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Resultatet Anslås på kursens hemsida 

 

Granskning Sker på tid och plats som anges på kurshemsida 

 

Betygsgränser 24p för betyg 3, 36p för betyg 4 och 48p för betyg 5 

 

Kom ihåg Lösningen på uppgift 7 lämnas i separat omslag 

 

Observera Omotiverade lösningar kan ge poängavdrag! 

 

Duggadelen 
 

Poängen på uppgift 1 och 3 kan ersättas med resultatet på första resp. andra uppgiften på duggan. 

 

Transmissionsledningar: 

 

Problem 1. 10p. (D) 

En transmissionsledning har den karakteristiska impedansen Z0 = 100 Ω. Ståendevågförhållandet är S 

= 3 då ledningen är avslutad med lasten ZL. Om vi kortsluter ledningen flyttar spänningsminimum 0.2λ 

närmare lasten.  

 

 Bestäm lastens impedans, ZL 

 

Problem 2. 6p. 

Generatorn i nedanstående uppkoppling avger en rektangulär puls med amplituden U0 = 1 V och 

varaktigheten 200 ps, vid t=0. Den förlustfria transmissionsledningen har karakteristiska impedansen 

Z0= 100 Ω, längden l = 0.12 m och fashastigheten c = 3 · 10
8
 m/s. Ledningen är avslutad med en last 

RL = 25 Ω. Generatorns inre impedans är Rg = 900 Ω. 

 

 Fr.o.m. vilken tid kommer spänningen över lasten (U) att hela tiden uppfylla följande 

villkor: U<5 mV. 
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Vågledare: 

 

Problem 3. 10p. (D) 

I en ideal luftfylld rektangulär vågledare med sidlängderna a = 2 cm och b = 1 cm har vi vågutbredning 

i TM11-mod vid frekvensen 20 GHz, varvid 

Ez (x, y) = E0 sin (πx/a) sin (πy/b)  och E0 = 10
4
 V/m. 

 

a) Beräkna de övriga fältkomponenterna 

b) Beräkna ytströmtätheten j0 i vågledarväggarna 

c) Använd j0 för att beräkna den joulska medeleffektutvecklingen per meter i 

vågledarväggen om σ = 58 · 10
6
 S/m och μ = μ0 i vågledarväggen 

d) Beräkna transporterad effekt 

e) Beräkna utbredningskonstanten γ = α + jβ i vågledaren 

 

Problem 4. 7p 

De tre första resonansmoden av ett luftfylld rektangulärt resonanskavitet förekommer vid  

4.80 GHz, 5.83 GHz och 6.25 GHz.  

 

 Beräkna kavitetets måtten? 

 

Hint:Antag d>a>b! 

 

Antenner 

 

Problem 5. 7p. 

En mikrovågsantenn med direktiviteten 100 matas från en mikrovågsgenerator vid frekvensen 10 GHz. 

Anpassning råder mellan antenn och generator. På 30 meters avstånd från sändarantennen är en 

mottagarantenn placerad. Denna är anpassad och ansluten till en effektindikator. Mottagarantennen 

orienteras så att effektindikatorn gör så stort utslag som möjligt. Detta utslag noteras. Därefter borttas 

de båda antennerna och generatorn ansluts via en varierbar dämpare till effektindikatorn. Anpassning 

råder mellan generator och dämpare respektive mellan dämpare och effektindikator. Då dämparen var 

inställd på 30 dB gjorde effektindikatorn samma utslag som det ovan noterade. Generatorinställningen 

var under hela försöket oförändrad. 

 

 Beräkna mottagarantennens effektiva area 

 

Problem 6. 10p. 

 
Beräkna gruppfaktorns vinkelberoende i θ =π/2-planet (alltså xy-planet) för en rektangulär gruppantenn 

bestående av 4x4 stycken λ=2-antenner (enligt bild) med samma amplitud och fas. Antennernas inbördes 

avstånd är d = λ/2, och E-fältet i en punkt på anstånd R från en λ/2-antenn ges som bekant av:
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m   och Im är en konstant.  

Sedvanliga approximationer bör användas. 



Mikrovågselektronik 

 

Problem 7. 10p. 

 

Y/Z Smith-diagrammet på nästa sida visar S11 och S22 för en tvåport. Frekvensen har svepts upp till 5 

GHz och systemimpedansen Z0=50 . Både S12 och S21 var försumbara för alla frekvenser. 

a) (4p) Bestäm ett ekvivalent schema för tvåporten. 

b) (4p) Avläs S11 och S22 för 5 GHz. Visa tydligt hur du läser av dem i Smithdiagrammet. 

Riv ut sidan och bifoga den till din lösning. 

c) (2p) Beskriv kortfattat skillnaden mellan nätverksanalysator och spektrumanalysator. 
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