaden i spänningsfallet på +150mV bland LED-komponenterna.
Större spridning i spänningsfallet ger en alltmer ojämn fördelning av ström-
men mellan LED-paren i kretsen. Denna spridning kan förklara det slump-
mässiga haveriet på enskilda LED-komponenter i figur 16-17.

Orsaken till haveriet är troligtvis på grund av att det har gått en för
hög ström i kretsen. Dock kan detta påstående inte styrkas 100-procentligt
då databladet för de båda LED-belysningarna inte fanns tillgängliga i studi-
en. Dessutom syns en olikhet i den återskapade elektriska karaktäristiken i
figur 24-25. LED-komponenterna i den havererade och den fungerande LED-
belysningen följer inte samma karaktäristikkurva. Denna olikhet kan förkla-
ras med att LED-komponenterna inte är av samma modell på den haverera-
de som hos den fungerande LED-belysningen. Detta innebär att avvikelsen
i konstruktionen inte behöver påvisa att orsaken till haveriet är på grund av
underdimensionerade LED-komponenter.

Insamlingen av data ifrån den havererade samt den fungerande LED-
belysningen har genomförts med samma metodik och instrument. Eventuella
mätfel har då uppskattningsvis påverkat alla mätpunkter lika mycket. Det-
ta leder till att resultatet inte har påverkats påtagligt vid en komparation
mellan mätpunkterna.
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5.2 Prototypen

En elektrisk konstruktion utvecklades i syfte att användas ihop med bestäl-
larens nya idé på en mekanisk stolpkonstruktion. Samtidigt kontrollerades
konstruktionen mot EMC-direktivet för att se hur lämplig den nya iden är.

Framtagen LED-belysning kom med oväntade bieffekter. Det visade sig
att resistorerna utvecklade en skadlig hög värmeavgivning för sin omgivning.
Detta kan vara en faktor som strider mot lågspänningsdirektivet.

Den totala verkningsgraden hos resistorerna är PAvgiven/PTillförd = (18 ∗
1.32)/(24 ∗ 1.32) = 75%. Genom att ersätta resistorerna med en Buck-
regulator kan verkningsgraden teoretiskt förbättras med c:a 27 %, då denna
regulator har en verkningsgrad på 95 %. En nackdel med regulatorn är att
denna avger högfrekvent brus. Detta kan bidra med elektromagnetiska stör-
ningar och kan resultera till att prototypen får ett sämre resultat mot EMC-
testerna. En fördel med resistorerna är att dessa inte avger elektromagnetiska
störningar.

Enligt LED-slingans bruksanvisning, bör även LED-slingans värmeut-
veckling beaktas. Denna värmeutveckling kan kontrolleras mot medföljande
formel: T = Tmätt +K ∗P . Om T>125 grader, bör ett kylmedium användas i
konstruktionen. En beräkning genomfördes och bekräftade att LED-slingan
inte behövde en aktiv nerkylning.

EMC-testet bestod av mätningar på ledningsbundna samt utstrålade
störningar. Resultatet i försök #1 visade att prototypen håller en lämplig
störningsnivå förutom i 30MHz. En åtgärd på problemet sänkte störningen
till en acceptabel nivå.

Dessutom hittades större störningar vid lägre frekvenser. Detta ger en
indikation på att prototypen troligtvis kommer att ligga på gränsen till att
uppnå ett godkänt utfall vid en mätning enligt test 2 i figur 13. Vid misstan-
ken om att drivdonet är källan till störningarna, gjordes ett test där drivdonet
kopplades mot ett rent resistiv last för att se om karakteristiken i störningen
ändrades. Denna last förbrukade lika mycket energi som ursprungslasten. Re-
sultatet visade att störningarna kvarstod även vid utbytt last. Utifrån dessa
resultat så kan man börja ifrågasätta om drivdonet verkligen uppfyller sin
CE-märkning.

Dessutom uppmättes lägre störningar i kabeln till lasten. I detta fall kan
kabeln agera som en antenn för denna frekvens. Teorin för en bra dipolsan-
tenn är att längden ska matcha formeln: längd = 0.92x(c/f)/2, där c = ljusets
hastighet och f = frekvens. Faktorn 0.92 kompenserar luftens påverkan på
längden. En beräkning för 30MHz ger en antennlängd på 4.6m. Kabellängden
hos prototypen är ungefär 5m lång.
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5.3 Samhällskrav på teknisk utveckling

Enligt artikeln ”Solid State Lighting review – Potential and challenges in
Europe”[13], finns det över 33 miljarder lampor i världen som tillsammans
står för 19% av världens totala energiförbrukning.

Artikeln upplyser att LED-teknologin kan ge en besparingspotential på
209TWh enbart i Europa. Detta motsvarar en årlig elproduktion för 26st
kraftverk på 1000MW. Motsvarigheten i koldioxidutsläpp ligger på 77miljo-
ner ton.

Dessutom hamnar livslängden för en LED mellan 20 000 - 100 000 tim-
mar, betydligt längre än hos kommersiella lampor.
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6 Slutsats

Utifrån analysens resultat kan man dra slutsatsen att det har gått en skadligt
hög ström i den havererade LED-belysningen. Detta grundar sig på att LED-
komponenterna i den havererade kretsen har ett brännmärke på linsen. Or-
saken till den skadligt höga strömmen beror inte internt hos den havererade
LED-belysningen. Vid en jämförelse mot den fungerande LED-belysningen,
är skillnaden i konstruktionen inte tillräckligt stor för att styrka detta som
en orsak. Däremot kan en extern spänningshöjning bidra till en högre ström
i kretsen. Detta beror på att drivdonet saknar skydd mot överspänning och
överlast.

En direkt åtgärd till detta problem är att använda ett drivdon med skydd
mot externa spänningshöjningar samt överlast. En rekommendation är att
använda sig av samma konstruktion och komponenter som hos den funge-
rande LED-belysningen.

Konstruktionsmässigt uppfyller den framtagna LED-belysningen kravet
på flexibilitet och ljusstyrka/effekt. Kravet på minsta möjliga värmeutveck-
ling kan ses vara uppfyllt, dock utvecklar resistorerna i kretsen en oacceptabel
hög temperatur i normal drift. Enligt Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU-
bilaga I, får elektrisk utrustning inte orsaka en fara mot omgivningen.

Prototypen lyckades med att uppnå kravet gällande maximal utstrålad
elektromagnetisk störning (30MHz-300MHz) samt ledningsbundna störning-
ar. Dock bör prototypen testas enligt test2(figur 13) innan man kan bekräfta
att hela EMC-direktivet har uppfyllts.

Ett förslag på fortsatt arbete är att optimera den elektriska konstruktio-
nen på framtagen LED-belysning. En rekommendation är att hitta ett driv-
don som matchar bättre med LED-slingornas elektriska data. Detta kommer
att automatiskt leda till en högre verkningsgrad. Det ideala vore om det
går att konstruera bort behovet av resistorer/regulatorer i kretsen. Om inte
detta går bör resistorerna ersättas med en regulator, exempelvis av modell
LTM8027, för att minska på effektförlusten. En direkt följd av denna er-
sättning gör att prototypen bör testas igen mot EMC för att bekräfta dess
överenskommelse mot EMC-direktivet.

CE-guiden sammanfattar vilka direktiv som prototypen måste uppfylla
för att få ett marknadstillträde. Däremot återfinns inte detaljerade krav i
guiden.

De detaljerade kraven bör ses över. En rekommendation är att ta sig en
titt i de harmoniserade standarderna som berör prototypen och avgöra vilka
detaljerade krav som prototypen måste uppfylla.
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Introduktion 
 

Syftet med guiden är att ge beställaren en snabb överblick på omfattningen samt vilka krav som den 
elektriska belysningskonstruktionen ska helt eller delvis uppfylla inför ett marknadstillträde.  

Guiden består av 6st steg som beskriver processen för att CE-märka en ny produkt [1]. Observera att 
följande steg är skräddarsydda och endast täcker den nya LED-belysningskonstruktionen som härstammar 
ifrån tillhörande projektarbete. Dessutom förutsätts det att LED-belysningens komponenter inte behöver 
kontrolleras mot tillhörande direktiv och standarder då dessa är CE-märkta.  

Då CE-märkning är lagstiftat, bör man endast se denna guide som ett hjälpmedel eftersom 
framställningen har utförts av lekmän. Endast en sakkunnig med erfarenhet inom CE-märkning kan 
besvara giltigheten på ens produkt i relation mot direktiven. De generella produktkraven kommer endast 
att refereras ifrån direktiven. Övriga krav och tester ifrån harmoniserade standarder är inte medräknade i 
denna guide då standarderna inte är avgiftsfria för att studeras. 

En konsekvensanalys angående EMC- samt lågspännings-direktivets påverkan hos svenska företag finns 
att beskåda för mer detaljerad information [2]. 
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Steg 1: Direktiv och standarder 
Europeiska kommissionen har sammanfattat alla direktiv och harmoniserade standarder under 25st 
produktkategorier. Genom att koppla ihop sin produkt med tillhörande produktkategorier, kan 
tillverkaren sålla ut vilka direktiv och standarder som berör sin produkt. 

Följande produktkategorier med tillhörande direktiv och harmoniska standarder berör den nya 
belysningskonstruktionen: 

• Ekodesign av energirelaterade produkter:  
- Ekodesigndirektiv 2009/125/EC 

 
• Elektromagnetisk kompabilitet(EMC) 

- EMC-direktiv 2014/30/EU 
- EN 55015, Belysningsmateriel och liknande utrustning – Radiostörningar – Gränsvärden och 

mätmetoder 
- EN 61547, Belysningsmateriel för allmän användning – EMC immunitet 

 
• Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser  

- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU 
- EN 60598-1, Ljusarmatur – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning 
- EN 60598-2-3, Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2-3: Särskilda fordringar på väg och gatubelysning 
- EN 60664-1, Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar och utrustningar i 

lågspänningssystem – del 1: Principer, fordringar och provning 
- EN 61140, Beröringsskydd – Allmänna synpunkter för installation och utrustning 
- EN 62031, Belysningsmateriel – LED för allmänna belysningsändamål – Säkerhet 

 
• Begränsning av farliga ämnen i elektriska produkter 

- RoHS-direktiv 2011/65/EU 
- WEEE-direktiv 2012/19/EU 
- EN 50419, Märkning av elektriska/elektroniska produkter i enlighet med WEEE-direktivet 
- EN 50625, Krav gällande insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk/elektronisk 

utrustning i enlighet med WEEE-direktivet 
 

• Produktsäkerhetslagstiftningen 
- Allmänna produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EC 
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Steg 2: Produktspecifika krav 
Nedan presenteras specifika krav under tillhörande direktiv. Detaljerade krav som finns specificerat i 
harmoniserade standarder har inte tagits med i detta kapitel. Dessa specifika krav ifrån de harmoniserade 
standarderna är obligatoriska att uppfylla för att kunna uppfylla överensstämmelse med berörda direktiv. 

Ekodesign av energirelaterade produkter: 

• Ekodesigndirektiv 2009/125/EC: 
o Bilaga I – Metod för att upprätta allmänna krav på ekodesign  
o Bilaga II – Metod för att fastställa specifika krav på ekodesign 
o Bilaga IV – Intern designkontroll 

 

Elektromagnetisk kompabilitet(EMC): 

• EMC-direktiv 2014/30/EU: 
o Bilaga I - Väsentliga krav på fasta installationer 

Typkontroll, kan göras på två sätt: 
o Alt 1: Bilaga II & Bilaga III del B – Modul A/C: Intern 

Tillverkningskontroll/Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern 
tillverkningskontroll 

o Alt 2: Bilaga III – Modul B: EU-typkontroll 
 

Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser: 

• Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU: 
o Bilaga I – De viktigaste säkerhetskraven för elektrisk utrustning konstruerad för 

användning inom vissa spänningsgränser 
o Bilaga III – Intern tillverkningskontroll 

 

Begränsning av farliga ämnen i elektriska produkter: 

• RoHS-direktiv 2011/65/EU: 
o Bilaga II – Ämnen som omfattas av begränsningar som avses i artikel 4.1 och 

maximikoncentrationer i viktprocent i homogena material 
 

• WEEE-direktiv 2012/19/EU: 
o Bilaga V: Minimimål för återvinning, kategori 5 
o Bilaga IX: Symbol för märkning av EEE 
o Bilaga X: Information för registrering och rapportering 

 

 

 



Analys och utveckling av LED-belysning   

Steg 3: Identifiering över behovet av en utomstående kontroll 
 

Ekodesign-direktivet kan uppfyllas genom att följa bilagorna I,II och IV. Detta betyder att man kan uppfylla 
kraven utan att ta hjälp av ett oberoende organ. 

EMC-direktivet kräver en typkontroll och en kontroll av överensstämmelse på framtagen produkt. Detta 
kan göras antingen genom en intern kontroll eller med hjälp av ett oberoende organ. Kraven i EMC-
direktivet kan endast bedömmas vara uppfyllda efter utförda tester under rätt miljö. Detta medför att 
prototypen rekommenderas att följa modul B(EU-typkontroll) och låta ett utomstående organ undersöka 
produkten för att kontrollera och intyga att den uppfyller de tillämpliga kraven.  

Lågspänningsdirektivet har inga krav på att ens produkt behöver kontrolleras av ett oberoende organ. Det 
är upp till tillverkaren att försäkra överensstämmelse av produkten gentemot direktivet och 
harmoniserade standarder. 

RoHS-direktivet kräver att Bilaga II ska uppfyllas.  Eftersom alla komponenter i LED-belysningen är CE-
märkta, kan detta direktiv ses som uppfylld. Dock är det viktigt att tillhandahålla dessa tekniska 
specifikationer inom 10 dagar ifall elsäkerhetsverket vill göra en inspektion över produkten. 

WEEE-direktivet är knuten till den svenska myndigheten. Denna upplaga är inte avgiftsfri för att studeras 
och går då inte att bedöma om det behövs en utomstående kontroll.  
Detta direktiv kan inhandlas via följande länk:  
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5900/978-91-620-5969-9/ 

 

Steg 4: Testa produkten och bedöma överensstämmelse med direktiv 
 

Detta steg innebär att produkten ska testas mot metoderna som berör den elektriska 
belysningskonstruktionen. Metoderna återfinns i de harmoniserade standarderna. Det rekommenderas 
att sortera testerna utifrån vilka som man själv kan utföra och vilka som endast ett oberoende organ kan 
genomföra. Detta för att undvika onödiga kostnader.  
Det är viktigt att upplysa eventuella risker som kan uppstå vid användning av produkten. Eventuella risker 
kan härstamma ifrån att resultatet på en mätning förhåller sig marginellt nära den tillåtna gränsen. Detta 
är något som de harmoniserade standarderna bestämmer. 
 
Oberoende organ i Sverige som kan kontrollera LED-belysningen mot EMC-direktivet: 
 

• Research Institutes of Sweden AB  
• Intertek Semko AB  
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Steg 5: Skapa en teknisk dokumentation 
 

Följande punkter är sammanfattade ifrån alla berörda direktiv för LED-belysningen. Den tekniska 
specifikationen ska innehålla: 

• En allmän beskrivning av produkten och dess avsedda användning. 
• Resultaten av relevanta miljöbedömningsstudier som utförts av tillverkaren och/eller 

hänvisningar till litteratur om miljöbedömningar eller fallstudier som används av tillverkaren vid 
utvärdering, dokumentation och fastställande av olika lösningar för produktdesignen. 

• Produktens ekologiska profil om det krävs enligt genomförandeåtgärden. 
• Element i produktdesignspecifikationen som rör produktens miljömässiga designaspekter. 
• En förteckning över de harmoniserade standarder som helt eller delvis har följts och till vilka 

hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och, i de fall där de 
harmoniserade standarderna inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att 
uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i detta direktiv, inbegripet en förteckning över andra 
relevanta tekniska föreskrifter som följts. Om de harmoniserade standarderna följts delvis ska det 
i den tekniska dokumentationen specificeras vilka delar som har tillämpats.  

• En kopia av de uppgifter som rör produktens miljömässiga designaspekter som ska lämnas i 
enlighet med kraven i del 2 i bilaga I ifrån Ekodesigndirektivet. 

• Resultaten av mätningarna av de krav på ekodesign som utförts, även detaljer om dessa 
mätningars överensstämmelse med de krav på ekodesign som fastställs i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden. 

• Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delmonteringar, 
kretsar etc. 

• Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur 
apparaten fungerar. 

• Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc. 
• Provningsrapporter. 
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Steg 6: CE-märk och upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse 
 

Följande punkter för EG-försäkran är sammanfattade ifrån alla berörda direktiv för LED-belysningen. EG-
försäkran om överensstämmelse ska innehålla följande upplysningar:  

• Apparatmodell/produkt (produkt-, typ-, parti- eller serienummer). 
• Tillverkarens eller dennes representants namn och adress.  
• Föremål för försäkran (identifiera apparaten så att den kan spåras – den kan innehålla en färgbild 

som är så tydlig att det vid behov går att identifiera apparaten). 
• Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade 

unionslagstiftningen. 
• Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk 
och elektronisk utrustning . 

• Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder, inklusive datum för standarden, som 
använts eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer, inklusive datum för specifikationen, 
enligt vilka överensstämmelsen försäkras. 

• I tillämpliga fall: Det anmäla organet … (namn, nummer) … har utfört … (beskrivning av åtgärden) och 
utfärdat intyget. 

• Ytterligare information:  

Undertecknat för:  

(ort och datum)  

(namn, befattning) (namnteckning)  
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1 INLEDNING 
Modern Street Lights är ett svenskt företag som erbjuder kompletta belysningssystem för vägar, gator 
och parker. Målgruppen av beställare finns bland kommuner, byggbolag, entreprenörer och 
fastighetsägare som är i behov av innovativ belysning. Verksamhetens värderingar för 
produktportföljen grundar sig i att kunna erbjuda kvalitetssäkrade produkter med spårbarhet som 
ständigt utvecklas och förnyas i samarbete med lokala och internationella aktörer. 
Affärsverksamhetens värderingar grundar sig i ett socialt och etiskt engagemang med en ekonomisk 
långsiktighet och miljötänk i affärer. 

Modern Street Lights ser nu ett behov på att utveckla en lykta som ska vara anpassad för en ny 
konstruktion på en lyktstolpe. Idag byts belysningen ut generellt med hjälp av en lyftkran som är både 
kostnadsineffektiv och besvärlig i relation med arbetet. Modern Street Lights har även ett problem 
med ett fåtal lyktstolpar som plötsligt havererar och upphör att lysa inom alldeles för kort tid efter 
installation. Då orsaken inte är känd så finns det ett stort intresse av att veta varför belysningen 
havererar och vad som behövs åtgärdas för att förebygga framtida haverier. 

1.1 Syfte och Mål 
Syftet med att utveckla en anpassningsbar lykta till en ny stolp-konstruktion är för att effektivisera 
monteringen/demonteringen av belysningen. Den nya konstruktionen ska då praktiskt sätt leda till en 
positiv påverkan på personsäkerheten, kostnaden och arbetstiden vid byte av belysning. 

Modern Street Lights är också intresserade i att få en djupare förståelse på LED-tekniken. På grund av 
att orsaken till haveri inte har gått att förklaras, ska en analys på befintlig belysning ge en djupare 
förståelse på varför belysningen havererade. Resultatet kan då bli användbar som en parameter i 
beslutsfattningar vid framtida inköp av LED-belysning. 

En sammanfattning på analysen över befintlig belysning ska tas fram. Innehållet ska förklara orsaken 
till haveri samt beskriva åtgärd eller alternativ lösning som förebygger framtida haverier i belysningen. 
Sammanfattningen kommer man att hitta i slutrapporten. Ett förslag på en LED-lampa för lyktan ska 
tas fram med avseende på minsta möjliga värmeutveckling i kombination med hög ljusstyrka/effekt. 
LED-lampan måste vara tillräckligt flexibel för att kunna användas i den nya lyktstolpskonstruktionen. 
Förslag på tester och krav som måste uppfyllas inför en CE-märkning på ny lyktstolps-konstruktion 
inkluderas. 

1.2 Definitioner 
LED = Light Emitting Diode 

CE-märkning = En garanti på att en produkt uppfyller EU:s produktlagstiftning 

VAC/VDC = Växelspänning/Likspänning 
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2 ÖVERSIKT AV SYSTEMET 
 

 

 

2.1 Grov beskrivning av produkten 
Den elektriska konstruktionen består av ett drivdon, LEDs, motstånd och elkabel. Drivdonet ansluts 
till elnätet och omvandlar 230VAC till 24VDC. Med hjälp av en ledare kan LED-belysningen kopplas 
ihop med drivdonet. Motstånd finns i ledaren för att begränsa strömmen till LED-belysningen. 

2.2 Produktkomponenter 
• Drivdon0-2.5A, 60W 

• Motstånd, 1.5Ω, 10W 

• LED-slinga, 18V, 0.6A 

• Elkabel 

2.3 Beroenden till andra system 
LED-belysningen är beroende av elektrisk energi för att fungera enligt plan. En 230VAC-
växelspänningskälla behövs för att kunna tillförse elektrisk energi till LED-belysningen. 

2.4 Avgränsningar 
• Endast en prototyp skall tas fram. Denna prototyp kommer endast att bestå av ett drivdon, 

LEDs, motstånd och ledare.  

• Mekanisk konstruktion ingår inte. 

• CE-märkning kommer inte att utföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drivdon Ledning LED 
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2.5 Krav på drivdon 
 

 Krav nr 1  Original Drivdonet ska kunna transformera 230VAC till högst 50VDC Bas 

 Krav nr 2  Original Drivdonet ska ha 30 % högre märkeffekt än systemet i drift  Bas 

 Krav nr 3  Original Drivdonet ska ha överlast- och kortslutningsskydd Bas 

 Krav nr 4  Original Drivdonet ska vara av typen ”konstant spänning” Bas 

 Krav nr 5  Original Drivdonet ska ha en kapslingsklassning på minst IP65 Bas 

 Krav nr 6  Original Drivdonet ska vara CE-märkt Bas 

 

2.6 Krav på ledare 
 
 Krav nr 7  Original Ledaren ska vara CE-märkt Bas 

Krav nr 8 Original Ledaren ska vara anpassad för en total längd på 6m där 
drivdonet och LED-slingan är medräknat i längden. Bas 

Krav nr 9 Original Ledaren ska vara dimensionerad för systemets ström behov. Bas 

 

2.7 Krav på Ljuskällan 
 
Krav nr 10 Original Ljusslingan ska ha en längd på 20-40cm Bas 

Krav nr 11 Original Ljuskällan ska vara av typen LED Bas 

Krav nr 12 Original Ljustemperaturen ska vara mellan 3500-4500K Bas 

Krav nr 13 Original Ljuskällan ska han en ljusspridning på minst 80lm/W Bas 

Krav nr 14 Original Ljuskällan ska vara CE-märkt Bas 

Krav nr 15 Original Ljuskällan får max ha en framspänning på 50V Bas 
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3 LEVERANSKRAV OCH DELLEVERANSER  
Krav nr 15 Original Färdigställd materiallista  Vecka 13 Bas 

Krav nr 16 Original Konstruera ihop komponenterna till en färdig prototyp Vecka 14 Bas 

Krav nr 17 Original EMC-test av prototyp Vecka 15 Bas 

Krav nr 18 Original Leverans till beställare Vecka 21 Bas 

 

4 DOKUMENTATION  
 

Dokument Språk Syfte Målgrupp Format/ 
media 

Slutrapport Svenska 
Sammanställning av projektets resultat 
och teknisk dokumentation som ingår 
med prototypen. 

Beställare PDF 
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Prob 
En 2 meter lång koaxialkabel användes som prob för att mäta upp elektromagnetisk störning. 
Fasledaren och neutralledaren kopplades samman. Omkretsen på munstycket är 8cm. 
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Test Report
 

Hardware Setup: EMI radiated\EMI 30MHz to 6GHz - [EMI radiated]
Subrange 1
 Frequency Range: 30 MHz - 6 GHz
 
 Receiver: ESR 7 [ESR 7]
  @ VISA (ADR TCPIP::169.254.93.140::INST0::INSTR), SN 

1316.3003K07/101520, FW 2.28 SP2, CAL 2018-02-02
 Signal Path: EMI 30MHz to 6GHz dBuVm
  FW 1.0
  Correction Table: EMI 30MHz to 6GHz
 Antenna: HL562E dBuV m
  Correction Table (vertical): HL562E 100803 dBuV m
  Correction Table (horizontal): HL562E 100803 dBuV m
 Antenna Tower: Maturo Antenna Tower [Maturo Antenna Tower]
  @ GPIB0 (ADR 7)
 Turntable: Maturo Turntable [Maturo Turntable]
  @ GPIB0 (ADR 7)
 

 
 

EMI Auto Test Template: EMI 55022 30MHz to 6GHz Class B
 
Hardware Setup: EMI 30MHz to 6GHz
Measurement Type: Open-Area-Test-Site
Frequency Range: 30 MHz - 1 GHz
Graphics Level Range: 0 dBµV/m  -  80 dBµV/m

 
Preview Measurements:
 Graphics Display: Show separate traces for horizontal and vertical polarization
 Sweep Test Template: EN55022 Class B

 
Frequency Zoom:
 Zoom Sweep Template: EN55022 Class B

 
Adjustment:
 Template for Single Meas.: EMI 30MHZ to 6GHz Peak

 
Final Measurements:
 Template for Single Meas.: EMI 30MHz to 1GHz Qpeak

 
 Template for Single 

Meas.:(>1,000GHz)
EMI 30MHZ to 6GHz Peak
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Final_Result
Frequency

(MHz)
QuasiPeak
(dBµV/m)

MaxPeak
(dBµV/m)

Limit
(dBµV/m)

Margin
(dB)

Meas.
Time
(ms)

Bandwidth
(kHz)

Height
(cm)

Pol Azimuth
(deg)

Corr.
(dB)

Comment

30.054875 39.09 --- 40.00 0.91 1000.0 120.000 100.0 V 315.0 19.7 11:58:47 - 2017-05-09
42.451500 19.86 --- 40.00 20.14 1000.0 120.000 100.0 V 78.0 12.8 11:44:57 - 2017-05-09
64.342000 25.77 --- 40.00 14.23 1000.0 120.000 120.0 V 66.0 7.5 11:46:37 - 2017-05-09
84.434938 27.61 --- 40.00 12.39 1000.0 120.000 108.0 V 119.0 11.2 11:48:25 - 2017-05-09
85.639125 27.77 --- 40.00 12.23 1000.0 120.000 100.0 V 91.0 11.2 11:50:14 - 2017-05-09

114.491188 31.65 --- 40.00 8.35 1000.0 120.000 225.0 V 46.0 12.2 11:52:25 - 2017-05-09
156.187000 31.10 --- 40.00 8.90 1000.0 120.000 175.0 V 15.0 10.1 11:38:35 - 2017-05-09
175.508562 29.02 --- 40.00 10.98 1000.0 120.000 100.0 V 28.0 12.7 11:36:42 - 2017-05-09
344.197125 12.96 --- 47.00 34.04 1000.0 120.000 175.0 V -20.0 13.9 11:40:35 - 2017-05-09
486.988250 14.47 --- 47.00 32.53 1000.0 120.000 375.0 V -19.0 17.0 11:42:36 - 2017-05-09
696.688375 19.28 --- 47.00 27.72 1000.0 120.000 275.0 H 133.0 20.4 11:56:29 - 2017-05-09
997.989938 21.48 --- 47.00 25.52 1000.0 120.000 275.0 V 102.0 23.8 11:54:23 - 2017-05-09
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Test Report
 

Hardware Setup: EMI conducted\EMI Conducted 10dB - [EMI 
conducted]
Subrange 1
 Frequency Range: 150 kHz - 30 MHz
 
 Receiver: ESR 7 [ESR 7]
  @ VISA (ADR TCPIP::169.254.93.140::INST0::INSTR), SN 

1316.3003K07/101520, FW 2.28 SP2
 Signal Path: EMI Conducted 10dB
  FW 1.0
  Correction Table: EMI Conducted 10dB
 LISN: ENV432 LISN
  Correction Table (Line 0): ENV432 EUT2  N
  Correction Table (Line 1): ENV432 EUT2  L1
  Correction Table (Line 2): ENV432 EUT2  L2
  Correction Table (Line 3): ENV432 EUT2  L3
 

 
 

EMI Auto Test Template: EMI Conducted Class B 10dB
 
Hardware Setup: EMI Conducted 10dB
Measurement Type: 4 Line LISN
Frequency Range: 150 kHz - 30 MHz
Graphics Level Range: 0 dBµV  -  80 dBµV

 
Preview Measurements:
 Sweep Test Template: EMI Conducted Class B 10dB

 
Frequency Zoom:
 Zoom Sweep Template: EMI Conducted Class B 10dB

 
Maximization Measurements:
 Template for Single Meas.: EMI Conducted Class B 10dB

 
Final Measurements:
 Template for Single Meas.: EMI Conducted Class B 10dB
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