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Abstract

Mät och loggningsutrustning för spänningstransienter

Measure and logging equipment for voltage transients

David Jonsson och Daniel Nyberg

To be able to measure high-surge voltages and transients with short rise times you
need measuring instruments with a high sampling frequency and large Bandwidth.
These surges and transients occur primarily at lightning but can also occur at for
example at connecting errors at an electrical switch-gear. This report describes the
work with finding two solutions for measuring and log data from these surges and
transients. One temporary solution where a measurement program has been
developed. A second solution where different company solutions have been analyzed
to decide which fits best. For these measurement solutions two solutions for bringing
down the voltage has been used. One self-constructed voltage divider and one
custom designed.   
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Sammanfattning 

 

Att mäta överspänningstransienter med korta stigtider kräver utrustning med hög 

samplingshastighet och stor bandbredd. Dessa transienter sker främst vid blixtnedslag men 

kan även ske vid t.ex. kopplingsfel i ställverk. Denna rapport beskriver arbetet med att hitta 

två stycken lösningar för att mäta och logga mätdata från dessa transienter. En temporär 

lösning där ett program har utvecklats för att mäta och logga den mätdata som tas in. En 

andra lösning där olika kommersiella lösningar analyseras för att visa vilken som passar bäst. 

Till dessa mätutrustningar har även två lösningar för att få ner spänningarna använts, en 

egenkonstruerad spänningsdelare och en färdigkonstruerad.  
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Förord 

 

Ett stort tack till våra handledare ute på Forsmark, Jan-Olof Lamell och Mattias Hermansson 

och våran ämnesgranskare Kjell Pernestål som hjälpt och väglett oss under arbetets gång.  

Då arbetet är gjort av två studenter och det har tagits fram två lösningar har det valts att 

varje student har haft ett större ansvar i en av de två lösningarna. Daniel har haft 

huvudansvaret för den kommersiella lösningen och David för den temporära lösningen. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

 

Vid oväder kan det hända att blixtar slår ner i elledningar eller i marken brevid elledningar. 

När detta inträffar uppstår en överspänningstransient som kan fortplanta sig i elsystemet. 

Det kan även uppstå överspänningstransienter vid andra tillfällen som vid händelsen 2006 på 

Forsmarks kärnkraftverk då ett felaktigt öppnande av en frånskiljare skapade en 

spänningstransient som elsystemet inte klarade av. Det gemensamma för dessa två orsaker 

är att de skapar spänningstransienter med kort stigtid och en överspänning som kan förstöra 

utrustning och orsaka stopp av elproduktion. Problemet med detta är dels att utrustning kan 

förstöras men också att transienten kan fortplanta sig in i elsystemet och orsaka snabbstopp 

av reaktorn som t.ex. vid Forsmark händelsen 2006.  

I nuläget finns det bara utrustning för mätning samt loggning av spänningar på skenor vid 

normala förhållanden och vid små avvikelser.De är oförmögna att mäta spänningstransienter 

vid korta stigtider. Detta gör att man inte kan spåra spänningstransienterna väg inne på 

elsystemet vilket betyder att man inte har en klar bild av som händer på elsystemets inre 

sida ( 10 kV och lägre spänningsnivåer ). Detta projekt handlar om att hitta två lösningar till 

detta problem; En temporär lösning där man man med hjälp av egen konstruktion och 

programvara kan ha ett färdigt underlag för snabb installation. Den andra delen av projektet 

är att hitta en kommersiell lösning med hjälp av givna kriterier. 

1.2 Mål 

 

Målet med detta examensarbete är ta fram en temporär och en kommersiell lösning för 

mätning och loggning av blixttransienter, omkopplingstransienter och elektrostatiska 

urladdningar för att se dess beteende inom elnätet på Forsmark. Den temporära lösningen 

är en egenkonstruerad lösning och den kommersiella är lösningsförslag från olika företag. De 

två lösningarna ska ligga som underlag för Forsmark för beslut om installation. 
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1.3 Avgränsningar 

 

I detta examensarbete kommer inga lösningar att implementeras utan endast fungera som 

underlag för Forsmarks kraftgrupp AB. Det kommer då inte undersökas 

inkopplingsmöjligheter. Lösningar för 400 kV samt 70 kV ingår inte i projektet. Inga priser ska 

redovisas för de två lösningsförslagen. 
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2. Teori 

2.1 Transienta överspänningar 

 

Från och till uppkommer det överspänningar på våra kraftledningar. Dessa existerar endast 

under en bråkdel av en sekund och kan medföra allvarliga skador då de tar sig in i 

anläggningar och apparater. Men hur uppkommer och tar sig dessa överspänningar in i 

anläggningar? 

Det finns tre fall då uppkomst av överspänningar brukar ske och det är vid blixturladdningar, 

kopplingsförlopp samt elektrostatiska urladdningar. 

Det som generaliserar överspänningar är deras mycket korta stigtider på några få 

mikrosekunder och deras jämförelsevis långsamma minskning under en tidsperiod på upp till 

hundra mikrosekunder. På grund av dess korta existens brukar de oftast kallas för transienta 

överspänningar eller transienter. 

De värsta transienter orsakas av blixtnedslag vid åska och medför en mycket hög 

spänningstopp. Denna typ av transient brukar vara mycket högre än sådana som 

uppkommer vid kopplingsförlopp eller elektrostatiska urladdningar, men är dock mer 

sällsynta. Fackuttrycket för en blixturladdning är LEMP vilket står för "Lightning 

Electromagnetic Pulse".  

Vid kortslutningar i elnätet samt vid inkoppling av maskiner med hög effekt uppstår mycket 

höga strömförändringar på bråkdelar av en sekund. Detta kallas för kopplingsförlopp och 

betecknas med förkortningen SEMP vilket står för "Switching Electromagnetic Pulse". 

Det tredje sättet transienter kan uppkomma är vid elektrostatiska urladdningar. ”När detta 

inträffar sker en överföring av elektrisk laddning vid närmande eller vid beröring av två 

”kroppar” med olika elektrostatisk potential. Detta kan jämföras med när man får en stöt vid 

beröring av ett metalliskt föremål. Förkortningen för elektrostatiska urladdningar är ESD som 

står för "Electrostatic Discharge". [1] 

Överspänningar kan ta sig in i strömkretsar på olika sätt vilket brukar kallas för 

inkopplingssätt. Tre av dessa är galvanisk inkoppling, induktiv inkoppling och kapacitiv 

inkoppling.” 
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Det finns två riktningar en överspänning verkar i en påverkad strömkrets. Den ena är 

längsspänning och den andra är tvärspänning. Skillnaden mellan dessa två är att 

längsspänningar uppstår genom överspänningar eller högfrekventa störspänningar mellan 

aktiva kablar och jord medans tvärspänningar påverkan på de aktiva kablarna i en 

strömkrets. När man pratar om längsspänningar använder man även begreppet asymmetrisk 

och för tvärspänning använder man begreppet symmetrisk. 

Dessa två olika typerna av spänningar påverkar självklart ”systemen” på olika sätt.  

”Asymmetriska spänningar äventyrar de komponenter som ligger mellan potentialer och en 

jordad grund samt isolationen där i mellan. Det leder i sin tur att man kan få överslag på 

kretskort eller från spänningsförande produkter till jordade kapslingsdelar.” . [1] 

Symmetriska överspänningar äventyrar istället apparaters och gränssnitts spännings- och 

signalingång. Detta kan få påföljden att berörda produkter i strömförsörjningen eller 

komponenter som bearbetar signaler går sönder. 

Följderna av en transient kan vara stora då de ofta orsakar allvarliga skador på anordningar 

och apparater vilket i sin tur kan leda till stora kostnader för sådant som återuppbyggnad 

eller reparationer av apparater och långa avbrottstider. [1] 

2.2 Spänningsdelare 

 

Figur 1: Man kan i figuren se den enkla konstruktionen av en spänningsdelare där man tar mätpunkt på VIN och får ut en 
lägre spänning på VUT. 
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Spänningsdelarens uppgift är att få ner spänningen genom en uppdelning av spänningen 

mellan valda komponenter vilket kan beräknas genom att använda nedanstående formel 1.  

Formel 1 

 

I en spänningsdelare kan man välja mellan att ha en resistiv, kapacativ eller en induktiv 

spänningsdelare. Där man då kan välja mellan motstånd, kondensatorer eller spolar på 

platserna Z1 och Z2. Dessa tre olika komponenter har olika fördelar när man skall konstruera 

en spänningsdelare, den resistiva spänningsdelaren har den fördelen att den fungerar vid 

både AC och DC spänning och inte påverkas av frekvensen vilket gör den lätt att beräkna. 

Nackdelen för den resistiva är dock att om Z1 eller Z2 går sönder så kan dessa två både 

fungera som ett avbrott men också leda igenom full spänning. Vilket kan leda till att 

utrustning förstörs då de får för höga inspänningar. För kapacitiva spänningsdelare så är 

fördelarna att om Z1 skulle gå sönder påverkas inte utspänningen och en inkopplad 

mätutrustning på denna punkt då man skulle få en brott vid Z1. Problemet med kapacitiva 

spänningsdelare är dels att de inte fungerar vid DC men också att det är svårt att få tag i 

komponenter som klarar högspänning samt den extrema variationen av frekvensen vid 

blixtar. För induktiva spänningsdelare får man vid DC samma VUT som VIN då spolarna 

släpper igenom allt men vid AC får man kommer man få en varierande spänningsdelare då 

frekvensen kommer att variera vid en mätning.  

 

Figur 2: Bilden visar en konstruktion av spänningsdelare där kapacitanser och finns med för att öka bandbredden. 
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För att öka bandbredden (Se 2.3.2) på en resistiv spänningsdelare finns det möjligheter att 

använda kondensatorer parallellt med resistorerna som figur 2 visar. Tanken med denna 

konstruktion av spänningsdelare är att med jω-metoden få fram en funktion där den 

resistiva sidan är lika med den kapacitiva då man har resonans så att frekvensen kommer 

inte att påverka spänningsdelen. Man får en kapacitiv del som är helt frekvensoberoende. 

Detta är viktigt för kretsen då man vill undvika att den kapacitiva delen ger olika motstånd 

vid olika frekvenser. Detta kan ses i formel 2 nedan där härledningen finns i bilaga 2.  

Formel 2 

 

2.3 Mätutrustning 

 

Allmänt 
 

Det finns två metoder av mätutrustningar, analoga och digitala. Den analoga tekniken är 

basen för denna teknologi men idag är merparten av alla utrustningar som säljs digitala. 

Anledningen till detta är att det finns några fördelar med dem digitala utrustningarna.  

Några fördelaktiga parametrar för dem digitala mätutrustningarna: 

- kan fånga transienter och engångsförlopp 

-  färgskärm  

- mätningar på skärmen  

- enkelt användargränssnitt  

-  lagring och utskrifter 

- kan fånga händelser före triggpunkten (Se 2.3.6) 

 

När man pratar om mätutrustningar brukar man dela in dessa i tre kriterier och dessa är: 

- Traditionella oscilloskop 

- Handburna 

- PC-baserade  
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Handburna mäturustningar är fördelaktiga vid serviceuppdrag och mätningar över korta 

tidsperioder. Detta beror bland annat på dess korta batteritider.  

PC-baserade har på senare tid vuxit i popularitet gentemot liknande traditionella oscilloskop 

då möjligheterna att exportera mätdata till ordbehandlingsprogram och kalkylblad är stora 

samt det stora utbudet på snabba processorer och stora diskenheter. 

Det finns två typer av PC-baserade mätutrustningar, externa och interna. De externa är 

byggda i en liten låda som ansluts till PC via antingen USB eller parallellporten. De Interna 

levereras vanligen som "plug-in"kort i PCI-format. Två nackdelar med denna lösning är 

bruset och rörligheten då dessa är bundna till en enda bordsdator. Finns även för för bärbara 

datorer exempelvis via USB eller som PC-kort i olika varianter. [2] 

 

Bandbredd  
 

Bandbredden är den högsta frekvens som ingångsförstärkaren på mätutrustningen kan klara 

av att mäta. Med det menas att den analoga bandbredden på den mätutrustning man väljer 

måste vara större än den maximala frekvens som den transienta överspänningen man vill 

mäta. 

Formel 3 

 

Som en tumregel brukar man säga att mätutrustningen behöver minst en fem gånger så hög 

bandbredd än frekvensen på signalen man vill mäta. Men det är inte bara bandbredden som 

fastställer om mätutrustningen klarar av höga frekvenser. Maximal Flat Delay eller även 

kallat frekvenssvar är något som alla konstruktörer av mätutrustningar strävar att uppnå då 

det medför en utmärkt pulsåtergivning med minimal översväng, undersväng och ringning. 

Digitala mätutrustningar består av en mängd komponenter så som förstärkare, dämpare och 

A/D- Omvandlare vilka medför att det är i princip omöjligt att uppnå ett perfekt frekvenssvar. 

Oftast definieras bandbredden i Hertz som anger den frekvens då förstärkningen sjunkit med 

3dB, vilket betyder att signalen i utrustningen kommer att ha ett amplitudfel på 29 procent, 

se figur 3. [2] 
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Figur 3: Bilden visar sambandet mellan frekvensen och Bandbredden. 

 

Samplingshastighet 
 

För digitala mätutrustningar är samplingshastigheten en viktig del vid val av mätutrustning. 

Den definieras samples per sekund (Sa/s) eller i Hertz (Hz). Enligt Nyqvistkreteriet ska 

samplingshastigheten vara dubbelt så stor som högsta mätbara frekvensen, vilket är sant för 

spektrumanalysatorer. En spektrumanalysator mäter amplitud gentemot frekvens istället för 

amplitud gentemot tid som ett digitalt oscilloskop. För digitala mätutrustningar skall 

samplingshastigheten vara minst dubbelt så stor som bandbredden för att få en noggrann 

avbild av vågformen. 

Digitala mätutrustningar kan ha två olika samplingsmetoder, realtid och repetitiv sampling.  

Beroende på den signal man mäter kan olika samplingsmetoder vara bra. Repetitiv sampling 

fungerar emellertid bara om signalen som mäts är stabil och återkommande. Detta pågrund 

ut av att denna lägesinställning arbetar med att bygga upp vågformen av flera successiva 

mätningar. 

För vissa mätutrustningar ändras samplingshastigheten om man har flera kanaler i 

användning. Därför är det viktigt för utrustningen att samplingshastigheten är för varje kanal 

och inte en gemensam för alla kanaler och att den då minskar när man kör flertalet kanaler 

samtidigt. [2] 
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Minnesdjup 
 

Minnesdjup är en av de viktigaste delarna som bör tas hänsyn till i sökandet av den rätta 

mätutrustningen. Digitala mätutrustningar lagrar de uppmätta värdena i ett buffertminne. 

Samplingshastighet bestämmer kapaciteten på buffertminnet, hur lång tid en signal kan 

lagras innan minnet är fullt. 

Att bara se på samplingshastigheten och minnesdjupet var för sig är inte tillräckligt utan det 

är förhållandet mellan dessa två som är viktigt. En mätutrustning med en hög 

samplingshastighet och ett litet minnesdjup kan inte utnyttjas till fullo. 

Låt säga som ett exempel att en mätutrustning som klarar 100 MSa/s och har ett 

buffertminne på 1 kB. Den fångar upp en signal på 200 µs kommer det lilla minnet medföra 

att man får en begränsad samplingshastighet på 5 MS/s vilket visas i formel 4. 

Formel 4 

 

Detta resulterar då i att utrustningen inte kommer att utnyttjas till dess maximala potential 

och att den inte kan få ut lika detaljrika kurvor som om utrustningen hade haft ett större 

minnesdjup. [2] 

 

Upplösning och noggrannhet 
 

Det kan antas att en signaländring på en procent sällan är ett problem och kan då 

försummas. De nyare mätutrustningarna är optimerade att klara av snabba digitala signaler 

och ha en upplösning upp till 16 bitar. Vanligtvis används en upplösning på 8 bitar och detta 

brukar vara tillräckligt. Högre bitupplösning som 12 och 16 bitar kan krävas vid mätning av 

temperatur, ström och tryck vid övervakning av exempelvis givare och sensorer. Men det 

medför ingen nackdel med att ha högre upplösning vid andra mätningar.  

Att bitupplösning är en viktig del i dagens mätutrustningar är på grund av att dagens 

moderna mätutrustningar oftast är digitala. Signalen som utrustningen får in är analog men 

med hjälp av en analog till digital konverterare så kan en digital signal visas i utrustningens 

gränssnitt. Bitupplösningen beskriver alltså A/D-omvandlarens kapacitet. 
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Har man exempelvis 8 bitar kommer spänningen att delas i 256 vertikala steg.  Med ett valt 

område på +/-1V  kommer det medföra att man har ca 8mV per steg vilket visas i formel 5 

nedan. Noggrannheten på dagen mätutrustningar brukar ligga runt en procent eller även 

bättre. [2] 

Formel 5 

 

 
2.3.6 Triggningsegenskaper 
 

För att inte mätutrustning ska stå och lagra en massa onödig mätdata vid normal drift är det 

viktigt att det finns en triggning för att logga transienter på utrustningen. Utan en 

triggfunktion på mätutrustningen hade minnet för lagring försvunnit snabbt på grund av den 

stora mängd mätdata som samlats. 

Triggningskontrollen på en mätutrustning medför att återkommande vågformer stabiliseras 

samt fångar transienter och engångsförlopp. De flesta digitala mätutrustningar har samma 

basalternativ men kan skilja sig för mera avancerade triggfunktioner, vilket kan behövas 

beroende på vilken signal som skall mätas. För digitala signaler behövs något som kallas 

pulstriggning vilket är en funktion som automatiskt sparar till en disk/minne något som är till 

hjälp vid spårning av fel. 

De vanliga basalternativen för triggning är källa, nivå, lutning och före/efter triggning. [2] 
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3. Utförande  

3.1 Spänningsdelare 

 

En del av detta projekt var att ta fram den bästa lösningen för att ta ner de transienta 

spänningarna till en mätbar nivå. Som det tidigare har nämnts kan transienter se ut och 

uppkomma på olika vis. Vid lösning av problemet med hur spänning skall fås ner till normala 

nivåer har värsta scenariot legat som konstruktionsgrund.  

Vid dessa transienter som uppstår vid blixtnedslag fås väldigt korta stigtider och topp-

spänningar. Då det finns ventilavledare på ledningarna för 70 och 400 kV som begränsar 

spänningsnivåerna innan de transformeras ner till lägre skenor så behöver inte blixtens 

toppspänning tas till hänsyn i detta projekt då endast mätning och loggning skall ske på 

skenor för 10 kV och lägre spänningar.  

Om en blixt slår ner i ett ställverk så kommer den att minska desto längre in den kommer i 

anläggningen. Detta beror på att innan transienten kommit in på skenan för 10 kV som är 

placerad inne i byggnaden så kommer den att passera genom transformatorer där den som 

andra elektriska pulser kommer att transformeras ner enligt omvandlingstalet för de olika 

transformatorerna. I tabell 1 visas givna maxvärden på olika skenorna som behöver mätas 

(Dessa värden erhölls ifrån Forsmark). 

Tabell 1: Tabellen visar de spänningsnivåer som utrustningen skall klara att mäta på och dess maximala toppspänningar. 
Maxspänningarna fås genom att ventilavledare på 70 och 400 kV begränsar spänningarna som transformeras ner i de 
lägre spänningsnivåerna. För att vara säkra på att konstruktion klarar maxvärden så har värden i tabellen avrundats 
uppåt. 

Skena Maximal spännings transient 

10 kV 40 kVtopp/fas 

6.6 kV 26 kV Vtopp/fas 

660 V 2700 V Vtopp/fas 

500 V 2000 V Vtopp/fas 

380 V 1600 V Vtopp/fas 

 

Det finns olika lösningar för att ta ner spänningen till mätbara nivåer med hjälp av 

spänningstransformatorer eller spänningsdelare. Efter diskussion med handledare och 

kontakt på ABB som jobbar med mätning och undersökning av kraftnäten visade det sig att 

spänningsdelare var den mest lämpade lösningen. Detta beror dels på att de 

mättransformatorer som finns har begränsningar gällande frekvensen då de är optimerade 
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för värden runt 50 Hz. Vid en mätning av överspänningstransienter fås ofta en kort stigtid 

medför en hög frekvens och dessa mättransformatorer blir då odugliga.  

Det viktigaste med konstruktion av spänningsdelare är att den inte stör eller belastar nätet 

och att den tar ner spänningen till en nivå som mätutrustningen klarar av. För att inte få 

störningar på nätet ska värdet på R1 som kan ses i figur 1 ha en stor resistans för att på så 

sätt få en så liten ström som möjligt in på spänningsdelaren. 

 

3.1.1 Temporär lösning  
 

Till den temporära lösningen av spänningsdelare föll valet på att konstruera en egen 

spänningsdelare för att få ner maxspänningen.Detta för att få ner spänningsnivån till under 

10 V som var maxspänningen för mätutrustningen som används i den egna lösningen. För att 

få ner spänningen från den toppspänning som kan uppnå 40 kV så låg förslaget först på att 

endast ha en resistiv spänningsdelare där de enda komponenterna skulle vara 

effektmotstånd med tillräckligt hög tålighet för maxeffekt. Det behövs kraftigare motstånd 

då effekten kan uppgå till 1600 W vid endast ett motstånd. Valet för resistorer föll på 

effektmotstånd med filmteknologi då trådlindade effektmotstånd kan skapa problem med 

dess induktans vid höga frekvenser.  

En spänningsdelningsstege konstruerades där både resistorer och kapacitanser används. 

Konstruktionen gör att spänningsdelaren får en högre bandbredd och fungerar då bättre vid 

korta stigtider. Vid konstruktion med fler motstånd minskar då även effekten över varje 

motstånd vilket ger mindre belastning. För att ytterligare säkra upp konstruktionen 

konstrueras ett högpassfilter efter spänningsdelaren då en kapacitans skyddar ingången 

bättre vid bortfall av en resistor. Denna konstruktion av spänningsdelare fungerar till alla de 

skenorna som visas upp i tabell 1, skillnaden mellan de olika spänningsnivåerna blir 

komponentvärderna då delningen ska få ner spänningen till samma mätnivå. Utöver de 

resistiva och kapacitiva värdena så behöver även hänsyn tas till vilken effekt som ligger över 

komponenterna så att dessa inte överbelastas. Vid den nya spänningsdelarstegen med sex 

stycken resistorer kommer då effekten att delas upp över varje resistor och kommer då att 

bli betydligt mindre. Konstruktionen av spänningsdelarstegen kan ses i figur 4, stegen består 

av tre stycken delar som alla har samma spänningsdelning.  
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Figur 4: Figuren visar konstruktion av spänningsdelarestegen som kan kopplas in på de olika skenorna, stegen följs av ett 
Högpass filter som består av en kapacitans och resistans (CHP och RHP). De tre delarna i spänningsdelaren är identiska 

vilket gör att varje gör att varje del har samma spänningsdelning. 

För konstruktion av spänningsnivå 660, 500 och 380 V behövs endast två steg av 

spänningsdelaren, som kan ses i figur 5. Detta då de maximala toppspänningarna på dessa 

skenor ej övergår 2700 V vilket gör att det inte blir samma belastning över spänningsdelaren 

som vid högre spänningsnivåer. Det gemensamma för alla skenor är högpassfiltret och 

förstärkaren innan ingången till mätutrustningen.  
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Figur 5: Bilden visar konstruktion av spänningsdelarstegen för 660, 500 och 380 V's nivåer. 

 
3.1.2 Kommersiell lösning  
 

Till skillnand från den temporära lösningen har det i denna del tittats på färdigkonstruerade 

lösningar för spänningsdelare. De olika företagen erbjuder i princip samma produkter. På 

grund av detta har det inte behövts göra en stor jämförelse mellan olika spänningsdelare hos 

olika återförsäljare.  

Som den temporära lösningen kan det också här väljas mellan att ha en resistiv, kapacitiv 

eller induktiv spänningsdelare. Även här har det valts att använda sig ut av en resistiv och 

kapacitiv lösning för att förhindra att få in hela inspänningen på utspänningen vid 

komponent fel och eventuellt riskera att förstöra den inkopplade mätutrustningen.  

Till mätutrustningen för den kommersiella lösningen kommer det inte att behövas ta ner 

spänningen till sådana låga nivåer som 10 volt som i den egna lösningen. Dagens 

mätutrustningar brukar klara en inspänning på cirka 100- 1000 Volt. Detta gäller även dem 
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mätutrustningar som tagits fram till denna lösning. Därför har det satts en minimumgräns till 

att försöka ta ner spänning till 100 Volt.  

Bandbredden på spänningsdelaren är också viktig att ha koll på. Den bör vara minst lika stor 

som bandbredden på mätutrustningen eller bättre. Detta för att inte filtrera bort höga 

frekvenser på den analoga sidan (Spänningsdelaren). 

De två företag som slutligen visade sig ha de intressantaste spänningsdelarna var Ross 

Engineering Corporation och Hilo-Test.  Båda företagen har spänningsdelare som klarar av 

att ta ner de transienta överspänningsnivåer som är nämnda i tabell 1 på samtliga skenorna.  

I tabell 2 och tabell 3 nedan ses dem spänningsdelare som kommer att behövas samt några 

relevanta parametrar från de två företagens produkter.  

Tabell 2: Tabellen visar de mest intresanta parametrar av spänningsdelare från Hilo-Test. [3] 

Klassade Inspänningar HVT10RCR HVT40RCR HVT80RCR 

Ueff                                                  [kV] 8 30 60 

Omsättning 1 000:1 2 500:1 5 000:1 

Puls spänning  1.2/50 µs              [kV] 200 150 270 

Stigtid                                              [ns] 15 15 25 

Bandbredd                                   [ MHz] 23 23 14 

 

Tabell 3: Tabellen visar dem mest intresanta parametrar av spänningsdelare från Ross Engineering Corporation. [4] 

Klassade Inspänningar VD5 VD45 VD60 

Ueff                                                  [kV] 3 30 42 

Omsättning 1 000:1 1 000:1 1 000:1 

Puls spänning  1.2/50 µs              [kV] 10 90 120 

Stigtid                                              [ns] - - - 

Bandbredd                                   [ MHz] 5 2 2 

 

Vilket tabellerna visar så klarar båda produkterna att ta ner spänningen till nivåer som 

mätutrustningarna klarar av att mäta. Hilo:s spänningsdelare HVT 80 RCR som kan sitta vid 

10kV skenan klarar en större nertransformation av spänningen än Ross samt den har en 

större bandredd, vilket i slutändan kan vara en viktig del i valet av spänningsdelare beroende 

på vad som för prestanda som söks. 

En nackdel med dessa utrustningar är de är stora och behöver utrymmen där de ska 

placeras. Desto större spänning som ska tas ner till mätnivå desto större blir 

spänningsdelaren.  Nedan har spänningsdelarnas dimensioner sats in i en tabell 4. 
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Tabell 4: Tabellen visar alla spänningsdelarnas dimensioner. [3][4] 

Dimensioner: HVT10RCR HVT40RCR HVT80RCR VD 5 VD45 VD60 

Vikt                                      
[kg] 

1,5 5,0 8.5 - - - 

Höjd                                  
[mm] 

180 360 690 67,1 256.7 305 

 

Tabell 4 visar att spänningsdelarna från Ross Engineering är mindre i storlek. Tyvärr så 

återfanns inga vikter på dessa i databladet, men logiskt borde dem ligga i samma viktklass 

som Hilo:s produkter. Beroende på utrymmet man har där de ska placeras kan 

dimensionerna vara en intressant grund vid val av produkt.   

3.2 Mätutrustning 

 

För att veta vilken prestanda som krävdes av mätutrustningen utfördes en djupgående 

förstudie inom vissa områden. Till att börja med studerades vad en transient överspänning 

är för något för att sedan gå vidare och se hur dessa kan uppstå samt hur de utformar sig. 

Det konstaterades snabbt att det var genom blixtnedslag som de stora 

spänningstransienterna uppstår men även att de också är de mest sällsynta. Därmed blev de 

kända värden som uppstår från blixtar de viktigaste parametrarna i sökandet av 

mätutrustningar.  I tabell 5 visas värden för de blixttransienter som kan uppstå samt dess 

olika storheter.  

Tabell 5: Tabellen visar viktiga värden att ta hänsyn till när val av utrustning så dessa klarar av värsta scenariot. [5] 

 Frekvens Periodtid Stigtid Vtopp 

Blixt 20kHz - 40 MHz 0.025 - 100 µs 0.001-2 µs 100 MV 

 

Mätutrustningars datablad innehåller en mängd olika storheter som bör beaktas. För att inte 

fördjupa sig i alla dessa valdes i samtycke med handledare de viktigaste storheterna ut. 

Dessa funktioner/storheter blev då den andra delen att gå in djupare på i förstudien.  

Med hjälp av fakta på de transienta spänningarnas storheter samt den teoretiska kunskapen 

av mätparametrar som finns beskrivna i rapportens teoridel var det sedan enkelt ta fram de 

lägsta värden som mätutrustningen skulle behöva klara av vilket visas tabell 6. 
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Tabell 6: Tabellen visar de minimala gränsvärdena som mätutrustningen skall klara för att ge ett bra resultat. 

 Minimala Gränsvärden 

Bandbredd 5 MHz 

Samplingshastighet/Samplingsfrekvens 10 MHz / 10 MS/s 

Minnesdjup 128 k 

Upplösning 8 Bitar 

Noggrannhet +- 1 % 

 

Tillvägagångssättet för att hitta en mätutrustning till företags- och egna lösningen har utförts 

på olika metoder då det redan fanns en tanke till den egna lösningen. I följande två kapitel 

förklaras detta samt hur det slutgiltiga resultatet har uppnåtts. 

 

Temporär lösning 
 

För att utföra loggning och mätning av signaler behövs mätutrustning och programvara till 

denna för att få ut rätt mätdata efter spänningsdelaren. Som mätutrustning för den egna 

lösningen kommer Labview att användas vilket gör det möjligt att ta in mätdata i realtid och 

logga detta smidigt i ett enkelt gränsnitt. Labview som program är väldigt smidigt då 

programmet enkelt kan både mäta och styra signaler vilket gör det väldigt lämpat för 

användning vid mätning av spänningar med korta stigtider. För att Labview ska fungera till 

mätning av en signal så behövs också fysisk utrustning från NI (National Instruments) för att 

ta in denna signal. Då transienterna som uppstår vid blixtnedslag har väldigt kort stigtid krävs 

då ett kort från NI som har både en hög samplingsfrekvens och klarar hög Bandbredd. 

Utöver ett PXI kort (PCI eXtensions for Instrumentation) från NI behövs ett terminal block, 

kablar, chassi, kontroll-enhet och dator. Uppsättningen av mätutrustning visas i figur 6 och 

ska kopplas in vid utgången av spänningsdelarstegen.  
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Figur 6: Figuren visar uppsättning av mätutrustningen där inkoppling sker på utgången av spänningsdelarstegen. Nr 1 
visar terminal block, Nr 2 kabel, Nr 3 PXI kort, Nr 4 chassi, Nr 5 kontrollenhet och Nr 6 visar dator. 

För att få ut en signal i Labview genom mätutrustningen som visas i figur 6 så behövs först en 

”DAQ assistant” som kan mäta signalen från spänningsdelarstegen. Inställningarna som kan 

avändas på funktionen ”DAQ assistant” är att ha en samplingsfrekvens som klarar av de 

korta stigtider som en blixttransient kan ha. Det smidiga med Labview är att med hjälp av en 

konstant samplingsfrekvens alternativt en styrkontroll i Labviews interface enkelt kan styra 

hur hög samplingsfrekvens på DAQ assistant som behövs. Vid test av programmet har en 

”Generate Signal” ersatt ”DAQ assistant” för att möjliggöra simulering av programvaran. Med 

hjälp av ”Generate Signal” kan prestanda i programmet testas då de korta stigtiderna på 

transienterna kan testas i Labview. Från denna DAQ assistant går signalen in i en ”Amplitude 

and Level Measurements” med uppgift att ta ut Toppspänningen från signalen som kommer 

in i Labview. När toppspänningen tas ut från ”Amplitude and Level Measurements” så är 

detta efter spänningsdelningen vilket gör det nödvändigt att multiplicera med den ration 

som spänningsdelarstegen ger (förstärkningen ändras för varje spänningsnivå), 

toppspänningen kommer efter detta att ses i både VIN grafen och ”Toppspänning” 

indikatorn (dessa funktioner finns i den gröna slingan i figur 7).  

Den andra delen i programmet för mätningen är loggning av den mätdata som visas upp i 

VIN grafen och Toppspänning’s indikatorn. Då mätrustningen endast ska logga mätdata då 

spänningen överstiger ett valt värde ovan spänningskenans normalspänning så behövs det 

ett villkor för att endast logga överspänningstransienter. Lösningen för att endast logga 

spänningar över vald normal spänning är funktionen ”Greater or Equal?” som jämför värdet 

på toppspänningen med den valda normal spänningen. Om villkoret är sant så kommer 

funktionen att skicka en ”Sann” signal vidare i schemat men om spänningen inte överstiger 

gränsen för normalspänningen så skickas en ”falsk” signal. Den ”sanna” eller ”falska” 

signalen går in i ett ”Case Structure” som har två funktioner, om den får en falsk signal 

händer inget men om den får en ”Sann” signal kommer den att logga mätdata. ”Write to 

Measurementfile2 ” tar emot signalen från ”Toppspänningen” och loggar denna då 

spänningen ligger över normalspänningen. ”Build table” funktionen skriver ut den loggade 

mätdatan i ”Resultat” som kan ses i Labviews interface i den gröna slingan i Figur 8. Villkoret 

för signalen samt loggning av mätdata kan ses i den röda slingan i figur 7.  
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Figur 7: Bild av programmets blockschema där all kod ligger. Den gröna slingan innehåller själva mätfunktionerna för att 
få ut mätdata. Den röda slingan innehåller funktion för utskrift och loggning av mätdata. Koden är för en fas men för att 

mäta samtliga faser. Vid ”förstärkning” kan omsättningstalet användas för att få upp spänningen till rätt nivå. 
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Figur 8: Programmets gränssnitt där man kan styra samples och samplingsfrekvens i den röda rutan. I den gröna slinga 
kan toppspänning, Resultat och en graf på insignalen visas. 

 

 
3.2.2 Kommersiell lösning 
 

För att hitta mätutrustningen till den kommersiella lösningen studerades först företag som 

sålde utrustningar, både svenska och utländska. De företag som studerades var bland annat 

Ross Engineering Corporation , Hilo-Test, Heafely, HBM, Metrum. Med hjälp av  de lägsta 

gränsvärden som står i tabell 3 var det lätt att stryka ointressanta mätutrustningar. För att 

inte fastna för länge i sökandet av utrustning valdes fyra stycken lösningar som klarar av 

dessa gränsvärden och då gå in djupare på dessa. I bilaga 3 finns det en kortare förklaring  

om varje mätutrustning som studerats.  Av de utrustningar som har studerats är en portabel 

och resterande är PC-baserade. Med Hias743 måste dock hela utrustningen vara placerad 

ute i närheten av mätområdet.  

I tabell 7 nedan visas de parametrar som legat som grund för valet av mätutrustning. Vid 

mätning av snabba transienter är dessa några av de viktigaste parametrarna att studera. 

 



24 
 

Tabell 7: Parametrar för mätutrustningen till kommersiella lösningen. 

Mätutrustning HiAS 743 GEN 7/16t Metrum PQ 140 GEN2I 

Bandbredd 50 MHz 10 – 25 MHz 1 MHz 10 – 25 MHz 

Samplingshastighet 120 MS/s 0.02 – 100 MS/s 2 MHz 0.02 – 100 MS/s 

Minnesdjup 128 kB ≤ 1800 MB 128 MB ≤ 1800 MB 

Upplösning 12 bit 14 – 15 bit 16 bit 14 – 15 bit 

Kanaler 4 4 – 8 3 – 4 4 – 8 

Inspänning 100 – 1950 V ≤ 100 V ≤ 100 V ≤ 100 V 

Noggrannhet - - < 0,1 % - 

 

Den vanligast uppkomsten av transienter är de som orsakas vid omkoppling och då brukar 

oftast transientens stigtid ligga runt 4-8 µs. De transienterna som orsakar störst störningarna 

är de som sker vid blixt nedslag. De kan ha stigtider som allt från en micro sekund till någon 

nano sekund. För att inte underdimensionera mätutrustningen valdes gränsvärden som 

utrustningen minst bör klara vilket beskrivs i tabell 6. Att dessa värden valdes gjordes på 

grund ut av att transienter som uppkommer av blixt nedslag är relativt sällsynta samt att 

dess frekvenser skiljer sig från gång till gång. Det ansågs att den minst skulle klara av att 

mäta transienter som har periodtider på 1 µs, det vill säga en frekvens på 1 Mhz.  För att 

mätutrustningen skulle klara av att ta upp signalen måste bandbredden vara minst fem 

gånger större och samplingshastigheten dubbelt så stor som bandbredden för att kunna få 

en representativ avbild av signalen. 

Alla utrusningar klarar detta förutom Metrum PQ140. Den kommer inte att kunna återskapa 

de riktigt kortvariga transient överspänningarna med en stigtid under 1,6 µs då den har en 

bandbredd på 1 MHz. Den kommer dock att kunna att registrera överspänningarna som har 

en högre frekvens , men inte visa ut en helt representativa kurvformen av dem.  

Att den var en av de som togs med var på grund av dess smarta lösning och enkelhet. Med  

ha ett datasystem som samlar in alla överspänningar som går över triggnivån skulle göra det 

enkelt att få en snabb överblick av alla skenor i ett datasystem. 

Att mätutrustningen har minst fyra kanaler är en viktigt kriterium då man vill mäta på alla 

faser samt nollspänningen. Detta beror på att transienten inte har en självklar väg i 

ledningarna och inte behöver ligga på alla tre faserna.    

När de mätutrustningar som valts ut har studerats upptäcktes både fördelar och nackdelar 

med dem vilket påverkade det slutgiltiga resultatet. HiAS 743 är en bra lösning som klarar av 
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att mäta höga transienta överspänningar. Den uppfyller alla krav gällande bandredd, 

samplingshastighet och alla andra viktiga parametrar. Men det är på konstruktionen den blev 

bortvald, då den inte var den mest praktiska lösningen för detta ändamål. Eftersom denna 

utrustning bara klarar mätning av fyra kanaler samtidigt behövs då en utrustning vid varje 

mätområde vilket skulle ta upp ett stort utrymme och troligen medföra större utgifter och 

omständigheter vid  installation. Det kändes också som en onödig upprepning och ha helt 

sådant system vid varje mätanordning efter närmare funderingar.  Den hade passat bättre 

vid mätning av endast en skena. 

I teorin hade det bäst valet varit Gen7t eller Gen16t då ett mindre antal mätutrustningar i 

varje block behövs och sedan dragit in flera mätsignaler till en. För att sedan via lokala nätet 

skicka all mätdata till en lagrings och kontrollenhet som har det installerade mätprogramet.  

Men detta blir omöjligt ur säkerhetssynpunkt ur följande två tankesätt. Första tanken var att 

ha en mätutrustning för varje subsystem, men det är inte uppskattat att ha skenor med olika 

spänningsnivåer in på samma utrustning. Den andra tanken var att alla 10 kV skenor skulle 

dragits till samma utrustning och så vidare för resterande skenor. Men då försvinner 

separeringen av subsystemen vilket inte är bra. Även denna kan som Metrum PQ140 skicka 

över alla registrerade transienter till en gemensam databas med ett ett mätprogram genom 

via det lokala nätet. 

Den viktigast grunden för valet av mätutrustning blev slutligen den mätutrustning som 

klarade att mäta dem minsta transienta överspänningarna samt hade den teknik- och 

konstruktionsmässigt bästa lösningen.   

 

4. Resultat 

4.1 Temporär lösning 

 

Syftet med den temporära lösningen var att visa att med enkel spänningsdelare och 

tillgänglig mätutrustning kan man mäta högspänningstransienter med höga frekvenser. 

Spänningsdelaren är en beprövad metod och används ofta inom mätteknik vilket gör den till 

ett bra alternativ. För att veta vilken spänning som behövdes nås med spänningsdelaren var 

det viktigt att tidigt veta vilken maximal spänning mätutrustningen klarade. Valet föll på två 

PXI kort från National Instruments som klarar av den prestanda som krävs av dem för att 

mäta signaler med höga frekvenser. I tabell 8 visas data för de två korten som är viktiga för 

önskade mätningar.  
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Tabell 8: För de två PXI korten från NI visas i tabellen viktig data som visar att de två korten är att föredra för mätning av 
överspänningstransienter. 

Kort NI PXI – 6115 NI PXI – 6124 

Upplösning 12 Bits 16 Bits 

Sample Rate 10 MS/s 4 MS/s 

Analoga Ingångar 4 4 

Bandbredd 20 MHz 80 MHz 

Max Spänning +- 42  V +-10 V 

Min Spänning +- 0.2 V +- 1 V 

Minsta 
Spänningsnoggrannhet 

400 µV 393 µV 

Samtidig Sampling Ja Ja 

 

För spänningsdelarstegen ska resultatet endast visa det teoretiska prestanda för 

spänningsdelen och Högpassfiltrets gränsfrekvens. Då valda effektmotstånd av film 

teknologin har motstånd från Vishay valts då dessa klarar av 800 W per motstånd (konstant 

körning) samt klarar från 1 Ω upp till 900 kΩ i E24 serie. Dessa motstånd är väldigt smidiga 

då vikt (83 g) och storlek är relativt liten (60*57*25mm). För kondensatorer används 

keramisk högspännings kondensatorer med 12 kV nominell AC spänning och även dom i E24 

serier. För konstruktion av högpassfiltret på 50 Hz så användes även här keramiska 

högspänningskondensatorer. Värden för kondensatorer och resistorer finns i bilaga 1. För att 

realisera konstruktion av spänningsdelare så kan samtliga tre faser samt jord kopplas in i 

samma ellåda utan att ta större plats. För att se att spänningsdelarna klarar av att dela ner 

spänningen från samtliga nivåer till en spänningsnivå mellan 1 V och 10 V så att båda PXI 

korten klarar av spänningen. I tabell 9 visas spänningsnivåerna, omvandlingstal, max 

spänning efter omvandling och min spänning efter omvandling. 
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Tabell 9: I tabellen kan prestandan på spänningsdelaren ses då samtliga spänningsnivåer får ner spänningen till 1-10 V. 
Effekten ligger också inom gränsen 800 W vid normal drift samt överlastnings effekt som tidigare angavs. För 

omsättningen så är denna avrundad men ska i programvaran vara den exakta omsättningen i teorin. 

Skena Omsättning Max-spänning 
efter delning 

Min-spänning 
efter delning 

Effekt vid 
normal-

spänning 

Effekt vid 
max-

spänning. 

10 kV ≈ 0.00012 ≈ 4.9 V ≈ 1.22 V ≈ 35.3 W ≈ 563 W 

6.6 kV ≈ 0.00012 ≈ 4.5 V ≈ 1.14 V ≈ 15.3 W ≈ 240 W 

660 V ≈ 0.0025 ≈ 6.7 V ≈ 1.63 V ≈ 0.23 W ≈ 3.85 W 

500 V  ≈ 0.0025 ≈ 4.9 V ≈ 1.23 V ≈ 0.13 W ≈ 2.11 W 

380 V ≈ 0.0049 ≈ 7.8 V ≈ 1.88 V ≈ 0.75 W ≈ 1.32 W 

 

4.2 Kommersiell lösning 

 

Slutligen valdes att använda sig av spänningsdelare från både Ross Engineering Corporation 

och Hilo-Test.  Det ansågs vara den smartaste lösningen att använda sig av HVT 80 RCR till 

10kV skenan, HVT 40RCR till 6,6 kV skenan samt VD 5 till 600,500 och 380 Volt skenorna.  

 

Figur 9: Bilden visar spänningsdelare som används i den kommersiella lösningen. 
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Vid inköp av nya produkter brukar det vara fördelaktigt att använda sig av produkter från 

samma tillverkare för att underlätta vid installation och underhåll. Men på grund av olika 

faktorer så har detta valts bort. 

Att inte VD45 och VD60 inte valdes berodde på att de hade en för låg bandbredd på 2 MHz. 

Som tidigare nämnts vill man helst ha en bandbredd som är större eller lika stor som 

mätutrustningens. Dimensions mässigt hade dessa varit bättre val att använda sig av, då de 

hade tagit mindre plats. När det gäller nertransformationen av spänningen var de likvärdiga 

Hilo-Tests spänningsdelare. Hilos-Tests klarade att ta ner spänningar till lägre nivåer, men det 

har inte varit något som påverkade valet av dem. 

HVT10RCR valdes inte av anledningen att den hade en högre prestanda än vad som krävdes 

till mellanspänningsnivåerna. Med hjälp av omsättningstalet har det räknats ut vad en 

utspänning på spänningsdelaren kan vara, vilket visas i tabell 10.  

 

 

Tabell 10: Tabellen visar vad man kommer att få ut för spänning från spänningsdelaren. 

Spänningsdelare & 
skena 

Inspänning Omsättning Utspänning 

10kV , HVT 80 RCR 40 kV 40/5000 8 V 

6,6 kV ,HVT 40RCR 26 kV 26/2500 10,4 V 

0,66 kV, VD 5 2,7 kV 2,7/1000 2,7 V 

0,5 kV, VD 5 2 kV 2/1000 2 V 

0,38 kV, VD 5 1,6 kV 1,6/1000 1,6 V 

 

Som kan ses i tabell 9 så kommer dessa spänningsdelare klara av att transformera ner de 

transienta överspänningar som kan uppkomma till nivåer som den valda mätutrustningen 

klarar av. Då den uppskattade överspänning som kunde komma på 380, 500 och 660Volts 

skenorna var mellan 1600 och 2700 Volt så kommer de att klara av detta, då 

spänningsdelaren klarar av en inspänning på 3000 Volt. HVT40RCR och HVT80RCR kommer 

klara av att ta ner spänningsnivåer en bit över de troliga transienterna, men det är bara 

positivt då dem spänningarnas värden är uppskattade.  I bilaga 3 och 4 har databladen för 

dessa spänningdelare tagits med, där flera parametrar är beskrivna och annan viktig 

information. 

Det slutgiltiga valet av mätutrustning blev till slut GEN2i från HBM. GEN2i är en portabel 

mätutrustning som är tillverkad för att klara att spela in kortvariga transienta överspänningar 

eller kontinuerliga inspelningar direkt till en hårdisk. 

Mätutrustningen består av ett inbyggt PC-system med mjukvaran windows 7 Office där man 

använder Perception för att mäta och logga mätdata. Antingen kan analys göras direkt i 
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programmet alternativt föra över mätdatan till excel. När man har sina färdiga rapporter är 

det bara att spara resultatet på en USB-sticka för att sedan skriva ut eller spara på annan 

enhet. Fördelen med denna portabla lösning är att analyserna inte kommer att behövas göra 

på platsen där mätningen sker, utan man kommer att kunna ta med den till en plats där man 

kan sittta och analysera och utvärdera resultatet. 

Datainsamling och analys programvaran som följer med denna mätutrustning heter 

Perception. Perception programvarulösning erbjuder hårdvarukontroll, real-tids display, 

analys och rapportering i ett integrerat paket som inte behöver programmeras. 

Analyserna av kurvorna kan antingen göras med ett inkopplat tangentbord och mus eller 

direkt på skärmen. GEN2i är nämligen utrustad med en 17 tums touch-skärm. Med hjälp av 

några enkla knapptryck kommer operatören enkelt att hitta i de olika menyerna i 

programmet.  

Varje utrustning har två stycken platser för datainsamlingkort. Varje datainsamlingskort har 

fyra stycken kanaler så det kommer att behövas ett datainsamlingkort till varje mätutrustning. 

Beroende på vad det är för signaler som vill studeras väljer man ett kort som passar för det 

ändamålet. Det finns nitton stycken olika datainsamlingskort med samplingshastigheter från 

20 kS/s upp till 100 MS/s. Till det denna lösning valdes det mellan två datainsamlingskort 

som är beskrivna, i tabell 11. 

 

Tabell 11: Parametrar på de två mätinsamlingskorten som studerats. 

 Kort 1 Kort 2 

Inspänning 
± 10 V till  ± 100 V 

± 10 V till ± 100 V 

Bandbredd 25 MHz 10 MHz 

Samplingshastighet 100 MS/s 25 MS/s 

Bitar 14 bit 15 bit 

Minnesdjup 18000 MB 64 MB 
 

Valet blev slutligen datainsamlingskort 1 då den har en prestanda som klarar av att mäta 

snabbare transienter än kort 2. Om man jämför det valda kortet med de krav som nämns i 

teoridelen kommer man med detta kort att klara ta in signaler med en frekvens på 5 MHz 

vilket är bättre än dem minimumgräns som sattes på 1 MHz. En frekvens på 5 MHz 

motsvarar en transient störning med en stigtid på 0,091 µs.  

Samplingshastighet för dessa kort gäller för varje kanal då varje kanal har en egen A/D-

Omvandlare med en upplösning på 14 bit. En samplingshastighet på 100 MS/s kommer att 

medföra att man kommer få representativa kurvor som kan analyseras. 

Kortet klarar en inspänning på 100 V vilket medför att det kommer fungera alldeles utmärkt 

att använda sig utav de spänningsdelare som har lagts fram till denna lösning. 
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Då Gen2i är en portabel utrustning har den inte ett så stort minne att den kommer att kunna 

lagra och mäta spänningarna på skenorna kontinuerligt. Vid kontinuerlig mätning kommer 

den bara att kunna lagra mätdata under ett fåtal timmar. Men den är utrustad med en 

triggfunktionen pre/post vilket gör det möjligt att ställa in loggning vid värden som inte är 

normala.  
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5. Diskussion  

5.1 Temporär lösning 

 

Då effektmotstånd med resistansvärden över 1 MΩ med minst 1000 W är svåra att få tag i 

skapar det problem för att bygga en smidigare konstruktion av spänningsdelaren. En 

konstruktion där man endast har en spänningsdelare (Figur 1). Detta för att effekten över de 

två motstånden i denna koppling blir för stor (Över 1000W vid 10 kV). Tyvärr har många av 

dagens effektmotstånd för hög och medelspänningar alldeles för låga resistanser vilket 

medför att vi får för stora strömmar in på första motståndet i spänningsdelaren. Detta i sin 

tur medför att spänningsdelaren påverkar strömmen på skenan vilket man vill undvika. 

Vid utforming av spänningsdelare uppstod ett mindre problem på grund av att 

effektmotstånden från Vishay inte klarade att gå upp till 1 MΩ. Detta för att vid utformingen 

vill man att den kapacitiva delningen skall vara lika som den inverterade kapacitiva för att få 

kretsen frekvensoberoende.  I våran lösning skiljer sig dessa två sidor med en liten skillnad. 

För att vara optimalt för mätning vill man att detta ska vara lika med i våran lösning har vi 

valt att acceptera den lilla skillnad som blir på grund av att den inte kommer att ha en 

betydande påverkan. 

Vid mätning av spänningsnivåerna 660, 500 och 380 V kan man även fundera på om man 

endast vill använda en enkel spännings delare med bara ett par resistorer och kapacitanser. 

Detta då effekten vid normal och max spänning aldrig når stora nivåer. Man skulle vid dessa 

tre spänningsnivåer använda samma typ av motstånd då effekten endast kommer att ligga 

på några tiotal Watt över motstånden vilket de klarar.  

För inkoppling av Labview valdes två PXI kort som kandidater för detta, de båda har fördelar 

och nackdelar. PXI – 6115 har högre samplings hastighet men PXI – 6124 har en högre 

bandbredd. En lösning för detta hade varit att ta kontakt med National Instruments för att se 

om det går att öka prestandan för just dessa två punkter. Då båda utrustningarna har en 

massa funktioner som inte behövs i mätningarna av spänningar som t.ex. analoga utgångar 

och digitala utgångar/ingångar. En tanke är att ha ett PXI kort som då klarar både 10 MS/s 

och 80 MHz Bandbredd. 

För att klara av de värsta blixttransienterna kan PXI kort för högfrekvensmätning användas. 

Dessa klarar att sampla upp till 10 GS/s och har en Bandbredd upp till 10 GHz. Prestandan 

för dessa korten är överlägsen de två PXI korten som valts men de har även en kostnad som 

är tio gånger så stor. En nackdel för dessa är också att de endast klarar av två stycken analoga 

ingångar. Detta ger att två stycken PXI kort behövs för mätning av varje skena. 
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För att underlätta loggning av mätdata i Labview så används en lösning där programmet 

sparar ner data i en lvm fil detta vilket gör att lite minne krävs. Nackdelen med detta är att 

man behöver öppna mätdata i Labview för att se spänningen vilket inte skulle krävas om 

man t.ex. försöker sig på en lösning där mätdatan sparas i antingen i excel eller xml. Att 

spara i nått av dessa två alternativ skulle underlätta hanteringen då man direkt kan föra över 

mätadatan till en dator för att analysera signalen. Ett problem med detta är dock att spara 

till excel eller xml så blir processen lite långsammare vilket kan leda till att mätning av 

signalen blir lidande. 

5.2 Kommersiell lösning  

 

Till delen med den kommersiella lösningen tycker vi oss ha kommit fram till en bra idé om 

hur man ska kunna transformera ner spänningen till mätbara nivåer samt en mätutrustning 

som klarar av att logga väldigt korta transienter. 

Något som vi tycker var synd var att inte Metrums lösning kunde användas då den inte 

klarade av att logga och registrera de riktigt snabba transienterna. Hade den klarat av detta 

hade denna varit den optimala lösningen.  

Något som uppmärksammades under studietidens gång var att man även kan använda sig 

utav spänningsprober för att ta ner spänningen. Detta var något som studerades lite djupare 

på ett tag, innan det valdes att gå tillbaka till grundtanken med spänningsdelare. Främst 

berodde detta på att spänningsprober är mer användbara vid mätning vid korta 

periodsmätningar och inte vid regelbundna mätningar, men nämnvärt är att det också finns 

prober som är tillverkade för fast inkoppling vid regelbundna mätningar. 

En tanke vi också hade gällande denna del var att man skulle kunna använda sig av den 

temporära lösningen för spänningsdelare på våran kommersiella lösning. Då man 

förmodligen rent ekonomiskt skulle komma undan lite billigare. Det är heller inget som säger 

att en färdig lösning är bättre än en egenkonstruerad.  
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6. Förbättringar 

6.1 Temporär lösning 

 

För att förbättra Labviews prestanda hade en högre samplingshastighet samt Bandbredd 

varit önskvärt på PXI korten. Prestandan är hög men om blixten har kortare stigtid än vad 

våra källor visar på så kan det skapa lite problem med att få en fin signal. 

Om man vill förbättra tillgängligheten för mätdatan man får ut från Labview kan man välja 

ett alternativ till att ha en hårddisk vid mätutrustningen. Detta är att köra all loggning och 

mätning över wifi för att då smidigare ha tillgång till att mätdata i realtid vid datorer i det 

lokala nätverket på Forsmark. Med denna wifi lösning kan man då också ha igång konstant 

loggning och analysering av mätdata utan att behöva gå och tömma hårddisken vid 

mätutrustningen. 

Säkerheten i spänningsdelarstegen för de olika spänningsnivåerna kan ökas med att lägga till 

ytterligare steg av spänningsdelare för att på så sätt öka totala motståndet och då minska 

effekten över varje motstånd. Vid bortfall av resistorer så finns då extra spänningsdelare som 

säkrar upp kretsen. Att lägga till fler spänningsdelare tar dock mer plats och man får då ställa 

sig frågan hur pass säker kretsen skall vara.  

För att ta hand om eventuella problem med för höga temperaturer på spänningsdelarstegen 

så kan man montera på kylflänsar på varje motstånd alternativt låta spänningsdelarstegen 

ligga i nersänkt i en behållare med olja för att hålla temperaturen nere. Vid för höga 

temperaturökningar riskerar mätutrustningen att logga fel mätdata. 
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6.2 Kommersiell lösning  

 

Till den kommersiella lösningen är det svårt att specifikt peka ut vad som kan förbättras. 

Lösningen vi har tagit fram har inte testats i praktiken, men bör fungera då den gör det 

teoretiskt.  

Den mätutrustning som har valts kommer inte klara av att visa representativa kurvformer på 

de riktigt snabba transienterna med frekvenser på 40 MHz. Den kommer klara av kurvor 

med en frekvens på 5MHz. Så om man vill kunna analysera dessa transienter bör man titta 

på en utrustning med högre Bandbredd.  

Vad det gäller tekniken tror vi det kommer fungerar bra med en portabel lösning. Men 

Forsmark kanske i slutändan föredrar en PC-baserad lösning och då är detta en förbättring 

som skulle kunna göras.  

Vad det gäller spänningsdelarna så går det inte att göra några speciella förbättringar. Alla har 

ungefär samma dimensioner och funktionallitet. Förbättringen som kan göras här är att ta 

fram en annan lösning att  transformera ner spänningen. Men utav våra analyser anser vi 

detta vara den bästa lösningen.  
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Bilaga 1 

 

Tabell B1.1: I tabell visas valda komponentvärden upp för samtliga spänningsdelare och högpassfilter. 

 10 kV 6.6 kV 660 V 500 V 380 V 

 900 kΩ 900 kΩ 900 kΩ 900 kΩ 900 kΩ 

 47 kΩ 47 kΩ 47 kΩ 47 kΩ 68 kΩ 

 900 kΩ 900 kΩ 900 kΩ 900 kΩ 900 kΩ 

 47 kΩ 47 kΩ 47 kΩ 47 kΩ 68 kΩ 

 900 kΩ 900 kΩ - - - 

 47 kΩ 47 kΩ - - - 

 47 pF 47 pF 47 pF 47 pF 68 pF 

 1000 pF 1000 pF 1000 pF 1000 pF 1000 pF 

 47 pF 47 pF 47 pF 47 pF 68 pF 

 1000 pF 1000 pF 1000 pF 1000 pF 1000 pF 

 47 pF 47 pF - - - 

 1000 pF 1000 pF - - - 

 33 kΩ 33 kΩ 33 kΩ 33 kΩ 33 kΩ 

 100 nF 100 nF 100 nF 100 nF 100 nF 
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Bilaga 2  

 

Härledningen nedan visar sambandet mellan resistiva sidan och kapacitiva sidan i 

spänningsdelaren. 

    𝑍1 =  
𝑅1 ∗

1
𝑗𝜔𝐶1

𝑅1 +
1

𝑗𝜔𝐶1

=
𝑅1

1 + 𝑗𝜔𝑅1𝐶1
 

𝑍2 =  
𝑅2 ∗

1
𝑗𝜔𝐶2

𝑅2 +
1

𝑗𝜔𝐶2

=
𝑅2

1 + 𝑗𝜔𝑅2𝐶2
 

𝑍2

𝑍1 + 𝑍2
=

𝑅2

1 + 𝑗𝜔𝑅2𝐶2

𝑅1

1 + 𝑗𝜔𝑅1𝐶1
+

𝑅2

1 + 𝑗𝜔𝑅2𝐶2

=  

𝑅2

1 + 𝑗𝜔𝑅2𝐶2

(1 + 𝑗𝜔𝑅2𝐶2) ∗ 𝑅1 + 𝑅2 ∗ (1 + 𝑗𝜔𝑅1𝐶1)
(1 + 𝑗𝜔𝑅1𝐶1) ∗ (1 + 𝑗𝜔𝑅2𝐶2)

=  

𝑅2 ∗ (1 + 𝑗𝜔𝑅1𝐶1) ∗ (1 + 𝑗𝜔𝑅2𝐶2)
1 + 𝑗𝜔𝑅2𝐶2

𝑅1 ∗ (1 + 𝑗𝜔𝑅2𝐶2) + 𝑅2 ∗ (1 + 𝑗𝜔𝑅1𝐶2)

=  
𝑅2 ∗ (1 + 𝑗𝜔𝑅1𝐶1)
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1
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Bilaga 3 

 

Denna bilaga innehåller en kortare förklaring av de mätutrustningar som har studerats. För 

mer information om dessa hänvisar vi till företagens hemsidor där mer information finns och 

datablad kan tillhandahållas. Företagen samt deras hemsidor finns medtagna i referenser.   

 

HiAS 743 

Hias 743 är ett system med fyra kanaler monterad i ett litet chassi med bord med en inbyggd 

kalibrator. Till utrustningen medföljer: 

Skrivbord med litet chassi, huvudströmbrytare, grundstötning anslutningar, kablar. 

En HKB ® 743 stordator enhet med systemets CPU, leveranser, CD-RW, Floppy, HDD, kanal 

slots, Gränssnitt. 

 

Mätning kanal insats (Digitizer) inklusive registrering av prestanda. 

 

- 75  LEMO slutmotstånd 

 

- 1 Mus, ASCII tangentbord 

 

- 1 Flatscreen, TFT skärm, 19 " 

 

- 1 Laserskrivare, 1200 

 

- 1 set av diskar programvara för säkerhetskopiering 

 

- 2 Alla bruksanvisningar (engelska) 

 

- 1 RIC 422-4 med alla anslutningskablar, inbyggd i rack. Inklusive bruksanvisning, cert, 

korrigerings diskett. 

Den konstruerad för att fånga in hela impulser och göra det möjligt att erhålla 

information om testobjektet snabbt och detaljrikt. Det är ett verktyg som använder den senaste 

tekniken för att fånga upp höga amplituder och snabb tidsupplösning.  
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Hias är multi-kanal precision digital impuls analys system för högsta prestanda klassen. 

Impulsspänning tester i industrin används främst till kontrollera kvaliteten på all 

högspänningsutrustning men kan även användas i denna synpunkt. Utrustningskittet medför 

att vi störning enkelt  kan ta studera nödvändig mätdata och skriva ut  rapporter direkt. [6] 

 

 

 

 

Figur B3.1: Bild på HiAS 743 mätutrustning. 
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Metrum PQ 140 

 

Delar av följande fakta är utdrag ur datablad, 

http://www.metrum.se/filer/dokument/broschyrer/Metrum_PQ120_140_Sve.pdf : 

” Metrum erbjuder en enkel och smart lösning för att mäta kontinuerlig energi-, elkvalite och 

störningar i stationer samt i industriers interna ellanläggningar. PQ- instrumentet mäter 

snabba spänningsvariationer och utför en fullständig normalanalys enligt SS EN 50 160. 

Mätutrustningen registrerar även statistik kring korta respektive långa avbrott. 

Mätinstrumenten är utrustade för att klara mätning av snabba transienta störningar upp till 

2 MHz. Unikt är att analysen utförs automatiskt internt i varje enskild mätenhet. Detta 

innebär en betydligt enklare analys för användaren och dessutom en stor fördel eftersom 

data kan komprimeras i varje mätinstrument innan det sänds in till det centrala systemet för 

analys.  

Utöver förinställda analyser kan användaren skapa egna rapporter via 

Metrumskonfigurerings- och analysprogram “Metrum PQ Controller”. Mätinstrumenten 

mäter kontinuerligt alla parametrar och skapar händelser vid avvikelser som i klartext 

meddelar aktuell störningstyp, djup, varaktighet och störningsriktning 

(uppströms/nedströms). Varje mätenhet i Metrum PQ-serien är utrustad med 

standardkommunikationsportar (RS-232). Mätenheterna kan därmed anslutas till extern 

kommunikationsutrustning såsom standardmodem eller GSM/GPRS-modem.Systemet 

baseras på en öppen och standardiserad databaslösning (MS SQL Server). Systemet 

innefattar såväl database (Metdab) som en helautomatisk kommunikationstjänst (Metdac) 

och ett klientprogram där all analys kan ske direkt från valfri dator. Analysen innefattar 

händelselistor, grafiska ritverktyg, statistikmoduler samt rapportgenerator.”  [7] 

 

http://www.metrum.se/filer/dokument/broschyrer/Metrum_PQ120_140_Sve.pdf
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Figur B3.2: Bild på inkopplad Metrum PQ140. 

 

 

GEN2I OCH GEN 7/16t 

GEN 2i och GEN 7/16t tillhör samma produktfamilj  men är två skilda lösningar. Gen2I är en 

portabel och GEN 7/16t är fast installerad lösning. Båda är tillverkade för att klara mätningar 

av snabba transienta överspänningar. Beroende på hur snabba transienter som vill mätas 

väljer man ett mätdatakort som passar detta ändamålet.  

Den portabla lösningen är utrustad med två kortplatser och den fasta är utrustad med sju till 

sexton kortplatser vilket medför att den klarar av ta in betydligt flera kanaler att mäta. Till 

båda lösningarna  medföljer en färdig programmerad  dataloggnings/analys programvara. På 

den portabla lösningen kan det göras analyser direkt på mätutrustningen medan till den fast 

installerade måste man ha en separat loggningsenhet där programvaran installerats. Till den 

enheten kan dem registrerade transienterna skickas genom det lokala nätverket. [8] 
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Figur B3.3: Bild på Mätdatainsamlingskort samt HBM:s mätutrustningar. 

 

 

 


