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Abstract

Undersökningar av beläggningars påverkan på antenners
funktionalitet i tågmiljö
An examination of the effects of various coatings on
antenna performance in railway environments

Fredrik Johansson Holmbäck, Max Sundström

For several years Uppsala University together with several companies has been
involved in a WISENET project aimed at improving railway transport security. By
placing a sensor system near the wheels of each wagon, the temperature of the
bearings can be measured and transmitted to a collector placed centrally on the
wagon. This in turn transmits the collected data to RFID receivers placed
intermittently along the railway.

As the signals are transmitted wirelessly, problems may occur as the antennas get
dirty or coated with ice and snow. To determine the effects of these coatings, several
tests were performed examining the reflection coefficient S11, the impedance Z11
and the efficiency eta of an antenna, and how they varied when various coatings were
placed over the antenna. Examined coatings were ice, snow and water to determine
the effects of weather, and various metal-based coatings: powdered iron both pure
and partially oxidized, and iron ore granules. Finally a sample coating taken directly
from a car was tested to determine how closely the other coatings resembled what
appeared in normal use.

Most of the coatings gave similar results; little or no loss of efficiency and a lowering
of the resonance frequency by some 75 MHz, with both iron powder samples, the ore
granules and the sample coating proved nearly identical in results. Thick layers of
snow gave a noticeable drop in efficiency, as did the presence of any amount of water,
which also greatly affected the resonance frequency.
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Sammanfattning 

 

Projektet syftar till att undersöka hur prestandan hos antenner placerade nära hjulen på en 

tågvagn påverkas av de beläggningar som uppstår under daglig drift, som en del av ett större 

projekt som ska öka tågsäkerhet genom att kontinuerligt analysera temperaturen hos 

hjullagren på godståg. De beläggningar som testerna utfördes på var järnpulver, delvis 

oxiderat järnpulver, slig, vatten, is, snö, samt en mindre mängd avskrap från ett testvagn. De 

flesta av mätningarna gav samma frekvensförskjutning på kring 75 MHz. Vatten hade på 

grund av sin höga relativa permittivitet stora inverkningar på frekvensförskjutningen. 

Därmed vore det idealt att korrigera för 75 MHz, samt försöka skydda från att antennen ska 

bli blöt. 
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1. Introduktion 
 

Sedan flera år har Uppsala Universitet ingått i ett WISENET-projekt som utvecklar ett 

sensorsystem för godsvagnar. Detta sensorsystem ska förhindra olyckor genom att 

kontinuerligt undersöka hjullagrens temperatur och skicka vidare denna data. Systemet 

består av sensorer vid hjullagren som trådlöst sänder insamlad information till en central 

samlingspunkt ombord på tåget, vilken i sin tur periodiskt skickar all data till RFID-mottagare 

placerade bredvid spåret. Detta delprojekt avser att undersöka vilka beläggningar som är 

vanligt förekommande i tågmiljö och sedan undersöka hur prestandan hos sensornodernas 

antenner varierar beroende på sagda beläggningar. Figur 1 visar ett exempel på hur 

sensorsystemet kan placeras. 

 

 
Figur 1: Position av sensorsystem vid hjul, vid vilken antennen ska fästas. Bilden är tagen ur [1] med tillstånd. 

 

För att undersöka detta testas en antenn i laboratoriemiljö, där tre parametrar mäts upp: 

S11, Z11 samt η. S11 är en reflektionskoefficient som beskriver hur stor del av insignalen som 

reflekteras tillbaks från antennen, Z11 är antennens ingångsimpedans, och η är antennens 

strålningseffektivitet. 
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2. Teori 
 

För att bedöma påverkan från beläggningarna används tre parametrar: S11, Z11 och η. η är 

strålningseffektiviteten hos antennen: utstrålad effekt delat med inskickad effekt. S11 är en 

reflektionskoefficient som anger hur stor del av den spänning som skickas till antennen som 

reflekteras tillbaks till källan. Slutligen är Z11 antennens impedans, vilken behövs för att 

bestämma arbetsfrekvensen för antennen. Z11 framtas genom ekvation 1, där Z0 är 

karaktäristiska impedansen [2]. 
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2.1. Impedansmatchning 
 

Den fysikaliska lagen om maximal effektöverföring säger att impedansen i lasten måste 

matcha impedansen i källan för att maximalt med effekt ska överföras. I högfrekvenssystem, 

där transmissionsledningarna är i samma storleksordning som våglängden eller längre, 

måste även ledningarna matchas för att undvika effektförluster beroende på ledningarnas 

längd. Om impedanserna matchas direkt uppnås minimal reflektion, men för maximal 

effektöverföring ska matchningen vara mellan lastens impedans och komplexkonjugatet till 

källans impedans. Normalt tillverkas ledningar med minimal reaktans för att i möjligaste mån 

undvika problemet, men detta är svårare för källor och laster. Om antennens impedans inte 

kan justeras genom att ändra dess arkitektur kan istället kondensatorer och spolar användas, 

på bekostnad av ökade förluster. Antennens impedans är frekvensberoende, vilket gör att 

optimal matchning endast uppstår vid en frekvens, som kallas resonansfrekvensen. 

 

2.2. Fältregioner 
 

Fältet kring en antenn uppdelas i tre regioner: den reaktiva närfältsregionen, den strålande 

närfältsregionen och fjärrfältsregionen. Den reaktiva närfältsregionen är den del av närfältet 

som ligger närmast antennen och är dominerad av det reaktiva fältet. Det yttre gränsvärdet i 

denna region approximeras ofta till ekvation 2 där D är antennens största linjära dimension 

och  är våglängden. 
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Den strålande närfältsregionen är det område som ligger mellan den reaktiva 

närfältsregionen och fjärrfältsregionen. Här dominerar strålningsfältet och dess utseende 

blir beroende av avståndet från antennen. Området approximeras enligt ekvation 3 förutsatt 

att D är i samma storleksordning som  eller större. 
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Till skillnad från fjärrfältsregionen och den reaktiva närfältsregionen finns inte denna region 

kring alla antenner. Området där strålningsutseendet inte förändras med avståndet och 

domineras av strålningsfältet kallas fjärrfältsregionen. I de flesta fjärrfältsregioner 

approximeras den inre gränsen enligt ekvation 4 och den yttre till oändligheten. Figur 2 visar 

hur fälten approximeras. 
22D
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     (4) 

 

 
Figur 2: Visualisering av de olika fältregionerna kring en antenn.  

Den komplexa delen av antennens impedans representerar den energi som stannar kvar 

inom antennens närfält, medan den reella delen motsvarar den energi som absorberas i 

antennen eller strålar ut från densamma. I Figur 3 visas en ekvivalenskrets för en antenn.  [2] 

 

Figur 3: Exempel på ekvivalenskrets för en antenn, där X motsvarar den energi som stannar kvar i närfältet, RL 
motsvarar förluster och RR motsvarar absorberad och utstrålad effekt. 
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2.3. Permittivitet 

 

Ett ämnes förmåga att polariseras av ett elektriskt fält kallas för permittivitet och benämns . 

Relativa permittiviteten är ett ämnes permittivitet dividerat med permittiviteten för vakuum 

och betecknas r. Den relativa permittiviteten blir aldrig mindre än 1, och minskar vid högre 

temperaturer. Frekvensen varierar enligt ekvation 5 vilket påverkar hur en signal färdas 

genom olika medier, där c0 är ljusets hastighet i vakuum och  våglängden. Detta innebär att 

frekvensen kommer att minska med ett större r, vilket i sin tur betyder att 

resonansfrekvensen kommer att förskjutas [3]. 
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3. Metod 
 

S11 samt Z11 mäts med en nätverksanalysator, visad i Figur 4, vilken skickar en känd bärvåg 

med varierande frekvens in i antennen. Utrustningen jämför sedan den ivägskickade signalen 

med den signal som reflekteras från antennen via två koherenta mottagare, vilket avlägsnar 

felkällor beroende på tidsskillnader, och visar därefter S11 alternativt Z11, vilken kan beskrivas 

som en funktion av S11. 

 

 
Figur 4: Nätverksanalysator 

 

För att beräkna η används en reverberationskammare/modväxlarkammare, som visas i Figur 

5. Detta är en metallåda med liten (och känd) energiförlust, samt ett antal reflektorer för att 

ändra stående vågor i utrustningen. Genom att placera antennen i reverberationskammaren 

och mäta vad kammarens mottagare får för svar på en signal skickad genom antennen kan 

antennens strålningseffektivitet mätas då övriga felkällor är kända. Det slutna systemet gör 

att den totala strålningseffektiviteten uppmäts, utan att behöva göra punktmätningar i en 

sfär kring antennen. 
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Reverberationskammaren visar fyra variabler: S11, S21, S12 samt S22. S22 är, likt S11, en 

reflektionskoefficient, denna gång för den antenn som hör till reverberationskammaren. S21 

och S12 visar hur stor andel av den ivägskickade effekten som tas emot av mottagaren, där 

S21 visar överföringen från den testade antennen till kammarantennen och S12 den omvända 

vägen. Dessa är vid en given tidpunkt alltid samma. Genomsnitten av S11 samt S22 används 

sedan för uträkningen av strålningseffektivitet. 

 

 
Figur 5a: Utsida reverberationskammare 

 
Figur 5b: Insida reverberationskammare, med antenn i förgrund och omrörare i bakgrund samt högst upp 
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3.1. Laboration 
 

Antennen som användes under laborationerna var en 30 mm x 30 mm cirkulärpolariserad 

patchantenn med en resonansfrekvens på 2,4 GHz, antennen visas i figur 6. Närfältsregionen 

för denna antenn sträcker sig ut till cirka 3 cm, med det reaktiva närfältet ut till 1,25 cm, 

vilket gör att alla beläggningar placeras inom denna region. 

 

 
                                                              Figur 6: Fram-och baksida på testantenn. 

 

För att förvara och utföra tester på de olika proverna användes lådor av ABS-plast samt 

deras lock, vilka under testerna simulerade det skyddande plastlager som kommer att 

placeras över antennen vid användning. Botten på lådorna och locken sandpapprades för att 

få ökad friktion mellan beläggningen och underlaget.  

I och med att massan för is är lika stor som massan för vatten kan ekvation 6 härledas ur 

definitionen för densitet och på så sätt beräknas hur stor mängd vatten som krävs för att 

omvandlas till en sökt ismängd [3]. 

is is
vatten

vatten

V
V






    (6) 

En varmluftspistol användes sedan för att jämna till de ofta ojämna resulterande isblocken. 

Snö framtogs genom att tälja is och delvis oxiderat järn tillverkades genom att blötlägga 

järnpulver. Slig, avskrap samt delvis oxiderat och rent järnpulver, testades genom att mäta 

upp en viss volym och försöka sprida denna så jämnt som möjligt över botten i en plastlåda. 

Detta illustreras i Figur 7. 
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Figur 7: 0,50 ml avskrap i testlåda, vilket motsvarar ett lager på 0,1 mm, samt 8 mm is i lock. Testlådans 

yttermått är 120 mm x 80 mm x 40 mm, med en vägg- och bottentjocklek på 3 mm. Lockets yttermått är 120 
mm x 80 mm x 15 mm med en bottentjocklek på 3mm. 

 

Laboratorietesterna påbörjas med att kalibrera nätverksanalysatorn genom att ansluta 

information om hur signalen ska bete sig när när kretsen är kortsluten, öppen alternativt 

lastad. Därefter görs ett frekvenssvep mellan 2 och 3 GHz på antennen med ditlagda 

provbeläggningar, vilket ger S11, Z11 samt antennens resonansfrekvenser beroende på 

beläggning. Exempel på en laborationsuppställning för ett frekvenssvep visas i Figur 8, 

kartongen i figuren är till för att hålla närfältsregionen så tom som möjligt. Vidare är det en 

koaxialkabel mellan nätverksanalysatorn och antennen, vilken syns till höger i figuren. Den 

testade beläggningen som är placerad i lådan är delvis oxiderat järn och lådan är placerad 

ovanpå testantennen. Efter frekvenssvepet placeras antennen inuti 

reverberationskammaren, där två mätningar sker för varje beläggning: en referensmätning, 

samt en mätning genom antennen, detta för att sedan kunna räkna ut 

strålningseffektiviteten. Samma mätningar görs även med enbart antennen utan några 

beläggningar för att använda som referens. Dessa mätningar består av tidssvep på 20 

sekunder vid 2,4 GHz, vilket är testantennens resonansfrekvens. 
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Figur 8: Laborationsuppställning för S11 mätning med delvis oxiderat järn. 

 

3.2. Testade beläggningar 
De material som testats återfinns i Tabell 1 samt Tabell 2. Materialen har valts då det är 

dessa som uppstår under vanlig användning. Järnpulver och delvis oxiderat sådant 

representerar de beläggningar som orsakas av slitage på hjul samt räls vid inbromsning. 

Järnmalmstransport sker ibland med malmen i pulveriserad form, så kallad slig. Denna läcker 

emellanåt ut och bör därför testas. Sligen hämtades från malmbanan i Kiruna via 

Trafikverket. Det vatten som användes för direkt test samt tillverkning av is var kranvatten, 

då studier visar att vattnets renhetsgrad i is inte nämnvärt påverkar resultaten [4]. Avskrapet 

är taget från den testvagn på Infranord som använts i tidigare delar av det större projektet. 

Dess exakta innehåll är okänt, men det representerar ett exempel på vad som uppstår under 

användning. Tyvärr uppbringades endast en mindre mängd av detta material, då det är svårt 

att samla ihop i större mängder. Därför kunde endast två mätningar utföras. Jämförelsevis 

motsvarar 0,75 ml ett lager på 0,1 mm i de lådor som användes till testerna. 
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Tabell 1: Vattenbaserade material , lagertjocklek i mm samt relativ permittivitet [3] [5]. 

Material Lagertjocklek [mm] r 

Is  2  4  6 8 10 15 20 25 30 35 3-4 

Snö     5    15  25  35 1-3 

Vatten 1 2 3           81-88 

 
Tabell 2: Material i pulverform uppmätta i ml. 

Material Volym [ml] 

Järnpulver 0,25 0,50 0,75  1,50 

Delvis oxiderat järn 0,25 0,50 0,75  1,50 

Slig  0,50  1,0  

Avskrap 0,25 0,50    
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4. Resultat 

 

De figurer som framställdes var på S11, Z11 och . I S11-grafen kan det utläsas var 

resonansfrekvensen finns genom att se på vilken frekvens där dämpningen är som störst. I 

effektivitetsfiguren framkommer det för vilket ämne effektiviteten är som mest dämpad 

genom att se vart decibelvärdet är som lägst. För att inte skymma data kallas delvis oxiderat 

järn för rost i vissa av figurerna. 

 

4.1. Strålningseffektivitet 
 

Strålningseffektiviteten är definerad som den effekt som sänds ut ur antennen dividerat med 

den effekt som når antennen. Reverberationskammaren har en mätosäkerhet på 0,4 dB. 

 

 

 
Figur 9: Antenneffektivitet beroende på olika is- och snölager. 

Is har som synes i Figur 9 en tämligen liten variation i effektivitet oavsett lagertjocklek. Snö 

däremot får tydligt sämre effektivitet vid tjocka lager. 
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Figur 10: Antenneffektivitet beroende på diverse beläggningar. 

Samtliga resultat i Figur 10 ligger inom mätosäkerheten från uppmätt effektivitet för endast 
antenn. Beroendet på materialmängd är minimal för samtliga material utom avskrap, vilket 
tyvärr inte kunde testas vidare. 
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Figur 11: Antenneffektivitet beroende på vattendjup. 

Strålningseffektiviteten dämpas kraftigt vid 1 och 2 mm vatten, vilket Figur 11 tydligt visar. 

Vid 3 mm vatten är dock dämpningen relativt liten.  
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4.2. Mätningar av reflektionskoefficienten 
Reflektionskoefficienten är absolutbeloppet av  S11-värdet. Som jämförelse så visas S11 för 

endast antennen i varje graf. 

 
Figur 12: Reflektionskoefficient med järn, rost, slig och avskrap som beläggning. 

Om resultaten i Figur 12 jämförs med antennens mätvärden syns det en frekvensförskjutning 

på ungefär 75 MHz, samt att reflektionskoefficienten för resonansefrekvenserna har 

minskat. 
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Figur 13: Reflektionskoefficient med  snö och 2-35 mm is som beläggning. 

I Figur 13 minskar reflektionskoefficienten med tjockare snölager. Det är en 

frekvensförskjutning på kring 75 MHz på samtliga snötjocklekar i förhållande till antennen. 

Vidare kan det utläsas att ett tjockare islager i regel ger en lägre reflektionskoefficient, samt 

att frekvensen i de flesta fall får ungefär samma förskjutning på kring 75 MHz oavsett 

istjocklek. 

 



18 
 

 
Figur 14: Reflektionskoefficient med vatten som beläggning. 

Figur 14 visar de stora frekvensförskjutningar som uppstår med tunna lager vatten som 

beläggning. Vid 3 mm har förskjutningen gått så långt att resonansen för 
3

2
 våglängder syns 

i grafen, vid 2,62 GHz. 

4.3. Impedansberäkning 
 

För att finna impedanserna med olika beläggningar används ekvation 2 och MATLAB. 

Nätverksanalysatorns och överföringskabelns impedanser är kända och matchade på 50 , 

vilket även antennens impedans bör matcha. För att helt kunna kontrollera matchningen 

kräver dock fler komponenter är vad som finns vid den testade antennen, alternativt precis 

rätt beläggning, något som är långt ifrån enkelt att beräkna. Exempel på några sådana 

beläggningar som uppstått under projektet är 1 mm vatten och 25 mm is, vilket syns i Figur 

21 respektive Figur 23. 

 

Impedansen hos antennen utan beläggning visas i Figur 16; här syns det att antennen inte är 

perfekt matchad, då 0 reaktans ger en resistans på antingen 9 eller 99 . 

 

För att lättare se skillnaden mellan resistans alternativt reaktans mellan olika lagertjocklekar 

av beläggningar har figurerna delats upp i par där den första visar reaktans och den andra 

resistans. 
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Figur 15: Impedansresultat för antenn utan beläggning. 

 

 

 

Figur 16: Resistans och reaktans med slig som beläggning. 
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Figur 17: Reaktans och resistans med järn som beläggning. 

 

Figur 18: Reaktans och resistans med delvis oxiderat järnpulver som beläggning. 

 

 

Figur 19: Reaktans och resistans med avskrap som beläggning. 

I Figurer 17-19 visas resistans och reaktans för beläggningar av slig, järnpulver, delvis 

oxiderat järnpulver samt avskrap från testvagn. Dessa uppvisar mycket stora likheter med 

varandra. 
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Figur 20: Reaktans och resistans med snö som beläggning. 

Snö visar, enligt Figur 20, ingen direkt koppling mellan lagertjocklek och impedans. 

 

 

Figur 21: Reaktans och resistans med vatten som beläggning. 

I Figur 21 syns ett tydligt frekvensskifte med ökande lagertjocklek, samt en oförutsedd 

nästan perfekt matchning för 1 mm vatten och 2,3 GHz. 
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Figur 22: Resistans och reaktans med 2-10 mm is som beläggning. 

 

Figur 23: Resistans och reaktans med 15-35 mm is som beläggning. 

Figurerna 22 och 23 visar att det blir olika resultat för is beroende på vilken tjocklek som 

används. För de tunnare lagren, upp till och med 15 mm, sjunker impedansen med ökad 

lagertjocklek. 

 

 

 

 

 

  



23 
 

5. Diskussion 
 

Jämförs resultaten i Figurerna 10, 12 samt 17-19 är de stora likheterna mellan de olika 

testerna på de järnbaserade beläggningarna samt avskrapet från testvagnen uppenbara. 

Detta tyder på att det damm som bildas vid normal användning av godsvagnarna främst 

består av järn, troligen från broms-slitage på hjul samt slitage på rälsen. Om fortsatta tester 

behövs kan därför ett tunt lager järndamm användas för att approximera påverkan från den 

beläggning som vanligen bildas under tågtrafik sommartid. Järn kan inte polariseras och 

därför bör dess relativa permittivitet vara oändligt stor. De järnbaserade prover som har 

testats på är i pulverform och därför kan signalen tränga igenom beläggningen, de 

pulverbaserade ämnena beter sig med andra ord som ett ämne med ändlig r. Jämförs 

frekvensförskjutningarna med de vattenbaserade proverna, kan r-värdet uppskattas till 

mellan 3-7. 

 

Snö ger stora förluster i strålningseffektivitet vid tjockare lager, men likt is ger snö en 

tämligen konstant sänkning av resonansfrekvensen med 75 MHz. Vatten är ett betydligt 

större problem, där det räcker med ett tunnare lager för att orsaka omfattande förändringar 

i både resonansfrekvens och strålningseffektivitet. En i möjligaste mån väderskyddad 

placering av antennen är därför lämplig, alternativt ett tak eller dylikt skydd. Givet de 

relativa permittiviteterna hos de vattenbaserade beläggningarna är dessa resultat inte så 

överraskande. 

 

Strålningseffektiviteten  för is är förvånansvärt hög, men anledningen till detta har inte blivit 

identifierad. Samma sak gäller för det tjockaste lagret vatten, men detta är marginellt 

relevant då det bedöms otroligt att så pass tjocka vattenlager bildas på antennen i praktiken. 

Strålningseffektiviteten för is har testats upprepade gånger; detta har inte gjorts för vatten, 

och avvikelsen kan därför bara vara ett mätfel. 

  

När det gäller mätosäkerheter har ett flertal uppstått under laboratiorietesterna. 

Nätverksanalysatorn är tillräckligt noggrann för att överskuggas av de fel som uppstår under 

hantering av antenn och testbeläggningar, men reverberationskammaren har en osäkerhet 

på 0,4 dB. Detta gör att strålningseffektivitetsmätningarna endast ger en uppskattning av 

den verkliga strålningseffektiviteten, och många av resultaten ligger inom denna osäkerhet 

relativt varandra. Vidare har svårigheter uppstått då det gäller att testa jämna lager av de 

olika beläggningarna, främst is och de tunnare lagren av pulverbeläggningarna. Snö, och i 

mindre grad is, måste även testas snabbt för att behålla ungefär samma lagertjocklek genom 
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alla tre test. Vattenbildning, med dess höga relativa permittivitet, kan också orsaka problem 

vid dessa test. 

En lösning som kunde innebära minskade effekter på signalen från beläggningarna är att ha 

ett litet luftlager mellan beläggning och antenn. Detta har undersökts i andra projekt, men 

tiden blev för knapp för att tester skulle hunnits utförts.  

  



25 
 

6. Slutsatser 
 

Den beläggning som bildas vid normal användning av godsvagnar består till stor del av järn 

och kan framgångsrikt approximeras av rent järnpulver, vilket avsevärt förenklar eventuella 

vidare experiment. 

 

Samtliga beläggningar utom vatten sänker resonansfrekvensen till 2,33 GHz, en skillnad på 

ungefär 75 MHz. Detta torde vara relativt enkelt att korrigera för när antennen designas. 

Vattenlager ovanpå antennen ställer till med större problem, med stora variationer i 

resonansfrekvens och, vid tunnare lager, dämpad effektivitet; detta går inte att korrigera för 

kontinuerligt och antennen bör därför skyddas från regn och stänk i möjligaste mån. 
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