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FOI
• Telekonflikter - oavsiktliga 

störningar av radiosystem
• Stöttar Försvarsmakten via ett 

långsiktigt uppdrag från FMV
• Aktuella störningskällor

– Solcellsanläggningar
– Elvägar

• Förra hösten stöttade FOI 
regeringsuppdraget kring EM-
störningar från bland annat 
solcellsanläggningar

Jimmy Croona/Försvarsmakten



Störningar från solcellsanläggningar
• Orsaker till störningar

– Växelriktare (DC/AC omvandling) 
ansluten till elnätet

– Optimerare (DC/DC omvandlare) 
vid varje panel

– Långa kabellängder, ibland i en stor 
loop på taket (fungerar som antenn)

– Brister i gällande EMC-standarder
• Genom att hantera problematiken 

kan störningar minskas avsevärt



Solcellsanläggningar och mätplatser

Solcellsanläggningar 
av samma typ med 
växelriktare och 
optimerare vid 
panelerna
Ledningsbundet 
Emission 
Avstängda och 
påslagna växelriktare
Utmanande miljö för 
mätningar

BRF Bladet

BRF Bergshamra gård

BRF Brunnsviken



Mätsystem
• Mätmottagare ESRP från R&S i time-domain mode (FFT), mäter peak och RMS 
• Ledningsbundna mätningar 10 kHz – 200 MHz

– Strömprob - Rohde & Schwarz EZ-17 
• Emissionsmätning 10 kHz – 1GHz

– R&S HFH2-Z2E, aktiv loop-antenn - 10kHz–30 MHz
– ETS Lindgren 3104C bikon antenn - 20–200 MHz
– R&S HL023, log-periodisk antenn - 200-1000 MHz
– Förförstärkare till passiva antennerna - Schwarzbeck BBV 9744
– FM-filter - Mini-Circuits NSBP-108 + Band Stop Filter 88 - 108MHz 

Frekvensområde Bandbredd Antenn
10kHz – 1 MHz 200 Hz Aktiv loop (indikator om överstyrning)
1 MHz – 30 MHz 3 kHz Aktiv loop (indikator om överstyrning)
20 MHz – 200 Mz 30 kHz Bikon, mätning med och utan förstärkare
200 MHz – 1 GHz 30 kHz Log-periodisk, mätning med och utan förstärkare



Ledningsbundet

• Mycket lägre nivåer 
• Förekommer 

störningssignaler även 
på höga frekvenser, 
mellan 100 och 200 
MHz. 

• Mätningarna visar påtagliga 
störningsnivåer speciellt i 
frekvensområdet 1-40 MHz, 
men även högre upp i frekvens 

• Mätningarna visar på tydlig 
upprepning av vissa 
frekvenskomponenter

• Gemensamt för 
mätningarna är höga 
nivåer på multiplar av 100 
och 200 kHz

• Även tydliga toppar med 
knappt 20 kHz mellanrum



Emissionsmätning
• Emissionsmätningarna är 

gjorda med mätantennen 
placerad på en plats 
mellan de tre olika 
anläggningarna

• Avstånden är relativt stora
• Först var alla 

växelriktarna avslagna, 
sedan slogs de på i 
Bladet, Brunnsviken och 
sist i Bergshamra gård  



Emission, 10 kHz–1 Mz och 1 MHz–30 MHz 

Varierande miljö som påverkar 
mätningen – solcellsanläggningen oftast 
inte värst

Störningar från solcellsanläggningen syns
på vissa frekvenser, typiskt under 15 MHz



Emission, 30-200 MHz och 200 MHz-1 GHz

• Solcellsanläggningen emitterar signaler framförallt på frekvenser 
mellan ungefär 150 och 450 MHz



Förstoringar av repetitiva signaler 

• Komponenter med 100 och 200 
kHz separation

• Komponenter med knappt 20 kHz 
separation



Slutsatser
• Tydliga signaler från 

solcellsanläggningar på multiplar 
av 100 och 200 kHz som finns 
både vid ledningsbundna och 
emissionsmätningar

• Emission syns tydligt på 
frekvenser 150-450 MHz vilket 
bland annat används av civila 
och militära 
kommunikationssystem, tex 
Rakel
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