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Sammanfattning 
 
Störnings indikation på lågspänningsnät. 
 
Detta examensarbete har kommit till som ett resultat av företaget 
Öresundskrafts arbete med att installera ny teknik för datatransmission över 
elnätet. Uppgiften var att indikera störningar mellan 5-95 kHz på 400 V nätet 
med hjälp av en applikation för förenklad insamling och loggning av 
mätvärden baserad på ett oscilloskop kopplat till en dator via GPIB-
protokollet och programmet LabVIEW. 
 



 

  

Abstract 
 
Indication of disturbances on the low voltage electric net. 
 
This paper of examination is the result of the working process to install new 
technology for datatransmission through the electric net by the Öresundskraft 
company. The task was to indicate disturbances between 5-95 KHz on the 
400V electric net using an application based on an oscilloscope connected to a 
computer through the GPIB-protocol and the LabVIEW program for 
collecting and logging indications in a simplified manner. 
 
 



 

  

Förord 
 
Projektet och rapporten är en avslutande del av en högskoleutbildning i  
Elektroteknik, 120 poäng vid LTH Campus Helsingborg och inom området 
signalbehandling och mätteknik.  
 
Jag vill passa på att tacka handledaren Rolf Björkman på LTH. Jag vill även 
rikta mitt tack till Olle Corfitsson, Rickard Norin och Henrik Birgersson på 
Öresundskraft för allt stöd i mitt arbete. Dessutom till Lars Hellberg vid 
Chalmers, Göteborg.  
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1 Inledning  

Störningar på elnätet är svåra att upptäcka. Detta examensarbete har haft som 
uppgift att lösa det problemet genom att mäta och avläsa spänningen i ett 
oscilloskop, sedan Fourier transformera signalen och göra en spektrumanalys 
av insamlad data för att upptäcka var och när störningarna uppkommer och 
hur länge dessa varar. De eventuella störningarna sparas i datorn för en senare 
analys och med utgångspunkt från materialet kan sedan slutsatser dras om t.ex. 
när störningar uppkommer, hur länge störningar varar och på vilka frekvenser 
de ligger.  
 

1.1 Problembakgrund 
Föreliggande examensarbete har kommit till som ett resultat av att de flesta 
kraftbolag i dag arbetar med att installera ny teknik för datatransmission över 
elnätet. De flesta företag som tillhandahåller tjänsten skickar informationen 
mellan 5 och 95 kHz. Störningar på dessa frekvenser kan slå ut 
datatransmissionen vilket får allvarliga konsekvenser. För att bättre förstå 
dessa störningar krävs det att man mäter störningarna och lagrar informationen 
så att man kan analysera och dra slutsatser om när, hur och varför dessa 
uppkommer.   
 

1.2 Företagspresentation  
Öresundskraft är ett energibolag som finns i Helsingborg och är verksamt i 
hela Sverige och delar av Danmark. Öresundskraft förser ca 230 000 kunder 
med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Deras idé är att på 
affärsmässiga grunder, i samspel med kunder och med höga miljö- och 
kvalitetskrav, erbjuda energitjänster för den skandinaviska marknaden. Det 
framtida målet för Öresundskraft är att det ska vara ett ledande tjänsteföretag 
inom energibranschen med ett regionalt distributions- och 
kommunikationsnät. För närvarande arbetar man med ny teknik för 
datatransmission över elnätet. 
 

1.3 Syfte 
Störningar på elnätet är ett vanligt problem för kraftbolagen. Störningarna kan 
uppkomma på en rad olika sätt t.ex. genom att olika tekniska utrustningar 
skapar störningar mellan varandra och orsakar då bl. a. överhettningar i 
transformatorer. Öresundskraft arbetar i dag i likhet med de flesta energibolag 
med ny teknik för datatransmission över elnätet. Störningarna slår ut dessa 
transmissioner och utgör därför ett stort problem. Syftet med detta 
examensarbete att undersöka möjligheten att mäta och avläsa spänningen i ett 
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oscilloskop, Fourier transformera signalen och göra en spektrumanalys av 
insamlad data för att upptäcka var och när störningarna uppkommer och hur 
länge dessa varar. De eventuella störningarna sparas i datorn för en senare 
analys och med utgångspunkt från materialet kan sedan slutsatser dras om t.ex. 
när störningar uppkommer, hur länge störningar varar och på vilka frekvenser 
de ligger. Dessa uppgifter kan sedan ligga till grund för arbetet att komma till 
rätta med störningarna. Ökade kunskaper om störningar kan även i framtiden 
innebära att en ny marknad öppnar sig för energibolagen då man kan erbjuda 
företag en ny produkt i form av så kallad ”kvalitets el” dvs. störningsfri el till 
ett högre pris.  
 
För att göra denna mätning och avläsning möjlig har det grafiska 
programmeringsverktyget LabVIEW från Nationell Instruments tillsammans 
med GPIB-protokollet använts och däri konstruerat en applikation för 
förenklad insamling och loggning av mätvärden.  
 
Behovet av mätinstrument för störningar kommer att öka inom en snar framtid 
men de flesta färdiga metoder kräver i dag en dyr utrustning. Den metod som 
används i denna examensuppgift utgår ifrån en relativt ekonomiskt fördelaktig 
metod jämfört med den tekniska utrustning som finns på marknaden i dag. 
 

1.4 Problemformulering 
Projektet innebär att: 

1. Att med utgångspunkt från ett oscilloskop kopplat till en dator via 
GPIB-protokollet och det grafiska programmeringsverktyget LabVIEW, 
konstruera en applikation för insamling och bearbetning av mätdata från 
störningar på lågspänningsnätet. 

2. Presentera mätdata på ett lämpligt sätt samt lagra dessa i en dator.  
 

1.5 Metod 
I detta examensarbete användes ett direkt angreppssätt på problemet då denna 
metod är bäst lämpad för detta arbete. Metoden kan delas in i följande faser: 
 

1. Teoretisk grund. Denna fas bestod till en stor del av litteraturstudier 
både vad det gäller kommunikationen mellan oscilloskop och datorn via 
GPIB och Fourier transformationen av mätdata. Självinlärning av 
programmen LabVIEW skedde parallellt med praktisk inlärning av 
mjukvaran. Strävan inför arbetet har varit att få en teoretisk grund 
bestående av fakta och en grundläggande uppfattning om 
ämnesområdet.  
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2. Skapande av program. I denna fas skapades ett program med 
utgångspunkt från programspråket LabVIEW som kommunicerade med 
oscilloskopet och en databas. 

 
3. Test i simulerad miljö. Programvara och utrustning testades mot en 

signalgenerator, dimmer och signal från elnätet. 
 

4. Test i faktisk miljö. Programvara och utrustning testades i faktisk miljö 
på Öresundskrafts nätstation. 

 

2 Teori  

2.1 Utrustning 

 
De mätinstrument som användes i detta examensarbete är: ett oscilloskop, en 
PC-dator med GPIB-kort, en differential prob och en GPIB sladd. 
 

• Oscilloskopet är en Hewlett Packard HP 54600A. Oscilloskopet styrs 
med hjälp av GPIB-kortet (HPIB enligt Hewlett Packards benämning) 
på PC:n. 

• Datorn fungerar som en logger som tar emot signalen bearbetar den med 
hjälp av programmet LabVIEW samt loggar resultatet. 

• Proben är till för att minska belastningen och anpassa signalnivån till 
oscilloskopet på mätobjektet.  

• GPIB-protokollet sköter datatransmissionen mellan oscilloskopet och 
datorn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 2:1 Schematiskt flödesschema av processen 

Signal generator/ 
Signal från elnätet Oscilloskop 

  Dator 

Databas

Programmet 
LabVIEW 

Mätresultatet 
sparas i en fil 

Insignalen 
skickas in till 
oscilloskopet 
för analys 

GPIB-
kort 

GPIB-
anslutning
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2.2 LabVIEW allmän beskrivning 
2.2.1 Introduktion LabVIEW 

Mjukvaror utvecklas dagligen för att öka effektiviteten och produktivitet i 
olika situationer. LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Workbench) är ett grafikbaserat programmeringsspråk utvecklat av National 
Instrument. LabVIEWs grafiska gränssnitt gör det passande för applikationer 
inom områdena mätning och testning samt datainsamling och dataanalys.  
 
Den applikation som har konstruerats i detta examensarbete kommunicerar via 
GPIB (General Purpose Interface Bus) utvecklat av Hewlett Packard.  
Då GPIB är en buss skulle det vara möjligt att ansluta flera instrument vilka 
använder samma elektriska ledningar för kommunikation. Detta fungerar 
eftersom varje instrument har en unik adress och det finns en enhet på bussen 
som bestämmer vilket instrument som får använda bussen i varje ögonblick. 
En fördel med detta är att många instrument idag har denna buss inbyggd och 
det finns ofta drivrutiner tillgängliga för kommunikation. 
 
Anledning till att detta program används i projektet är dessa ovanstående 
egenskaper. De många färdiga funktioner som finns i LabVIEW kan användas 
till att skapa ett nytt mätsystemsprogram. Arbetet kräver dock goda kunskaper 
i programmet och dess programspråk. 
 
Att arbeta med ett grafiskt programmeringsspråk har inte bara fördelar utan 
även nackdelar. En av nackdelarna är att kodens struktur måste styras genom 
hela programmeringsfasen. Små ändringar i koden kan ställa till problem, t ex. 
kan ett utbytt block medföra att trådar ”hänger i luften”.  
 
När programmering sker i LabVIEW läggs mycket tid på att söka efter block 
som motsvarar den funktionalitet som önskas. När väl rätt block funnits gäller 
det för programmeraren att formatera data så att dessa kan flöda mellan 
blocken. Ytterligare information om programmet LabVIEW finns under 
Appendix 1. 

2.3 Fourier transform allmän beskrivning 
2.3.1 Vad är och varför Fourieranalys.  

Fourieranalys är ett matematiskt verktyg för att bestämma frekvensinnehållet i 
en signal. Genom att undersöka en signals frekvensinnehåll kan man 
åskådliggöra information som inte kan visas på ett vanligt oscilloskop. Till 
exempel olika typer av distorsion som normalt är svårt att se på en signal visas 
med stor tydlighet med FFT (fast fourier transform).  
Fouriersanalys är viktigt när man vill se t.ex. övertoner på kraftnät. Ett annat 
viktigt användningsområde är vibrationsanalys för att härleda mekaniska 
störkällor och obalans i olika typer av maskiner. 
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2.3.2 Fourierserien 
I figur 2:1 nedan visas hur en symmetrisk fyrkantsvåg byggs upp med hjälp av 
första, tredje, femte och sjunde tonen. 
 
 

 
Komponenternas amplituder har plottas som funktion av frekvensen i figur 
2:2. Denna plott kallas i dagligt tal signalens amplitudspektrum och har här 
beteknats med |X(ω)|. 
Av exemplet framgår att för fyrkantsvågen avtar komponenternas amplituder 
med 1/n.  

 
Figur 2:1 

 
t=tiden 
n= antal toner, i detta fallet 7st 
ω= grundfrekvensen 2πf,  f= 50 Hz. 
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Allmänt gäller att:  
* Om signalen x(t) är kontinuerlig, avtar koefficienterna i serieutvecklingen 
med 1/n (ex. fyrkantsvågen) . 
* Om signalen x(t) är kontinuerlig men dess första derivata har 
diskontinuiteter avtar koefficienterna med 1/n2 (ex. triangelvågen). 
* Om signalen x(t) och dess derivator upp till ordning k är kontinuerlig men 
derivatan av ordning k+1 är diskontinuerlig avtar koefficienterna med 1/nk+2. 
 
 

 
 
 
Ytterligare information om fourier serier finns under Appendix 2. 
 

2.3.3 Samplingsteoremet 
Ett sampel är inom signalbehandlingen ett mätvärde t.ex. från ett 
mätinstrument med diskret tidsupplösning. Samplingsfrekvensen talar om hur 
ofta sådana mätvärden tas eller erhålls. 
 
Om samplingen sker på rätt sätt kan det ske utan att informationen i signalen 
påverkas vilket svensk-amerikanen Harry Nyqvist visade 1928.  
Nyquists teorem, eller samplingsteoremet lyder i princip att:   
för att rekonstruera en signal och undvika vikning så måste signalen samplas 
dubbelt så fort som dess högsta frekvens komponent. 
 
Nyquistfrekvensen är halva samplingsfrekvensen för en signal. Den kallas 
ibland för kritisk frekvens. Samplingsteoremet säger att fel i samplingen bara 
kan undvikas om Nyquistfrekvensen är minst dubbelt stor som bandbredden 
av den signal som skall samplas. 
 
Nyquistkriteriet är ett annat ord för samma sak, nämligen att en signal som 
ska samplas inte får ha några frekvenskomponenter ovanför halva 
samplingsfrekvensen 
 

Figur 2:2 
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Ett exempel på samplingsteoremet ser vi i figur 2:3. 
Då en analog signal samplas så måste vissa faktorer uppmärksammas för att 
den samplade signalen skall ge en representativ bild av den analoga signalen. 
Valet av samplingsfrekvens fs = 1/T måste väljas i relation till signalens 
maximala förändring under en samplingsperiod T.  
Om den samplade signalen har en fouriertranform som försvinner 
identiskt utanför intervallet [ −f0 + f0] så kan den kontinuerliga 
signalen rekonstrueras exakt under förutsättning att 
samplingsintervallet T väljas så att: T< 1/2f0. 
 

 
Figur 2:3 Sampling av en analog signal 

 
 
Ett exempel på vikning  
I figur 2:4 visas fouriertransformen av en symmetrisk fyrkantssignal med 
frekvensen 1 Hz. Den skall då innehålla övertoner på 3, 5, 7, ... Hz. 
Samplingsfrekvensen är här drygt 11 Hz, vilket ger Nyquistfrekvensen vid 
ungefär 5,5 Hz. Signalens frekvenskomponenter som är större än 
Nyquistfrekvensen kommer då att vikas (eller speglas) in i transformresultatet. 
I figuren nedan kan vi se hur frekvenskomponenterna för 7, 9 och 11 Hz har 
blivit vikta in i spektrat. 
 

 
Figur 2:4 
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Vikning vid för låg samplingsfrekvens: signalen innehåller frekvenser som har 
högre frekvens än Nyquistfrekvensen. Dessa viks in i transformen och visas 
som falska frekvenskomponenter. 
 
Ett exempel på upplösning 
Samplingsfrekvensen bestämmer upplösningen, bra upplösning i tidsplanet ger 
dålig upplösning i frekvensplanet och tvärtom, se figuren nedan. Vill man 
studera hur signalen ser ut i tidsplanet är den nedre figuren att föredra.  
Om man däremot vill avläsa vilka frekvenser signalens övertoner har ger det 
övre spektrat bättre upplösning, figur 2:5. 
 

 
 

Upplösningen i tids- och frekvensplanet för pulståg med olika 
amplingsfrekvens. 

Figur 2:5 
 

 

2.3.4 Fouriertransform 
Fouriertransformen, efter ”Jean-Baptiste Joseph Fourier”, upptäcktes på 1800-
talet och är en transform som överför en funktion från tidsplanet till en 
motsvarande funktion, en sorts spegelbild, i frekvensplanet. 
Fouriertransformen har stor betydelse inom modern teknik där frekvensanalys 
och signalbehandling är av intresse. Den är definierad som tidskontinuerliga 
och tidsdiskreta signaler. När den används på tidsbegränsade eller periodiska 
signaler benämns resultatet normalt som Fourierserier.  
Det följs av två konsekvenser: 
1) Den samplade signalens spektra är periodiskt i frekvensrummet med 
frekvensen 1/Ts.  
2) Den högsta frekvensupplösningen i den samplade signalens spektra som är 
meningsfull är 1/NTs, där N är antalet sampel. 
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2.3.4.1 Definitioner för Fouriertransform 
Om är styckvis deriverbart och absolut integrerbart då: 

•1 Fourier-transform:  

•1 Invers Fourier-transform:  

 
Under Appendix 3 finns en tabell över vanliga Fouriertransform.  
 
Under Appendix 4 finns en formelsamling med definition och beskrivning av 
Fouriertransform. 

2.3.5 Diskret Fouriertransform (DFT) 
För att signalbehandla (läs frekvensanalyserna) en signal digitalt måste 
signalen samplas. Samplingen medföra vissa begränsningar, för det första kan 
man inte sampla signalen oändligt snabbt, dvs. det måste med nödvändighet 
bli ett visst mellanrum mellan stickproven man tar på signalen. För det andra 
kan man inte heller sampla signalen i oändligt många punkter, eftersom detta 
skulle kräva stora datoresurser. Den samplade signalen kommer att utgöra en 
diskret kopia av den ursprungliga signalen.  
Den tidskontinuerliga Fouriertransformen är en variant av 
Laplacetransformen, med parametern s = б+iω, under förutsättning att б=0. 
Egenskaper för Fouriertransformen är: Linearitet, Derivering, faltning och 
multiplikation samt tids- och frekvensförskjutning. 
 

2.3.6 Fast Fouriertransform (FFT) 
Inom den digitala signalbehandlingen används nästan alltid Fouriertransformer 
enligt Fast Fouriertransform, FFT (engelska, snabb Fouriertransform). Precis 
som namnet antyder är detta ett snabbt och effektiv sätt för att transformera 
den tidsdiskreta Fouriertransformen (DFT). Genom denna transform av en 
signal förvandlas vågformen till en representation i det s.k. frekvensplanet. 
Den diskreta Fouriertransformen (DFT) kan utan större problem 
implementeras i teknisk utrustning men diskreta beräkningar kräver lång 
beräkningstid. Vanligtvis kräver en DFT av en signal med N sampelpunkter 
2N2 multiplikationer, men med hjälp av FFT sjunker denna siffra till i 
storleksordningen 2N * 2logN multiplikationer, dvs. genom att använda Fast 
Fourier Transform (FFT) kunde antalet beräkningar reduceras markant. 
 
Under Appendix 5 finns ytterligare information om FFT och 
amplitudspektrum.  
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2.4 Dimmer allmän beskrivning 
Dimmer är en produkt för dämpning av transformatorer för belysningsändamål 
och finns i olika typer figur 2:6. 
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2.4.1 Typer av dimmer: 
Det finns tre typer av dimmer som används för dämpning av spänningars 
effektvärde: 

1. Triacdimmer (styrs av diac-diod)  
2. Tyristordimmer (styrs av diac-diod) som reglerar sinuskurvan i 

framkant.  
3. Transistordimmer  

 

2.4.2 Dimmrar, och dess funktion  
1. Triacdimmer 

Triacdimmer arbetar efter principen framkantsreglering av sinuskurvan figur 
2:7. Fördelar: Den är styrningsvänlig och billig men med högre ljudnivå.  
 

 
 

Framkantsdimring 
figur 2:7 

 
Kopplingsschema för triacimmer 

 

 
Figur 2:8 

 
2. Tyristordimmern  

Tyristordimmern kan reglera induktiva laster som lysrör, 1-fasmotorer och 
konventionella transformatorer. Tyristordimmern reglerar sinusvågen i 
framkant. Tekniken bygger på att en triac startar vid nollgenomgången och tar 
bort den stigande delen av sinusvågen figur 2:9. 
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Tyristordimmern reglerar sinusvågens framkant. 
figur 2:9 

 
Fördelar: Belysningsstyrning över konventionella transformatorer, 
flerpunktsreglering och finns i kombiutförande dimmer och strömställare.  
 
Kopplingsschema för tyristordimmer 
 

 
För glödlampa 

 
 

 
För konventionella transformatorer 
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För Ø26 mm lysrör och 4-stifts kompaktlysrör 

figur 2:10 
 
Transistordimmer  
Transistordimmern är en universell dimmer som kan reglera både glödljus och 
elektroniskatransformatorer. Elektroniska transformatorer är som regel en 
kapacitiv last dvs. bakkantsdimmer. Mjukstart vid nollspänning (fasreglering i 
bakkant för att undvika skadliga strömspikar). 
Vid regleringen skär transistordimmern nätspänningens sjunkande sinusvåg, 
så kallad bakkantsstyrning figur 2:11.  
 

 
Bakkantsstyrning 

Figur 2:11 
 
Fördelar: Den har inga strömspikar som kan orsaka störningar i 
ledningssystemet, den har Låg startpuls för inkoppling av effekten och är helt 
ljudlös. 
Kopplingsschema för transistordimmer 
 

 
För glödljus 
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För elektroniska tranformatorer 

Figur 2:12 
 

2.4.3 Förenklad beskrivning av Triacdimmers funktion: 
En vanlig (triac-bestyckad) dimmer hackar upp växelspänning i småbitar. 
Spänningen levereras från nätet i en sinuskurva med vågdalar och vågtoppar 
över och under nollinjen. Dimmern börjar räkna tiden från det att kurvan går 
genom noll-linjen och fram till det att strömmen skall slås på. Då börjar 
dimmern leda ström. När sedan kurvan passerar noll-linjen igen, slutar 
dimmern leda ström. Detta upprepas 100 gånger i sekunden, (50 gånger på 
plus-våg och 50 gånger på minusvåg.)  
På det sättet använder man sig alltså av en större eller mindre del av den 
tillgängliga effekten från nätet. Det är denna effekt som gör att lampan lyser.  
Liten effekt = svagt Ljus = billigare förbrukningskostnad! 
 
Teoretisk sett skall triacdimmer effektkurvorna se ut som i följande figur 2:13. 
 
Med stark ljusstyrka på lampan 

 
Med svag ljusstyrka på lampan  
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figur 2:13 

 
Scheman för Effektreglering (Dimmer) med TRIAC som användes i detta 
examensarbete figur 2:14. 
 
 

 
Figur 2:14 

 

3 Programmering 

3.1.1 GPIB styrning i Lab VIEW 
Datorn och oscilloskopet ansluts genom GPIB-kort och GPIB-kabel, sedan 
förbereds oscilloskopet för GPIB-styrning samt tilldelas instrument adress 
t.ex. 7 enligt manualen till oscilloskopet. Kommunikation mellan dator och 
mätinstrument sker oftast i ASCII-form. Frågar man ett mätinstrument efter ett 
mätvärde så skickar det tillbaks mätvärde som ett textsträng figur 3:1. 

0,1 μ F 

22 K 

10 K 

     
TRIAC 

Vridpotentiometer   
1M
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Figur 3:1 

 
3.1.2 Avläsning och översättning av textsträngar 

När kommunikation med oscilloskop upprättats tillkallas en funktion som 
heter GPIB read för att avläsa strängen. Den avlästa strängen tolkades fel 
eftersom oscilloskopet skickade strängen som en hel rad med kommatecken 
som skiljer mellan varje värde. Applikationen tolkade kommatecknet som ett 
decimaltecken och inte som skilda värden. Programmet förväntade sig att alla 
värden skulle stå på var sin rad. För att lösa detta problem lades en funktion in 
som bytte alla kommatecken mot en ny rad figur 3:2.  

 

 
Figur 3:2  

 
På samma sätt dök ett liknande problem upp, oscilloskopen decimalavskiljer 
talen med en punkt och inte med ett kommatecken. Detta medförde att 
applikationen inte klarade av att skilja ut de olika flytttalen ur den 
inkommande strängen. Därför byttes punkten mot ett kommatecken, och 
därefter översattes själva strängen med hjälp av ”Fract/Exp String To 
Number” funktion till siffror figur 3:3. 
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Figur 3:3 

 
3.1.3 Ritning av signal och FFT (fouriertransform) kurvorna. 

Värdena som kom in från strängen bearbetades och alla kommatecken byttes 
nu mot en ny rad figur 3:4.  
 

 
 

Figur 3:4 
 

Kurvan insignal kunde ritas efter identifiering av x och y axlar och med hjälp 
av funktionen ”build waveform.vi” och ”waveform scale and offset.vi”. 
Maximum och minimum värdena avlästes med hjälp av funktionen ”waveform 
Min Max.vi”. Kurvans FFT –spektrum tillkallades och ritades med hjälp av 
funktionen (FFT Spectrum (Mag-Phase).vi). FFT-kurvorna ritades både med 
logaritmiskskala och linjärskala figur 3:5. 

 
 

 

 
Figur 3:5 

 

3.1.4 Indikationsdata sparas 
För att kunna gå tillbaka och avläsa var störningarna har uppstått och hur 
länge det varade, infördes en klocka figur 3:6 som läser av tiden medan 
programmet körs. 
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Figur 3:6 

  
De störningar som uppstår lokaliseras, frekvensvärden och antal spikar 
indikeras se exemplet i figur 3:7. Resultatet ritas upp i ett diagram. 
 
 

 

 
 

Figur 3:7 
 

För att underlätta avläsningen av tid och frekvens införs en funktion som visar 
resultatet i form av en tabell. I tabellen indikeras både tid- och 
frekvensresultatet samtidigt figur 3:8.  

 
 
 

 
 

Figur 3:8 
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Det indikerade resultatet sparas som en fil som man själv döper. I ”number of 
acquisition” kan man bestämma hur länge programmet skall köras och i 
”number of points/acquisition” hur många mätningar per sekund man vill ha i 
exemplet nedan har jag ställd det för två mätningar per sekund. Man öppnar 
filen med t.ex. programmet Word, Excell eller Anteckningar figur 3:9. 
 

 

 

 
 

 

Figur 3:9 
3.1.5 Stoppknappen  

Blocken stopp är lokala variabler och är knutna till knappen Stoppa program 
på fliken Drift. Genom en enda knapp stoppar man alla loopar dvs. avbryter 
exekveringen i alla programsekvenser figur 3:10. 
 
 

 

 

 

 

Figur 3:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här mätter i två minuter 
två gåner er sekund  
med en  sinuskurva 
med grundfrekvens 
20000 Hz  
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3.1.6 Hierarkisk bild av program uppbyggnad figur 3:11. 
 

 
 

Figur 3:11 
3.1.7 Bilder av själva programmen från diagramfönstret figur 3:12a, 3:12b. 

 

 
figur 3:12a 
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figur 3:12b 

 

3.1.8 Bild av själva programmen från panelfönstret figur 3:13. 
 

 
 

Figur 3:13 
 

4 Testning  

4.1 Jämförelse mellan teori och laboration i Simulerad miljö 

4.1.1 Med signal generator 
För att generera testsignaler av olika typer används ofta en s.k. 
funktionsgenerator. Den kan generera signal med inställbar form (sinus, 
fyrkant, etc.), frekvens och amplitud. Signalen skickas in till oscilloskopet, 
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och avläses av mätinstrumentet och resultatet lagras i en fil för att göra det 
möjligt att senare kunna komma tillbaka och avläsa dem. 

 
4.1.1.1 Det förväntade amplitudspektrum för rektangelpulståg 
I detta fallet väljer jag nedanstående funktion. f(t) kan beskrivas som  

015

105
{)(

<<−−

<<
=

tför

tför
tf

 

Funktionen f(t) har perioden T= 2 dvs. f = 0,5 Hz. För att bestämma 
fourierkoefficienterna  för en udda funktion bn använde jag formeln  

( ) 1,2,3,...nför  sin)(2*2 2

0
=Ω= ∫

T

n tdtntf
T

b

 
och resultatet blir i detta fallet  

 
( )π

π
n

n
bn cos110 −≡

 

  
Detta leder till  

{ ,...5,3,1nför 20

,..6,4,2nför 0

=

== πn
nb  

  
Fourierutveklingen beskriver rektangelpulserna som sammansatta av en 
konstant term (=5) och med n= 1,2,3,… osv. ger detta att vi får 
sinussvängningar (toner) med vinkelfrekvenserna (2πf = 
2π ∗ 0,5), (2 ∗ 2π ∗ 0,5), (2 ∗ 3π ∗ 0,5), (2 ∗ 4π ∗ 0,5) rad/s  
och med amplituderna 20/π, 0, 20/3π, 0, 20/5π,…  
Amplituderna illustreras med amplitudspektrum enligt figur 4:1. de avsätts 
därvid som staplar vid respektive vinkelfrekvenser, alternativ motsvarande 
tons nummer.  
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Figur 4:1 

4.1.1.2  Resultatet som man får genom applikation 
 
Fyrkantsvåg och dess FFT med logaritmiskskala. Kurvan sjunker precis som 
en logaritmiskkurva skall göra. 
   
 

   

Figur 4:2 

5 

- 5 

T/2 

f(t) 

tT=2 

f0 = 1/T= 1/2 

π f0 
1 

3πf0 
3

5π f0 
5

7π f0 
7

ω 
n

Amplitudspektrum 
För rektangelpulståget 20/π 

 
     5

f0  = 6250  

f0  f3   f5   
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FFT-diagram med linjärskala för fyrkantsvågen. 
Grundfrekvensen är 6250 Hz, amplituden är 11V det ligger utanför skalan 
eftersom det är svårt att ställa skalan medan programmet är igång. 
 

 
 

Figur 4:3 
 
 
Slutsats: resultatet från applikationskurvan och den teoretiskakurvan med både 
linjärskalan och logaritmiskskalan stämmer ganska bra dvs. det andra 
amplitudspektrumet (3/T) sjunker med faktor 1/n. Upplösningen på 
diagrammen är dåligt eftersom skalan på kurvorna är svåra att ställa in när 
programmet är igång.  
 

4.1.1.3 Det förväntade amplitudspektrumet för triangelkurvan (figur4:2). 
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Figur 4:2 

4.1.1.4  Resultatet som man får genom applikationen 
 
Triangelvåg och dess FFT med logaritmiskskala. Kurvan sjunker logaritmiskt 
och det tredje amplitud spektrumet sjunker med faktor 1/ n. Figur 4:5 
 
 
 

 
 

 
Figur 4:5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

     A 

π f0 
1 

3π f0 
3 

5π f0 
5 

7π f0 
7 

ω 
n

Amplitudspektrum 
För triangelvåg 

A/3n 
A/5n 

A/7n 

f0  = 6250  

f0  f3   f5   
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FFT-diagram med linjärskala för triangelkurvan. Grundfrekvensen är 5000 
Hz, amplituden är 5,9 V. Figur 4:6.  

 

 
 
 

Figur 4:6 
 
Slutsats: jämför man den teoretiska kurvan med den förväntade 
applikationskurvan så stämmer resultatet ganska väl då det tredje 
amplitudspektrumet (3/T) sjunker med faktor 1/n2. 
Det kan vara svårt att avläsa exakta mätvärden från panelfönstret när 
programmet är igång men värdena sparas i en fil och på så sätt kan man gå 
tillbaka och avläsa resultatet vid ett senare tillfälle.   
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4.1.1.5 Det förväntade amplitudspektrumet för sinuskurvan (figur4:3) 
 
 

 

          
Figur 4:3 

4.1.1.6 Resultatet som man får genom applikationen 
 
Sinusvåg och dess FFT med logaritmiskskala 
 

 
 

 
Figur 4:8 

Upplösningen på FFT logaritmiskskalan är dåligt eftersom skalan på kurvorna 
är svåra att ställa in när programmet är igång.  

f0  =50 KHz 

f0   
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FFT-diagram med linjärskala för sinusvågen. 
 

 
 

Figur 4:9 
Beräkning av amplituden:  
Späningen topp till topp avläst i oscilloskopet: Vp-p = 22 volt. 
Effektiv värde på spänningen:  
Veff = Vp-p / (2*√2) = 22 / (2 * √2) = 7.8 volt.  
Grundfrekvensen: ca 50kHz 
Slutsats: resultatet från det beräknade kurvan stämmer med den teoretiska 
kurvan eftersom max-amplituden stämmer vid avläsning av denna frekvensen. 
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4.2 Test i laborationssalen 
4.2.1  Med spänning från nätet  

 
Här testades att ta in en signal från elnätet dvs. inkopplade oscilloskopet till en 
prob som transformerar spänningen med x100: 
Veffektiv = 230, Vp-p = 230*2*√2 = 650 volt, 650/100= 6,5 volt.  
Resultatet stämmer eftersom vi har 1 volt per ruta och Vp-p = ca 6.5 volt. 
Resultatet blev kurvan till vänster. Till höger har vi FFT-diagram för 
insignalen i logaritmisk skala. Upplösningen på FFT logaritmiskskalan är 
dåligt för att skalan på kurvorna ställdes in automatiskt vid program start. 
 

 
Figur 4:10 

 

Linjärskalan för FFT diagram. Amplituden blir avhuggen och det går inte att 
ändra skalan medan programmet är igång. 
  

 
 

Figur 4:11 



 

 
 
30 

4.2.2 Test med lampa som dimmer 
 
4.2.2.1  Mätning parallellt över lampan 
Dimmern kopplades till elnätet sedan mätte jag parallellt över lampan med en 
prob på x100. Man kunde se hur störningarna från lampan påverkar 
spänningen markant. Detta syntes på kurvan eftersom den blir hackad när man 
vred på potentiometern. Då man släpper på mycket ljus (starkt lysande lampa) 
får man en nästan ostörd sinus signal. Men när man släpper på mycket litet 
ljus (svagt lysande lampa) så stryps sinussignalen och störningar lokaliseras på 
den hackiga kurvan. På linjärskalade FFT-diagramen visades spikarna tydligt. 
  

4.2.2.2 Svagt ljus på dimmer 
 

 
Figur 4:12 

 

 

Figur 4:13 
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4.2.2.3 Med mellanstark ljusstyrka på lampan 
 

 
Figur 4:14 

 

 
 

Figur 4:15 
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4.2.2.4 Med stark ljusstyrka på lampan 
 

 

Figur 4:16 
 

 
 

Figur 4:17 
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4.2.2.5 Då man mäter mellan fas och jord 
 

Om man mäter mellan fas och jord före dimmern så får man en 
spänningskurva som är en vanlig sinuskurva från elnätet. Kurvan påverkas ej 
om man vrider på potentiometern under mätningen och det beror på nätets 
”styvhet”. Det krävs större strömuttag för att ge störningar på nätet.   

 

Figur 4:18 
 

 
 

Figur 4:19 
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4.2.3 Test i faktisk miljö vid stationen ”Rubinen”.  
Störningar är ett känt problem på stationen Rubinen. Misstanken är att en 
tankstation där bussarna tankar gas kan vara upphovet till störningarna. 
Programmet testades i denna miljö och bekräftade att störningar fanns. 
Programmet fångade upp och indikerade på vilka frekvenser störningarna 
fanns. Då ingen pump är igång förblir spänningskurvan ostörd.  
Figur 4:20 visar denna spänningskurva, grundfrekvensen ligger på 50 Hz och 
amplituden på ( 2 / 3.2 ) * 325 = ca. 203 V. Siffran 2 är amplituden på grund-
frekvensen avläst i FFT-logaritmiskskalade kurvan, 3.2 är max värde på 
insignal, 230 = Veffektiv och 325 V är nätspännings topp till topp värde Vp-p= 
230* √2= 325V. 

 
 

Figur 4:20 
 

Figur 4:21 visar en förstorning av samma spänningskurva som i figur 4:20. 
 

Figur 4:21 

325V 

-325V 
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Då någon pump var igång kunde man se hur störningar påverkade sinuskurvan 
i form av ett små hack på kurvan. Störningar var dock inte så stora att man 
kunde få mätdata på dem. Figur 4:22 visas spänningskurvan med dessa 
störningar. Mätdatan avlästes grafiskt: grundfrekvensen ligger på 50 Hz, tredje 
övertonen syns inte pga. att man har installera ett filter som skall filtrera 3:e 
övertonen. Femte övertonen ligger på ca. 250 Hz och sjunde övertonen ligger 
på ca. 350 Hz. Amplituden för grundfrekvensen kunde inte avläsas i kurvan 
eftersom den är avklippt. Amplituden för 3:e övertonen är noll och amplitud 
för 5:e övertonen är (( 0.09 / 3.56 ) * 325 ) = 8.22 V. 
0.09 är värdet som avlästes i FFT-linjärskalapå 5:e övertonen, 3.5 är maxvärde 
på kurvan insignal, , 230 = Veffektiv och 325 V är nätspännings topp till topp 
värde Vp-p= 230* √2= 325V.  
 

 
Figur 4:22 

 

Figur 4:23 visar en förstorning av samma spänningskurva som i figur 4:22. 
Här kan man se femteövertonen tydligt på frekvensen 250 Hz. 
 

  
Figur 4:23 

325V 

-325V 
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4.2.4 Analys av övertoner i det svenska el nätet 
Det svenska distributionsnätet har inte haft några stora problem med övertoner 
än så länge, övertonsnivåerna har varit hanterbara.  
Men i takt med den ökande användningen av elektroniska utrustningar ökar 
också övertonshalterna i distributionsnäten och de överordnade näten. 
Energibolagen är dock positiva till användning av kurvformförstörare i t.ex. 
lågenergilampor, reaktiv effektkompensering samt varvtalsreglering av 
elmotorer.  
 
De svenska elnäten för allmän eldistribution är konstruerade och byggda för 
trefasig femtioperiodig växelspänning. Elnätets grundfrekvens eller grundton 
ligger på 50 Hz. Växelspänningskurvan för elnäten förväntas vara 
sinusformad. Alla belastningar som ansluts, drar emellertid inte alltid 
sinusformig ström. Följden av sådana olinjära strömuttag blir att den från 
början sinusformade spänningen deformeras. Den deformerade spänningens 
kurvform kan analyseras med avseende på dess frekvensinnehåll. Det 
frekvensspektrum man finner kan indelas i dels frekvenser som är 
heltalsmultiplar av grundtonen, s.k. harmoniska övertoner och dels frekvenser 
som inte är heltalsmultiplar av grundtonen s.k. mellantoner. 
 
Övertoner har alltid funnits i elnätet på grund av olinjära 
magnetiseringsströmmar i generatorer, motorer och transformatorer. 
Övertonströmmar och övertonsspänningarna är då i allmänhet mycket små. 
Större betydelse för övertonshalten har elektriska utrustningar särskilt 
kraftelektroniken. Frekvensomvandlare, mjukstartare, likriktare och 
växelriktare är exempel på apparater som innehåller halvledare och genom sitt 
olinjära arbetssätt förvränger strömkurvan och genererar övertoner. 
 
Övertoner är en del av problemområdet elkvalitet. Det som kännetecknar just 
övertoner är att de ofta uppstår som en oönskad egenskap hos anslutna 
apparater. De ger i allmänhet en kontinuerlig påverkan från kundanläggningen 
och sprids via nätet till andra kunder. Kunden har inget egenintresse av att 
begränsa nätpåverkan så länge den egna utrustningen fungerar 
tillfredställande. Nätägare däremot har ett ansvar för spänningsgodheten och 
måste leva upp till de krav som alla kunder har rätt att ställa på 
leveranskvaliteten. En störning skall elimineras vid sin källa och apparaten 
måste konstrueras så att de inte stör elnätet.  
 
Övertoner i elnätet uppkommer när man ansluter apparater vilkas strömuttag 
är olinjärt. Detta kan betraktas som att apparaten tar grundtonström från nätet 
och matar in övertonsströmmar till nätet dvs. fungerar som en strömgenerator 
för övertoner. De distorderade strömmarna åstadkommer spänningar som inte 
heller är sinusformade. Nätspänningen påverkas mest om nätets impedans är 
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stor, dvs. nätet är svagt. Påverkan kan minskas om nätimpedansen minskas 
dvs. nätet görs starkare. I svenska elnät uppträder framför allt övertoner av 
udda ordningstal. Jämna övertoner uppträder endast om strömmens/ 
spänningens positiva och negativa halvperiod deformeras olika. 
 
Övertoners inverkan på elnätet kan förekomma: dels som 
uppvärmningsproblem i olika anlägningsdelar och dels som 
funktionsstörningar hos elektronisk utrustning. Uppvärmning ger 
energiförluster, snabbare åldrande av bl.a. isoleringsmaterialet i utsatta 
anlägningsdelar samt funktionsstörningar hos ansluten utrustning. 
Funktionsstörningar hos elektronisk utrustning leder till att apparaten måste 
återstartas eller går sönder. 
 

4.2.5 Resultat av mättningen på stationen Rubinen:  
Mätningar har visat att reduceringen av tredje övertonen har lyckats eftersom 
man installerat ett tredje övertonsfilter för användning i 3-fassystem med 
nolledare installerats. Man kopplade tredjeövertonsfilter i serie med nolledaren 
och då höjdes impedansen i kretsen. För att undvika problem med tredje 
övertonen bör man redan på planeringsstadiet välja belastningsobjekt som 
genererade minsta möjliga tredje övertonström.  
Femte övertonen är fortfarande ett känt problem vid gas tankningsstationen 
Rubinen men eftersom övertonerna inte är så höga har man valt att avvakta 
med någon åtgärd. 
 

5 Avslutning 

5.1 Slutsats 
Detta examensarbete visar att kraftbolagen kan använda ett digitaltoscilloskop 
tillsammans med GPIB och den programvara som har utvecklats i detta 
examensarbete som en billig och effektiv metod för att hitta störningar. 
Man bör observera att metoden är ganska grov dvs. snabba transienter fångas 
ej av systemet.  
 
Det ökade behovet att mäta störningar hos kraftbolagen ställer krav på 
mätinstrument och metoder för ändamålet. Försöken med oscilloskopet visar 
på en enkel och kostnadseffektiv metod att utföra dessa mätningar dock för 
enkla mätningar.   
 
Instrumenten ”oscilloskopet och datorn” finns tillgängliga hos nästan alla 
företag som arbetar med el. På så sätt är det ett redan tillgängligt instrument 
som är lätt att ta med till olika mätplatser. Kunskapen om hur oscilloskop 
fungerar finns redan på arbetsplatserna. 
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Kombinationen mellan programmet som skapades i LabVIEW, GPIB och 
oscilloskopet fungerar väl. Man kan avläsa insignalen och Fast 
Fouriertransformera den. Avläsning av amplitudspektrumet visar för vilka 
frekvenser störningar uppstår.   
 
Nackdelen med utrustningen är att kommunikationen (GPIB) mellan 
oscilloskopet och datorn är långsam och om störningar uppkommer medan 
programmet uppdaterar sig så kan det hända att information om störningar går 
förlorade. 
 
En bättre och säkrare metod för avläsning av insignal och FFT-kurva är att 
använde en spektrumanalysator, men då handlar det om att införskaffa teknik 
till en betydligt högre kostnad, eftersom spektrumanalysatorn i motsatts till 
den utrustning som använts i mätningarna i detta arbete, inte ingår i den 
normala utrustningen hos kraftföretagen. Dessutom måste personalen som 
skall utföra mättningar utbildas på instrumentet.  
 
På Öresundskraft tyckte man att detta examensarbete var av stort interesse 
eftersom Öresundskraft strävar efter att förbättra kvalitet på elen. En enkel 
metod att hitta störningar och hur de uppkommer ger möjlighet att stoppa 
dessa.  
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Appendix 1: Grundläggande funktioner i LabVIEW 

• Menyer och paletter 
I LabVIEW finns många paletter och den första programmeraren stöter på är 
verktygspaletten. Denna kan fås fram genom att klicka på Show Tools Palette i 
rullgardinsmenyn Windows i antingen panel- eller diagramfönstret (detaljerad 
beskrivning följer nedan). Verktygspaletten (figur 2:1) har tio olika knappar 
med följande funktioner: 
 

 
Figur2:1 

 
1. Operating tool: symboliseras av en hand och används för att editera siffror 
och text samt ändra värden på kontroller. 
2. Positioning tool: symboliseras av en pil och används för att välja, 
positionera samt storleksförändra objekt i panel- eller diagramfönstret. 
3. Labeling tool: symboliseras av bokstaven A och används för att editera och 
lägga till textetiketter. 
4. Wiring tool: symboliseras av en trådrulle och används för att dra 
kopplingstrådar mellan data terminaler. 
5. Object pop-up tool: symboliseras av en svart pil och en tabell: används för 
att visa pop-up menyer som ett alternativ till att högerklicka. 
6. Scrolling tool: symboliseras av en hand och används för att som namnet 
anger skrolla igenom ett fönster. 
7. Set/Clear breakpoints tool: symboliseras av en röd punkt med tillhörande 
svart pil och används för att sätta respektive ta bort breakpoints. 
8. Probe tool: symboliseras av en cirkel innehållande bokstaven P och 
används för att sätta prober för att avläsa värden på trådar under avlusning av 
applikationer. 
9. Get colors tool: symboliseras av en pipett och används för att inhämta färg. 
10. Paintbrush tool: symboliseras av en färgpensel och används för att 
färglägga valda objekt.                    
 

• Panelfönstret 
I panelfönstret (figur 2:2 ), vars bottenfärg är grå, definieras de variabler som 
skall användas och det är också här som variablers värde visas under 
programkörningen. 
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Figur 2:2 

 
I LabVIEW finns två typer av variabler, kontroll- och indikatorvariabler. 
Kontrollvariabler avger värden medan indikatorvariabler tar emot och visar 
värden. Genom att högerklicka i panelfönstret hämtas kontrollmenyn upp 
(figur 2:3). 
 

 
Figur 2:3 

Kontrollmenyn innehåller alla tillgängliga kontroll- och indikatorvariabler. 
Variablerna deklareras genom att de dras från kontrollmenyn och släpps i 
panelfönstret. 

 

• Diagramfönstret 
Diagramfönstret (figur 2:4), vars bottenfärg är vit, innehåller den källkod som 
tillhör frontpanelen. När en variabel läggs till i panelfönstret kommer 
variabelns motsvarande programvariabel att läggas till i diagramfönstret. Man 
växlar mellan Panelfönstret och diagramfönstret genom att trycka (Ctrl E). 
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Figur 2:4 

 
Genom att högerklicka i diagramfönstret fås en funktionsmeny (figur 2:5) upp 
i vilken olika element kan väljas genom ”dra och släpp” metoden. Ett element 
kan vara en primitiv operand som t ex. addition, eller mer komplexa som t ex. 
ett SubVI. 
 
 

 
Figur 2:5 

 
LabVIEW kompileras i bakgrunden av LabVIEW: s exekveringsmotor.  
 

• VI och SubVI: s – LabVIEW: s subrutiner 
Virtuella Instrument, VI, är programeringselement i LabVIEW. Ett VI består 
av ett panelfönster, diagramfönster samt en ikon som representerar VI: t. Ett 
VI kan vara ett huvudprogram eller används i ett huvudprogram i form av en 
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subrutin, ett SubVI. Flera VI kan användas tillsammans för att skapa stora 
applikationer. 
Ett SubVI består precis som andra VI av panelfönster och diagramfönster som 
kan fås fram genom att dubbelklicka på ikonen för önskat SubVI. Ett SubVI 
skapas genom att markera de delar som skall ingå och därefter klicka på 
Create SubVI under Edit i diagramfönstrets menyrad. I detta examensarbetets 
program har sex likadana schema ersatt med ett enda SubVI . (figur 2:6)  

 
 
 

      
Figur 2:6 

 

 
En SubVI figur (till vänster) ersätter sex stycken likadana scheman (till höger) 
i huvudprogrammen 
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Appendix 2: Några signaler och deras Fourierserie  
 
 

///11111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

45

Appendix 3: Tabell över vanliga Fouriertransform 
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Appendix 4: Formelsamling: definition och beskrivning av 
Fouriertransform 
 

• Tidskontinuerlig Fouriertransform 
 
För en kontinuerlig funktion av en variabel f(t), definieras Fouriertransformen 
F(t) som:  

 
Motsvarande inverstransform: 

 
Där j är kvadratroten av 1 och e är den naturliga logaritmens bas. 

 

• Tidsdiskret Fouriertransform 
Fouriertransformen för en reell- eller komplexvärd funktion, definieras som: 
Beakta en komplex seriers x(k) med N sampel av formen: 

 
Där x är ett komplext nummer 

 
 
Antag att serien utanför 0, N-1 är utbredd N-period, XK = XK+N för alla K, FT 
av denna serie skulle betecknas som X(k), den skulle också innehålla N 
sampel. Denna transform skulle definieras som  
 

 
Motsvarande inverstransform: 

 
Det är klart att funktionen här beskrivs som komplex serie, reella värden kan 
representeras genom att sätta den imaginära delen till 0. Generellt, 
transformen till frekvensdomän skulle bli en komplex form funktion, med 
amplitud och fas.  

 
Följande diagram visar sambandet mellan serie index och frekvensområdes 
samplade index.  
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Till exempel om följande kurva (till vänster) representerar en tidskurva med 

periodtiden T, då skulle kurva (till höger) visar värdet i frekvensdomänen..  
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Appendix 5: Några signaler och deras autokorrelationer och 
amplitudspektra 
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