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Sammanfattning 
 
Föreliggande rapport är avsedd som ett examensarbete i elektroteknik (20p). 
Syftet med arbetet är att skapa en applikation för att finna störningar på 
lågspänningsnätet upp till 95kHz. Bakgrunden till arbetet kommer från 
energibolagen som vill kunna skicka datainformation direkt på 
lågspänningsnätet, detta vill de kunna göra med hastigheter mellan 2k – 
95kHz. Beroende på med vilken hastighet man vill skicka information kan 
störningar mellan givna frekvenser hindra datatransmissionen, därför är det 
viktigt att hitta vid vilka frekvenser störningarna uppstår så att lämpliga 
åtgärder kan vidtas.  
 
Grundläggande delar i applikationen är ett oscilloskop för mätning, dator med 
GPIB- kort för upptagning av data och LabView programvara för hantering av 
data. För frekvensanalys kommer Fast Fourier Transform, FFT, att användas, 
varvid en grundläggande beskrivning kommer att medfölja.  
 
Nyckelord: GPIB, LabView, Fourieranalys, FFT 



  

Abstract 
 
This report is intended as an examination thesis in electrotechnical science 
(20p). The purpose of this report is to create an application to find interference 
on the low voltage power line up to 95 kHz. The report is a result of the 
energy companies will to send data transmissions on the low voltage power 
line, with speeds between 2 k – 95 kHz. Depending on what speed you would 
want to send the information with interference between these frequencies may 
hinder the transmission. Because of this it is important to find at which 
frequencies the interference occur so that preventive measures may follow.  
 
Essential parts in the application are, oscilloscope for measurement, computer 
with GPIB-card for collecting data and LabView software for analyses of the 
collected data. Fast Fourier transform, FFT, will be used for frequency 
analysis, at which a detailed account will follow.        
 
Keywords: GPIB, LabView, Fourier analysis, FFT 
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Inledning 
 
Bakgrund 
I ett allt mer energislukande samhälle där konkurrensen på elmarknaden ökar 
söker nu energibolagen efter nya lösningar som på olika sätt kan spara pengar, 
spara energi, underlätta olika arbeten och underlätta för sina kunder. En sådan 
underlättande lösning har under senare år vuxit fram och blivit mer och mer 
populär bland energibolagen, nämligen att skicka information om 
energiförbrukning via det befintliga elnätet, att avläsa ett hushålls 
energiförbrukning utan att skicka en avläsare till platsen. Fördelarna med detta 
är många. Eftersom alla elledningar redan är dragna slipper man lägga pengar 
på att dra nya datakablar. Det underlättar för energibolagen som snabbt läser 
av en elmätare på några sekunder istället för att skicka en avläsare vilket kan 
ta lång tid. I och med den snabba avläsningen kan kunden snabbt få 
information och insikt om sin energiförbrukning, vilket om möjligt med olika 
åtgärder kan leda till att kunden minskar sin energiförbrukning. Med allt detta 
i åtanke inser man snabbt att en bra lösning på att skicka information via 
elnätet direkt kan spara pengar och energi åt både kund och leverantör. 
 
Syfte 
Denna lösning finns idag väl utvecklad men med vissa problem. Ett problem 
är att det uppstår mycket störningar på elnätet som i sin tur kan resultera i att 
datatransmissionen slås ut. De flesta företag som utvecklar tekniken vill skicka 
information på frekvenser runt 80kHz. Syftet med detta examensarbete är att 
skapa en applikation som hittar störningar mellan 2 kHz och 95 kHz, och 
anger vid vilken frekvens och tidpunkt de uppstod. Om man känner till dessa 
parametrar kan man sedan vidta lämpliga åtgärder för att minimera eller helt ta 
bort störningarna.  
 
Problemformulering 
Tillverka ett mätinstrument som på lågspänningsnätet loggar vid vilka 
frekvenser och tidpunkter störningar uppstår upp till 95 kHz. Loggningen ska 
vara aktiv under en längre tid, minst ett dygn. Den insamlade informationen 
skall vara enkel att tyda, tekniskt och visuellt. I mån av tid kan extra 
funktioner läggas till om de anses göra den slutliga applikationen bättre.    
 
Avgränsningar 
Då mitt mål och syfte är att skapa en applikation som klarar av att registrera 
störningar upp till 95 kHz på lågspänningsnätet kommer avgränsningarna att 
ligga i den teknik jag använder mig av och inte i programvaran som framtas. 
Dessutom kommer jag att försöka hålla gränssnittet på programvaran så enkel 
som möjligt då avsikten är att personer utan högskoleutbildning inom 
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elektroteknik ska kunna använda sig av applikationen. I mån av tid kommer 
jag ägna mig åt att skapa en snygg design på användargränssnittet.  

1 Grundläggande teori 

Jag har valt att arbeta med oscilloskop som mätinstrument, informationen från 
detta överförs via GPIB till en kontrollenhet i detta fall en dator. För att 
undersöka informationen och få fram de intressanta och relevanta värdena har 
jag valt att arbeta i LabView en grafisk programmeringsplattform. 
Eftersom Frekvensanalysen i applikationen sker med Fast Fourier Transform 
(FFT) kommer en kort teoridel om Fourieranalys. De tre senare delarna 
innehåller teori om GPIB och LabView och oscilloskop. De läsare som redan 
besitter kunskaper inom ämnena kan hoppa direkt till den tillämpade delen. 
Till oscilloskopet medföljde användarmanual och programmeringsmanual. 
Uppgifterna för Fourieranalys och LabView är främst hämtat ur läroböcker 
använda vid högskolor och universitet i Sverige, och för GPIB delen är 
uppgifterna hämtade från National instruments hemsida. [1,2,3,4,5]. 

1.1 Fourieranalys 
Fourieranalysen ger oss ett verktyg som vi kan använda för att beskriva en 
signal med hjälp av en kombination av stationära och sinusformade 
komponenter. Utan att gå allt för djup kommer jag nedan att beskriva de 
grunder som möjliggör frekvensanalys av en signal. 
 
Antag att vi har en signal x1(t), en signal som vi saknar matematisk teknik för 
att beskriva. Genom att ersätta den okända x1(t) med en känd signal x2(t) kan 
behandling av signalen avsevärt förenklas. För att anpassa x2(t) till x1(t)  väljer 
vi en tidslucka t1<t<t2. Vi multiplicerar nu x2(t) med en konstant C12 och låter 
den approximera x1(t) dvs. 
 

1 12 2 1 2( ) ( )x t C x t för t t t= < <    (1) 
 

För att välja C12 så bra som möjlig måste vi definiera en felsignal xe(t) enligt 
 

1 12 2 1 2( ) ( ) ( )ex t x t C x t för t t t= − < <    (2) 
 
Vi använder oss nu av minsta kvadratanpassning vilket medför att vi 
bestämmer ett värde på C12 som minimerar effekten i felsignalen. Vi väljer att 
minimera effekten därför att stora positiva och negativa avvikelser senare kan 
ta ut varandra. Effekten i felsignalen är proportionell mot xe

2(t). Om ε är 
medelvärdet av effekten får vi  
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Nu deriverar vi ekvationen och sätter derivatan lika med noll  
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Vi löser ut C12  
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∫
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Om C12 = 0 innehåller x2(t) inte någon komponent av x1(t) i intervallet t1<t<t2. 
Vi säger då att signalerna är ortogonala. För att få bra approximationer krävs 
det oftast att man använder sig av flera signaler x3(t), x4(t), o.s.v. Viktigt är 
dock att välja dessa signaler ortogonala. 
 

1 12 2 13 3( ) ( ) ( )x t C x t C x t′= +     (6) 
 

Konstanten C´12 värde kommer efter beräkningar att bli samma som C12 som 
då förblir oförändrad om x2(t) och x3(t) är ortogonala. För att hela tiden 
förbättra signalen kan vi bara addera ytterligare en ortogonal signal. Detta kan 
göras utan hänsyn till alla andra i approximationen ingående signaler.  
   

1.2 Fourierserier 

Signalerna sin(nω0t) och cos(nω0t) är ortogonala för alla heltalsvärden på n  
över varje tidsintervall som svarar mot periodtiden T0 för den lägsta 
förekommande frekvensen, vilket gör att uppdelning av en signal i sinus- och 
cosinustermer utgör en analysmetod som kan andvändas på signalen. 
    
En periodisk signal x(t) kan skrivas 
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där 0 02 /Tω π=  
 
Koefficienterna, An och Bn, kan beräknas med sambandet i 5. 
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där n=1,2,3 
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där n=1,2,3 
 
Koefficienten A0 beräknas på samma sätt som övriga koefficienter med hjälp 
av ekvation 5. A0 är dock signalens likspänningskomponent, medelvärde, 
vilket direkt kan utnyttjas och vi får ekvationen 
 

0

0

/ 2

0
0 / 2

1 ( )
T

T

A x t dt
T −

= ∫     (10) 

 
Om x(t) är en udda funktion så blir An=0. Detta eftersom cos(nω0t) är en jämn 
funktion varpå produkten x(t)cos(nω0t) blir udda. En udda funktion integrerad 
runt t=0 blir alltid noll. Vice versa gäller Bn som blir noll om x(t) är jämn. 
Detta medför att vi kan uttrycka serien i ekvation 7 genom att sinus- och 
cosinustermer slås ihop parvis och uttrycks med en fasvinkel φn. 
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= + −∑    (11) 

 

där  2 2
n n nC A B= + , och arctan n

n
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⎛ ⎞

= − ⎜ ⎟
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Detta erhålls på följande sätt. 
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A0 är signalens medelvärde eller likspänningskomponent. C1 är signalens 
grundton, C2 och C3 signalens första och andra överton o.s.v. Fourierserien 
kan även uttryckas på komplex form med hjälp av Eulers formler.  

1.3 Fouriertransformen 
Fouriertransformen är en matematisk teknik som kan användas för att ta fram 
en signals frekvensegenskaper. Till skillnad från fourierserien släpper vi här 
kravet på att signalen skall vara periodisk. Fourierserien, som tidigare visats, 
kan även uttryckas på komplex form med hjälp av Eulers formler. Vi kommer 
att få  
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Nu sätter vi in Cn i uttrycket för x(t) vilket ger  
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Eftersom signalen nu inte längre behöver vara periodisk låter vi T0 gå mot ∞. 
Detta medför att vi kan se signalen som ett engångsförlopp med en enda lång 
period, vi får 
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Summan i ekvation 13 övergår nu i en integral  
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Uttrycket inom klammerparates betecknar vi nu X(ω) 
 

( ) ( ) j tX x t e dtωω
∞
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= ∫     (16) 
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Uttrycket i Fourierintegralen visar hur energin i signalen x(t) är kontinuerligt 
fördelad i frekvensdomänen. Eftersom X(ω) är komplext innehåller den 
förutom amplitud även fas information.  
 

1.4 Sampling 
För att få en tidsdiskret signal, dvs en signal bestående av mätpunkter, måste 
man sampla den tidskontinuerliga signalen med ett samplingsintervall T. Dvs 
man läser av signalen med jämna mellanrum för att få den diskreta signalen så 
lik den kontinuerliga som möjligt. Man skulle kunna tro att den bästa diskreta 
signalen erhålls om man samplar så snabbt som möjligt, detta är dock inte 
alltid sant då belastningen på datorer kan bli för hög. Skillnaden mellan på 
varandra följande värden kan dessutom vara obetydlig och ibland så lika att 
det skapar numeriska problem.  
Nykvistfrekvensen är den högsta frekvens som får finnas i en signal om den 
skall kunna återskapas korrekt. Eftersom Nykvistfrekvensen är halva 
samplingsfrekvensen, fs/2, krävs det att samplingsfrekvensen är minst dubbelt 
så stor som den högsta frekvens man skall mäta.  
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Teorem 1 (C. Shannon, 1949) En signal är entydigt bestämd av i tiden tagna 
sampel om tiden mellan närbelägna sampel är mindre än halva perioden för 
den högsta frekvenskomponent som ingår i signalen [1].  

1.5 Diskret Fouriertransform (DFT) 
Med DFT kan man bestämma Fouriertransformen utan att ha en matematisk 
funktion x(t) som modell av signalen. En samplad signal kan skrivas: 
 

2 1

0 1 2

( ) ... ( 2 ) ( )
( ) ( ) ( 2 ) ...

sx t x t T x t T
x t x t T x t T

δ δ
δ δ δ

− −= + + + + +
+ + − + − +

  (18) 

 
där T är samplingsperioden och xk är amplituden på den samplade signalen i 
samplingsögonblicket. Fouriertransformen kan nu skrivas: 
 

2 2
2 1 0 1 2( ) ... ...j T j T j T j T

s

j kT
k

k

X x e x e x x e x e

x e

ω ω ω ω

ω

ω −
− − −

∞

=−∞

= + + + + + +

= ∑
 (19) 

 
Ekvation 19 ger oss ett verktyg att beräkna Fouriertransformen på en 
godtycklig signal bara vi innehar en teknik som registrerar amplituden vid de 
olika samplen. Problemet ligger dock i att enligt ekvationen krävs ett oändligt 
antal sampel, vilket är omöjligt. För att lösa detta måste signalen trunkeras i 
tiden. Om signalen är samplad i N punkter med start i tiden t0 kan den 
samplade signalen skrivas: 
 

[ ]0 1 2 1( ) ( ) ( ) ( 2 ) ... ( 1)s Nx t x t x t T x t T x t N Tδ δ δ δ−= + − + − + − −  (20) 
 

Fouriertransformen enligt ekvation 19 blir då: 
 

1

0
( )

N
j nT

s n
n

X x e ωω
−

=

=∑     (21) 

 
När man trunkerar en signal i tiden och beräknar spektrum så kommer det att 
se ut som att signalen skulle ha effekt i sidloberna vid andra frekvenser än runt 
ω0. Denna effekt kallas läckning och kommer alltid att uppträda mer eller 
mindre vid beräkning av Fouriertransform med ett begränsat antal i tiden tagna 
sampel. Genom att man använder sig av olika trunkeringsformer, fönster, kan 
denna läckning kontrolleras. Vanligast är att använda sig av ett rektangulärt 
fönster. Detta fönster ger de smalaste huvudloberna men den sämsta 
sidlobsdämpningen. Vidare fördjupning i detta kommer att ge oss den diskreta 
Fouriertransformen, DFT. 
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Den samplade signalens Fouriertransform är periodisk med 
samplingsfrekvensen. Det är därför onödigt att beräkna DFT utanför 
±Nyquistfrekvensen dvs. inom intervallet -ωs/2< ω < ωs/2.  

1.6 Fast Fouriertransform (FFT) 
FFT är egentligen ingen transform utan en räknealgoritm som väsentligt 
minimerar antalet komplexa multiplikationer som krävs för att utgöra en DFT. 
Det finns flera olika varianter på FFT-algoritmer där den vanligaste brukar 
benämnas ”decimering i tid”, vilken vidare enkelt kommer att beskrivas. Om 
man gör substitution W= e-j2π/N och sätter detta i ekvation 22 får vi: 
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Nu delar vi upp den ursprungliga tidsserien i två delar, x(n) blir då y(n) och 
z(n), y(n) blir den serie med jämna index på sampel och z(n) får udda.  
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Vi kan nu beräkna DFT på de hälften så långa serierna. Eftersom serierna nu 
är hälften så långa d.v.s. N/2, måste exponenten i W multipliceras med 2. 
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Vi kan nu summera de båda transformerna. Att Z(k) multipliceras med Wk 
beror av förskjutningen i tid mellan de båda underserierna. 
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för 0≤ k ≤ N/2 
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För en DFT med 8 sampel kan detta beskrivas enligt figur 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1 FFT. 
 
Vidare delas nu y(n) och z(n) upp i jämna och udda serier på samma sätt som 
tidigare. Denna uppdelning sker tills tidsserierna endast innehåller ett sampel. 
Kravet på att detta fungerar är att alla underserier samtidigt ska innehålla 
endast ett sampel, för att detta ska uppfyllas måste antalet sampel av den 
ursprungliga serien vara N2. Den kompletta serien för en serie med 8 sampel 
demonstreras i figur 1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.2 Komplett FFT med 8 sampel. 
 
Pga. att uträkningarna blir färre så spar man naturligtvis tid, men förutom 
denna fördel minskar även avrundningsfelen då de komplexa beräkningarna 
minskar. Detta innebär faktiskt att noggrannheten blir bättre än vid direkt 
DFT. Om vi bortser från de additioner som görs och bara tittar på de komplexa 
multiplikationerna leder en implementering av FFT till att multiplikationerna 
minskar från N2 stycken till 2N⋅2logN, vilket vid höga N ger en markant 
skillnad. Vilket åskådliggörs ungefärligt i figur 1.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.3 Skillnad i antal beräkningar mellan DFT och FFT.  
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1.7 General Purpose Interface Bus (GPIB) 
I applikationen används GPIB överföring mellan oscilloskop och 
kontrollenhet. General Purpuse Interface Bus, GPIB, definieras av de 
elektriska, mekaniska och mjukvarumässiga specifikationerna av ett system 
som sammanbinder en kontrollenhet, oftast en dator, med ett programmerbart 
instrument. Standarden är framtagen av Institute of Electrical and Electronic 
Engineers, IEEE, som ANSI/IEEE standard 488. 
 
1.7.1 IEEE 488.1 
Bussen utvecklades först av Hewlett – Packard och kallades då för HP-IB. 
1975 antogs den dock som standard IEEE 488. (Standarden döptes senare om 
till IEEE 488.1 när IEEE 488.2 antogs.) För första gången kunde nu 
instrument från olika tillverkare kopplas samman med samma typ av 
standardkabel. Standarden sa dock inget om data format, status rapportering, 
meddelande protokoll, konfigurationskommandon eller specifika kommandon 
för olika instrument. 
 
1.7.2 IEEE 488.2 
1987 utvecklades standarden till IEEE 488.2 som talar om exakt hur 
kontrollenhet och instrument kommunicerar med varandra så att systemet blir 
pålitligt och effektivt. Data format, status rapportering, meddelande protokoll, 
konfigurationskommandon, felhantering och gemensamma 
instrumentkommandon blev nu realitet. IEEE 488.2 ersätter inte IEEE 488.1 
men är bakåtkompatibel med IEEE 488.1, dock så tenderar renodlade IEEE 
488.2 system vara mer stabila. 
 
1.7.3 SPIC 
1990 utökades IEEE 488.2 med SCPI (Standard Commands for Programmable 
Instruments). Dessa standarder gör det möjligt att byta instrument i en 
försöksuppställning utan att behöva skriva om själva 
gränssnittskommunikationen, däremot kan det bli fel när det gäller 
programmeringen av själva instrumentet. T.ex. ska man kunna med samma 
kommando, oavsett tillverkare och modell, läsa DC nivån med en voltmättare 
som har SPIC standard. 
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Figur 1.4 Utvecklings hierarki. (Bilden från www.ni.com) 
 
1.7.4 IEEE 488.1 Handskakning 
Handskakningsprotokollet är en av delarna som gör IEEE 488 så unikt. 
Handskakningsprocessen garanterar att bitarna sänds och tas emot utan att fel 
uppstår. Processen består av tre rader. 
 

• DAV, (data valid) sätts låg av sändaren för att indikera att det finns data 
på linjen som nu riskfritt kan tas emot av instrumentet. 

• NRFD, (not ready for data) sätts hög av mottagaren för att indikera att 
den är redo att ta emot data. 

• NDAC, (not data accepted) sätts hög av mottagaren för att indikera att 
den tagit emot data. 

 
Kontrolleringen sker med negativ representation, vilket betyder att låg 
spänning är sant och hög spänning är falskt. När kontrollenheten eller 
sändaren vill skicka en databit börjar den med att sätta DAV falsk. När detta 
skett läggs data ut på datalinjerna. Motagaren eller motagarna börjar med att 
sätta NRFD och NDAC till sant. När så alla mottagare är redo för transmission 
sätter de NRFD falsk. När sändaren fått signalen, NFRD falsk från alla 
mottagare, sätter den DAV till sant. När mottagarna får DAV sant sätter de 
NRFD till sant och databiten accepteras. När sista mottagaren har accepterat 
databiten läggs NDAC falsk och sändaren kan sätta DAV falsk igen för att 
lägga ut nästa databit. Detta demonstreras i figur 1.5. 
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Figur 1.5 Handskakningsprotokoll. (Bilden från www.ni.com) 
 
Om sändare eller mottagare upptäcker att både NRFD och NDAC är falska när 
DAV sätts falsk, eller att något instrument inte klarar av sin del i 
handskakningsprocessen, uppstår fel och data kan inte skickas på bussen. 
Slutligen kommer detta att generera ett ”timeout fel”. På grund av att 
hastigheten bestäms av det långsammaste instrumentets svarstid, är det ofta 
svårt att bestämma hastigheten i systemet. 
 
1.7.5 HS488 
National Instruments har utvecklat HS488 (high speed) 
handskakningsprotokoll som antogs som ett tillägg i IEEE 488.1 standarden 
2003. Protokollet ökar överföringshastigheten från 1 Mbyte/sek upp till 8 
Mbyte/sek genom att ta bort stora fördröjningar. Detta sker genom att 
sändaren lägger upp databitar med förbestämda tidsintervall. Först sätter 
sändaren DAV falsk och lägger ut databiten, väntar en förbestämd tid och 
sätter DAV sant. Sedan efter ytterligare en förbestämd tid sätter den DAV 
falsk igen och lägger ut en ny bit. Under denna process gäller det för 
mottagarna att hinna ta emot databiten under den förbestämda tiden. Alla 
instrument i systemet måste vara kompatibla med HS488 för att det ska 
användas, annars används vanliga handskakningsprocessen. 
 
1.7.6 GPIB – Egenskaper 

• Maximal ledningslängd är 20 meter, max 2 meter per ansluten enhet 
• Den har 8 dataledningar och 8 kontrolledningar, varav 5 för 

interfacekontroll och 3 för handskakning. 8 jord och skärmledningar 
tillkommer. Visas i figur 1.6. 

• Den har 31 primäradresser, 0-30, för att sända data och lika många för 
att ta emot data. 

• Maximalt antal instrument på ett system är 15. 
• Maximal överföringshastighet är 1 Mbyte/sek. 8 Mbyte/sek om HS488 

används. 
• Kommunikationen sker asynkront 1 byte i taget med hjälp av 3 

handskakningsledningar. 
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Figur 1.6 GPIB kontaktpinnar. (Bilden från www.ni.com)  

1.8 LabView version 6.0i 
LabView är ett program utvecklat av National Instruments för att bl.a. enkelt 
skapa program för test, mätning och styrning. Det har ett grafiskt gränssnitt 
som möjliggör enkel programmering för komplexa tillämpningar. Fördelen 
med LabView jämte vanlig textbaserad kod är att istället för textbaserad 
kodning rad efter rad, baseras LabView på grafisk dataflödesprogrammering. 
Detta medför att man kan programmera utan djupare kunskaper inom 
programmering. Jag kommer att beskriva de delar av LabView jag anser vara 
väsentliga för förståelsen av mätsystemet och dess uppbyggnad. 
 
1.8.1 Start av LabView 
När man först startar LabView kommer det upp en ruta som tillåter en del val, 
figur 1.7. 
För att tillverka en ny applikation, VI, väljer man New VI. För att öppna 
befintlig väljer man Open VI. När man väljer New VI kommer ett panelfönster 
och diagramfönster att öppnas. 
 

 
Figur 1.7 Starfönster i LabView. 
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1.8.2 Panelfönster 
Panelfönstret är den del av programmet som kommer att synas när man 
exekverar programmet. Med hjälp av kontrollpaletten, som uppenbarar sig 
med högerklick på musen, placerar man här ut knappar, grafer, textrutor m.m. 
Det finns även verktyg för dekoration så att man kan göra programmet mer 
attraktivt. Uppe i vänstra hörnet av panelfönstrets verktygsfält finns en 
högerriktad pil. Denna knapp används som start när programmet skall 
exekveras. Det finns även en paus knapp och en stopp knapp. Dessa är dock 
mest till för användning när programmet tillverkas, inte för användning när 
programmet är färdigt. Panelfönster och kontrollpalett visas i figur 1.8. 
 

 
Figur 1.8 Panelfönster och Kontrollpalett. 
 
Med hjälp av verktygspaletten, figur 1.9, som även är den samma i 
diagramfönstret, väljer man hur man vill påverka sin applikation. Tex. kan 
man med handen kan man påverka värden i kontroller och med pilen påverka 
storlek på olika objekt. 
 

 
Figur 1.9 Verktygspalett. 
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1.8.3 Diagramfönster 
I diagramfönstret sker själva programmeringen. Om man i panelfönstret 
placerat ut en digital kontroll och en digital indikator kan man i 
diagramfönstret dra så kallad ledning mellan dessa för att binda dem samman. 
På så vis kommer indikatorn att visa det man skriver i kontrollen. I 
diagramfönstrets funktionspalett hittar man mängder med olika ikoner för 
operationer man kan utföra. Diagramfönster och funktionspalett visas i figur 
1.10 
  

 
Figur 1.10 Diagramfönster och funktionspalett. 
 
1.8.4 Programstruktur 
Som i all programmering krävs olika strukturer när man programmerar. I 
LabView placerar man ut en programstruktur, tex. en for-loop, allt som sedan 
placeras i for-loopen kommer ingå och göras för varje loop. Det finns även 
vilkorssatser där man beroende av boolesk insignal, dvs. sant eller falskt, utför 
olika operationer. 
 
1.8.5 Arrayer 
Array är bland det viktigaste i LabView. En array, eller vektor, är en rad 
element tex. tal. Om man tex. vill spara undan en mängd olika tal och visa 
dessa i en lista gör man detta genom arrayoperationer. 
 
1.8.6 Strängar 
Med hjälp av olika strängoperationer kan man arbeta med strängar och tal 
tillsammans, tex. kan man omvandla vanlig text till tal eller tvärt om. Vidare 
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kan man utföra många olika moment som att vända på text och plocka ut vissa 
ord etc. 
 
1.8.7 Signalbehandling 
Det finns olika sätt att i LabView skapa olika signaler. Det lättaste är att 
använda sig av alla olika signalgeneratorer som finns, på detta sätt är det 
enkelt att tex. få fram en fyrkant eller sågtandsvåg. För analys av signalen 
finns många verktyg. Tex. max och min värde som hittar högsta och lägsta 
värde på signalen eller Basic DC/RMS som visar effektivvärdet på tex en 
växelspänning. Det finns även mer komplicerade verktyg som beräknar FFT 
och gör totala frekvensanalyser på signaler. 
 
1.8.8 GPIB i LabView 
Ett av de enklaste sätten att kontrollera ett mätinstrument från LabView är 
med GPIB. Med ikonerna ”GPIB-write” och ”GPIB-read”, visas i figur 1.11, 
programerar man enkelt ett mätinstrument att ställa in sig i rätt läge och sedan 
läsa av värden. 
GPIB-write talar om för mätinstrumentet vad det ska göra. Tex digitalisera 
mätinformationen. Med hjälp av GPIB-read tar man sedan in informationen i 
LabView för vidare hantering. 

 
Figur 1.11 GPIB-write och GPIB-read verktygen. 
1.8.9 Dataflödesprogrammering 
Eftersom man i LabView placerar ut ikoner och drar linjer mellan dessa vet 
inte alltid programmet vilken ordning den ska utföra de olika operationerna. 
Detta kan resultera i att programmet har olika arbetsgång var gång det 
exekveras. Detta kan man lösa på två sett. På de flesta VI-ikoner finns en error 
ingång och utgång. Genom att dra linjer mellan dessa från utgång på den ena 
till ingång på den andra kommer programmet att följa den ordningen. Det 
andra sättet innebär att man delar upp programmet i sekvenser som har en viss 
ordningsföljd. 



 
 

17

1.9 Oscilloskop  
Jag har valt att använda HP 54657A som oscilloskop av den enkla 
anledningen att detta används i skolan vilket gör det tillgängligt. På baksidan 
av oscilloskopet sitter en tilläggsmodul för datalagring och GPIB-överföring. 
 
1.9.1 Egenskaper oscilloskop 
Oscilloskopet har 2 ingångar för mätdata. I min applikation kommer dock 
endast en att användas. Man får max lägga 400 V på ingången. Pga detta 
kommer jag att använda en differentialprob för att minska inspänningen. 
Högsta frekvens på in signalen är 100 MHz. 
 
1.9.2 Programmering av oscilloskop 
Med oscilloskopet följer en programmeringsmanual med alla kommandon för 
att styra och läsa från oscilloskopet. Viktigt att tänka på är att om man vill 
hämta värden från oscilloskopet måste man först be oscilloskopet spara undan 
värdena i sitt interna minne för att sedan skicka en ny förfrågan där man ber 
om värdena. 
 

2 Arbetsgång 

2.1 Förstudier 
Först var jag tvungen att sätta mig in i uppgiften, och studera olika möjligheter 
hur uppgiften kunde lösas. Första tanken låg i att tillverka ett filterpaket som 
med jämna intervall filtrerade ut frekvenser över det berörda området. Denna 
lösning förkastades dock med förklaringen att resultaten kommer att bli för 
grova. En lösning med frekvensanalysator låg också som en lösning men här 
skulle kostnaden bli alldeles för hög då en frekvensanalysator är väldigt dyr. 
En lösning med hjälp av oscilloskop som mätinstrument och LabView som 
analyselement blev till slut den bästa lösningen, då detta kan hålla kostnaden 
nere men även ge en väl noggrann analys. När metod väl var bestämd var jag 
tvungen att sätta mig in i de berörda delarna och dess teori. Noggranna studier 
och repetition av Fourieranalys krävdes såväl som insyn i hur programmering 
av oscilloskop går till och teorin om hur GPIB fungerar. Eftersom min 
kännedom om LabView var begränsad till namnet var jag tvungen att ägna 
mycket tid åt att lära mig programmet. 

2.2 Arbetsstation 
I skolans Elektroteknik laborationssal finns GPIB-kort tillsammans med 
LabView installerat på samtliga datorer. 
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2.3 Utveckling av programvara  
Samtidigt som jag utvecklade mina kunskaper i LabView skapade jag en 
lättare simulerad version av det slutliga programmet. I detta program 
utelämnades överföring från oscilloskop av en riktig signal, istället genererade 
jag en signal i LabView med kända värden så att jag viste hur resultatet av 
FFT skulle se ut. När detta program var tillfredsällande satte jag mig in i hur 
överföring av data mellan oscilloskop och LabView gick till och 
implementerade detta i den simulerade versionen. 
 

2.4 Test och optimering 
Eftersom dataflödesprogrammeringen i LabView kan vara lite krånglig fick 
jag ägna mycket tid åt testning för att få programmet att exekvera sina 
kommandon i rätt ordning. När såväl programmet var tillfredställande krävdes 
en del testning för att se om någon optimering kunde göras och onödig 
programkod förkortas eller helt tas bort. Under dessa test letade jag även fel 
som uppstod av mänskliga faktorer t.ex. att fel inställningar görs i både 
program och på oscilloskop. 
 

2.5 Tillämpning av system 
För att visa att mätsystemet fungerade och utförde korrekt analys på olika 
typer av signaler, valde jag tillsammans med min handledare ut sex olika 
experiment på vilka mätning och analys skulle göras. 

3 Applikation 

Detta kapitel kommer att beskriva uppkoppling och inställningar och hur 
användning av mätsystemet går till. För en utförlig redogörelse över 
programkoden hänvisas till appendix A. 

3.1 Uppkoppling 
För att inte förstöra oscilloskopet genom att koppla för hög spänning på 
ingången använde jag mig av en differentialprob som sänkte spänningen men 
utan att förstöra signalinnehållet. Uppkopplingen åskådliggörs i figur 3.1. 
Differentialproben kopplades till spänningen som skulle mätas med två 
banankontakter. Från Differentialproben går en koaxialkabel som kopplas till 
kananl 1 på oscilloskopet. Från oscilloskopet kopplas en GPIB-kabel till 
datorn. 
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Figur 3.1Uppkoppling av mätsystem. 
 

3.2 Inställningar oscilloskop 
När man ställer in signalen måsta man se till att den visar minst tre perioder av 
signalen som skall mätas. Detta är för att FFT-verktyget i LabView kräver 
detta för att kunna göra en korekt algoritmräkning. Detta kommer av att man 
för att skilja på två närliggande frekvenser måste betrakta signalen under minst 
så lång tid att en period av skillnadsfrekvensen måste fullbordas. Viktigt är 
också att se till att adressinställningarna stämmer med den adress som 
programmet anger. Standardvärde brukar vara 7 vilket även är satt som 
standard i LabView programmet. 

3.3 Inställningar LabView programvara  
I panelfönstret finns en rad olika inställningar att göra innan exekvering bör 
ske. Nedan följer en förklaring till de olika delarna i programmet. 
 

 
Figur 3.2 Panelfönster 

Oscilloskop Differentialprob 

Dator 

GPIB 
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• Klocka – Visar realtid. 
• Stopptid On/Off – Boolesk kontroll som väljer om man skall använda 

sig av stoppknappen eller stoptidskontrollen.  
• Stopptid – Bestämmer när programexekveringen ska sluta.  
• Stop – Avslutar exekvering. 
• Spänning/Ström – Boolesk kontroll som bestämmer om man ska visa 

spänning eller ström. 
• Resistans – Om man ska mäta ström måste man här ange det värde på 

resistansen man mäter över.  
• Övre och undre gräns – Bestämmer mellan vilka frekvenser 

programmet skall redovisa spänningspikar. Standardvärde är mellan O 
och 2500 Hz. 

• Threshold – Bestämmer vilken amplitud spänningsspiken minst måste 
ha för att registreras. Standardvärde är 10Vrms.  

• Delay – Bestämmer hur ofta man skall ta ett mätvärde. Detta värde 
måste vara samma eller högre än programexekveringstiden. Standard 
värde är 500ms. 

• Frekvenszoomkontroller – Med dessa kan man under exekveringen 
zooma in ett frekvensområde i frekvensgrafen. Detta påverkar dock inte 
vilka spänningsspikar som sparas i logfilen.  

• Amplitudspektrum/Effektspektrum – Bestämmer vilken typ av 
spektrum man vill mäta på. Standard är amplitudspektrum. 

• Fönster – Bestämmer vilken typ av trunkeringsfönster som skall 
andvändas. Standard är inget, ”none”, då används rektangulärtfönster. 
Detta är nästan alltid att föredra då detta är bäst på att skilja närliggande 
komponenter. 

• Tidsgraf – Visar signalen i tidsplanet. Standard är här att x och y 
axlarna autokorrigerar sig för att visa de bästa skalorna. Vid signaler 
som fluktuerar mycket kan det bli jobbigt när skalorna ändrar sig ofta. 
Vid dessa tillfällen kan man högerklicka i grafen och göra manuella 
inställningar för skalorna. Detta kommer inte att påverka 
spänningspiksregistreringen.  

• Frekvensgraf – Visar signalen; efter FFT är gjord, i frekvensplanet. 
Standard är här att x och y axlarna autokorrigerar sig för att visa de 
bästa skalorna. Precis som med tidsgrafen kan man ändra skalorna 
manuellt. Man kan även använda sig av frekvenszoomkontrollerna. 

• Frekvenstoppar – Visar vid vilka frekvenser det uppstår 
spänningspikar som överstiger värdet satt i ”threshold”. Dessa 
registreras ej i logfilen. 
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• Registrerade frekvenstoppar – Visar vid vilka frekvenser det uppstår 
spänningspikar som överstiger värdet satt i ”threshold” och ligger 
mellan värdena satta i ”undre och övre gräns” kontrollerna. 

 

3.4 Inställningar i Diagramfönstret 
För den avancerade användaren finns det en del ändringar man kan göra direkt 
i programkoden. Tänkvärt här är att oscilloskop och LabView kommunicerar 
med ASCII-kod. 
 

 
Figur 3.3 Inställningar för GPIB-write och GPIB-read. 
 
I GPIB-write verktyget finns det två kommandon man kan ändra på. Om man 
av någon anledning vill använda kanal två i stället för ett på oscilloskopet 
ändrar man i strängen från WAVWFORM: SOURCE ”CHAN1” och DIG 
”CHAN1” till ”CHAN2”. Om man vill ha en högre samplingsfrekvens ändrar 
man i WAVWFORM: POINTS ”500” till ett högre värde. Värdena kan vara 
500, 1000, 2000 eller 4000. Om man ändrar antalet punkter signalen ska 
samplas i måste man tänka på två saker. Om man ökar antalet punkter kommer 
antalet byte i avläsningen att öka, med detta måste man kanske öka antalet 
byte i GPIB-read verktyget, standard är 4000 byte. Dessutom kommer 
exekveringstiden av programmet att öka. 

3.5 Exekvering 
När alla inställningar är gjorda är det dags att exekvera programmet. Genom 
att använda den högerriktade pilen i panelfönstrets verktygsfält startar man 
programmet. När programmet startar får man en förfrågan om vart man vill 
spara logfilen som programmet skapar och registrerar information i, 
standardnamn på filen är ”pikar.dat”. Namnet på loggfilen går naturligtvis att 
ändra efter eget tycke. För att stoppa exekveringen finns det två möjligheter. 
Antingen använder man sig av en viss tidpunkt vid vilken man vill att 
programmet ska stanna eller så använder man sig av stoppknappen. 
Funktionen med stoptid möjliggör att man lämnar mätsystemet obevakat under 
en längre tid. Om man vill mäta under ett dygn men inte har möjlighet att 
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stänga av systemet förrän efter två dygn är detta optimalt eftersom logfilen blir 
onödigt stor och lång om systemet ska gå i ett helt dygn extra. 
 
3.5.1 Exekveringsordning 
Programmet kommer att utföra sina operationer i en viss förutbestämd 
ordning. Först kommer förfrågan om att spara logfilen. När detta är gjort 
kommer en förfrågan om skalningsinformation skickas till oscilloskopet via 
GPIB-write kommandot. Informationen skickas tillbaka till programmet via 
GPIB-read kommandot där den delas upp och skickas vidare. När detta är 
gjort kan man inte ändra några inställningar på oscilloskopet längre. Detta 
eftersom detta skede bara upprepas en gång under programmets gång. 
Anledningen till att man bara ber om skalningsinformationen en gång i början 
av programexekveringen är att det skulle ta väldigt lång programtid att 
upprepa detta steg varje exekveringsloop. 
 
När man nu har information om hur man ska skala upp signalen skickas ett 
kommando till oscilloskopet som läser av signalen. Signalen skickas sedan 
tillbaka till programmet som konstruerar en kopia av signalen. Efter detta sker 
analys av signalen. Hela detta steg kommer sedan att upprepas under 
programmets exekveringstid med den hastighet som man tidigare ställde in 
med hjälp av delaykontrollen. 

3.6 Analys 
När programmet är stoppat är det dags att analysera den data man fått fram. 
När man läser i den skapade logfilen ”pikar.dat” ser man vid vilka tidpunkter 
och frekvenser det uppstod spänningaspikar. 
 

 
 
Figur 3.4 Loggfilen Pikar.dat. 
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3.7 Felsökning 
Om man råkar ut för t.ex. konstiga värden eller att signalen inte visas på rätt 
sett i graferna kan felet ligga i att någon inställning är fel. Ett vanligt fel kan 
vara att hela signalen inte visas i tidsplanet. Om detta uppstår beror det med 
största sannolikhet på att GPIB-read verktyget inte läser av tillräckligt många 
byte. Genom att öka detta värde är problemet avhjälpt. Felaktiga frekvenser 
kan bero på att man inte visar minst tre perioder på oscilloskopet. Om 
exekveringstiden för systemet är för lång kan man t.ex. minska 
samplingsfrekvensen. När differentialprob används vid mätning kan det uppstå 
en likspänningskomponent under mätningen. Denna visas i panelfönstret 
under exekvering men kommer inte att registreras i loggfilen. 
 

3.8 Systemets begränsningar 
Mätsystemet har diverse begränsningar som beror av de olika delarna. tex. 
begränsar hastigheten på systemet hur ofta man kan ta ett mätvärde.  
3.8.1 Begränsningar pga. oscilloskop 
Varje gång man ber om mätvärden från oscilloskopet måste man först begära 
att det digitaliserar och sparar undan mätvärdena i sitt interna minne. Detta är 
en tidskrävande uppgift som kan, under omständigheter och tillsammans med 
andra tidskrävande uppgifter, göra att exekveringstiden blir högre än önskat. 
Om detta problem uppstår kan man pröva att sänka samplingfrekvensen.  
Oscilloskopet kan som mest ta 4000 samplingar och FFT-verktyget i LabView 
kräver att minst 3 perioder samplas. Detta medför att på en signal på 50 Hz 
kommer man som mest kunna se frekvensspektrumet upp till 20 kHz. Detta 
beräknas på följande sätt. 
 

1
s

Nf T T
N

= =      (25) 

 
där fs är samplingsfrekvensen, N är antalet sampel och T är tiden på den 
visade signalen. 
 

2
s

n
ff =      (26) 

 
där fn är nykvistfrekvensen. 
3.8.2 Begränsningar i GPIB-överföring 
Eftersom datatransmissionen tar en viss tid mellan oscilloskop och dator 
kommer detta att begränsa hur ofta man kan ta ett mätvärde från oscilloskopet. 
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Överföringshastigheten ligger på 1Mbyte/sek. Under normala omständigheter 
ska överföringshastigheten vara tillräcklig för att inte utgöra några problem. 
 
3.8.3 Begränsningar i LabView och pc 
Trots att datorn behöver klara av att beräkna FFT och långa for-loopar m.m. 
ska med dagens processorer inte detta ställa till med några problem. Lång 
exekveringstid kommer att bero av tidigare nämnda orsaker. 

4 Analytisk tillämpning 

I detta kapitel kommer 7 testförsök med mätsystemet att beskrivas. För att 
göra en analys av mätsystemet kommer jag att testa systemet på kända 
komponenter där resultatet går att förutspå eller redan är känt. Detta gör jag 
för att visa att mätsystemet fungerar. Om analys på en okänd signal skulle 
göras kan jag inte utan att ha gjort dessa mätningar innan styrka att 
mätinstrumentet har gjort en korrekt analys. Det sista experimentet kommer 
att, i stället för att mäta spikar på spänningen, mäta strömspikar. 
 

4.1 Experiment 1, Fyrkantvåg från signalgenerator 
Detta experiment är ämnat för att fastställa att mätsystemet fungerar i kliniska 
former, d.v.s. testet sker utan störningar på signalen och med vetskap av vad 
resultatet borde bli. Fouriertransform på en fyrkantvåg är väl känd. Om vi vet 
frekvensen på vågen kan vi snabbt och enkelt beräkna vid vilka frekvenser 
grundton och övertoner kommer att uppstå. 
 
4.1.1 Utförande 
På signalgeneratorn valdes fyrkantvåg med en frekvens på 50 Hz och en 
amplitud på 10V. Med denna information kan slutsatsen att dras att 
grundtonen skall ligga på 50 Hz och de övriga övertonerna på 150 Hz, 250 Hz, 
350 Hz o.s.v. Amplituderna för vid dessa frekvenser kommer att vara 4A/π, 
4A/3π, 4A/5π, 4A/7π, o.s.v. Viktigt att tänka på dock är att programmet 
använder sig av rms-värdet vilket medför att man måste dividera amplituderna 
med roten ur 2. Med vetskapen om detta sattes threshold till 1 V och övre och 
undre gräns mellan 100 och 300 Hz. Mätningen kommer att ske över en 
godtycklig tid. 
 
4.1.2 Resultat 
I loggfilen kan man nu se att överton 1 och 2 registrerades och kan räknas som 
störningar. 
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Figur 4.1 Mätvärden experiment 1.  

4.2 Experiment 2, Dimmer, mätning över TRIAC 
I detta experiment kommer jag att mäta spänningen över TRIAC:en i en 
dimmerkrets. TRIAC:en är en halvledarkomponent som fungerar på så sätt att 
den delar upp växelspänningen så att den inte leder en viss tid efter varje 
nollgenomgång, d.v.s. lampan släcks vid varje nollgenomgång. Genom att 
vrida på dimmervredet bestämmer man hur länge varje halv period som 
lampan skall vara släckt. Om vredet är på max kommer lampan att lysa med 
full effekt, ju mer man vrider ner dimmern kommer naturligtvis lampan att 
lysa mindre och tillslut helt släckas. Detta förfarande kommer att ge upphov 
till ett speciellt utseende på spänningen och ett ännu mer speciellt utseende på 
frekvensspektrumet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.2 Sinusvåg över TRIAC. 
 
4.2.1 Utförande 
För att få mer substans i mätningen kommer jag att med jämna mellanrum 
vrida på dimmervredet till olika nivåer där även helt avstängd kommer att 

off 
off 

on 
on 
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ingå. Jag kommer att registrera alla spänningsspikar med en amplitud över 2 V 
på frekvenser mellan 51 och 2500 Hz under en 10 minuters period. 
4.2.2 Resultat 
Av resultatet att döma inser man snabbt att när lampan lyser som starkast 
uppstår minst störningar fast den genererar mest effekt vid detta läge. 
Dessutom kan man se i logfilen vid vilka tidpunkter lampan var helt avstängd 
och när den sattes på, och med vetskapen om att störningarna är som starkast 
när lampan lyser som minst ser vi även när mysbelysningen gick igång. Med 
denna information ser vi att en vanlig dimmer kan ge väldiga störningar på 
lågspänningsnätet, dock vid ganska låga frekvenser. 
 

 
Figur 4.2 Mätvärden experiment 2.  

4.3 Experiment 3, Halvvågsriktare 
En halvågsriktare består av en diod och ett motstånd och kommer att klippa av 
halva perioden på spänningen. I detta experiment kommer jag att mäta vid 
vilka frekvenser det uppstår spänningsspikar på en sådan våg. 
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Figur 4.3 
4.3.1 Utförande 
Uppkoppling sker enligt figur 4.3. Spänningen transformeras ner till 15 V 
innan den läggs över kretsen. Jag ställer in programmet på att mäta från 0 till 
2500 Hz, threshold ställer jag till 2V. Delay inställs så att mätvärde tas var 5:e 
sekund. Experimentet kommer att utföras under en godtycklig tidsperiod. 
 
4.3.2 Resultat 
Av resultatet i logfilen ser jag att två spänningsspikar över 2V uppstår mellan 
0 och 2500 Hz vid halvvågsriktning. Den första spiken ses dock inte som en 
störning då detta är frekvensen på inspänningen. 
 

 
Figur 4.4 Mätvärden experiment 3. 

4.4 Experiment 4, Helvågsriktarbrygga 
En helvågsriktarbrygga är uppbyggd av fyra dioder som kommer att rikta 
växelspänningen så att den enbart blir positiv. Därefter kan det sitta ett RC-

Insignal Utsignal Halvvågsriktare 
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länk som likriktar spänningen. I denna mätningen kommer ingen RC-länk att 
användas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.5 Likriktarbrygga med in och utsignal. 
4.4.1 Utförande 
Uppkoppling sker enligt figur 4.5. Spänningen transformeras ner till 15 V 
innan den läggs över helvågsriktarbryggan. Förutom Threshold, som sätts till 
1V, används standard inställningar i programmet. Experimentet utförs över en 
godtycklig tid. 
4.4.2 Resultat 
I loggfilen kan vi se att det registrerades spänningsspikar vid 100, 200 och 300 
Hz.  
 

 
Figur 4.6 Mätvärden experiment 4. 
 
Under experimentets gång kunde man dessutom se en tillstymmelse till 
spänningsspikar vid 400, 500 Hz osv. Dessa låg dock naturligtvis under 1 V. 

4.5 Experiment 5, Filter 
Med ett filter är det meningen att man endast ska få de frekvenskomponenter 
som understiger eller överstiger en viss frekvens. Frekvenskomponenter 
utanför angivna gränser kommer att dämpas. Detta experiment kommer att 

Insignal Utsignal 
Helvågsriktarbrygga
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utföras med ett lågpassfilter, d.v.s. endast väldigt låga frekvenskomponenter 
släpps igenom. 
 
 
 
 
 
Figur 4.7 RC-filter. 
4.5.1 Utförande 
Uppkoppling sker enligt figur 4.7. Spänningen transformeras ner till 15 V 
innan den läggs över likriktarbryggan. Med ett motstånd på 1000 Ω och 
kapacitans på 2200µF, kommer gränsfrekvensen hamna på 0.45 Hz efter 
formeln ω0=1/RC. Efter detta kommer spänningen minska med ca 20 dB per 
dekad. Genom att läsa av rms-värdet på oscilloskopet kan det användas för att 
räkna ut hur stor dämpningen på signalen blir. I detta fall får jag ut en 
dämpning på ca 526 ggr, eller ca 54 dB, då rms-värdet är ca 28.5 mV. Med 
detta i åtanke kommer två mätningar att göras. Threshold sätts till 0.05 V vid 
försök 1 och till 0.02 V vid försök 2. Detta ska innebära att inga 
spänningsspikar skall registreras i loggfilen första gången däremot kommer 
programmet att registrera en spik vid 50 Hz vid andra försöket. 
4.5.2 Resultat 
I loggfilen registreras som väntat inga spänningspikar vid första försöket.  
Vid andra försöket registreras en spänningsspik över 0.02 V vid 50 Hz. 

 
Figur 4.8 Mätvärden Experiment 5, försök 2. 

4.6 Experiment 6, Strömspiksmätning över dimmer 
I experiment 2 uppmäts störningar, på spänningen, som uppstår över en lampa 
med dimmer. I detta experiment ska störningar på strömmen mätas. För att 
göra detta kommer ett lågohmigt motstånd kopplas i serie med lasten. 
Oscilloskopet kopplas sedan över detta motstånd för att på så vis mäta 
strömmen. 

C 

R 
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4.6.1 Utförande 
Jag använder mig av samma krets som i experiment 2 med den enda 
skillnaden att jag lägger ett motstånd i serie med lasten. För att inte bränna 
sönder resistansen använder jag mig av ett effektmotstånd på 5 watt, 3.9 ohm. 
För att verifiera att resultatet blir riktigt kontrolleras rms-värdet på strömmen 
vid max effekt och uppmäts till 0.28 A. Programmet ställs in på att mäta ström 
och resistans kontrollens värde sätts till 3.9. Threshold sätts till 0.05 A och alla 
strömspikar upp till 2000 Hz skall mätas. Mätningen sker under en godtycklig 
tid under vilken potentiometern på dimmern kommer att ändras. 
4.6.2 Resultat 
Av resultatet ser vi att strömspikar uppstår vid samma frekvenser som 
spänningsspikarna vid jämförelse med experiment 2. Vid full effekt får vi 
minst störningar och vid låg effekt mest störningar. Visuellt i programmet 
kunde man även se att vid full effekt fick vi en strömspik i 50 Hz på ca 0.28 
A, vilket stämmer överens med den mätning som gjordes innan 
programexekveringen. 

 

 
Figur 4.9 Mätvärden Experiment 6. 

4.7 Slutsats av experimenten 
Av de gjorda experimenten kan jag konstatera att mätsystemet fungerar bra. 
Den registrerar de spänningsspikar som förväntas, även om de är väldigt små 
som i experiment 5. En slutsats som kan dras är att om signalen kan visas med 
mer än 3 perioder på oscilloskopet så fungerar programmet och 
frekvensanalys utförs. Dessa mätningar är gjorda på kända signaler med kända 
spektrum. Om mätning görs på en signal med okänt spektrum ställer man 



 
 

31

naturligtvis in programmet efter specifikationer som talar om vad som räknas 
som störning etc. 

5 Slutsats 

Arbetet i sin helhet har fungerat bra. Dock har det ofta varit svårt att arbeta 
ensam, utan någon att diskutera idéer med etc. Detta har emellertid utvecklat 
mig som person och mina kunskaper inom berörda områden har ökat markant, 
kanske mer än om jag arbetat med en partner. 
 
Den färdigställda produkten anser jag fyller sin funktion på ett bra sätt. Under 
arbetets gång har jag dock funderat över om man även borde spara 
amplituderna på de spikar som uppstår. Försök på detta har gjorts men 
osäkerheten i resultaten har varit för stora för att kunna accepteras. Därför är 
detta en bra sak att vidareutveckla produkten med. Optimering av koden har 
jag gjort efter vad jag kunnat, dock är det lätt att stirra sig blind på koden och 
inte upptäcka enkla sätt att utveckla den. Därför anser jag att en utomstående 
med djupare kunskaper i LabView kan finna sätt att optimera koden ännu mer. 
 
Sent under arbetes gång lade jag till möjligheten att även mäta strömspikar. 
Genom att koppla oscilloskopet över ett seriemotstånd visas i stället strömmen 
och med ohms lag beräknas värdet. Detta kan utvecklas genom att man istället 
använder sig av en strömprob, då det kan vara svårt och t.o.m. destruktivt att 
sätta in motstånd i befintliga kretsar. 
 
Om en mätning på en 50 Hz signal skall göras och högsta samplingfrekvens 
används kommer jag inte att kunna se högre frekvenser än 20 kHz, eftersom 
oscilloskopet endast klarar av 4000 samplingar som mest. Detta är ett stort 
problem då uppgiften var att se spänningsspikar upp till 95 kHz. Detta kan 
lösas enkelt om oscilloskop med högre samplingsmöjligheter används. 
 
Överföringshastigheten mellan dator och oscilloskop kan även förbättras med 
nyare instrument som stödjer bättre handskakningsprotokoll m.m. Detta skulle 
i sin tur även innebära att koden och operationerna i programmet kan görs mer 
komplexa. 
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7 Appendix A 

 
Programkod 
Här följer en redogörelse för programkoden. Redogörelsen kommer att följa 
Exekveringsordningen i programmet. 
 

1. När man trycker på exekveringsknappen kommer först en förfrågan om 
vart man ska spara den loggfil som programmet kommer skapa. 
Standard namn är Pikar.dat. när programmet avslutas kommer filen att 
stängas. 

 

a)     b) 
Figur A. 1 a) Hur programmet skapar loggfilen. b) Hur programmet stänger 
loggfilen.  
 

2. Programmet börjar med att skicka en förfrågan till oscilloskop om 
skalningsinformation med kommandot WAVEFORM:PREAMBLE?. 
Detta görs med hjälp av GPIB-write verktyget. 

 

 
Figur A.2 Hur programmet gör förfrågan om skalningsinformation. 
 

3. Programmet läser från oscilloskopet informationen om skalning. 
Preamble strängen innehåller 10 olika värden varav 6 är intressanta för 
programmet. Dessa sex, antal sampel, dt, t0, ???, Offset och ??? plockas 
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ut från strängen, omvandlas till numeriska värden och skickas vidare ut 
i programmet. 

 
Figur A.3 Hur programmet hämtar skalningsinformation, delar upp den och 
omvandlar till numeriska värden.  
 

4. De första tre stegen upprepas endast en gång under exekveringen. 
Resten av programmet ligger i en while-loop som avslutas antingen när 
man trycker på stopknappen eller vid angiven tid. While-loopen 
upprepas via en delay med inställt antal millisekunder. 

 

 
Figur A.4 Delay funktionen. 
 

5. Det första som händer i while-lopen är att det skickas en förfrågan till 
oscilloskopet där man ber om värdet på samplingspunkterna. Detta sker 
med GPIB-write verktyget, med kommandot WAVEFORM:DATA?. 
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Figur A.5 Hur programmet ber om informationen om signalen. 
 

6. Nu hämtar man värdena på signalen med hjälp av GPIB-read. Värdena 
kommer i form av en sträng. Dessa värden kommer nu att gå in i en for-
loop för att omvandlas från sträng till numeriskt värde. 

 
Figur A.6 Hur programmet hämtar signalinformationen och omvandlar till 
numeriska värden. 
 

7. Efter att värdena omvandlats använder jag mig av  
skalningsinformationen från preamblesträngen för att bygga en kopia av 
signalen. När sedan signalen är konstruerad kommer den att plottas via 
en graf i panelfönstret. Efter detta kommer det att på signalen utföras 
FFT, vilkens spektrum visas i den andra grafen i panelfönstret. För att 
hitta spikarna använder jag mig av ett verktyg som heter Threshold 
Peak Detektor. Detta verktyg plockar ut de spikar som överstiger värdet 
satt i threshold och lägger i en array. 

 

 
Figur A.7 Hur skalningsinformationen används för att skapa en kopia på 
signalen, utför FFT och hittar spikarna.  
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8. Värdena från Threshold Peak Detektor går nu in i en for-loop där de 
testas för att se vilka som ligger innanför angivna frekvensvärden. Om 
detta är sant läggs värdet i en ny array om de är falskt förkastas värdet. 

 
Figur A.8 For-loop för test av om pikarna ligger inom gränsvärden.  
 

9. Nu läser programmet av om det finns några värden I arrayen. Om detta 
är sant kommer arrayen omvandlas till en sträng och till sammans med 
en tidsstämpel skrivas ut i loggfilen. Om inga värden finns i arrayen 
kommer inget att skrivas till loggfilen. 

 
Figur A.9 Hur programmet omvandlar från numeriska värden och skriver ut i 
loggfilen. 
 

10. Programmet avslutas om antingen stoppkanppen är intrykt eller att 
klockan visar samma som inskriven stopptid. 
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a)             b) 
Figur A.10  a) programmet avslutas med stoppknapp. b) Programmet avslutas 
med stopptid. 
 

11. När man använder sig av strömmätning kommer programmet att 
dividera spänningen med resistansen enligt ohms lag. Y-axlarna på 
graferna kommer att ändra sig till att visa strömens amplitud i stället för 
spänningens. 

 
Figur A.11Val av strömmätning. 
 

12. Som ett extra tillval kan man se effektspektrumet på signalen. Detta är 
dock en rent visuell funktion. Mätvärden som sparas i loggfilen saknar 
mening om man kör i detta läge. 

 
Figur A.12 Val av effektspektrum istället för amplitudspektrum. 

  
 


