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SAMMANFATTNING 

En frekvensselektiv yta har en förmåga att välja och separera ut olika frekvenser. 
Inom bland annat kommunikationsteknik finns det ett intresse för dessa ytor. 
Detta examensarbete har fört ihop textil med denna tekniska applikation. Stela 
konstruktioner har översatts till textila konstruktioner med typiska textila 
egenskaper såsom böjlighet och elasticitet.  

Tidigare forskning har visat att det är möjligt att skapa textila ytor med 
frekvensselektiva egenskaper. Denna studie har spunnit vidare på detta och 
inbegriper ett flertal metoder där de textila materialens egenskaper och 
konstruktion nyttjas. Syftet har varit att undersöka hur textil kan användas i 
frekvensselektiva ytor och ifall textiltypiska egenskaper kan ge dessa ytor 
funktioner som inte annars är möjliga. Den teoretiska referensramen beskriver det 
elektromagnetiska fältet och de frekvenserna inom mikrovågsområdet vilket 
mätning utförs på samt mer ingående om frekvensselektiva ytors funktion. 

Både vävda och stickade prover har skapats och dessa har undersökts utifrån hur 
töjning, metalltäthet samt en multilagereffekt påverkar de frekvensselektiva 
egenskaperna. Detta har gjorts med elastiska vävkonstruktioner och uppbyggnad 
av ledande material med hjälp av en i tjockare och tätare bindning men också 
stapling av flera ytor ovanpå varandra. Resultatet presenteras i grafer av de 
mätningar som utförts och styrker slutsatsen som säger att det är möjligt att 
modifiera frekvensselektiviteten med hjälp av textila egenskaper.  

 



  

ABSTRACT  

A frequency selective surface has the ability to select and separate different 
frequencies. These can for example be useful in communication technology. This 
thesis brings textile and technical applications together. Traditionally the 
frequency selective surfaces are rigid structures. These constructions have been 
made out of textile to give the structure typically textile properties such as 
flexibility and elasticity.  

Previous research has shown that it is possible to create textile surfaces with 
frequency selective properties. This study has involved a variety of methods in 
which the textile properties of the materials and construction has been utilized. 
The aim has been to investigate how textiles can be used in frequency selective 
surfaces and if typical textile properties can give these surfaces advantages. 

The literature study describes the electromagnetic field and the frequencies within 
the microwave range. Measurements have been made to evaluate the performance 
of the samples. Both woven and knitted samples have been created and these have 
been evaluated by its elasticity, the closeness in the construction of the material 
and how a multi- layer affects the frequency selective properties. This has been 
made with elastic woven textile of conductive material with a thicker and more 
compact construction but also by pile up multiple of surfaces of knitted textiles on 
top of each other. The results are presented in graphs to support the conclusions 
that say that it is possible to modify the frequency selectivity by taking advantages 
of the textile properties. 



  

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING  

Ytor som har förmågan att reflektera eller absorbera olika våglängder är ett 
fenomen som återfinns i naturen. Fjärilsvingar, fågelfjädrar och fiskfjäll är några 
exempel på strukturer som kan reflektera ljusvågor så att vi upplever vackra 
färger. Detta är något som man genom biomimik kan utnyttja även i textila 
sammanhang.  

Detta examensarbete har undersökt om man genom textila strukturer innehållande 
metall kan skapa ytor med liknande effekter. Dessutom har det studerats om det är 
möjligt att styra vilka våglängder som reflekteras genom utnyttjande av textilens 
elastiska egenskaper. 

Ljusvågor är en del i det elektromagnetiska spektret. Där finner vi också 
mikrovågor som har större våglängder. Textiler runt omkring oss har dimensioner 
som passar in på dessa våglängder. Genom att väva eller sticka periodiska 
mönster med metall kan man påverka våglängderna så de antingen går igenom 
materialet eller reflekteras tillbaka. Mycket av vår vardagliga 
kommunikationsteknik sker med mikrovågssignaler som behöver manipuleras på 
olika sätt, till exempel för att minska brus och störningar. För detta används i 
dagsläget stela frekvensselektiva ytor i metall, något som både är tungt och 
oformbart. Textila ytor är flexibla och lätthanterliga så varför inte göra dessa 
frekvensselektiva? 

Genom mätningar på totalt 24 textila ytor som tagits fram har vi kunnat visa med 
detta examensarbete att det är möjligt att skapa frekvensselektiva textila ytor. Om 
detta kan återskapas på fibernivå kan det vara möjligt att färga textiler med hjälp 
av skiftningar i strukturen istället för med farliga kemikalier.



  

FÖRORD 

Från en nyfikenhet och ett intresse av att fördjupa sig inom ett nytt och till viss del 
okänt område samt förena textila kunskaper med avancerad teknik valdes ämnet 
utifrån förslag som presenterats av Smart Textiles i februari 2014. Arbetet har 
utförts i samarbete med Smart Textiles samt Totalförsvarets Forskningsinstitut 
(FOI) i Linköping där testning verkställts. Både den praktiska och teoretiska delen 
av arbetet har fördelats jämt mellan båda författarna.  

Tack till vår handledare Nils Krister Persson för stöd och hjälp genom hela 
processen. Tack till Hanna Lindholm och Lars Brandin för sina värdefulla 
kunskaper inom sina respektive områden samt till Hans Kariis och Anna Pohl på 
FOI i Linköping för stöd vid mätprocessen. Tack till Carolina Lidström, 
doktorand vid Lunds Universitet, för vägledning vid visualisering av data i 
MATLAB. Även tack till Jan-Olof Ousbäck, grundare av OMC Ousback 
Microwave Consulting och före detta forskningsledare på FOI, för rådgivning vid 
analysering av grafer. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 

En frekvensselektiv yta är en yta som har förmågan att välja och separera ut vilka 
frekvenser som ska transmitteras, reflekteras, absorberas eller spridas. 
Frekvensselektiva ytor har studerats sedan mitten på 1960-talet (Munk 2000). 
Traditionellt är konstruktioner för frekvensselektiva ytor tillverkade av stela 
metalliska plattor eller tryckta periodiska mönster i ledande material (Munk 
2000). Det finns också några få forskningsprojekt på vävda och stickade material 
som visat sig kunna konstrueras och ge de funktionella egenskaperna som önskas. 
Töjbarhet, flexibilitet och låg vikt är eftertraktade egenskaper för tillämpningar 
inom området. Detta är typiska egenskaper för textil vilket gör dessa extra 
intressanta.  

Vi tänker oftast på textil som något vi klär oss i eller inreder med i hemmet. Men 
textila material och konstruktioner har betydligt fler applikationsområden än så. 
Denna rapport för ihop textil med ett annat tekniskt område och är grundat på en 
nyfikenhet i att undersöka textilens potential i sammanhanget.   

1.2 Syfte 

Vi omges ständigt av elektromagnetisk strålning, vågor med olika längd och 
frekvens som kan visualiseras i det elektromagnetiska spektret. Elektromagnetisk 
strålning består av magnetfältet, B och det elektriska fältet, E. Detta kan beskrivas 
med de matematiska formler som Maxwell tog fram 1873 (Pozar 2005). Den 
elektromagnetiska strålningen rör sig som vågrörelser och delas in i ett spektrum 
beroende på frekvens. Våglängderna kan vara alltifrån från en kilometerlång 
radiovåg till nanometerlång gammastrålning och med bland annat det synliga 
ljusets våglängder däremellan. Mikrovågor är ett annat exempel på en 
elektromagnetisk strålning och har en definierad våglängd mellan 1mm – 1m och 
frekvens mellan 3 x 108 – 3 x 1011 Hz (Sharma 2006). När två eller flera vågor 
korsar varandra sker interferens vilket medför att de kan förstärka eller släcka ut 
varandra. 

Av flera anledningar, exempelvis för att reducera brus i olika typer av 
kommunikationsteknik, vill man kunna manipulera frekvensband (se kapitel 3.3). 
Detta kan man göra med frekvensselektiva ytor. Hemligheten här är att skapa 
periodiska mönster och det i samma dimensioner som våglängderna inom 
mikrovågsområdet. Då textila material är uppbyggda av systematiskt 
återkommande rapporter skulle textila konstruktioner kunna vara ett alternativ och 
ersätta de nuvarande stela konstruktionerna. Genom töjbar textil skulle det också 
kunna vara möjligt att förändra dimensionerna och på så sätt anpassa ytan för 
olika frekvenser.  
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Textila strukturer lämpar sig till frekvenser inom mikrovågor på grund av dess 
dimensioner. Dessutom krävs en periodicitet vilket också uppfylls av textiliers 
traditionella uppbyggnad. Vidare kan textiliers naturliga eller konstruerade 
egenskaper ge fördelar vid produktion och användas i en mängd olika 
tillämpningar.  

I detta projekt ska textil ersätta konventionella materialkonstruktioner och bidra 
med elastiska och böjliga egenskaper. Textilier kan tas fram i låg vikt och med en 
flexibilitet som gör det bärbart. Textila material och produktionssätt gör det 
möjligt att skapa periodiciteter och geometriska mönster och även strukturer i 
flera lager. Dessa textila egenskaper skulle kunna ha fördelar vid framställning av 
frekvensselektiva ytor och bandgapsstrukturer (se kapitel 3.4). 

Målet är att ta reda på om det går att väva och sticka upp periodiska mönster och 
undersöka huruvida dessa uppvisar frekvensselektiva egenskaper. Mätningar ska 
utföras för att se om metalltätheten i mönstren och de valda bindningarna är 
tillräcklig för att ha effekt på mikrovågsfrekvenser.  Det ska också undersökas vad 
som händer vid en töjning av materialet genom att skapa elastiska konstruktioner 
och göra mätningar på de frekvensselektiva egenskaperna vid olika töjningar. Det 
ska även tas reda på vad som händer om man bygger upp en konstruktion med 
flera lager av samma periodiska mönster. Tanken är att se om man genom att 
stapla flera prover på varandra och därmed skapa ett multilager kan få en 
bandgapseffekt (se kapitel 3.3). Förhoppningen med projektet är att kunna visa att 
textil kan användas som frekvensselektiva ytor och styra vilka frekvenser som ska 
filtreras eller dämpas genom olika periodiciteter som kan förändras genom 
varierande töjning eller lager av materialet. 

1.3 Problemformuleringar 

• Kan man väva periodiska mönster med metall och dielektriska material 
som uppvisar frekvensselektiva egenskaper? 

• Kan man sticka frekvensselektiva periodiska geometriska figurer i med 
metall i maskin?  

• Går det att väva en töjbar frekvensselektiv yta med elastisk varp? 
• Är det möjligt att genom utnyttjande av textilens elastiska egenskaper 

skapa en styrbar frekvensselektiv yta? 
• I vilken utsträckning påverkar tjockleken på metallfälten de 

frekvensselektiva egenskaperna? 
• Vilka vävbindningar är lämpliga för att skapa en yta med tillräcklig 

mycket metall? 
• Vad händer när man staplar textila ytor ovanpå varandra och skapar en 

lagerkonstruktion med samma periodiska mönster?   
• Kan man genom en lagerkonstruktion uppnå en bandgapseffekt?  
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1.4 Avgränsningar 

Denna rapport behandlar endast frekvensselektiva ytor inom mikrovågsområdet. 
Frekvensen för mätningarna har på grund av utrustningen begränsats till 
mikrovågor inom intervallet 2 - 20 GHz.  

Avgränsningar har gjorts kring materialval och konstruktioner. Endast en typ av 
konduktivt material har används då denna i tidigare studier setts ge en god effekt 
(Ousbäck, Pohl, Persson & Kariis 2012). Det har inte heller funnits någon 
anledning att testa olika typer av icke ledande material då dessa ej påverkar 
transmissionen vilket är känt sedan tidigare. De icke ledande materialen har 
istället valts utifrån dess textila egenskaper och lämplighet för ändamålet. Vid val 
av konstruktion och bindning har avgränsningar fått göras för att få en praktiskt 
genomförbar försöksplan. Därför valdes endast två olika bindningar till de vävda 
proverna, men dessa valdes så att de aspekter som skulle undersökas fortfarande 
kunde analyseras med en god validitet. Gällande bindning och mönsterteknik i de 
stickade proverna valdes denna så att provernas mönsterbilder kunde konstrueras 
och produceras på enklast möjliga sätt.  

Teorin i detta arbete bygger på avancerade fysikaliska lagar. Dock har endast en 
grundläggande genomgång av de fysikaliska termerna getts i detta arbete och 
störst fokus har lagts på det textila.  

1.5 Litteraturgenomgång 

En omfattande litteraturstudie har utförts innan arbetet påbörjades samt 
genomgående under hela arbetsprocessen. Litteratursökningen under uppstarten 
genomfördes med syftet att generera en grundläggande förståelse för fysiken som 
detta arbete har grundat sig på samt för att skapa en uppfattning kring tidigare 
forskning. Under arbetets gång har mer djupgående litteraturstudier gjorts inom 
utvalda områden.  

Litteratursökningarna gjordes i databaserna Inspec, IEEE, Science Direct, Google 
Schoolar, Textile Technology Complete och skolans databas Summon. Utöver 
detta har litteratur från Chalmers och Högskolan i Borås bibliotek använts.  

Sökord: microwave photonics, frequency selective, textile frequency selective 
surfaces, electromagnetic fields camouflage, photonic band gap, photonic crystal.  
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1.6 Tidigare forskningsresultat 

Vanligtvis konstrueras frekvensselektiva filter i olika strukturer av metaller som 
stål eller koppar med tryckta, utstansade eller inbäddade mönster. Tomrummen i 
mönstret fungerar där som icke ledande material och är det som skapar 
periodiciteten (Munk 2000). Dessa tomrum behöver dock inte bestå av luft utan 
kan utgöras av ett material som inte är ledande. Detta faktum kan utnyttjas i vårt 
textila sammanhang. Samma effekter kan nämligen skapas genom att väva, sticka 
eller belägga textil men konduktiva material. Fördelen med att tillverka en yta i 
textil är flexibilitet, låg vikt, bärbarhet och enkel produktion (Tennant, Hurley & 
Dias 2012; Cavalcante, D'Assunção & D'Assunção 2014). Textila periodiska 
strukturer kan vara ett alternativ till traditionella stela ytor och utgöra en möjlighet 
att integrera teknik och göra den bärbar (Chauraya, Seager, Whittow, Zhang & 
Vardaxoglou 2013).  

Enligt Ousbäck1 vill man i tillämpningar vid kommunikation via radar bara släppa 
igenom den egna antennens frekvenser, något som frekvensselektiva ytor 
möjliggör. En hård metallyta går ej att förändra men det finns intresse av att 
kunna stänga öppningarna mellan för att minska transmissionen vid vissa 
omständigheter. Det vill säga styrbara frekvensselektiva ytor. Genom att skapa 
frekvensselektiva ytor av textil tillförs flexibla egenskaper som skulle kunna 
möjliggöra detta. Textila konstruktioner gör också att de kan integreras i 
uniformer och minska vikten på radiosändarutrusning som bärs med av militärer i 
fält. 

Det finns relativt få studier gjorda kring frekvensselektiva textila konstruktioner 
och ytor. Vanligast är konstruktioner med kolfibrer, det finns bland annat studier 
där man vävt olika strukturer med dessa. I ett exempel har man vävt olika typer av 
mönster med kolfiber blandat med glasfiber. Kolfiber fungerar där som den 
konduktiva delen och glasfiber icke konduktivt (Lee, Park, Oh, & Kim 2013). Det 
finns också exempel metallbeläggningar på textil samt stickade ytor med 
konduktivt garn.  

Tidigare forskning i ett samarbete mellan Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) 
och Smart Textiles har visat att man kan skapa textila ytor med frekvensselektiva 
egenskaper genom att väva prover med olika periodiciteter och material. Det 
konstaterades att man genom periodiska mönster kan få en ökad transmission vid 
den frekvens som motsvarar halva våglängden och har samma längd som 
periodiciteten. Genom att kunna sträcka ut proverna i varpriktning skulle man i 
sådana fall teoretiskt kunna styra vilka frekvenser som transmitteras respektive 
reflekteras (Ousbäck et. al 2012).  

  

                                                

1 Jan-Olof Ousbäck OMC Ousback Microwave Consulting, möte den 13 maj 
2014. 
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Eftersom man eftersträvar den flexibla ytan har studier gjorts kring att belägga 
konduktiva mönster på textila substrat. I en studie har man skapat tre olika 
bandspärrfilter genom att belägga med en konduktiv beläggningspasta på en 
bomullsväv (Cavalcante et.al 2014).  Andra studier har också visat på möjliga 
konstruktioner med hjälp av screentryck. I vissa fall härdas dock konstruktionen 
med epoxi och den textila känslan försvinner därför (Li, Jiang, Zeng, Xing, & Ju 
2014). Det finns också exempel där man har screentryckt periodiska linjer. 
Tryckfärgen innehöll där silver för konduktivitet och det textila substratet bestod 
av en vävd bomull/akrylvara (Locher & Tröster 2007).  Problem som kan uppstå 
vid beläggning och tryck är att konduktiviteten direkt styrs av hur tjockt pastan 
läggs på substratet och att det därför är mycket viktigt att denna blir jämn. 
Dessutom finns det begränsningar vad gäller mekanisk bearbetning av varan 
eftersom de belagda delarna kan spricka när de dras ut vilket i sin tur försämrar 
konduktiviteten. 

En annan teknik som kan användas för ändamålet är broderi. I en studie har man 
broderat ett fyrkantsmönster på en textil med en silverbelagd nylontråd med hjälp 
av en digital broderingsmaskin. Denna yta ger ett mönster som klarar flexibilitet 
och uppvisade en frekvensselektivitet i området 2 GHz (Chauraya, Seager, 
Whittow, Zhang & Vardaxoglou 2013). 

En artikel har hittats där man stickat olika periodiska mönster med konduktiva och 
icke konduktiva garner. Den stickade konstruktionen gör också att man får en 
flexibel vara. Ett högpass- respektive lågpassmönster (se kapitel 3.3) stickades på 
en elektronisk flatstickmaskin med delning 15. Lågindexmaterialet bestod av 
polyester och högindexmaterialet av ett polyamidgarn med silvernanopartiklar på 
ytan. Proverna visade vid mätning typiska frekvensselektiva egenskaper (Tennant, 
Hurley & Dias 2012). Studien var dock begränsad och en mer omfattande mätning 
med fler upprepningar skulle ha genomförts. Att använda stickning som 
tillverkningsmetod kan dock ha fördelar när det gäller att förstora upp 
produktionen till industriell skala och är därför en intressant tillverkningsmetod. 
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2. METOD 

Arbetet startades upp med en omfattande litteratursökning för att ta fram den 
teoretiska bakgrunden som arbetet bygger på. Tidigare forskning kring 
frekvensselektiva konstruktioner och ytor studerades ingående. För att skapa en 
förståelse för de fysikaliska lagarna studerades litteratur inom områdena optik, 
mikrovågsteknik och fotoniska bandgap. Dessa har granskats kritiskt och relevant 
material för området har valts ut. Denna information användes för att generera 
kunskap inom området och samtidigt knyta an de fysikaliska lagarna till det 
textila.  

Första steget i framtagning av prover gjordes genom handvävning. Där testades 
olika konstruktioner och periodiciteter för att se hur dessa påverkar de 
frekvensselektiva egenskaperna. Prover vävdes fram med en elastisk varp. 
Provernas väft består av lin och rostfritt stål som vävs in i olika periodiciteter. En 
periodicitet är längden av ett fält metall och lin tillsammans. Bindningen i linet är 
en Batavia. Två olika bindningar för metallen valdes, Batavia som i linet men 
även prover med metallen i en 4-lagersbindning vävdes. I den sistnämnda 
bindningen får metallen en 3D-effekt och ska i största möjliga mån förhindra att 
väven glesas ut vid sträckning samt för att kunna avgöra hur flera skikt av metall 
påverkar mätresultatet.  Andra steget av provframtagningen gjordes genom 
slätstickning i elektronisk flatsticksmaskin. Genom jacquardmönstring med 
flotteringar togs prover med olika geometriska figurer i ett mönster fram. 
Högindexmaterialet bestod även i de stickade proverna av en rostfri ståltråd men 
här med en något grövre diameter för att få en tätare bindning. 
Långindexmaterialet bestod av polyester.  Eftersom proverna behövde mätas vid 
olika töjningar fick även ett instrument för detta konstrueras då det inte fanns 
tillgängligt. Detta byggdes med hjälp av trälister. Med hjälp av denna kunde 
provernas transmission mätas både utan belastning samt vid olika töjningar.   

För att erhålla kvantitativa data av provernas frekvensselektivitet gjordes 
mätningar med hjälp av en nätverksanalysator. Detta gjordes vid två tillfällen och 
undersökte provernas transmitterande och reflekterande egenskaper. Proverna 
sträcks under mätningen ut på olika sätt för att undersöka hur det påverkar 
frekvensselektiviteten. Även mätningar med flera skikt av prover staplade på 
varandra gjordes. Mätvärdena visualiserades i grafer med hjälp av MATLAB. 
Även provernas tjocklek mättes då det kan ha inverkan på mätresultatet.  

För att skapa en god mätuppställning samt för stöd vid analysering av erhållna 
data togs det hjälp av tidigare verksamma forskare i ämnet. Detta säkrade 
mätvärden och resultat med en god validitet och reliabilitet.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Underbyggande kunskap för de konstruktioner som skapats och tester som utförts 
har sammanställts i en teoretisk referensram. En kort beskrivning av de material 
som används samt beskrivning av berörda termer inom fysiken ska ge en 
introduktion till ämnet.  

3.1 Elektromagnetiska fält 

Ur ett fundamentalt perspektiv kan elektricitet och magnetism förklaras som 
krafter som uppstår mellan laddningar i rörelse (Pozar 2005). Många gånger 
förknippar vi dock det med komponenter som motorer, transformatorer och 
spolar. Elektromagnetism är läran om sambandet mellan elektricitet och 
magnetism. Sambandet formulerades år 1873 av James Clerk Maxwell i fyra 
ekvationer som är baserade på empirisk och teoretisk kunskap som tagits fram av 
bland annat fysikerna Gauss, Ampere, Faraday (Pozar 2005). Med hjälp av 
ekvationerna kunde Maxwell förklara fenomenet elektromagnetism och förklara 
hur ljuset var en elektromagnetisk våg.  Hans teori säger att elektromagnetiska 
(EM) vågors fortplantningshastighet i vakuum är ljusets hastighet, c0 i vakuum 
(Hecht & Zajac 1987). Detta gäller alla typer av elektromagnetiska vågor, oavsett 
våglängd (Hultqvist 2004). Den tyska professorn Heinrich Hertz utförde 
experiment under perioden 1887-1891 baserade på Maxwells teorier som kunde 
validera dessa (Pozar 2005).  

Den elektromagnetiska strålningen är en kombination av det elektriska fältet, E 
och det magnetiska fältet B, som går vinkelräta mot varandra samt mot 
utbredningsriktningen (se figur 1). Energi överförs i den elektromagnetiska 
strålningen. En våg definieras utifrån dess frekvens, f eller våglängd, λ. Fältet 
utbreder sig med ljushastigheten, c0 i vakuum och hastigheten v ≤ c0 i reella 
material (Hecht & Zajac 1987). I vakum är c0, ljushastigheten, lika med ca 3 · 108 
m/s. Ur sambandet λ  = !!  där c0 betecknar vågens utbredningshastighet kan 
frekvensen eller våglängden beräknas om den andra storheten är känd.  

 

Figur 1. Schematisk bild över ett elektromagnetiskt fält. 
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Mikrovågor definieras som elektromagnetiska vågor med frekvenser mellan 300 
MHz (3 × 108 Hz) och 300 GHz (3 × 1011 Hz), alltså enligt formeln ovan med 
våglängd mellan cirka 1 mm upp till 1 m. Mikrovågsfrekvenser används ibland 
annat i apparatur som radar och navigering, satellitkommunikation, trådlös 
internettrafik, mobiltelefoner och i mikrovågsugnar (Pozar 2005).  Den 
amerikanska fysikern George Clark utforskade vågutbredning och utvecklade 
vågledare under 1930 och -40 talet för mikrovågsfrekvenser. Han lyckades i sina 
experiment använda mikrovågor vid informationsöverföring, vilket han förklarade 
underlättar transmissionen till antenner och över längre distanser än radiovågor 
(Southworth 1950; Brittain 2010). Vidare kan frekvens och våglängd beskrivas 
med ett matematiskt samband för en elektromagnetisk våg med hjälp av 
konstanten c0, ljusets hastighet i vakum. Matematiska samband används vid 
beräkningar av bland annat energi och hastighet. Fotonenergin, E är proportionell 
mot frekvensen v och har sambandet E = h ⋅ v där ℎ är Plancks konstant.  
Hastigheten, och därmed våglängden, minskar vid utbredning i materia och 
benämns då som hastighet v och beror på materialets permittivitet (Engström 
2000). 

Interferens är ett fenomen som inträffar när elektromagnetiska vågor 
vektoradderas, det vill säga att beroende på vågornas fasläge kan de släcka ut eller 
förstärka varandra helt eller delvis. Ett interferensmönster kan skapas med ett 
gitter, där spalter släpper igenom de elektromagnetiska vågorna beroende på dess 
dimension. En spaltöppning som stämmer överens storleksmässigt med 
våglängden går denna igenom. Består gittret av ett ledande material, exempelvis 
metall kommer laddningarna i metallen bringas i svängning. Öppningarna kan ses 
som vågledare, där bara vissa våglängder går igenom (Hecht & Zajac 1987).  

3.1.1 Polarisation 

Polarisation beskriver det elektriska fältets riktning i förhållande till EM- fältets 
utbredningsriktning. Det finns cirkulär polarisation där E-fältet vrider sig runt 
utbredningsriktningens axel eller linjär polarisation där E-fältets riktning hela 
tiden är vinkelrät med utbredningsriktningen. Den vinkelräta riktningen kan vara 
antingen horisontell eller vertikal. Ej polariserad elektromagnetisk strålning består 
av en mix av vågor där det elektriska fältets vektorer kan gå i olika riktningar men 
fortfarande vinkelräta mot det elektromagnetiska fältets utbredningsriktning 
(Hecht & Zajac 1987). 

3.2 Elektromagnetiska fälts växelverkan med material 

Elektromagnetiska vågor behöver nödvändigtvis ingen materia för fortplantning 
av vågen utan kan utbreda sig även i vakuum. När elektromagnetiska vågor går 
genom materia påverkar detta vågornas fortsatta rörelse och energi. Vågorna kan 
när de möter ett nytt material antingen transmitteras, absorberas, reflekteras, eller 
spridas.  

En viss del av EM-fältet går in i materialet och en del bryts. Den vågenergi som 
går igenom materialet innebär transmission, medan den som ”studsar” tillbaka 
kallas reflektion (se figur 2). Vid reflektion träffar vågen materialet, och går 
tillbaka. Figur 2 beskriver en snett infallande våg där den reflekterande vågen 
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enligt reflektionslagen går ut med samma vinkel θ som den kom in mot 
materialet.  (Southworth 1950). Det finns två typer av reflektion, om den 
infallande och utgående strålen bildar lika stora vinklar med gränsytans normal 
och alla tre ligger i ett plan så kallas reflektionen spekulär. Om vågen sprids i 
andra riktningar till följd av ytans struktur kallas reflektionen diffus (Fishbane, 
Gasiorowicz & Thornton 2005).   

 
Figur 2. Reflektion och brytning vid snett infallande våg på mot en yta.  

Väl inne i materialet propagerar vågen och utsätts för större eller mindre 
absorption, det vill säga förlust av rörelseenergi. Det finns inget material som är 
transparent fullt ut för elektromagnetisk strålning. Egenskaper beträffande ett 
materials växelverkan med EM-fält beskrivs av dess brytningsindex, 
dielektricitetsfunktion eller permittivitet. Dessa är storheter som bär på samma 
information.  

Hur EM-fältet fortplantar sig i ett material kan skildras med hjälp av dess 
brytningsindex, n eller dielektricitetsfunktion ε. Dessa kan beskrivas matematiskt 
enligt formlerna nedan.   

ñ = n + ik   
ε = ε1 + iε2.                 (Ekv. 1)  

Formlerna relaterar till varandra genom att ε = ñ2. Den reella delen i formlerna 
förklarar vågens brytning, hastighetsförändring och förändring av våglängd. Den 
imaginära delen förklarar den energi som går förlorad, det vill säga absorptionen. 
Alla material har därmed en specifik dielektricitetskonstant. Denna kan relateras 
till vakuum som har den lägsta möjliga dielektricitetskonstanten, nämligen 1. 
Materialets brytningsindex och dielektricitetskonstant varierar dock med EM-
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fältets våglängd. Oftast minskar n och ε med ökad våglängd, men det finns även 
fall där den ökar (Hecht & Zajac 1987). 

Ett lågt värde på dielektricitetskonstanten innebär att materialet har dielektriska 
egenskaper, det vill säga att det inte leder elektricitet. Mycket förenklat kan man 
därför dela in material i två typer, dielektriska och ledande, där ledande i detta fall 
kan sättas liktydigt med metaller. Andra benämningar för dielektriska samt 
ledande material är lågindex- respektive högindexmaterial.  

I ett dielektriskt material förflyttar sig inte laddningar några längre sträckor. 
Elektronerna är inte fria att röra sig på samma sätt som i ledande material utan 
materialet är elektriskt neutralt (Fishbane 2005). Dielektriska material har 
väsentligen ingen absorptionsförmåga alls. Ett dielektriskt material ger elektrisk 
isolering eller separering mellan två ledande material genom att inte leda det 
elektriska fältet vidare. Exempel är glas, luft samt många polymera material, 
bland annat textiler. För en jämförelse, se tabell 1, där värden på den dielektriska 
konstanten för ett antal material inom en specifik våglängd syns.  

Metaller kännetecknas av att de har lättrörliga elektroner som transporterar 
laddningar genom materialet. Det sker också lätt en omfördelning av laddningarna 
när ett elektriskt fält läggs på och metallytan skärmar av den inre metallen och 
hindrar det yttre fältet att tränga in. När elektromagnetisk strålning möter metall 
uppstår det strömmar som gör att metallen inte uppträder transparent. Metallen 
absorberar viss del av vågenergin på grund av materialets resistens och ett visst 
inträngningsdjup finns då ledningsförmågan inte är oändlig (Engström 2000). 
Metaller har lägst transmission och ett skikt i någon våglängds storlek absorberar 
en del frekvenser helt. Absorption beror på att metallen har stor ledningsförmåga. 
Men viss absorption sker även i dielektriska material. Vid absorption övergår 
vågens energi till termisk energi (Ringström 1970).   

Tabell 1. Exempel på den dielektriska konstanten för några olika material inom en 
specifik våglängd (Kozakoff 2008; Rafoeg 2014). 

Material Dielektriska konstanten 
Vakuum 1 
Polyester 2,95 
Järnoxid 14,2 
Kopparoxid 18,1 
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3.3 Frekvensselektiva ytor 

FSS, en förkortning av engelskans frequency selective surfaces, är en yta med ett 
två-dimensionellt periodiskt mönster med ledande och oledande material. 
Vanligen är det ledande materialet, tryckt, utstansat eller inbäddat i ett dielektriskt 
material (Li et al. 2014). Frekvensselektiva ytor har studerats sedan mitten på 
1960-talet för dess potential för militära applikationer, men den generella 
principen har varit känd längre än så, det finns ett patent på konceptet av 
periodiska ytor från 1919 av Marconi och Franklin (Munk 2000). 

FSS kan agera som ett transmission- eller reflektionsfilter för mikrovågor. Dessa 
kan konstrueras och fungera som klassiska låg-, hög-, bandpass eller bandspärr 
filter (Munk 2000). Ett lågpassfilter släpper igenom låga frekvenser upp till ett 
visst värde men dämpar högre frekvenser. Ett högpassfilter fungerar tvärtom 
genom att släppa igenom höga frekvenser över ett visst värde men blockerar lägre 
frekvenser. Bandpassfilter släpper igenom frekvenser inom ett visst intervall men 
dämpar övriga frekvenser medan ett bandspärrfilter är dess motsats då det dämpar 
frekvenser inom ett visst intervall men släpper igenom övriga (Pozar 2005). 
Bandpassfilter används i stor utsträckning inom kommunikationsteknik där de kan 
urskilja signaler samt dämpa störningar (Munk 2000). En illustration av de olika 
filtrens transmissionsegenskaper ges i figur 3. 

 

Figur 3. De olika filtertypernas transmissionsmönster. 
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De mest använda designerna av frekvensselektiva ytor är Salisbury screen och 
den tjockare lagerkonstruktionen Jaumann absorbent samt geometriska 
mönsterbilder med olika frekvensselektiva egenskaper (Munk 2000).   

3.3.1 Salisbury Screen 

Ett av den mest klassiska designen på en absorbent är Salisbury Screen. Dessa 
består av ett tunt homogent ledande skikt monterad på λ/4 avstånd från en metall 
med god ledningsförmåga (Haupt 2006).  

Det tunna skiktet reflekterar en del av de inkommande elektromagnetiska vågorna 
medan andra transporteras vidare och reflekteras av den bakomliggande ledande 
ytan. De reflekterande vågorna släcker ut inkommande vågor då distansen mellan 
ytorna på λ/4 skapar interferens mellan de inkommande och reflekterande 
vågorna. Den traditionella Salisbury Screen påverkar den elektromagnetiska 
vågorna genom att de absorberas av konstruktionen (Werner & Kern 2003; Munk 
2000). Se figur 4. 

Figur 4. Konstruktionen av en traditionell Salisbury Screen. 
 

3.3.2 Jaumann absorbent 

Jaumann absorbent är till skillnad från Salisbury screen uppbyggd av två eller 
flera homogena skikt och kan verka över ett bredare frekvensområde (Munk 
2000). Det för dock med sig att konstruktionen blir tjockare och väger mer vilket 
är en nackdel i många tillämpningar (Che Seman & Cahill 2012).  

3.3.3 Frekvensselektiva mönsterbilder 

En FSS kan skapas med hjälp av samma princip. Genom att ersätta det tunt 
ledande skiktet med en periodiskt mönstrad yta. Figur 5 är ett exempel på ett 
sådant periodiskt mönster. Mönsterfältet definierar det dielektriska och 
frekvensselektiviteten kan varieras genom att ändra måtten på bredd och längd. 
När bredden, B eller längden, L på krysset ökar transmitteras lägre frekvenser 
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med längre våglängder och motsatt effekt om kryssets B eller L minskar 
transmitteras högre frekvenser med kortare våglängder se figur. När dessa ytor 
skapas finns det till skillnad från den traditionella Salisbury Screen inte något 
samband mellan det tunna ledande skiktet och distansen till den ledande ytan 
vilket medför att avståndet på λ/4 inte behöver tillgodoses, konstruktionen kan 
komprimeras (Hai-Tao, Hai-Feng, Zeng-Yong & De-Yong 2007).  

Det finns en mängd olika mönster som kan användas för att skapa 
frekvensselektiva ytor. Mönsterbilderna som används består av geometriska 
figurer som innehar goda frekvensselektiva egenskaper (Stylianos, Kollatou, 
Traianos & Christos 2014).  

Vid en design av bandpass eller bandspärrs FSS finns det mönster som ger en bred 
eller kort frekvensselektivitet. Mönstren medför vinklar i materialet mellan de 
ledande och dielektriska komponenterna. Dessa vinklar bryter utvalda frekvenser 
på olika sätt vilken avgör mönstrets filteregenskaper. Goda frekvensselektiva ytor 
med mönster har visat sig vara de som har en mönsterbild som är kortare än 
våglängden, exempelvis λ/2 eller λ/4 (Munk 2000).  

 
Figur 5. Exempel på dimensionsändringsmöjligheter av krysset. 

3.4 Fotoniska kristaller och bandgapsstrukturer 

Fotoniska kristaller är optiska ytor som genom sitt periodiska mönster kan styra 
och manipulera flödet av fotoner. De kallas kristaller på grund av sin periodicitet 
och fotoniska eftersom de påverkar ljusvågor (Johnson & Joannopoulos 2002). 
Dessa ytor förekommer naturligt, till exempel hos insekter och växter och forskare 
har genom biomimik försökt efterlikna sådana strukturer för att skapa ytor med 
samma effekter på konstgjord väg (Parker 2010). Forskning kring fotoniska 
kristaller har skett de senaste 100 åren med det var först år 1987 som forskningen 
tog ett kliv framåt (Laine 2010). 

En fotonisk kristall kan jämföras med en elektrisk isolator som håller elektrisk 
ström kvar i en sladd. Elektricitet kan färdas genom sladden i en särskild riktning 
men ingen annanstans. En fotonisk kristall kan sägas fungera på samma sätt men 
istället för elektricitet är det ljusvågor som transporteras. Därför kan man säga att 
en fotonisk kristall är en optisk isolator. Denna typ av teknik är mycket 
betydelsefull inom data och kommunikation (Johnson & Joannopoulos 2002). 
Fotoniska kristaller designas mestadels för frekvenser inom optiken men är 
applicerbara och har en potential även för frekvenser inom mikrovågsområdet 
(Laine 2010).  
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Genom ett periodiskt mönster som är i samma storleksordning som våglängden 
kan man förhindra all spridning av vågorna och göra så att dessa istället går 
tillbaka. Den fotoniska kristallen reflekterar med andra ord alla våglängder som 
stämmer överens med dess periodiska struktur och detta sker oavsett vilken 
riktning som dessa kommer in mot den. Eftersom det bara gäller för ett visst 
våglängdsområde kallas detta för fotoniskt bandgap. Genom att skapa hålrum i ett 
sådant material kan man “fånga” vågorna och kontrollera hur de rör sig. (Johnson 
& Joannopoulos 2002). Reflektionen som sker kan beskrivas matematiskt med 
hjälp av Braggs lag.  (Ge & Yin 2011). 

Fotoniska kristaller kan göras endimensionella, tvådimensionella, eller 
tredimensionella. Endimensionella strukturer är ytor som reflekterar vågorna i en 
viss riktning. Tvådimensionella strukturer fås genom hål eller mönster. 
Tredimensionella strukturer fås genom att bygga flera typer av strukturer på 
varandra. I teorin skulle man kunna skapa en tredimensionell yta som ger en 
vågledande teknik. Detta genom att stapla flera frekvensselektiva skikt ovanpå 
varandra och på så sätt skapa en resonanseffekt. 

3.5 Tillämpningar   

Elektromagnetiska vågor används ofta inom informationsöverföring. De kan 
sändas ut av en sändarantenn och tas upp av en mottagare. I modern 
kommunikation och radarteknik finns ett intresse av frekvensselektiva ytor. 
Användningsområden för dessa är isolering mellan antenner, brusreducering, 
navigering och i kommunikation där man selektivt kan välja ut de frekvenser som 
ska tas emot. Detta kräver förutom den selektiva funktionen också att det ska gå 
att placera eller integrera på ett bra sätt.  Utveckling av lätta, tunna och flexibla 
material är fördelaktigt i detta syfte (Che Seman & Cahill 2012). 

En yta med egenskapen att förstärka eller dämpa olika frekvenser, inom eller 
utanför ett givet frekvensspektra kan användas vid filtrering i bruset av de signaler 
och frekvenser som flödar runt omkring oss. Ett stort applikationsområde är inom 
försvarsteknik där frekvensselektiva filter kan användas för att kamouflera 
personer eller fordon genom att reducera vågor från antenner och radar cross-
sections (Munk 2000). Radar cross-section är ett begrepp i sammanhanget som 
beskriver objektets förmåga att reflektera strålning från radarsignaler. Ett högt 
värde på RCS indikerar att objektet är lättare att se på radarn (Stylianos et al. 
2014). 

Radomer är ett typ av bandpassfilter med funktionen att vara transparent för de 
önskade frekvensspannet men inte släppa igenom frekvenser utanför band-passet. 
Detta tillåter antenner att verka intill varandra utan att störas av varandras 
frekvenser eller slår ut varandra. Radomen fungerar även som skydd mot den yttre 
miljön såsom väder och vind. Radomer finns placerade i bland annat flygplan och 
på antenner, se figur 6. Formen på radomen påverkar hur de elektromagnetiska 
vågorna träffar materialet och hur reflektion och absorption sker (Kozakoff 2008).  
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Figur 6. T.v. Flygplansradom placerad flygplanets nos (FEKO 2014) (Med tillåtelse från 
upphovsman).  T.h. Radom över radarantenn (Ellgaard 2013). 

Ett radarsystem bygger på en teknik där man med hjälp av radarvågor upptäcker 
och mäter avstånd till föremål, oftast fordon såsom fartyg och flygplan. När 
radarvågen träffar föremålet reflekteras frekvenser som fångas upp av radarns 
antenn. Avståndet till målet bestäms genom att man mäter tiden från sändning till 
mottagning av de reflekterande signalerna. Signaturanpassning innebär reduktion 
och kontroll av elektromagnetiska reflektioner genom materialval och geometrisk 
utformning (Kim & Kesler 1999). 

Enligt Ousbäck2 finns det problem med att lokalisera ubåtar med radar. Detta 
beror delvis på den elektromagnetiska vågens utbredning i vatten, vattnets 
molekyler medför en brytningar av vågorna och denna spridning och reflektion 
begränsar radarns räckvidd. 

 

  

                                                

2 Jan-Olof Ousbäck OMC Ousback Microwave Consulting, möte den 13 maj 
2014. 
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4. GENOMFÖRANDE 
 
4.1 Materialbeskrivning 

Som tidigare nämnts är det periodiciteten som ger upphov till intressanta fenomen 
när elektromagnetiskt fält växelverkar med material. Den periodicitet det handlar 
om är sålunda periodicitet i brytningsindex eller dielektricitetsfunktion mellan 
materialen. Högindexmaterial har högt brytningsindex och lågindexmaterial har 
lågt brytningsindex. 

4.1.1 Lågindexmaterial 

Med lågindexmaterial menas ett material som inte leder elektricitet, ett så kallat 
dielektriskt material. I tidigare studier har valet av detta material visat sig ha liten 
eller ingen betydelse för de frekvensselektiva egenskaperna (Ousbäck et. al 2012). 
Därför eftersträvas ett material som liknar metallens mekaniska egenskaper för att 
få naturliga övergångar mellan mönstret. Lågindexmaterial ska fungera som ett 
distansmaterial mellan de olika fälten av högindexmaterial. Till de vävda proverna 
valdes lin som icke ledande väftmaterial. Detta eftersom fibern har en stelhet som 
efterliknar metallen. Lin är en fiber med en historia långt tillbaka i tiden. Den 
används på grund av dess goda egenskaper än idag i stor utsträckning inom både 
konfektionsindustrin så som i mer tekniska textila produkter. Det är också en 
vanlig fiber att använda i kompositmaterial. Eftersom fibern består av cellulosa 
absorberar och transporterar den fukt väl. Fibern är längre än bomull och 
materialet är också mycket starkt. Dragstyrkan ökar ytterligare i vått tillstånd. 
Linfibern är dock känslig för veck vilket gör att materialet skrynklar mycket lätt. 
Fibern har också en naturlig ojämnhet i sig vilket gör att lingarner oftast har något 
ojämna dimensioner (Humphries 2009). 

Till de stickade proverna valdes polyester som lågindexmaterial. Polyester är en 
polymer med en hög kristallin struktur vilket bidrar till en hög styrka. Fibern 
framställs genom smältspinning och dess kemiska uppbyggnad består av kol, syre 
och väte. Fibern är följsam och har en god elasticitet samt resiliens (Humphries 
2009).  Dessa egenskaper gör att materialet lämpar sig väl för stickning och har 
även fördelar vid töjning av proverna.  

4.1.2 Högindexmaterial 

Med högindexmaterial menas som tidigare nämnts ett material som har förmågan 
att leda elektricitet, till exempel metaller av olika slag. Metallgarner har genom 
tiderna ofta används med ett dekorativt syfte i textila varor. Idag används metaller 
dock alltmer för tekniska applikationer i textil. Genom att utnyttja metallens 
egenskaper kan man skapa olika önskvärda effekter hos textilen. I allmänhet är 
det metallens ledande egenskaper som eftersöks. Metallgarner kan exempelvis 
användas för att motverka statiskt elektricitet, skärma av strålning, eller integrera 
elektronik i textila produkter. Svårigheter med metaller i textilier kan vara 
känslighet mot böjning. Det uppstår lätt deformationer på garnet vid vävning och 
vid kraftiga böjningar kan materialet gå av (Humphries 2009; Perumalraj, 
Dasaradhan & Nalankilli 2010).  
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Som högindexmaterial i både vävda och stickade prover användes rostfri ståltråd. 
Även koppar diskuterades som alternativt material men valdes inte på grund av 
avgränsningar.  
 

4.2 Framtagning av vävprover 
 

4.2.1 Bindningar och konstruktion 

Framtagningen av de vävda proverna startades upp med val av bindningar och 
material. Valet av lågindexmaterial är lin, och har baserats på dess styvhet, en 
egenskap som liknar metallens. Detta för att få bra övergångar mellan materialen 
och undvika ojämnheter. Garnets nummer är Ne 16/1 samt Ne 60/1, beroende på 
provbitarnas periodicitet. Garnnumret beskriver garnets tjocklek genom 
definitionen längd per viktenhet. Provbitar med kort periodicitet, 1 cm eller 
mindre, vävs med tunnare lin för en högre exakthet. Valet av icke ledande 
väftmaterial har ingen betydelse för provernas transmission. Som konduktivt 
material, så kallat högindexmaterial har rostfri ståltråd valts. Metallen är ett 
monofilament med en diameter på 0,1 mm och AISI-beteckning 304. Denna 
beteckning beskriver materialets sammansättning. Detaljerad information om 
använda material ses i tabell 2.  

Vid valet av bindningar för metallen har två olika valts, en med egenskap som 
stabil och följsam i en elastisk vara, samt en andra för att skapa en 
multilagereffekt. Bindningen i linet behövde vara formstabil men samtidigt inte 
förhindra elasticiteten i varpriktning i för hög grad. Som bindning i linet och som 
en av två bindningar i metallen har därför en kypert valts. Detta eftersom 
bindningen är relativt slät och har inte kraftiga böjar som kan förhindra 
elasticiteten. Även tvåskaft och satin diskuterades som bindning till linet men 
eftersom tvåskaften kan bli stel och satinen kan ge en vågig effekt så uteslöts 
dessa. Kypertbindningen som valdes är ! !

!!!!!! !, en så kallad Batavia. Denna är en 
grundbindning som innebär att två varptrådar först går över väfttråden och sedan 
kommer två varptrådar som går under samma väfttråd.  Denna bindning ger en 
liksidig väv med diagonala ränder i strukturen.  

I kontrast till Batavia har en 4-lagersbinding valts för att undersöka om tjockleken 
på metallens yta har betydelse vid mätningen. Denna konstrueras så att 
väfttrådarna staplas ovanpå varandra i fyra skikt. Se uppritade bindningar i figur 
7.  
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Figur 7. Bild över bindningar, solvning och trampordning. 

Tabell 2. Materialöversikt. 

 Material  Namn/ 
Beteckning 

Garnnr. Leverantör 

Varp 98,4 % 
merceriserad 
bomull  
1,6 % elastan 

Elastotwist Ne 20/2 Zürcher 
Stalder 

Väft Oblekt lin - Ne 16/1 Växbo Lin 
Oblekt lin - Ne 60/1 Växbo Lin 
Rostfri 
ståltråd 

AISI 304 0,1 mm KOS 

4.2.2 Handvävning 

För vävning av proverna gjordes en fullständig inredning i en 80 cm bred 
handvävstol med löst hängande lattor. Vävstolen hade 16 skaft och 16 trampor. 
För att sätta upp en väv är det en rad steg som måste genomföras. Dessa är:  

• Varpning 
• Förskedning 
• Pådragning 
• Solvning 
• Skedning 
• Framknytning 
• Uppknytning 

Processen startades med att beräkna hur lång varp som behövdes. Varpens bredd 
sattes till 16 cm och trådtätheten till 16 trådar per cm. Därav blev det totala 
trådantalet i varpen 256 trådar. Varplängden beräknades utifrån en produktion av 
ca 30 prover. Med tillägg för ytterligare åtgång vid fastknytning, framdragning 
samt att väven drar ihop sig på grund av elasticiteten varpades en total längd på 10 
m. Den totala garnåtgången blev därmed 2560 m (se tabell 3).  
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Tabell 3. Översikt uträkningar 

Bredd 16 cm 
Total längd 10 m 
Täthet i varp (tk) 16 trådar/cm 
Trådantal = 16 tr/cm x 16 cm = 256 trådar 
Total garnåtgång = 10 m x 256 trådar 2560 m 
Trådar/tand (nk tand) 2 trådar 

Skednummer (SM) =  
160/2 

Varpningen gjordes på en så kallad golvvarpa med två trådar samtidigt. När 256 
trådar varpats knöts ordentliga knutar på flera ställen och varpens togs försiktigt 
ner. Traditionellt sett brukar en fläta göras av varpen för att förhindra oreda men 
detta undveks i detta fall eftersom varpen är elastisk och trådarna lätt fastnar i 
varandra. Varpen sattes sedan upp med hjälp av en tyngd på ett kilo som hängdes i 
varpen och höll den jämt utsträckt medan den drogs på. Förskedning gjordes 
sedan med hjälp av en redkam. Redkammen är ett verktyg som hjälper till att 
fördela varptrådarna och består av en träplatta med metallbågar, i detta fall med en 
cm mellanrum. Därmed placerades 16 trådar på varje cm för att få rätt trådtäthet 
och underlätta kommande processer (se figur 7).  

 
Figur 8. Varpning och förskedning 

För att skälbildning ska kunna ske i varpen behöver trådarna träs i solv som lyfts 
eller sänks av de olika skaften. Hur varpen ska solvas bestäms av bindningen. 
Denna varp solvades på 8 skaft rakt igenom (se uppritad solvning figur 7). 
Skednummer räknades sedan ut vilket bestämmer den slutgiltiga trådtätheten i 
varp. Skeden som användes var 50 cm lång med skednummer 160/2, det vill säga 
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att den har 80 tänder per dm. Varpen skedades med två trådar per tand vilket 
innebar 256 trådar på 16 cm (se tabell 3).  

Efter skedningen var det dags för framknytning. Varptrådarna delades upp i 
mindre fält som kammades och knöts ihop med en knut längst ut. Sedan träddes 
ett tjockt garn in i mitten av varje sådant trådknippe och spändes upp mot 
tygbomkäppen så att det bildade ett zick-zackmönster.  Denna metod användes på 
grund av varpens elasticitet eftersom varpens spänning kunde finjusteras genom 
att dra eller släppa på det grova garnet (se figur 8). På detta sätt blev varpens 
sträckning så jämt fördelad som möjligt. 

Proverna vävdes 15 cm långa med 5 cm tillägg för fästning vid mätning. Total 
längd för varje prov blev därmed 20 cm. Väftmaterialen vävs vid uppsträckt varp i 
vävstolen med ca 15-40 inslag per cm i lin, beroende av linets grovlek, samt ca 
30-400 inslag per cm i metall, beroende på bindning. En beskrivning i detalj av de 
vävda proverna ses i tabell 4. För bilder av färdiga prover se bilaga I.  

 
Figur 9. Framknytning och vävskyttlar. 
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Tabell 4. Detaljbeskrivning av vävda prover. 

Prov Periodicitet  
(cm) 

Rostfri ståltråd 0,1 mm/ø Lin Ne 16/1 

Bindning Längd
(cm) Inslag Bindning Längd

(cm) Inslag 

Linkypert referens - - - !! 22 15 - 

Metall 
4-lager referens 4-lagers 15 - - - - 

Metallkypert referens !! 22 15 - - - - 

Kyp-5-20 5 !! 22 1 30 !! 22 4 66 

Kyp-5-80 5 !! 22 4 104 !! 22 18  

Kyp-3-33 3 !! 22 1 30 !! 22 2 30 

Kyp-3-66 3 !! 22 2 60 !! 22 1 15 

Lag-5-20 5 4-lagers 1 400 !! 22 4 74 

Lag-5-80 5 4-lagers 4 1600 !! 22 1 15 

Prov Periodicitet  
(cm) 

Rostfri ståltråd 0,1 mm/ø Lin Ne 60/1 

Bindning Längd
(cm) Inslag Bindning Längd

(cm) Inslag 

Kyp-0,5-20 0,5 !! 22 0,1 5 !! 22 0,4 15 

Kyp-0,5-80 0,5 !! 22 0,4 20 !! 22 0,1 4 

Kyp-1-20 1 !! 22 0,2 10 !! 22 0,8 30 

Kyp-1-80 1 !! 22 0,8 40 !! 22 0,2 8 

Lag-0,5-20 0,5 4-lagers 0,1 40 !! 22 0,4 15 

Totalt antal prover: 14 st 
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4.3 Framtagning av trikåprover 

Totalt togs 13 prover fram genom stickning på en CMS 330 TC flatbäddsmaskin 
med delning 11. Bindningen som användes var en slätstickning för att underlätta 
produktionen. Mönstringstekniken begränsades av att maskinen endast har 6 
trådförare. Därför användes en jacquardmönstring med flotteringar för att göra 
mönstringstekniken så enkel som möjligt. Flotteringarna i metallen klipptes sedan 
av på baksidan för att skilja metallfälten åt. Proverna konstruerades med tre olika 
geometriska mönster. Dessa var kryssmönster, triangelmönster samt ett 
fyrkantsmönster. Kryssmönstret konstruerades i en storlek men i 10 exemplar för 
att kunna lägga dessa i lager på varandra. Triangelmönstret gjordes i två exempel 
med olika avstånd mellan trianglarna. Dessa för att kunna se vad som händer vid 
olika avstånd mellan mönstren. Fyrkanterna tillverkades endast i ett exemplar i en 
storlek. För uppritade mönster samt exakta mått se figur 10. Framtagningen av 
bindningen konstruerades i datorprogrammet M1+ och överfördes sedan till den 
elektroniska flatsticksmaskinen via en diskett.  

Som högindexmaterial användes en rostfri ståltråd med AISI-beteckning 316 och 
en diameter på 0,15 mm. En grövre ståltråd än till de vävda proverna valdes 
eftersom bindningen vid stickning inte blir lika tät. Som lågindexmaterial 
användes polyester på grund av sina goda mekaniska egenskaper och 
lättillgänglighet. Polyestergarnets garnnummer var dtex 167/96/1 och beskriver 
vikt i förhållande till längd. För detaljer kring material se tabell 6. En beskrivning 
i detalj av de stickade provernas mönsterbilder ses i tabell 5 och figur 10. För 
bilder av färdiga prover se bilaga II.  

Tabell 5. Detaljbeskrivning av stickade prover 

Mönster Provnamn Mönsterstorlek (mm) Mellanrum 
(mm) 

Antal 
Bx! By! L! V 

Kryss! Kryss! 16! 16! 15! 5! 1! 10!
Trianglar! Tri-5! 35! 35! 30! 30! 5! 1!

Tri-15! 45! 45! 30! 30! 15 1!
Fyrkanter! Fyr! 30 30! 30! 10! 1! 1!
Totalt antal prover:!13!st!
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Mönsterbild 

KRYSS TRIANGLAR FYRKANTER 

! ! !

Figur 10. Beskrivning av mönster och dess storleksmått. 

 

Tabell 6. Materialöversikt. 

 Material Namn/ 
Beteckning 

Garntjocklek Leverantör 

Lågindexmaterial Polyester Texturerad Dtex 167/96/1 okänd 
Högindexmaterial Rostfri ståltråd AISI 304 0,15 mm KOS 
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4.4 Konstruktion av instrument för töjning 

För att töja proverna i olika grader av förlängning på varpen behövdes ett 
töjningsinstrument utvecklas. Ett lämpligt verktyg för ändamålet var en justerbar 
ram av något slag med en spikdyna där provet fästs liknande den konstruktion 
som finns i en spannram. Planen var till en början att använda en sådan som fanns 
tillgänglig men denna var dock tillverkad i stål. Eftersom metallföremål skulle 
kunna störa mätningen behövdes därför en konstruktion i ett icke ledande 
material.  Valet föll därför på ett lättillgängligt och enkelt material att arbeta med, 
nämligen trä.  

En ram med måtten 320x300 mm byggdes med hjälp av rundstav och fyrkantiga 
lister. Dessa hade dimensionerna 25 mm Ø, respektive 27x27 mm. Då innermåttet 
behövde vara något större än provernas bredd sattes detta till 220 mm. För att få 
stabilitet i konstruktionen vid mättningar konstruerades kortsidorna med två 
stycken lister. Dessa byggdes med distanser mellan vilket gjorde att hela 
konstruktionen liggande blev ca 80 mm hög. Detta för att vid stående mätningar få 
en stabilare fot. Den ena av dessa delar skruvades rundstängerna fast, i den andra 
monterades två stycken klädstångshållare på. Klädstångshållarna hade en 
innerdiameter av 26 mm vilket gjorde att rundstängerna kunde löpa fritt genom 
dessa. Det fanns även en låsskruv för att kunna låsa hela konstruktionen i 
specifika lägen. På detta sätt blev ramens ena kortsida justerbar från 0-
250 mm.  På båda kortsidorna gjordes sedan en spikdyna med hjälp av 1,5x38 
mm dyckertspik. Hål förborrades med en 1,3 mm borr för att minimera risken för 
sprickor i materialet varpå spiken slogs igenom den fyrkantiga trälisten så 
att utsticket resulterade i 11 mm. Totalt sattes 17 stycken spikar fast på vardera 
sida (se figur 11).  

 
Figur 11. Instrument för töjning. 
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4.6 Mätmetod 
 

4.6.1 Mätutrustning 

Mätutrustningen består av en sändare och en mottagare samt en låda i 
isolationsmaterial (se figur 12). Sändaren sitter utanför lådans ena kortsida medan 
mottagaren sitter instoppad i lådan på kortsidan mittemot (se figur 14). Lådan är 
88,5 cm lång, 67 cm bred och 65 cm hög. Avståndet mellan sändare och 
mottagare är 118,5 cm. Storleken på sändarkonen och mottagarkonen är 14 cm Ø. 
Provbiten fästs i en 15 x 15 cm stor öppning på lådans kortsida mellan sändaren 
och mottagaren (se figur 12 och 13). Mätning skedde mellan frekvenserna 4-20 
GHz vid första mättillfället och 2-20 GHz vid andra mättillfället. Enligt Ousbäck3 
har de frekvenser som nätverksanalysatorn sänder en god transmission i vår 
atmosfär och det är via dessa frekvenser som radarkommunikation vanligast sker. 
Innan testningen påbörjades kalibrerades mätutrustningen genom en körning utan 
något i öppningen vilket motsvarar full transmission (Tmax), samt en körning med 
en metallplatta framför öppningen vilket motsvarar lägst möjliga 
transmission (Tmin).  Se figur 18 under resultat.  

Transmissionen (T) kan variera mycket med frekvensen och därför presenteras 
mätresultaten med en logaritmisk skala, nämligen decibel (dB). Transmissionen 
relateras till mätningen utan något i öppningen, det vill säga full transmission 
(Tmax). Detta förklaras i ekvationen nedan. 

     

TdB = 10 · log10 
Tmax
Tväv
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"
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              (Ekv. 2) 

 

 

 

 

                                                

3 Jan-Olof Ousbäck OMC Ousback Microwave Consulting, möte den 13 maj 
2014. 
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Figur 12. Schematisk skiss av mätutrustning. 

 

 
Figur 13. Mätutrustning. 



 27 

 
Figur 14. Mottagare och sändare, här med vinkelrät inställning. 

Mätningen sker med linjär polarisation. Både sändaren och mottagaren kan ställas 
in med parallell eller vinkelrät polarisationsriktning i E-fältet. Därmed kan fyra 
olika kombinationer av inställningar utföras. Då sändare och mottagare har olika 
inställningar kallas det för korspolarisation. Mellan varje justering av inställningar 
behöver en ny kalibrering göras. Det som påverkar provets transmission är hur det 
elektriska fältet rör sig genom materialet. Transmissionen blir låg då det elektriska 
fältet rör sig parallellt med ståltråden eftersom det då induceras en elektrisk ström 
som ger ett återstrålande elektriskt fält. Denna ström induceras inte när det 
elektriska fältet går vinkelrät mot ståltråden och därför blir transmissionen hög 
(Ousbäck et al. 2012). Se förklarande figur 15.  

 
Figur 15. Polarisationsriktning 
  

4.6.2 Mätuppställning  

Totalt testades elva prover som sattes upp på lådan med metallfälten i horisontell 
respektive vertikal riktning. Sammanlagt bestod den fullständiga försöksplanen av 
88 mätningar. Alla kombinationerna testades dock inte på samtliga prover på 
grund av att resultatet blir total transmission då det elektriska fältet rör sig 
vinkelrätt mot metallen. Detta sker vid mätriktning 90° vilket innebär parallell 
inställd sändare och mottagare med horisontellt uppsatt tyg samt vinkelrät inställd 
sändare och mottagare med vertikalt uppsatt tyg (se figur 16). Detta är därför inte 
relevant för undersökningen. Vid inställningarna parallell sändare och mottagare 
med vertikalt uppsatt tyg och vid vinkelrät sändare och mottagare med horisontellt 
uppsatt tyg fås mätriktningen 0° (se figur 17). Detta ger en låg transmission 
eftersom det elektriska fältet då rör sig parallellt med metallen (se figur 15).  
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Vid test av första provet, Kyp-5-20 kördes alla möjliga kombinationer för att 
säkerställa att transmissionen blev noll vid 90° mätriktning. Därefter mättes 
resterande prover i 0° mätriktning med slumpmässigt utvalda testmätningar i 90° 
för att säkerställa mätutrustningens korrekthet. Totalt gjordes 58 mätningar. På 
grund av tidsbrist gjordes endast två mätningar med uttöjt prov. Dessa gjordes på 
prov Kyp-5-20. Provet fästes på töjningsinstrumentets spikdynor och drogs ut till 
önskad längd. Mätning av töjningen skedde direkt på provet med hjälp av en 
linjal. Denna töjning jämfördes med provets längd utan pålagd belastning. För 
tabell 8 över mätuppställning, se bilaga III. 

 

 
Figur 16. Schematisk bild över mätriktning 90°, E-fältet rör sig vinkelrätt mot metallen. 
 

 
Figur 17. Schematisk bild över mätriktning 0°, E- fältet rör sig parallellt med metallen.  
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Vid det andra mätningstillfället har fokus lagts på att mäta vävda prover med olika 
töjningar och proverna som har visat på en effekt vid frekvenser runt 4-6 GHz vid 
mätning 1. De vävda proverna mättes endast med mätriktningen 0°, det vill säga 
inställningarna vinkelrät sändare och mottagare med horisontellt uppsatt tyg. 

Mätning 2 gjordes på ett längsta möjliga frekvensintervall mellan 2-20 GHz. 
Tabell 9 i bilaga III visar de prover som har mätts i mätning 2. Kypertproverna har 
valts för dess förmåga att töjas. Två prover med 4-lagers metall med viss förmåga 
att töjas är intressanta för dess höga innehåll av ledande material. Prov Lag-0,5-20 
innehåller en mindre antal procent metall men små periodiciteter. Prov Lag-5-80 
innehåller en hög procent metall och även uppbyggd i flera skikt och har en viss 
förmåga att töjas, främst materialet mellan metallfälten. 

Mätning gjordes vid måtten 15 cm samt vid en maxtöjning av proven som 
motsvarar 16 eller 17 cm beroende på provets elasticitet. Töjningen sker i 
varpriktningen i materialet och därför sattes proven upp horisontellt och signaler 
sändes med det elektriska fältet i riktning 0° mot materialet. Fokus lades också på 
mätning av de stickade proverna med geometriska mönster. Utvalda prover av 
dessa mättes med alla fyra kombinationerna av polarisationsriktning av det 
elektriska fältet. Detta eftersom de geometriska figurerna har en form där en 
korspolarisation kan vara intressant, det vill säga sändare och mottagare är 
inställda på olika polarisationsriktningar. Proverna med fyrkant- och 
triangelmönster nålades fast i öppningen på lådan. Proverna med kryssen fästes på 
töjningsinstrumentet och staplades efter hand på varandra för att kunna mäta 
multilagereffekt.   
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5. RESULTAT 

I graferna har transmissionen betecknats i en logaritmisk skala där full 
transmission sker vid log 1, det vill säga 0. Där verkar materialet i princip 
transparent och släpper igenom frekvenserna utan någon förändring. 
Transmissionen kan därför aldrig bli positiv eftersom den aldrig kan bli större än 
100 procent. Värdena är ett mått på signalerna som går mellan sändaren och 
mottagaren, se figur 12. En logaritmisk skala på y-axeln för transmissionen i dB 
(decibel) har använts för att få mer överskådliga och lätthanterliga siffor. Denna 
skala gör det även enkelt att se hur transmissionen sjunker och därmed också hur 
mycket reflektion som sker. Frekvensen beskrivs på x-axeln i GHz (gigahertz). 
Frekvenserna 2-20 GHz motsvarar ett intervall vanlig inom radarkommunikation. 
Skalorna har bestämts redan vid mätning i nätverksanalysatorn. 

Reflektion innebär vid mätning vilka vågor som materialet stoppar. Med 
transmission menas de våglängder som går igenom materialet oförändrade. En full 
transmission innebär att allt går igenom materialet och ingen transmission att allt 
reflekteras eller absorberas, se figur 18. Det är dock endast transmission och 
reflektion som sker vid mätning av de tillverkade proverna. Enligt Ousbäck4 krävs 
det ett halvledande material för att uppnå en absorption. Därför har de textila 
ytornas absorption inte varit inräknad i mätningen. 

Figur 18. Full transmission vid tom öppning samt lägsta transmission vid metalltäckt 
öppning. 

                                                

4 Jan-Olof Ousbäck OMC Ousback Microwave Consulting, möte den 13 maj 
2014. 
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I graferna motsvarar pVp inställningen parallell sändare och mottagare med 
vinkelrätt uppsatt typ samt sHs vinkelrät sändare och mottagare med horisontellt 
uppsatt typ. Alla töjningar mättes med inställningen sHs. Detta medför att endast 
den sHs-kurvan som representerar obelastat prov ska jämföras med kurvorna där 
proverna töjts.  

För att skapa en uppfattning av variationen av mätningarna utfördes repeterande 
mätningar på utvalda prover. En jämförelse av dessa grafer kan ses i figur 19 och 
20 nedan. 

 
Figur 19. Visualisering av variationen vid mätning av Lag-5-80 parallell 
polarisationsriktning.  
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Figur 20. Visualisering av variationen vid mätning av Lag-5-20 vinkelrät 
polarisationsriktning. 

 

5.1 Mätning väv 

Ur graferna i första mätningen av de vävda proverna kunde vissa mönster utläsas. 
Transmission ökade vid töjningen av prov Kyp 5-20 som töjdes från 15 cm till 17 
cm. Ytterligare tester anses behöva göras på töjning för att bekräfta förstärkt 
transmission vid låg frekvens. Vid mätning vid inställning parallell sändare och 
vinkelrät mottagare samt vinkelrät sändare och parallell mottagare, skedde 
transmissionen växlande och ett mönster kunde ej utläsas i graferna. En dämning 
av transmissionen kunde ses vid lägre frekvenser på flera av graferna, detta 
skedde återkommande vid frekvenser runt 5 GHz. Full transmission inträffade vid 
mätriktning parallell sändare och mottagare med provet uppsatt horisontellt samt 
det vid motsatt mätriktning, det vill säga vinkelrät sändare och mottagare och 
vertikalt uppsatt prov. Detta utslag beror på att det elektriska fältet i båda fallen 
går vinkelrätt mot den ledande fibern och hög transmission uppstår (Ousbäck et.al 
2012).   

En förändring av provernas transmission kan ses vid töjning till 15 cm. När 
proverna töjdes ut till maxtöjning, 17 cm, såg vi dock en högre transmission än 
vid töjning till 15 cm. Denna effekt gällande en ökad transmission vid ökad 
töjning blev dock något mindre framträdande på proverna med 4-lagersbindning 
än på proverna med kypert.  
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Vid kalibrering mättes lägsta transmission med en metallplatta mellan sändare och 
mottagare. Median på den lägsta transmission ligger runt -70 dB, detta anses 
därför som en låg transmission vid mätningen. Vid luft och 100 % lin sker full 
transmission som ligger på 0 i graferna, vilket anses som en hög transmission vid 
mätningen. 

Polarisationsriktningen var vinkelrät för samtliga prov vid töjning. Några av de 
obelastade proverna från mätning 1 har kurvor från mätning med parallell 
polarisationsriktning. Dessa jämförs inte med de töjda proverna. Resultatet bör 
vara lika då magnetfältet går vinkelrätt mot den ledande ytan i båda fallen. Men 
en förutsättning för det är att proverna är helt liksidiga. Detta är dock inte fallet 
och därför är dessa grafer inte jämförbara i resultatet. Varje graf presenteras med 
efterföljande kommentar på mätningsresultatet. 
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Figur 21. 

Kyp-5-80 visar en lägre transmission vid frekvenser mellan 4 -7 GHz. Vid töjning 
fås en högre transmission över hela frekvensområdet när man jämför töjproverna 
åt. Dock ses en något lägre transmission vid frekvenser 4-7 GHz. Här anses det 
inte gå att säga hur de förhåller sig till de obelastade proverna då de är gjorda vid 
olika mättillfällen.  
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Figur 22. 

Kyp-5-20 har en stor andel lin och var provet som töjning mättes på vid första 
tillfället, det visade sig att provets transmission var hög vid samtliga mätningar. 
Detta kan bero på den höga procenten lin som släpper igenom vågorna. Vid 
töjning sågs en något lägre transmission vid frekvenser runt 8 GHz.   
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Figur 23. 

Kyp-3-66 har en högre transmission vid maxtöjning vid 17 cm. Framförallt ses en 
högre transmission vid maxtöjning på frekvenser mellan 4-13 GHz. Efter 13 GHz 
följer töjning på 15 cm tätare intill maxtöjningskurvan. Det obelastade provet är 
mätt vid polarisationsriktning parallell, fortfarande vinkelrät mot det ledande 
materialet.  

 

 

  



 37 

Figur 24. 

Kyp-3-33 visar en hög transmission vid obelastat prov samt töjning. En hög 
transmissionsskillnad ses vid frekvens 3 GHz på de töjda proverna. 
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Figur 25. 

Kyp-1-80 visar en skillnad mellan vinkelrät polarisationsriktning med horisontalt 
uppsatt prov och parallell polarisationsriktning med vertikalt uppsatt prov. En låg 
transmission ses över hela frekvensområdet på grund av den höga andelen metall i 
provet. 
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Figur 26. 

Kyp-1-20 i obelastat läge visar en transmissionsdipp vid frekvens 4,5 GHz och 
sedan en hög transmission i övriga frekvensområdet. Kyp-1-20 har lägre 
transmission vid maxtöjning vid frekvenser mellan 3- 7 GHz.   
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Figur 27. 

Kyp-0,5-80 visar precis som Kyp-1-80 (figur 25) en skillnad mellan 
polarisationsriktningarna.  En låg transmission ses över hela frekvensområdet på 
grund av den höga andelen metall i provet. 
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Figur 28. 

Kyp-0,5-20 har en transmissiondipp vid 5 GHz på det obelastade provet och är 
mätt i parallell polarisationsriktning. Töjkurvorna ligger nära varandra i 
diagrammet men en differens ses då 15 cm töjning har en lägre transmission 
mellan 4 -8 GHz. I de töjda proverna kan en likhet ses med prov Kyp-1-20 (figur 
26) som innehåller samma metallandel. En transmissionstopp och efterföljande 
dipp kan ses vid de låga frekvenserna, dock sker detta i olika frekvensintervall.   
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Figur 29. 

Lag-5-80 har en hög andel metall visar en låg transmission runt -15 dB. Vid 
töjning ser man inte en lika ökad transmission som i kypertproverna. Vilket kan 
beror på den tjockare bindningen som inte glesas ut på samma sätt.  
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Figur 30. 

Lag-5-20 har en liten andel metall och transmissionen är hög vid mätningar i båda 
polarisationsriktningarna.  
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Figur 31. 

Lag-0,5-20 visar en något lägre transmission vid obelastat prov, vid töjning ses en 
tendens till något högre transmission ju högre töjning. 

Mätresultat på töjningarna mellan kypertbindning och lagerkonstruktion i metall 
visar en skillnad vid tätheten mellan kurvorna vid töjning. Kypertproverna ligger 
närmare varandra medan skillnaderna är större mellan töjningarna på 
lagerstrukturen. 
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5.3 Mätning trikå 

Även här kunde inget resultat utläsas vid korspolarisation och därför har dessa 
grafer inte tagits med.  

 
Figur 32. 
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Figur 33. 

Kryssmönstret (figur 32 och 33) har en hög transmission och kurvorna för båda 
polarisationsriktningarna ligger mellan -10 dB och full transmission, 0. Vid 5 
kryssmönster i ett multilager minskar transmissionen avsesevärt. Vid vinkelrät 
polarisationsriktning ses något lägre transmission över frekvensintervallen jämfört 
med parallell polarisationsriktning utom just vid frekvensen mellan 10 – 12 GHz. 
Där har den parallella polarisationsriktningen en tydlig transmissionsdipp. När 
ytterligare fem lager läggs på, det vill säga vid 10 kryssmönster multilager 
förstärks denna dipp och en ännu lägre transmission syns vid frekvens 10-12 GHz 
vid polarisationsriktning parallell. Detta skulle kunna liknas vid ett bandspärrs 
filter, se kap 3.5 om filtertyper.  
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Figur 34. 

Triangelmönstret visar en hög transmission över hela frekvensområdet, 2-20 GHz 
med en transmissionseffekt mellan drygt -10 dB och 0. Kurvorna visar att 
mönstret med 15 mm mellan trianglarna som medför lägre metallandel har högre 
transmission än mönstret med 5 mm mellan metallfälten. 
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Figur 35. 

Fyrkantsmönstret har en lägre transmission vid frekvenser mellan 3-8 GHz för 
båda polarisationsriktningarna. En dipp på -27 dB kan utläsas vid 4 GHz för 
vinkelrät polarisationsriktning.   
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5.4 Textila mätningar 
 

5.4.1 Tjocklek 

Textilernas tjocklek mättes med en tjockleksmätare J 100 Tasterform. Varje 
material och bindning mättes på fem olika punkter och ett medelvärde togs sedan 
ut av dessa.  

Tabell 7. Resultat tjocklek. 

VÄVDA PROVER 
Material/Bindning Tjocklek (mm) 
Linkypert Ne 16/1 3,56 
Linkypert Ne 60/1 0,52 
Rostfri ståltråd kypert 0,57 
Rostfri ståltråd 4-lager 1,28 
STICKADE PROVER 
Material/Bindning Tjocklek (mm) 
Rostfri ståltråd 1 lager 0,99 
Rostfri ståltråd 5 lager  3,10 
Rostfri ståltråd 10 lager 6,85 
Polyester 0,60 
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6. DISKUSSION OCH ANALYS 

Naturen har byggt upp en finstämd mångfald med elektromagnetiska vågor och 
det är egentligen inte konstigt att den tekniska utvecklingen bygger vidare på detta 
fenomen. Textilier kan bidra med fördelar i denna utveckling och göra tekniken 
mer lätthanterlig och användbar med hjälp av bland annat integrering i flexibla 
konstruktioner. Gardiner eller tapeter med frekvensselektiva egenskaper skulle 
kunna bli en interiör på exempelvis ambassader där informationsöverföring på ett 
säkert sätt har stor betydelse. En annan fördel är att tekniken kan göras bärbar 
genom integration i kläder. 

Det resultat rapporten har presenterat är en liten del av grundforskningen som har 
skett genom ett metodiskt sökande efter kunskap utan någon specifik tillämpning. 
Förhoppningarna är att detta ska kunna vidareutvecklas och i slutändan användas 
vid produktutveckling i framtida tillämpningar. 

6.1 Vävda prover 

Vid handvävning är det en rad parametrar som kan påverka väven. Dessa är bland 
annat: 

• Varpens spänning 
• Vävaren 
• Inslagstäthet 
• Material 
• Bindning 

Det är svårt att bibehålla en exakt likvärdig spänning som tidigare när väven dras 
fram under vävningen. En olikvärdig spänning på varpen under vävningen kan 
medföra att väven drar ihop sig ojämnt när den tas ut och därmed får olika grader 
av elasticitet. Vid vävningen har en så jämn nivå som möjligt av varpens spänning 
hållits genom hela vävprocessen. Eftersom mätningen av detta måste göras på 
känsla kan den dock ej bli exakt. Det är också en svårighet att slå med exakt 
samma kraft vid varje inslag vilket ger vissa ojämnheter. Olika vävare slår också 
in väften olika. Variation på grund av detta har reducerats genom att ej göra byte 
av vävare mitt under vävning av en specifik provbit utan byte har skett vid början 
av ny provbit. Det har också i största möjliga mån bibehållits samma kraft vid 
inslag av väften. 

Varierande inslagstätheter kan göra att elasticiteten i vävens varpriktning blir 
sämre i de tätare delarna än i de glesare. En gles inslagstäthet i metallen kan 
påverka dess ledande förmåga negativt. Därför har inslagen räknats och samma 
täthet har sedan bibehållits genom hela provbiten. Det har även eftersträvats en 
likvärdig inslagstäthet genomgående i alla provbitar i samma bindning och 
material. En betydande skillnad i väftens inslagstäthet beroende på vävare, 
speciellt i början av vävprocessen kunde ses. Dock blev skillnaderna mindre efter 
hand då vi kunde se att inlärningseffekten bidrog till ett jämnare resultat med 
tiden.  
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Lin valdes som lågindexmaterial istället för exempelvis bomull eftersom lin har 
större likheter med metallens stelhet och därmed blir elasticiteten jämnare 
fördelat. Linet är dock en fiber som naturligt innehåller ojämnheter. Dess struktur 
påverkar därmed eftersom det kan ge en viss varierande inslagstäthet.  I 
jämförelse med bomull är linfibern något hårdare och stelare. Detta ansågs vara 
till fördel vid blandning med stålgarnet eftersom styvheten på linet påminner om 
metallens. Därmed minimeras ojämnheter i väven på grund av skillnader i garnets 
formbarhet. Fiberns skrynkelbenägenhet och ojämnhet fick dock vissa negativa 
effekter i form av skillnader i inslagstäthet samt att proverna snabbt fick 
ojämnheter vid bearbetning under testningen. Det kunde också konstateras att 
metallen påverkar varpens elasticitet negativt i en högre grad än linet.  

Textil är ett rörligt material som drar ihop sig och påverkas av faktorer som 
luftfuktighet och andra yttre omständigheter. Cellulosan kan svälla, polyester kan 
bli statisk. De mönster som vävts och stickats fram är inte till skillnad från de 
traditionella frekvensselektiva ytorna mekaniskt stabila. Det kan vara svårigheter 
att skapa mönster med noggranna, exakta mått utan att de kan förändras med 
tiden.   

Bindningen i väven påverkar både inslagstätheten och elasticiteten. Batavian 
påverkar elasticiteten mindre än 4-lagersvaran som blir mycket stel. Detta var 
väntat och hade ej gått att påverka men provbitarna med 4-lagersvaran jämförs 
med motsvarande provbit i kypert och hänsyn tas till hur mycket elasticitet skiljer 
sig åt. Vi trodde att lagervaran skulle töjas mer än vad den gör genom att gå 
omlott varandra lagervis i bindningen. Dock visade detta sig vara svårt i praktiken 
då metallen låste varpen hårt och den elastiska reducerades i metallfälten. 

Handvävningen av 4-lagersvaran var mycket tidskrävande. Det hade varit 
intressant att testa fler periodiciteter och bindningar om vävningen hade kunnat 
göras maskinellt eftersom produktionen då gått snabbare. Maskinell vävning var 
dock inte möjlig i de tillgängliga vävmaskinerna eftersom ledningsförmågan 
försämras om ståltråden klipps av i stadkanten.  

6.2 Trikåprover 

Följande parametrar har tagits i beaktning gällande framställande av trikåprover: 

• Bindning och mönsterteknik 
• Maskintyp – antal trådförare 
• Materialkombination 
• Mönsterbildens utseende 
• Masklängd 
• Delning 

Ett optimalt produktionssätt av trikåproverna hade varit att intarsiasticka de 
metalliska fälten och att polyestertråden gått på baksidan av dessa. Begränsningen 
här blev dock att maskinen som användes endast har sex trådförare. Eftersom 
varje metalliskt fält uppåtgående längst varan kräver en trådförare begränsades 
mönstringen till fem mönsterbilder på bredden för kryssen och trianglarna samt 
till endast två för fyrkanterna. Då provernas storlek behövde vara 16 cm på 
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bredden för att täcka öppningen på metallådan i mätuppställningen var det ändå 
möjligt att sticka på detta sätt för trianglarna eftersom mönsterbilden där var 
tillräckligt stor. Kryssmönstret var dock i för liten skala så därför planerades att sy 
ihop prover av dessa för att uppnå rätt storlek. Samma sätt planerades för 
fyrkanterna. Det kan därför konstateras att en maskin med fler trådförare hade 
behövts för att få så välkonstruerade prover som möjligt. 

Vid stickning av första provet upptäcktes dock att maskinen inte hanterade 
ståltråden särskilt väl vid detta tillverkningssätt. Ståltråden gick av utan att 
maskinen stoppade och därför blev proverna förstörda med håligheter i de 
metalliska fälten. Förmodligen var det kombinationen blandningen av material 
samt liten mönstring som maskinen inte hanterade särskilt väl. Antalet trådförare 
på liten yta var en av orsakerna. Då metallen inte är lika lätt och smidig drogs den 
inte ur maskinen och därför indikerade inte heller när det gick av. Tekniken 
testades ändå på både kryssen och trekanterna men vi insåg efter flera 
misslyckade försök att en jacquardmönstring med flotteringar blev en bättre och 
säkrare lösning. Då var det möjligt att använda färre trådförare. Med denna teknik 
blev det möjligt att få metallfält utan håligheter och produktionstiden kunde också 
kortas ner. Proverna kunde dessutom stickas upp i rätt storlek direkt och behövde 
därmed inte sys ihop som vid intarsiatekniken. Dock blev nackdelen att proverna 
måste klippas på baksidan för att skilja ståltrådsfälten åt. Detta blev en 
tidkrävande uppgift samt att proverna fick vassa, utstickande ändar. Dessutom 
blev proverna inte lika formstabila och mer känsliga för deformation vid töjning. 
Proverna drog också ihop sig och fick därmed mindre dimensioner än förväntat.  

Även koppar som är en god elektrisk ledare skulle kunna användas och ersätta 
metallen i alla proverna. Dock användes den metall som vi hade tillgång till på 
skolan genomgående i alla prover. En metalltråd av samma typ men med grövre 
diameter användes i de stickade proverna för att uppnå en högre täthet. Ännu 
högre täthet hade kunna uppnås med ännu grövre tråd, kortare masklängd och 
högre delning. Detta var dock inte möjligt på den maskin vi hade att tillgå. 

Efter stickningen kunde vi även dra slutsatsen att de valda mönstren var svåra att 
hantera bland annat på grund av metallflotteringarna på baksidan. Detta var inte 
bara tidskrävande utan påverkade även stabiliteten och det periodiska mönstret. 
Ska dessa göras bör en maskin användas som kan sticka smått och tätt med många 
trådförare. Det skulle behöva experimenteras fram en ultimat bindning och 
masktäthet som lämpar sig för de geometriska mönstren för frekvensselektiva 
ytor. 

Andra material hade också behövt testas. Bättre resultat gällande provernas 
utformning hade möjligen kunnat fås genom att använda ett mer följsamt ledande 
material, till exempel en silverbelagd polyester eller polyamid.   
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6.3 Mätning  

En variation mellan mätningar med lika inställningar och uppsatt prov kunde 
utläsas (se figur 19 och 20). Dessa ansågs vara små och skillnaderna tros bero på 
följande parametrar som påverkar vid mätning i nätverksanalysatorn.    

• Ojämn struktur på väven och vid uppsättning av provbiten 
• Ej helt vågrät respektive horisontell uppsättning av provbiten 
• Ej liksidiga provbitar 
• Metallföremål i närheten vid mätningen 
• Överhörning 
• Störningar av kalibrering 
• Helt övertäckt öppning  

Vid mätning sattes proverna upp på den isolerande lådan med hjälp av nålar i 
horisontell respektive vertikal riktning. Detta gjordes för hand och med ögonmått 
vilket gör att exakthet inte kan garanteras. Eventuellt kan en något sned 
uppsättning påverka mätresultatet. Ett annat problem var att de vävda proverna 
blev ojämna efter bearbetning vid mätningen, detta på grund av att linet lätt bildar 
veck. Detta gjorde att vissa provbitar var svåra att sätta upp jämnt på 
mätutrustningen.  

Proven är ej liksidiga vilket har visat sig i mätningen då kombinationerna av 
polariseringsriktningen och horisontellt eller vertikalt uppsatt prov ska visa 
samma kurva vid vinkelrätt elektriskt fält med horisontellt prov som vid parallellt 
elektriskt fält och vertikalt uppsatt prov. Då dessa kurvor inte är precis lika kan 
provets olika längd och bredd påverkat mätresultatet. Inställningarna med 
korspolarisation hade också helt kunnat uteslutas då vi i efterhand fick vetskap av 
Ousbäck5 att maskinen måste kalibreras på ett annat sätt för att få ut intressant 
data från denna typ av mätning. 

Metallföremål i närheten vid mätningen kan påverka mätresultatet. Detta var ett 
problem vid tillverkning av töjningsinstrument. Det uppstod svårigheter att finna 
justeringsapparatur samt vassa fästningspunkter som inte var metalliska och fick 
därför förbise detta. Detta kan eventuellt ha bidragit till störningar vid 
mätningarna. En tanke är dock att spikarna ej borde påverka i någon större 
utsträckning eftersom de inte kommer i kontakt med metallen i proverna.  

Instrumentet sänder mikrovågorna genom en vågledare och går ut genom 
antennen. I diagrammen kan man se viss överhörning som betyder att signalerna 
går runt lådan och når mottagarantennen. Detta kan synas mer vid lägre 
frekvenser (2-4 GHz) då signalerna sänds ut av en konformad antenn och då 
denna kon har en större diameter än våglängden för dessa frekvenser så sprids 
signalen mer än vad den gör vid högre frekvenser. Detta kan resultera i en 
överhörning vid de lägre frekvenserna. Betydelsen av en väl genomförd 
                                                

5 Jan-Olof Ousbäck OMC Ousback Microwave Consulting, möte den 13 maj 
2014. 
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kalibrering är viktigt för att få ett bra mätresultat då störningar följer med i de 
kommande mätningarna.  

Provens dimensioner täckte precis öppningen, vilken är en viktig faktor för 
mätningen. En del av proverna drog ihop sig mer än andra och en större marginal 
både på bredd och längd hade varit en fördel.  

Vid den andra mätningen har prov Kyp-1-80 och Kyp-0,5-80 (figur 25 och 27) 
valts bort då dessa inte visade på en tydlig dipp eller topp av transmissionen. 
Anledningen kan vara att frekvensområdet som motsvarar storleken på 
periodiciteten ligger utanför de mätbara frekvenserna på instrumentet. Prov Kyp-
5-20 och Lag-5-20 (figur 22 och 30) består av samma periodicitet och innehåller 
en 20 % metall, vilket är den lägsta metallandelen vi har i de vävda proverna. 
Dessa prover visar i mätningen en hög transmission över hela frekvensområdet. 
Detta kan bero på att våglängden ligger utanför de mätbara frekvenserna.  

De prover som var inverser till varandra har jämförts utan att kunna se något 
mönster. Det är osäkert ifall frekvensområdet för mätningen har varit tillräckligt 
bred för att kunna finna något intressant i bedömningen av dessa. 

Att de vävda proverna fick en ökad transmission vid maxtöjning beror troligtvis 
på att avståndet mellan metallfälten blir för stort och vågorna därmed kan ”smita” 
igenom i fälten innehållande lågindexmaterial. Dessutom glesas metallfälten ut 
vid högre töjning vilket bidrar till en sämre ledningsförmåga och därmed också 
högre transmission. Det kunde dock ses att transmissionen inte ökade lika mycket 
på proverna med 4-lagersbindning vilken troligtvis beror på att denna bindning 
inte kan glesas ut i samma grad som kypertbindningen. Detta kan relateras till 
tjockleksmätningarna på proverna i tabell 7. Ju tjockare metallbindning desto 
lägre transmission kunde ses.  

Mätning på trikåproverna gjordes i alla polarisationsriktningar men de 
korspolarisationerna p-s och s-p har valts bort i resultat då dessa inte kunde säga 
något. En mer avancerad kalibrering krävs för mätning på vad som händer vid 
korspolarisation. 

Ett problem vid analysering var att mätningen vid första mättillfället skedde 
mellan 4-20 GHz. Det hade varit till fördel om både mättillfällena skett i så brett 
spann som möjligt, det vill säga inom frekvenserna 2-20 GHz. Med dessa resultat 
kan vi dessvärre inte uttala oss om vad som händer vid frekvens 2-4 GHz i 
mätning 1. Kanske finns det någon transmissionsdipp eller topp som ej kan utläsas 
på grund av detta.  

En annan aspekt som ska tas i beaktande är antalet mätpunkter som i första 
mätningen var 201 och i andra 91 stycken. Detta upptäcktes i efterhand men anses 
inte ha någon större betydelse mer än att det påverkar kurvornas utseende. 
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7. SLUTSATS 

Denna undersökning har visat att det är möjligt att tillverka textila ytor med 
effekter på frekvenser inom mikrovågsområdet. De periodiska konstruktionerna 
inkluderar metall och dielektriskt material och kan tillverkas både genom vävning 
och stickning. Det har också givits indikationer på att man med hjälp av elastiska 
egenskaper i de vävda provernas varpriktning kan skapa en förändring av 
transmissionen genom töjning. Dock fås en högre transmission ju mer proverna 
dras ut vilket beror på utglesning av materialet och därmed en sämre 
ledningsförmåga i metallfälten. Effekten blir inte lika stor för proverna med 4-
lagersbindning då denna är tätare. Denna bindning medför dock en begränsning av 
töjningen i materialet. En bindning som är både tät och elastisk skulle därför 
behöva konstrueras för bästa effekt. Ur diagrammen har det inte kunnat utläsas 
något tydligt mönster som tyder på att töjning kan styra vilka frekvenser som 
transmitteras.  

Det kunde ses likheter i resultatet på de vävda proverna med samma procentsats 
metall men med olika periodiciteter. I graferna kan samma mönster ses gällande 
transmissionen men för olika frekvensområden.  

Ingen bandgapseffekt kan ses vid en struktur uppbyggd av flera lager. Dock fås en 
låg transmission inom ett distinkt frekvensområde vilket kan liknas vid ett 
bandspärrfilter. För en säker slutsats skulle dock fler studier med multilager 
behöva göras då proverna i denna undersökning ej blev som förväntat. En annan 
mönstringsteknik, modernare maskiner och andra material hade kunnat ge bättre 
resultat.  

Textiliers potential har visat sig givande i sammanhanget och utvecklingen inom 
textilproduktion skapar möjligheter även inom andra tekniska områden. Detta 
faktum gör det roligt att kunna presentera hur textiliers egenskaper faktiskt kan 
användas en frekvensselektiv yta och göra den modifierbar. Våra förhoppningar är 
att textil ska bidra med nya lösningar för framtidens teknikutveckling. 

7.1 Förslag till fortsatt arbete 

Det kan konstateras att mer forskning behövs kring konstruktion av 
frekvensselektiva textila ytor. För att skapa styrbara frekvensselektiva ytor behövs 
mer mätningar på prover med olika hög- och lågindexmaterial samt bindningar 
testas.  

Det hade varit spännande att tillverka fler elastiska prover med ett större antal av 
olika periodiciteter. Samtidigt skulle fler bindningar kunna testas för att se om 
man kan skapa tätare men fortfarande elastiska metallfält.  

Stickning är ett intressant produktionssätt men metoden för detta skulle behöva 
utvecklas.  Fler mönster skulle vara intressant att testa samt att se över 
möjligheterna att skapa mer stabila stickade prover där metallfälten har en tätare 
bindning samt är helt avskilda från lågindexmaterialet utan flotteringar. Även fler 
typer av högindexmaterial skulle behöva testas för att se i hur stor utsträckning 
detta påverkar transmissionsegenskaperna.  
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Det finns också utrymme för utveckling med hjälp av andra textila tekniker, 
exempelvis är broderi ett tänkvärt område. Med denna teknik är det enkelt att 
bygga upp en eftersträvad och precis mönsterbild samt att denna blir 
motståndskraftig för mekanisk bearbetning. Man skulle också kunna tänka sig att 
tillverka ledande men samtidigt elastiska kompositmaterial och sedan utnyttja 
laserskärarteknik för att skapa en mönsterbild.  

Ett annat område för vidare utveckling i ämnet är 3D-strukturer. Forskning på 
multilager med uppbyggnad av flera lager på varandra skulle vara en intressant 
fortsättning på studier inom området. 
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9. BILAGOR 
 
9.1 BILAGA I Bilder vävda prover 

 
Figur 36. Kyp-0,5-80. 

 

 
Figur 37. Kyp-0,5-20. 
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 Figur 38. Kyp-1-20. 

 

 
Figur 39. Kyp-1-80. 
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Figur 40. Kyp-3-33. 

Figur 41. Kyp-3-66. 
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Figur 42. Kyp-5-20. 

 

 
Figur 43. Kyp-5-80. 
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Figur 44. Lag-0,5-20. 

 

 
Figur 45. Lag-5-20. 
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Figur 46. Lag-5-80. 
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9.2 BILAGA II Bilder trikåprover 
 

 

 
Figur 47. Kryssmönster. 

 

 
Figur 48. Fyrkantsmönster. 
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Figur 49. Triangelmönster 5 mm avstånd. 

 

 
Figur 50. Triangelmönster 15 mm avstånd.  
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9.3 BILAGA III 

Tabell 8. Uppställning mätning 1. 

Pol-riktning 
Sändare 

Provriktning Pol-riktning 
Mottagare 

Provnr. Löpnr. Töjning 
(cm) 

p V s 1 a 0 
p H s 1 a 0 
p V s 2 a 0 
p H s 2 a 0 
p V s 3 a 0 
p H s 3 a 0 
p V s 4 a 0 
p H s 4 a 0 
p V s 5 a 0 
p H s 5 a 0 
p V s 6 a 0 
p H s 6 a 0 
p V s 7 a 0 
p H s 7 a 0 
p V s 8 a 0 
p H s 8 a 0 
p V s 9 a 0 
p  H s 9 a 0 
p V s 10 a 0 
p H a 10 a 0 
p V a 11 a 0 
p H a 11 a 0 
p V p 1 a 0 
p H p 1 a 0 
p V p 2 a 0 
p H p 2 a 0 
p V p 3 a 0 
p V p 4 a 0 
p V p 5 a 0 
p V p 6 a 0 
p V p 7 a 0 
p V p 8 a 0 
p H p 8 a 0 
p V p 9 a 0 
p H p 9 a 0 
p V p 10 a 0 
p V p 11 a 0 
p V p 9 b 0 
s V s 1 a 0 
s H s 1 a 0 
s V s 8 a 0 
s H s 8 a 0 
s V s 9 a 0 
s H s 9 a 0 
s H s 10 a 0 
s H s 11 a 0 
s H s 11 b (avig) 0 
s H s 2 a 0 
s H s 6 a 0 
s V p 5 a 0 
s H p 5 a 0 
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s H p 6 a 0 
s V p 6 a 0 
s V p 11 a 0 
s H p 11 a 0 
s H s 1 a 15  
s H s 1 a 17  
Totalt antal mätningar: 58 st 

Tabell 9. Uppställning mätning 2. 

Pol-riktning 
Sändare 

Provriktning Pol-riktning 
Mottagare 

Provnr. Löpnr. Töjning 
(cm) 

s H s 2 a 15 
s H s 2 b 17 
s H s 3 a 15 
s H s 3 b 17 
s H s 4 a 15 
s H s 4 b 17 
s H s 5 a 15 
s H s 5 b 16 
s H s 7 a 15 
s H s 7 b 16 
s H s 10 a 15 
s H s 10 b 17 
s H s 11 a 15 
s H s 11 b 16 
s  s Tri-5 a 0 
p  s Tri-5 e 0 
s  s Tri-15 a 0 
p  s Tri-15 e 0 
s  s Fyr a 0 
s  p Fyr g 0 
p  s Fyr e 0 
p  p Fyr f 0 
s  s 1Kryss a 0 
s  p 1Kryss b 0 
p  s 1Kryss c 0 
p  p 1Kryss d 0 
s  s 5Kryss e 0 
s  p 5Kryss f 0 
p  s 5Kryss g 0 
p  p 5Kryss h 0 
s  s 10Kryss i 0 
s  p 10Kryss j 0 
p  s 10Kryss k 0 
p  p 10Kryss l 0 
Totalt antal mätningar: 34 st 

 


