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Abstract

Design and construction of a measuring device for
current and power on three phase conductors

Jonas Hedlund & Simon Hammarström

The assignment is issued by Scania Maintence AB seeking a new approach to 
detect power changes in their industrial processes. The work has taken place 
at Ångströmslaboratoriet and tests have been performed at Scania AB 
Södertälje.

Today’s society consumes enormous amount of energy. In both economically and 
environmental view, it is important that the processes are effective, with 
high power factor. There are many ways to measure power in the industry, 
what they all have in common is that the installation is advanced, requires 
time and planning. Only a competent electrician may install the measuring 
device in the distribution box. The purpose of the project is to build a 
prototype for power measurement that can be easily used outside the 
distribution box, thus simplifying the procedure and shortening the time 
required. By attaching sensors around the supply cable, the magnetic field 
asymmetric flux density can be used and induce voltage proportional to the 
current in the cable. 

The result is an instrument that with a computer calculates current, phase 
angle and power. Measurements of the current rms value showed that the 
maximum difference between our prototype and Scania Maintenances equipment 
is up to 29 percent. However, for a longer time (> 15 minutes) the 
differences between the mean values are only 1.2 percent and the accuracy is 
calculated to +/-3.67A with 95% confidence intervals. Phase angle accuracy 
measured to plus 6 minus and 15 percent.
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Sammanfattning  
 

Uppgiften är utfärdat av Scania Maintenance AB som söker en ny metod för att se 

effektförändringar i deras industriprocesser. Arbetet har ägt rum i 

Ångströmlaboratoriet(Uppsala universitet) och tester har utförts hos Scania AB 

Södertälje. 

 

Dagens samhälle förbrukar enorma mängder energi. Med hänsyn till både miljöpåverkan 

och ekonomi är det viktigt att processer är effektiva med höga verkningsgrader. Det finns 

många sätt att mäta effekt inom industrin, det de har gemensamt är att installationen är 

avancerad, kräver tid och planering. Endast en behörig elektriker får installera 

mätanordningen.  

 

Projektets syfte är att ta fram en prototyp för effektmätning som enkelt kan anmodas 

utanför centralen och därmed förenkla ingreppet och förkorta tidsåtgången. Genom att 

fästa sensorer runt ingående matningskabel kan magnetfältets asymmetriska flödestäthet 

utnyttjas och inducera spänning proportionell mot den ström som går i ledarna. 

 

Resultatet är ett instrument som tillsammans med en dator beräknar ström, fasvinkel och 

effekt. Vid mätning av strömmens effektivvärde beräknades den maximala skillnaden 

mellan vår prototyp och Scania Maintenances nuvarande utrustning upp till 29 %. Dock 

under en längre tid (> 15 min) är skillnaderna av medelvärdet endast 1.2 % och 

noggrannheten beräknas till  3.67A med 95 % konfidensintervall. Fasvinkelns 

noggrannhet beräknades till plus 6 och minus 12 %. 
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Förord   

 

Vi vill tacka våra handledare Kjell Pernestål, Marcus Eriksson och ämnesgranskare 

Mikael Bergkvist som har gjort det möjligt att genomföra examensarbetet. Utan er hade 

det inte varit möjligt. Speciella tack går även ut till Johan Abrahamsson, Jose Pérez-Loya 

och Svante Andersson som kom med goda råd som hjälpt oss i framtagandet av 

prototypen. 

 

Arbetet är utfört i campus Ångströms lokaler för Scania Maintenance AB:s räkning.  

 

Arbetet har fördelats i två delar, Simon Hammarström har huvudansvaret för prototypens 

sensorer och kretskort. Jonas Hedlund har huvudansvaret för Daq och mjukvara. 

Rapporten är därför uppdelad mellan författarna. I innehållsförteckningen och vid enskild 

rubrik är det markerat med namn vem som är huvudansvarig, återfinns inget namn är 

arbetsfördelningen fördelad. 
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Nomenklatur 
 

   = Inducerad spänning [V] 

  = Antal varv 

  = Spänningsförstärkning [ggr] 

  = Fasvinkel [ ] 

  = Magnetiskt flöde [Wb] 

  = Magnetisk flödestäthet [T] 

   = Frekvens [Hz] 

   = Skenbar effekt [VA] 

  = Aktiv effekt [W] 

  = Reaktiv effekt [VAr] 

   Permeabilitet vakuum [H/m] 
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1. Introduktion  

1.1 Inledning  
Det är av högsta prioritet att drifttekniker inom industrin kan se effektförändringar direkt i 

sitt arbete. Detta av både ekonomiska och miljöbesparande skäl. Ett dödläge uppstår när 

behörig elektriker måste påkallas för att installera den mätutrustning som används idag. 

Därför är det önskvärt att personer utan speciell elektrisk utbildning kan genomföra 

ingreppet. Idag finns ingen sådan teknik, mätning av effekt görs ofta genom att mäta 

magnetfältet runt var ledare vid anslutningen i elcentralen. Att mäta runt hela kabeln 

anses poänglöst då det magnetiska flödet antas vara noll. 

 

Detta är dock inte helt sant. På grund av kabelns geometri blir magnetfältet asymmetriskt 

och små skillnader kan mätas. Med vetskap om detta kan strömmarna som skapar fältet 

beräknas. För att göra detta ställs en del krav, eftersom magnetfältet avtar med inversen 

på avståndet till ledaren är det marginellt några kabeldiametrar längre bort. Detta leder till 

att mätningar enbart kan ske vid kabelns yta. De tre fasledarna måste även antas vara 

likartad belastade då de annars kommer påverka magnetfältets styrka. För att beräkna 

effekten antas även spänningen vara konstant. 

1.2 Bakgrundsbeskrivning  
Ur problemet med nuvarande mätutrustning har det Södertäljebaserade företaget Scania 

Maintenance AB efterfrågat en produkt som möjliggör mätning utan att någon av kabelns 

anslutningar behöver lossas eller den inmatande centralen öppnas upp. Detta är ett 

problem som inte bara finns hos Scania Maintenance utan på industrier över hela världen. 

Genom att driftstekniker direkt kan se vilket resultat en åtgärd ger, kan 

energianvändningen effektiviseras, vilket är ett viktigt steg i utvecklingen mot en hållbar 

energianvändning. Således är det mest intressanta inte den faktiska effektförbrukningen, 

utan förändringen av densamma. Med en direkt visning av förbrukningen på exempelvis 

en datorskärm kan förändringar visualiseras tydligt, med möjligheten att spara uppmätta 

värden förbättras detta ytterligare. Med en lyckad produkt skulle en person utan specifik 

utbildning enkelt kunna haka på en gripklo runt den inmatande kabeln och därefter avläsa 

ur ett grafiskt interface på en laptop vilken effekt som för tillfället dras och eventuella 

förändringar, för att således kunna optimera motorernas drift. 

1.3 Syfte/ Mål  
Syftet med arbetet är att utveckla en teknik som gör att driftstekniker kan se resultatet av 

ändringar de genomför, vilket gör att effektförbrukningen hos industrins processer kan 

förbättras. Målet är en prototyp av som mäter ström och effekt i en trefasledare utan att 

någon utrustning behöver anslutas till ledarnas anslutningar.  

1.4 Kravspecifikationer  
Utan att central/apparatskåp ska behöva öppnas ska effektförändringar kunna avläsas. 

Mätningar genomförs på maskiner med symmetrisk trefaslast, en strömförbrukning 

mellan 63-200A och 50   0.2Hz. Mätdata ska presenteras så användare tydligt ser hur 

effektförbrukningen förändras. En manual för användningen ska bifogas. Mjukvaran ska 

även ha möjligheten att spara de uppmätta värdena för senare analys. 
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2. Teori  
Följande avsnitt beskriver olika fysikaliska principer och möjligheter som gör att 

projektet är genomförbart. Det berör även för- och nackdelar med de metoder som finns 

för att mäta magnetfält. 

2.1 Magnetfält 
Simon Hammarström

 
Av laddningar i rörelse i en elektrisk ledare skapas magnetfält. Magnetfältet som alstras 

utanför den elektriska ledaren beskrivs av Amperes lag, Eq (2.1) 

 

∮  
 

           

(2.1) 

 

Amperes lag för en lång, rak ledare beskriver hur magnetfältet ses som ett cirkulärt fält 

från dess uppkomst. Styrkan är proportionellt med inversen på avståndet till ledaren och 

strömmen som går igenom det ledande materialet.  

 

 
Fig 2.1. Magnetfält kring en rak elektrisk ledare [1] 

 

Introduceras en annan strömförande ledare parallellt i närområdet kommer fältet att öka 

eller minska i amplitud beroende på om strömmarna är lik eller motriktade. Då summa 

ström i en trefasledare är noll, antas även att trefasledarens magnetfält är noll. En 

trefasledares geometri är inte symmetrisk, vilket resulterar att magnetfältet från den följer 

en asymmetrisk natur och släcks inte ut helt.  

  



 

4 

 
 

Fig 2.2. Simulerat magnetfält vid en viss tidpunkt runt en trefasledare med nolledare.  

De röda pilarna beskriver magnetfältet från en växelströmstyrka på 20A. Det gulfärgade 

är ledare, övrigt material är isolering. 

2.2 Mäta ström genom magnetfält 
Simon Hammarström

 
Magnetiska fält kan mätas på ett flertal olika sätt, med bland annat hallsensorer eller 

spolar. Tångamperemetrar för växelström är ett vanligt mätverktyg som mäter strömmen i 

en fas. En tång träs runt den intressanta kabeln, vilken då fungerar som en transformator. 

Sekundärsidan återfinns inuti tångamperemetern, och således möjliggörs en strömmätning 

utan att bryta upp kopplingen. Två lämpliga alternativ till att mäta magnetfältet fanns i det 

här projektets fall, vilka var hallsensorer respektive spolar, och fördjupning har valts att 

göras om just dessa två.  

 

Hallsensorer fungerar genom att en ström skickas igenom en halvledare i ett magnetfält. 

Elektronerna förskjuts till ena långsidan av plattan på grund av Lorentzkraften, varvid en 

potentialskillnad uppstår mellan långsidorna.  

 
Fig 2.3 Figuren beskriver principen bakom halleffekten. Elektronerna förskjuts till 

minussidan i figuren. Potentialskillnaden som uppstår mellan långsidorna är den 

mätbara hallspänningen. 
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Hallspänningen VH kan därefter mätas för att bestämma storleken av Fältet.  

Fördelar med hallsensorer är att de är pålitliga, hållbara och har många praktiska 

tillämpningar. Bland nackdelarna kan nämnas att vid tillräcklig känslighet kan jordens 

naturliga magnetfält ge utslag, vilket i vissa tillämpningar kräver en offset för att rätta till 

detta. Hallsensorerna kräver också en extern strömmatning som medför extra 

komponenter.  

 

Den andra möjligheten som nämnts är spolar. Beroende på applikation, så är en fördel 

med spolarna att jordens egna, konstanta, magnetfält ej behöver tas i beaktning då ingen 

spänning induceras. Spolen har där en fördel gentemot hallsensorer om motivet är att 

avläsa tidsvarierande fält. I en spole induceras spänning från magnetiska fält beskrivet 

enligt Faraday's lag: 

 

    
  

  
  

     

  
 

(2.2) 

där   är den inducerade spänningen, N antalet varv,   det magnetiska flödet beroende av 

magnetfältet B och spolens tvärsnittsarea A. Den inducerade spänningen beror således på 

antalet lindade varv samt hur det magnetiska flödet varierar med tiden. 

 

 
Fig 2.4 Inducerad spänning i en spole[2] som beskrivet i eq 2.2. Det magnetiska flödet 

     varierar då B förändrar styrka och riktning. 

 

En nackdel med spolar är dess reaktans, som ökar med antalet varv och frekvens. Ska 

högfrekvent ström mätas så är hallsensorer att föredra. När ett val mellan olika 

mättekniker ska göras är det viktigt att känna till de olika teknikernas för- och nackdelar. 

Vilket val som är bäst har alltså helt att göra med i vilket sammanhang tekniken skall 

användas. För att slippa den externa strömmatningen så har spolar prioriterats i det här 

fallet. 
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2.3 Samla och bearbeta signaler 
Jonas Hedlund

 
För att samla och utvärdera mätningar behövs en konvertering från analoga till digitala 

signaler (data aqusiton/daq). Det finns en mängd företag som tillverkar daqar, några av 

dessa är Altera, NI (National Instruments) och Arduino. Beroende på användningsområde 

har dessa olika fördelar och nackdelar.  

 

Efter att mätningen är samlad ska den sedan behandlas. Två utmärkta beräkningsprogram 

som kan användas för det är t.ex. Matlab[3] eller Labview[4]. Skillnaden mellan dessa är 

hur programmeringen beskrivs. Matlab[3] använder det mer tradionella sättet att skriva 

kod i textform. Labview[4] använder istället ett blocksystem av funktioner som 

sammanfogas. Detta skapar ofta en mer lättöverskådlig kod då man kan följa det likt ett 

kopplingsschema mellan olika funktioner. Båda dessa program kan användas i detta 

projekts syfte. 
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3. Metod  
Följande tillvägagångssätt har använts:  

1. Simulering i Comsol MultiPhysics[5]. 

2. Testat i labbmiljö om det är möjligt att avläsa i verkligheten. 

3. Designat förstärkarkrets i Ltspice[8]. 

4. Designat ett instrument i Solidworks[6] som träs runt ledaren. 

5. Programmerat funktioner i Matlab[3]. 

6. Simulerat förstärkarkretsen så erforderliga värden nås. 

7. 3D-utskrift av gripkloverktyget samt fäste till spolar. 

8. Testat förstärkarkretsen på ett kopplingsbord. 

9. Testat i lab. 

10. Lött ihop samtliga komponenter på kretskortet. 

11. Testat i lab. 

12. Sätt samman alla delar. 

13. Testat i lab. 

14. Utformat en manual för instrumentets användning. 

15. Testat hos Scania AB. 

3.1 Simuleringar och beräkningar  
Beräkningar på magnetfältet runt en trefaskabel gjordes på två sätt. Detta avsnitt 

beskriver hur detta gick till och dess resultat. Under studiebesöket hos Scania 

Maintenance bestämdes en specifik kabel som mätutrustningen designades efter. Kabeln 

fxqj 4x70/35 (se fig 3.1) används således även i simuleringarna.  

3.1.1 Comsol MultiPhysics 
Jonas Hedlund

 
I Comsol MultiPhysics[5] simulerades magnetfält i ledarens periferi (utkant). Ledaren 

designades efter kabeln fxqj 4x70/35 och positionerades så att de tre faserna ligger vid 0, 

90 och 180 grader samt jordledare vid 270 grader. Vid simuleringarna användes 20 

ampere.  

 

                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

     
 

Fig 3.1. Genomsnittyta av kabeltyp fxqj 4x70/35 

 

Simuleringarna visade att magnetfältet nära ledaren ej släcks ut. Genom att beräkna 

magnetfältets momentanvärde i tangentiell riktning gick det att uppmäta maximala 

amplituden nära ledare 1, 2 och 3. En oväntad upptäckt var att magnetfältet vid ledare 2 ej 

har samma amplitud som de övriga. Detta förklaras genom att magnetfältet från denna 

ledare motverkas av de andra magnetfälten vilket leder till den lägre amplituden. 
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Nästkommande figur som visar magnetfältets styrka vid fig 3.1 högra halva. De olika 

linjerna representerar olika tidpunkter under en period vilket ger en bild av fältets 

amplitud.  

 

   
Fig 3.2 Magnetfältets styrka i tangentiell riktning runt Fig 3.1 högra halva. y-axel 

representerar magnetfältets styrka och x-axel olika positioner vid kabelns yta (Neutral 

ledare vid -90, ledare 3 vid 0 och 2 vid 90 grader). Var linje representerar en tidpunkt 

under en period.  

 

Samma effekt påverkar också ledare 1 och 3. Men eftersom till exempel ledare 1 och 2 

ligger asymmetriskt runt ledare 3 flyttas den punkt på kabelns yta där magnetfältets max 

amplitud kan mätas. 

 

 
Fig 3.3. Uppmätt magnetfält (vid 0 grader i Fig 3.2.) under en period då en (ledare 3) 

respektive tre ledare är strömförande. 

 

I figuren ovan ses det uppmätta magnetfältet vid 0 grader i fig 3.2. Den blå linjen visar då 

enbart ledare 3 är strömledande och magnetfältets toppvärde infaller samtidigt som 

strömmens toppvärde. För samma punkt med 3 faser visar den gröna linjen att 

magnetfältet styrka blir lägre, magnetfältets maxvärde förflyttas också i tiden då det 

resulterande magnetfältet inte har max amplitud då strömmen i ledare 3 har sitt 
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toppvärde, utan strax efteråt. Detta leder till att ett mätfel vid beräkning av fasvinkeln då 

det enda vi kan se av strömmens period är var max/min punkter infaller. 

 

I Comsol[5] var det även önskvärt att undersöka skillnaden i amplitud beroende på 

avståndet mellan två punkter. Detta i syfte för att beräkna med hur hög noggrannhet 

instrumentet kan hitta en maxpunkt utan att användaren behöver mekaniskt omplacera 

sensorn. För att simulera detta valdes 7 st punkter ut med 5 graders skillnad. 

 

 
Fig 3.4. Utvalda positioner för beräkning av noggrannheten. 

 

Dessa punkter beräknade magnetfältets styrka i tangentiell riktning och gav följande data. 

 

Tabell 3.1. Mätnoggrannhet beroende på sensorernas inbördes avstånd 

 

Intervall 

Grader 

Noggrannhet 

Procent 

30  3 % 

25  2.5 % 

20  2 % 

15  1.2 % 

10  0.8 % 

 

3.1.2 Analytiska beräkningar Matlab 
Jonas Hedlund

 
För att uppskatta den inducerade spänningen i sensorerna skapades en Matlab[3]-

algoritm. Då endast storleksordningen av spänningen önskades förenklades detta i 

jämförelse med Comsols[5] beräkningar till att ledarna endast var linjeströmmar. 

Amperes lag (Eq. 2.1) användes för att beräkna summan av magnetfältet i tangentiell 

riktning runt kabelns yta. Med detta och Faraday’s induceringslag (Eq 2.2) beräknades 

spänningen i en 1    spole(placerad radiellt utanför kabeln yta) till 47 µV volt per varv. 

Med detta resultat antogs att 7 varv skulle räcka för att få en mätbar signal. 
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3.2 Test
 
 

Nästa steg var att bevisa att detta praktiskt fungerar. I en av Ångströms laborationssalar 

riggades en trefasmatning till en resistiv last, strömmen uppmättes till 4 A. Ledarna var 

laboratoriekablar som fästs i en bestämd ordning för att efterlikna en trefasledare. 

En spole med 1    och 7 varv användes som sensor. Den inducerade spänningens 

amplitud mättes till 2mV av ett oscilloskop. Dock fanns problem med högfrekventa 

störningar. 

3.3 Daq och beräkningsprogram
 Jonas Hedlund

  
Tillsammans med Scania Maintenances representant Marcus Eriksson och handledare 

Kjell Pernestål diskuterades val av beräkningsprogram och Daq. Eftersom Scania 

Maintenance var slutkund bestämdes programmet till Matlab[3] då licens saknades för 

Labview[4]. Därefter valdes även daqen (USB-6211[7]) ut från National Instruments, se 

appendix 2. Daqen drivs via USB-kontakten från datorn. Den har 16 st analoga ingångar, 

2 analoga utgångar, +5Vdc, 4 st digitala ingångar och utgångar.    

 

Daqen kan läsa av spänningar i olika mätområden                  med 250K 

samples per sekund. Varje sample har en 16 bitars längd och kan mäta skillnader på 

4.8µV med 0.088mV noggrannhet. 

 

Daqen är kompatibel med Matlab[3] via Data Aquistion Toolbox från Mathworks (Licens 

krävs).  

3.4 Design och beräkningar med Ltspice 
Simon Hammarström

 
Simuleringar i Comsol[5], analytiska beräkningar och test i lab visade möjligheten att 

utläsa en signal. Signalen var dock för svag för att kunna bearbetas, varvid en 

förstärkning var nödvändig. En relativt enkel och tillförlitlig lösning på problemet var att 

använda en operationsförstärkarkoppling. Förstärkarkopplingar kan se ut på ett mycket 

stort antal olika sätt. Anledningen till valet av en återkopplad variant enligt fig. 3.5 var 

främst på grund utav möjligheten med att enkelt välja en passande förstärkning. För att 

enklare kunna simulera olika värden användes programvaran Ltspice[8]. 

 

 
Fig 3.5 Kompletta förstärkarkretsen med lågpassfilter. 

 

Drosseln och den inledande kondensatorn C6:s funktion är att dämpa eventuella 

strömspikar som kan uppstå. Drosseln dämpar höga frekvenser, vars funktion ytterligare 

förstärks genom att högfrekvent ström går genom kondensatorn ner till kopplingens 

gemensamma nollpunkt.  Drosseln, med en serieresistans på 2.5 , tillsammans med den 

första OP-förstärkarens ingående resistor R1 bildar en ingångsresistans till 

operationsförstärkaren på 102.5 . Då kondensator C6 har en betydligt högre reaktans 

kommer den fungera som en kortslutning för höga frekvenser.  Kondensatorn C7 

utplacerad efter utgången på andra operationsförstärkaren förhindrar den av offset 

uppkomna likströmmen att beblanda sig med utsignalen.  Hela kretsens brytfrekvens är 

placerad till ungefär 10kHz för att eliminera högfrekventa störningar.    
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Kondensatorer och drosslar ger upphov till fasvridning hos signalen. Enligt Ltspice:s[8] 

beräkningar uppmättes denna vid 50Hz till     vilket är att betrakta som försumbar. 

Fasvridningen kompenseras senare för i mjukvaran, se avsnitt 3.5.4. 

3.3.1 Förstärkare 
Simon Hammarström

  
Spänningsförstärkningen Av hos kretsen i fig. 3.5 ges av förhållandet mellan utsignalen 

och insignalen:  

   
   

   
 

(3.1) 
Operationsförstärkarna är av inverterande karaktär, vilket innebär en omvänd fasföljd 

mellan ut- och insignal. Förstärkningen från varje OP ges av kvoten emellan ingående 

resistor och den återkopplade[9], vilket för den första OP:n ger: 

  

    
  

  

  

(3.2) 
 och för den andra:  

    
  

  

 

(3.3) 

Storleken på resistorerna är således valda med hänsyn till den önskade förstärkningen. Då 

de två operationsförstärkarna är seriekopplade i kretsen innebär det att signalerna in 

respektive ut kommer erhålla samma fasläge. Den totala förstärkningen erhålls genom att 

multiplicera förstärkningarna på varje OP enligt: 

 

                         
(3.4) 

 

Värt att notera är att hela kretsens totala förstärkning ej kommer bli så hög som 2000 ggr, 

då spänningsfall inträffar över den inledande drosseln, likströmsavvisande kondensatorn 

och lågpassfiltret. Komponenten som inverkar mest och ger överlägset störst 

spänningsfall är den likströmsavvisande kondensatorn, som tillsammans med kondensator 

C1 bildar en kapacitiv spänningsdelare, vilken enligt beräkningar tar nära hälften av 

utsignalen från andra operationsförstärkaren. Då resistansvärdena enligt tillverkaren har 

en tolerans på  5%, kan resistansen således pendla 10 % för ett par motstånd som 

egentligen skall ha samma värde. Operationsförstärkarna ger därav inte exakt likvärdig 

förstärkning, vilket spelar in i utsignalens storlek. Med dessa faktorer inräknade mättes 

totala förstärkning till 300 ggr. 

3.3.2 Filter 
Simon Hammarström

 
Högfrekventa störningar från omgivningen och brus från förstärkaren själv är något icke 

önskvärt i utsignalen och är något som behöver tas bort. Ett sätt att göra detta är 

användning av både analoga och digitala filter som tar bort de störande delarna av 

signalen. Mer om digitala filter återfinns i avsnitt 3.6.4. Överföringsfunktionen för ett 

lågpassfilter av första ordningen är: 
 

   

   

 
 

      
 

(3.5) 
I enlighet med ekvation 3.5 släpper lågpassfiltret således igenom frekvenser av låg 

karaktär, då jRC-delen blir låg och uttrycket erhåller ett värde kring storleksordningen 1. 
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Vid högre frekvenser går uttrycket mot noll och dämpar därmed signalen. Av den 

anledningen har ett lågpassfilter av första ordningen placerats strax innan utsignalen, med 

avsikt att rensa bort de eventuella störningarna. 
 

 
Fig 3.6 Lågpassfilterdelen av elektronikkretsen 

 

Lågpassfiltret har som ensamstående sektion en brytfrekvens på ungefär 60kHz, men med 

inblandning av den inledande drosseln och kondensatorn som tillsammans också agerar 

som ett lågpassfilter, samt förstärkaren, hamnar kretsens totala brytfrekvens på vad som 

tidigare nämnts ca 10kHz. 

3.3.3 Matningsspänning till operationsförstärkare 
Simon Hammarström

 
Operationsförstärkarna kan givetvis inte förstärka upp en signal utan att ta energi från 

någonting annat, vilket medför att de behöver en matningsspänning. Då 

operationsförstärkarna kräver en matning i intervallet    till      används en DC/DC-

omvandlare som omvandlar en likspänning till en annan likspänning till bekostnaden av 

en lägre utström. Med daqens konstanta   -utgång ger DC/DC-omvandlaren en 

matningsspänning till operationsförstärkarna på     . 

 

Operationsförstärkarna, med typbenämningen LF444CN, valdes främst ut med avseende 

på dess snabba slew rate, låga strömförbrukning, och att de var av quad-utförande(fyra st 

OP i samma komponent) vilket passade bra för tillämpningen. Anledningen till valet av 

den specifika DC/DC-omvandlaren, med typbenämningen RB-0512D, var dess passande 

egenskaper. Inspänningen överensstämde med daqens tillgängliga   , med     i 

utspänning till operationsförstärkarna. Dessutom har den lågt rippel samt en relativt hög 

verkningsgrad jämfört med andra, liknande produkter. När snabba omslag sker i en 

elektronikkrets kan strömspikar genereras. För att hindra dessa att störa 

matningsspänningen har två kondensatorer satts parallellt med just matningsspänningen. 

En kondensator på     med elektroder av tantal sitter parallellt med en kondensator på 

     av keramiskt material. Tantalkondensatorn stabiliserar matningen för låga 

frekvenser, medan den keramiska har goda högfrekvensegenskaper[10]. 

 

 
Fig 3.7 Avkopplingskondensatorer vid matningsspänningen. 
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3.3.4 Transformator 
Simon Hammarström

 
För att kunna mäta fasvinkeln krävs ett externt spänningsuttag som referens, se avsnitt 

3.6.5. Eftersom centralen inte ska öppnas, kan spänningen ej mätas på inkommande 

ledare. Istället mäts spänningen från ett externt vägguttag. Spänningen transformeras ner 

till 6V och kopplas sedan till daqen. Den 6V stora sekundärspänningen är utsedd med 

hänsyn till daqens maximala inspänning, vilken ligger på 10V. Efter transformatorn sitter 

en säkring på 63mA, detta för att förhindra eventuell skada på både daqen och 

transformatorn.  

3.5 Mekanisk design av mätutrustning 
Simon Hammarström

 
När designen av mätutrustningen skulle genomföras fanns ett antal frågetecken som 

behövde rätas ut. Det var av högsta prioritet att passformen runt ledaren var god, samt att 

signalens väg till datorn skulle störas så lite som möjligt. Följande fyra avsnitt beskriver 

hur problemställningen löstes.  

3.5.1 Sensorer 
Simon Hammarström

 
Som tidigare har beskrivits i avsnitt 2.2 så är vilket mättekniskt sammanhang den mest 

avgörande faktorn när valet av sensorer skall göras.  Ursprungsplanen var först att 

använda hallsensorer, men då detta projekt fokuserar på att mäta effekten i en trefasledare 

valdes mätningen att utföras med luftlindade spolar som sensorer. Då kunde 

problematiken med jordens statiska magnetfält (som ligger i samma storleksordning som 

den inducerade signalen) direkt elimineras. Det gav ytterligare en fördel i och med att den 

externa strömmatningen till hallsensorerna kunde väljas bort. 

 

Spolarna är lindande med lackisolerad koppartråd runt en egendesignad spolstomme. 

Enligt beräkningar krävdes 5 varv med en area på 0.46 cm
2
/varv för att nå en signal av 

ungefär 600µV. Då signalen verkade bli tillräckligt kraftig och induktansen mellan 

spolarna kunde förminskas, ansågs att ingen magnetisk kärna krävdes.  

 

 
Fig 3.8 Spole luftlindad med 60 varv kring ett spolfäste. 

 

I en av Ångströms laborationssalar testades sensorerna genom att skicka ström genom 

både laboratoriekablar och en bit av en riktig fyrledare med hjälp av olika 

spänningsaggregat samt resistiva laster. Med inkopplade multimetrar mättes ström 

respektive spänning, varvid resultaten kunde kontrolleras. Enligt tidigare test skulle 

storleksordningen millivolt nås med 5 lindade varv och spolen placerad på ledarens yta. 

När det nya testet genomfördes visade det sig att det var inkorrekt, oscilloskopet avläste 

enkom brus. Skillnaden mellan testen berodde på en halverad area gentemot första testet, 

samt att mätningen genomfördes på en riktig ledare med betydligt tjockare isolering. 

Uppenbarligen blev avståndet till ledaren och den mindre arean tillräckligt för att 

mätningen skulle fallera.  
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Som åtgärd fick både antalet lindade varv och arean ökas tills erforderlig signal kunde 

mätas. Detta utfördes genom upprepade test, med en gradvis ökning av de berörda 

parametrarna. Vid varvantalet 60 och en area på 1.05cm
2
 per varv avlästes en oförstärkt 

signal på omkring 100µV vilken är fullt tillräcklig att kunna förstärka och avläsa utan att 

drunkna i störningar.  På grund utav spolarnas storlek används totalt 6 stycken med 30 

graders förskjutning mellan varje. Med den spridningen blir det maximala avläsningsfelet 

3 %. 

 

Tabell 3.2. Hur antalet lindade varv påverkar möjligen att avläsa en signal. 

 

Lindade varv 

[st] 
Antal faser 

Avläst signal i Oscilloskopet 

[V] 
Strömstyrka [A] 

5 3 Endast brus 4 

60 3 100µ 4 

  

3.5.2 Sensorns “handske” 
Simon Hammarström

 
För att placera sensorerna stabilt nära ledaren krävdes någon form av “sensorhandske” 

som kunde träs runt ledaren. Ett flertal olika modeller togs fram i form av pappersskiss. 

En tanke var att ha ett don som kunde passa in på flera olika kabeldimensioner, då det 

vore en önskvärd funktion hos en färdig produkt. En stabil infästning ansågs viktigare än 

en passform till ett flertal dimensioner, varav en begränsning gjordes till att passa den 

aktuella kabeltypen mätningarna genomfördes på. Med inspiration från de redan 

existerande tångamperemetrarna valdes designen att utformas likt en tång som träs runt 

ledaren, med spolarna infästa längs översidan.  

 

 
Fig 3.9 Tång infäst runt ledaren samt tången utan ledare. 

 

Efter en enkel skiss på papper genomfördes designen i programvaran Solidworks[6].  

Den ursprungliga tanken var att mekaniskt tillverka tången utifrån en ritning framtagen 

genom Solidworks[6], men då detta ansågs alltför tidskrävande för projektets 

tidsplanering kunde tillfället tas i akt med att tillämpa ny teknik, nämligen 3D-utskrift. 

Utöver tidsaspekten var en fördel med tredimensionell utskrift att materialet är en plast, 

vilket var bra då ett metallutförande hade ställt till problem med magnetfälten. Just 

plastmaterialet möjliggör en anpassning till några fler kabeldimensioner i närheten av den 

ursprungliga, då materialet är flexibelt samt att tången har en tving som pressar ledaren 

mot tången underifrån, som syns i fig. 3.9. Eftersom kabeln är en fyrledare med en 

nolledare, räcker det med sensorer placerade längs lite över halva omkretsen då alla 

magnetiska toppvärden kan täckas in.  För att skydda komponenterna i tången och inte 

låta dem vara helt öppna mot omgivningen, tillverkades också ett skyddshölje som 

placerades likt ett täcke längs översidan. 
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3.5.3 Inkoppling 
Simon Hammarström

 
Av naturliga skäl måste sensorns avlästa signal på något sätt ta sig till datorn för 

beräkningar. Inkoppling av ett sådant system är ett fritt val, med kravet att det skall vara 

funktionellt. Från varje sensor dras koppartrådarna till bakre änden av tången, där en  

25-stifts D-sub kontakt sitter. Schema över pin-konfiguration och inkoppling återfinns i 

appendix 4. Operationsförstärkarkretsarna, en per sensor, är placerade på ett kretskort 

inuti en plastlåda, tillsammans med daqen. Från, och inuti, lådan finns ett antal kontakter 

för att kunna sammanfoga de olika delarna av systemet. Mellan kontakten på tången och 

motsvarande inkontakt på elektroniklådan finns en skärmad och partvinnad D-subkabel, 

med fördelen att tvinnandet och skärmen ger ett bra skydd mot yttre störningar. 

Tankegången med en sådan koppling är att tänger till andra kabeldimensioner skulle 

kunna tillverkas, men utan behov av en annan elektroniklåda. Således är en möjlighet att 

flera tänger finns men utrustningen i övrigt är densamma. Från D-subkabelns ingång i 

elektroniklådan sammankopplar en flatkabel signalen med kretskortet, vars utgångar 

fogas till daqen med vanlig kopplingstråd. Daqens USB-sladd sitter med dragavlastning 

genom ett borrat hål i lådan ut till datorn.   

 

 
Fig 3.10 Systemets alla delar. Den vita sladden är för fasvinkeln och den svarta 

är daqens strömsladd. 

 

Fig 3.11 Instrumentlådan, Kretskortet vid botten och daqen över. 
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3.6 Matlab
 Jonas Hedlund

 
Matlab[3] används för att samla, beräkna och presentera värden. Detta görs genom att 

skapa ett GUI (Graphical User Interface) via Matlab[3] funktion guide[11]. Denna 

funktion ger användaren möjligheten att i ett grafiskt användargränssnitt utforma GUI:s 

utseende. Funktioner beskrivs sedan i textad kod. Programmet är uppdelat i fler filer där 

huvudfilen är grafiska användargränssnittet, se fig 3.12. I följande avsnitt refereras 

huvudfilen till huvudfönster och övriga underfunktioner till sina funktionsnamn.  

 

 
Fig 3.12 Huvudfönster för prototypen. 

 

3.6.1 Daq till datorn/Indata
 Jonas Hedlund

 
Daqen som används är USB-6211[7] och tillverkare är National Instrument. Det krävs en 

licens (Data Aqustion Toolbox) för att arbeta med daqen i Matlab[3]. När programmet 

startar måste användaren ansluta daqen manuellt. Detta görs via ansluts knappen som 

aktiverar kommandot daq.getDevices. Hittar programmet ej daqen ges ett felmeddelande 

ut. Annars öppnas sju st analoga ingångar (port 16 -22). De sex första är för signalerna 

från sensorerna, den sjunde är avsedd för att mäta spänningen från externt uttag för 

beräkning av fasförskjutningen. Samplingsfrekvensen väljs till 10K samples per sekund 

och data hämtas i 0.1 sekunder (5 perioder med 200 samples per period). Detta skapar en 

1000x7 lång datasträng som används i beräkningarna. Här pausar programmet och 

inväntar att användaren påbörjar beräkningarna genom att aktivera knappen Start/Stopp. 
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3.6.2 Stationer/ Parametervärden 
Jonas Hedlund

 
Innan programmet startas ska först vissa parametrar väljas. Avsnitt 3.1 diskuterar hur 

magnetfältet skiljer sig beroende på kabeltyp. För att förenkla instrumentets användning 

kan dessa värden sparas till senare mätningar. Detta sparas som ett stationsobjekt som 

innehåller parametrarna ledararea, märkspänning, antal ledare, frekvens, fasjustering och 

linjärKonstant. Fälten ledararea till linjärKonstant kan ej fyllas med bokstäver, gör 

användaren det ges ett felmeddelande och användaren får ett nytt försök. 

  

  
Fig 3.13 Ny station meny. 

 

I Huvudfönstret kan användaren byta mellan tidigare sparade stationer. När en ny station 

valts uppdateras värdena i huvudfönstret. De värden som används i beräkningarna är 

spänning, fasjustering och linjärkonstant.  

● Spänning används för att beräkna den skenbara effekten.  

● Fasjustering minskar det fel som uppstår av att magnetfältet förskjuts pga 

kabelns geometri.  

● Linjärkonstant anger hur många gånger mindre den uppmätta signalen är i 

jämförelse med strömmens värde. Detta är beroende på materialets tjocklek från 

ledarens utkant och kabeln yta. 

 

För att finna de två sista rekommenderas användaren att använda en annan mätutrustning 

för kalibrering vid den nya stationen/kabel typ. Detta behöver enbart göras om värdena ej 

är kända.  Önskar användaren utföra beräkningarna utan att lägga till en ny station går 

detta att göra manuellt. 
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3.6.3 Analys av insignalerna
 Jonas Hedlund

 
Att utföra beräkningarna med rätt sensor är av största vikt. Fig 3.2 och 3.14 visar att upp 

till 6 gångers mätfel kan uppstå om fel sensor används. 

 
Fig 3.14 Skillnaden mellan magnetfältets styrka beroende på position, Skalan visar 

magnetfältets styrka per unit. 

 

För att förhindra mätfel söker programmet efter den sensor som har högst amplitud. Detta 

presenteras i huvudfönstrets vänstra hörn genom en bar plott som visar sensors senaste 

uppmätta amplitud och i grafen ovan de senaste 30 uppmätta värdena. Genom att jämföra 

fig 3.14 och 3.15 kan även de olika ledarnas position i kabeln lokaliseras. När en max 

punkt har lokaliserats väljs denna i popup menyn i panelens högra hörn. Knappen 

analysera insignaler aktiverar denna panel utan att utföra övriga beräkningar. Detta kan 

vara till nytta för att leta rätt sensor då beräkningarna tar extra tid. 

 

 
Fig. 3.15 Insignalernas amplitud. Sensor 4 och 5 ligger vid jordledare och  

 2 vid fas 1 eller 3 (Fig.3.14) 
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3.6.4 Digitalt filter
 Jonas Hedlund

 
Det analoga filtrets brytfrekvens är 10KHz och eftersom den sökta signalen följer 

strömmens 50 Hz används ett digitalt filter för att dämpa oönskade frekvenser. Detta görs 

via Matlabs[3] kommando FFT (Fast Fouirer Transform) och IFFT (Inverse Fast Fourier 

Transform) (Mathworks FFT/ IFFT
 
[12]).  

 

FFT-funktionen transformerar signalen till frekvensdomän. För att öka upplösningen 

används zero padding. Den transformerade signalen utsätts för en rektangulärt 

fönsterfunktion för att undantrycka oönskade frekvenser. Detta fönster är förinställt till 

40-60 Hz då detta dämpar eventuell offset och onödiga frekvenser. Intervallet kan ändras 

genom scroll funktionen intill plotten. Här kan även den tredje, femte, och sjunde 

övertonen analyseras genom att förändra intervallet.  

 

 
Fig. 3.16 Digitalt filter. Den övre grafen visar den transformerade signalen i 

frekvensdomän. Denna har utsatts för zero padding vilket gör den mjukare och sedan ett 

rektangulärt window för att undantrycka allt utom 50Hz. Den andra grafen visar 

insignalen och längst ner den åter transformerade(filtrerade) utsignalen. 

 

För att omvandla till tidsdomän igen används nu IFFT. Detta ger tillbaka signalen med 

enbart de utvalda frekvenserna. I denna lösning förlorar signalen sin amplitud med en 

faktor 2. Detta kompenseras innan funktionen returnerar den filtrerade signalen.  
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3.6.4 RMS-beräkning
 Jonas Hedlund

 
Efter att signalen blivit filtrerad beräknas dess rms-värde. Detta görs genom funktionen: 

 

      √
∑   

  
    

 
 

(3.6) 
 

Där    är signalen. Denna beräkning ger ett mätfel om signalen inte börjar och slutar i en 

nollgenomgång. För att förhindra detta söks signalen igenom för att hitta de positioner där 

  byter tecken (passerar en nollpunkt). Därefter förbises värdena innan första och efter 

sista nollpunkten. Detta ändrar signalen så den består av nollvärden och ett helt antal 

halva perioder. 

 

 
Fig 3.17 Omarbetad signal inför rms-beräkning. 
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3.6.5 Fasvinkel 
Jonas Hedlund

 
För att beräkna den aktiva och reaktiva effekten som flyter genom ledarna behövs 

fasvinkeln  . 

 

.  

Fig 3.18 Effekttriangeln.  

 

Genom att ta en referensspänning från det starka nätet (som också är detsamma som 

mätkabelns ström kommer ifrån) kan den jämföras med signalen som avläses hos 

sensorerna och på så sätt beräkna fasförskjutningen. Denna funktion utför en korrelation 

mellan vald sensor och den uppmätta spänningen. Vid mätningar på motorer ligger 

strömmen alltid fördröjd efter spänningen. Dock går det inte att säga om spänningen från 

vägguttaget är samma fas som utvald sensorn mäter. Den uppmätta fasvinkeln kan därför 

ligga med 120 eller 240 grader fel. Detta justeras genom att subtrahera vinkeln med 120 

grader om den överstiger 70 grader. För att användaren ska få en snabb överblick över 

momentaneffekten skrivs värdena ut och bredvid visas den beräknade effekttriangeln. 

Denna normaliseras med den skenbara effekten.  

3.6.6 Spara/Hämta data 
Jonas Hedlund

 
Ett av kraven i detta projekt är möjligheten att spara data i längre perioder för senare 

analys. I programmet har därför en funktion skapats, där användaren ges möjligheten att 

spara valfri valfria värden samt i vilka intervall detta ska ske. Funktionen är 

programmerad att läsa av den valda stationen och datum/tiden när funktionen startar och 

ange som namnförslag. Beroende på vilket tids-intervall som värdarna önskas sparas i 

kommer funktionen summera n antal värden, detta delas med n för att få ut medelvärdet. 

Sedan återkallas skrivfunktionen som lagrar data i en Excel-fil. Att spara data 

kontinuerligt minimerar risken att gammal data försvinner vid eventuella fel.  

 

I Programmet finns också en funktion för att hämta redan sparade Excel-filer för att 

analysera till exempel förra mätningen för stationen. 

3.6.7 Manual
 Jonas Hedlund 

För att underlätta användningen av detta instrument har en manual inkluderats i 

huvudfönstret (se appendix 3). Den kan användaren läsa mer djupgående om 

instrumentets olika delar. Manualen innehåller information om sensorer, daq, mjukvara 

och hur prototypen används. 
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3.6.7 Sammanfogat system
 Jonas Hedlund

 
När alla parametrar är rätt inställda kan programmet köras. Det görs genom att trycka på 

start/stopp knappen. Programmet ingår då i en while loop som itererar när beräkningarna 

slutförts. För att få en uppfattning av hur snabbt funktionen gör en beräkning visas 

beräkningstiden för en körcykel i huvudfönstrets högra hörn. För att avsluta loopen 

används samma knapp.  

 

Programmet är också förinställt med vissa förbud. Exempel på sådana är att analys och 

startknappen ej kan användas om inte daqen har anslutits och programmerats.  

3.6.8 Standalone 
Jonas Hedlund

 
För att göra denna prototyp mer fristående kompilerades denna mjukvara till en 

standalone fil. Detta ger användaren möjligheten att använda programmet utan att ha 

licens (Matlab[3] eller Data Aqustion Toolbox). Men för att ansluta daqen till datorn 

måste dock dess drivrutiner installeras. 
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4. Resultat  
Slutprodukten ändrade sig lite på grund av leveransproblem. Drosseln som används för att 

ta bort strömspikar levererades aldrig av Elfa och kunna därför ej monteras. Resultatet av 

detta är att utrustningen är mer känslig av strömspikar men fungerar annars som 

förväntat. 

4.1 Test Labb (1-5 Ampere)  
När systemet sammanfogades testades det i samma miljö som beskrivit i avsnitt 3.2. 

Skillnaderna var att mätningen nu genomfördes på en 90     omantlad kabel, geometrin 

hos denna liknade den kabel som utrustningen är designad för. I testet varierades 

strömmen samt fästanordningens position. Genom att mäta strömmen via en multimeter 

beräknades linjärkonstanten till 46. Med denna känd beräknades strömmen med maximalt 

     amperes felmarginal i intervallet 1-5A. Det uppmärksammades att de olika 

sensorerna/förstärkarnas amplitud varierade med cirka 5 %.  

 

 
Fig 4.1 Test i laborationssal. 

 

När beräkningen av fasvinkeln testades uppstod ett problem. Det visade sig att när den 

transformerade spänningen anslöts från den externa uttaget påverkade den de övriga 

mätvärdena. Problemet berodde på att dess insignal var ungefär 50 ggr större än 

sensorernas insignal. Detta löstes genom att använda en spänningsdelning på 

transformatorns sekundärsida som gav 200   till daqens ingång. Efter 

spänningsdelningen kunde fasvinkeln mätas, dock inte kontrolleras då annat sätt för att 

mäta den saknades.  

4.2 Test hos Scania Maintenance
  
 

Efter att ha verifierat att prototypen fungerar i laboratoriet gjordes en fältmätning ute i 

industrin hos Scania AB i Södertälje. Den största skillnaden mellan mätningen i 

laborationssalen gentemot industrin var strömmens varierande styrka. I laborationssalen 

erhölls en konstant strömstyrka på 5A, medan den i testet hos Scania varierade mellan 15-

30A. Samtidigt som mätutrustningen anbringades runt inmatande kabel fästes en annan 

mätanordning inuti centralen, detta för att kontrollera att mätvärdena stämde överens. 

Efter en kalibrering valdes linjärkonstanten till 110, fasförskjutningskonstanten till -20 

grader.  
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Fig 4.2 Tången infäst runt inmatande kabel hos Scania Maintenance 

 

I 15 minuter loggades bägge mätanordningarnas data med 10 sekunders intervall, som 

sedan jämfördes med varandra. Storheterna som jämfördes var ström, skenbar-, reaktiv- 

och aktiv effekt samt effektfaktorn. Den uppmäta strömmen från Scania Maintenances 

utrustning och prototypen erhöll liknande värden. Dock varierar strömkurvan betydligt 

mer. Detta beror troligen på att prototypen har ett mycket mindre datainsamlingsintervall. 

Maskinen slog till och från och skapade då mycket strömspikar som påverkade resultatet. 

Med hjälp av den planerade drosseln skulle en del av dessa kunna elimineras. 

  

 
Fig. 4.3 Uppmätt ström från Scania Maintenances nuvarande utrustning och prototypen. 

Den blåa grafen, benämnd Irms är från prototypen. Längs X&Y är det klockslag 

respektive ampere. 

 

För att utvärdera dessa beräknades max, min, median och medelvärdet procentuellt. 

 

Tabell 4.1. Strömmens max, min, median och medel-värden uträknade per unit. 

 

 AIrms BIrms CIrms 

Max 1,29 1,46 1,29 

Min 0,83 0,96 0,84 

Median 1,00 1,13 1,00 

Medel 1,012 1,145 1,015 
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Det syns att mätningarna med prototypen gjordes på ledare A eller C då de erhåller 

närmaste värden. Detta visar att maximalt uppmät fel är på 29 %. Dock skiljer sig 

medelvärdet mellan de två mätningarna bara med 1.2% och noggrannheten beräknas till 

        med ett 95 % konfidensintervall.  

 

Vid beräkning av fasvinkeln visar det sig i efterhand att den valda fasjusteringskonstanten 

valdes för låg. Istället för -20 borde istället -25 valts.  

 

 
 

Fig. 4.4 Uppmätt fasvinkel, Blå grafen visar prototypen och de övriga var Scania 

Maintenances uppmätta effektfaktor per fas. 

 

Detta påverkar beräkningarna av den aktiva och reaktiva effekten. I appendix 1 ses även 

att fasvinkeln varierade med plus 6 och minus 15 %. Trots detta skiljer total uppmätt 

aktiv effekt enbart 4 %. Den reaktiva effekten stämmer också bra överens enligt teorin 

men följer inte de uppmätta från Scania Maintenances utrustning. Detta diskuterades med 

Scania Maintenance och felet ligger i deras utrustning. Se appendix 1 för ytterligare data. 
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5. Diskussion  
Resultaten från de tester som utförts är lovande. Mätningarna i Ångströms laborationssal 

(Uppsala universitet) och hos Scania AB (Södertälje) håller båda en hög noggrannhet. 

Jämförs de olika testerna ses det att vår prototyp har en mycket högre variation av 

strömmen i testet hos Scania. Det här förmodas bero på att strömmen till maskinen 

varierade. Detta tillsammans med att beräkningstiden för vår prototyp är betydligt längre 

än den tid instrumentet samlar data gör att strömspikar har en hög påverkan på resultatet. 

Med den tänkta drosseln hade möjligtvis detta kunna förhindras då brytfrekvens hos det 

analoga filtret blivit lägre. Att linjärkonstanterna skiljer sig åt mellan de olika testerna är 

inget konstigt, den grövre kabeln med 90     utan mantel ger ett betydligt högre 

magnetfält. Problemen som vi sett med denna typ av mätning är att tångens position ej 

bör förändras, Spolens position måste vara likartad den förra mätningens om samma 

fasjusteringskonstant ska användas. Med spolens utbredning kan detta vara svårt att 

uppnå. 

 

Värt att notera är att tångens hållbarhet inte är utredd. Den är testad och passar på 

kabelstorlekar mellan 30-36 mm i diameter. Dock anser vi att en mekaniskt byggd tång i 

solid material troligen skulle kunna gå att göras mer hållbar. Tanken med Dsub-kabel till 

en elektroniklåda är god, då det är en vanligt förekommande kabel som enkelt kan 

införskaffas i olika längder efter behov. Möjligheten att använda denna prototyp för en 

helt symmetrisk 3 fasledare (3 st ledarhalvor) utan jordledare är goda, då magnetfältet 

fortfarande går att mäta, men förskjuts inte på grund av symmetri. Angående daq finns 

troligen billigare alternativ som lämpar sig bättre till fullskalig produktion, ett exempel 

kan vara någon arduino eller liknande. Det vore praktiskt att kunna avläsa fasvinkeln på 

något annat sätt än en extern signalkälla som referens, men om endast den skenbara 

effekten är av intresse kan den plockas bort.  

 

Gällande andra felkällor finns vissa aspekter som kan ställa till problem. Diverse 

störningar från bland annat kringliggande maskiner och apparater filtreras bort med både 

digitala och analoga filter. Då nästan all apparatur går på en 50Hz frekvens, kan tänkas att 

en störning med sådan frekvens blandar sig in i signalen. Just 50Hz-frekvensen är den 

önskvärda och filtreras ej bort, vilket kan leda till att det uppmätta värdet ter sig för högt i 

det fallet. En lösning på detta är att ha en extern sensor som mäter och kompenserar 

felsignaler från omgivande magnetfält. 

 

Problem som uppstått under projektets gång har varit många och varierande. För att göra 

instrumentet mer användbart önskades att förstärkarna drivs av daqens utgångar. Planen 

var att driva dessa via de analoga utgångarna. Men då även förstärkarna hade mycket liten 

driveffekt räckte inte dessa till. Lösningen att använda en dc/dc omvandlare och daqen 

+5vdc uttag tog tid att genomarbeta. Först måste en dc/dc med minimal effektförlust och 

rätt utgångspänning hittas, det visade sig då att de förstärkare som planerats vid det här 

stadiet hade för hög effektförbrukning och var tvungen att bytas ut. Efter många timmars 

sökande fick vi allt rätt med en lite marginal. Problem uppstod också av de små 

signalerna. Förstärkarna designades för storlekar på 100 V men kopplingsbordet som 

användes för att simulera signalerna har en utsignal på 2m-10V. Detta gav att om vi 

ökade spänningen något så bottnade ofta förstärkarna och vi fick mätfel. Det fanns även 

problem med att mäta signalerna från spolen då oscilloskopet finaste inställning var 

2mV/ruta. 

 

I efterhand anser vi att mjukvaran borde designas i Labview[4]. Detta på grund av att det 

är svårare att skapa ett användargränssnitts i Matlab[3] och funktionerna tillsamman med 

daqen är mer begränsade. Ett stort problem uppstod när standalone filen inte anslöt till 

daqen om en ny dator användes. Vid kontakt med Mathworks visade sig detta vara en bug 

i Matlabs[3] version 15a.  Detta löstes genom att inkludera en extra fil i standalone.  
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6. Förbättringsförslag   
Utformningen av tången har en stor påverkan på mätresultatet. Denna designades för att 

passa till olika kabelstorlekar. Efter resultatet anser vi att en mer permanent monterad 

tång bör användas. Detta kommer leda till att en mer exakt fasvinkel kan beräknas. Även 

avståndet till kabelns yta kan då minskas för att erhålla starkare signaler.  

 

Spolarna bör även lindas med en tunnare tråd för att få mer varv och minska dess 

utbredning/area. Med detta kan fler antal spolar installeras för att få högre noggrannhet. 

Installeras även spolarna runt hela kabeln kan alla tre fasernas position och amplitud 

mätas. Skulle signalens styrka minska kan även förstärkarkretsen monteras intill 

sensorerna. 

 

Idén med D-subkontakten fungerar utan problem, dock finns möjligheten att använda 

trådlös kommunikation mellan givare och beräkningsprogram. Detta möjliggör att data 

kan loggas och analyseras för flera maskiner samtidigt utan att störa pågående arbete. 
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Appendix 1: Mätdata 
 

Uppmätt ström hos Scania med vår respektive deras utrustning: 

 
 

Tabell med beräknade max, min, median och medelvärde mellan vår och Scanias 

utrustning. Beräknade i per unit. 

 A-Irms B-Irms C-Irms 

Max 1,29 1,46 1,29 

Min 0,83 0,96 0,84 

Median 1,00 1,13 1,00 

Medel 1,011733 1,145525 1,015376 

 

Uppmätt Fasvinkel/Power factor hos Scania med vår respektive deras utrustning: 

 
 

 
 

Tabell med beräknade max, min, median och medelvärde mellan vår och Scanias 

utrustning. Beräknade i per unit. 

 A-Pf B-Pf C-Pf 

Max 1,07 1,02 1,06 

Min 0,85 0,82 0,85 

Median 0,97 0,92 0,96 

Medel 0,95213 0,912875 0,949176 
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Uppmätt skenbar effekt hos Scania med vår respektive deras utrustning: 

 
Tabell med beräknade max, min, median och medelvärde mellan vår och Scanias 

utrustning. Beräknade i per unit. 

 

 A-Var B-Var B-VAr 

Max 1,31 1,49 1,32 

Min 0,86 0,97 0,86 

Median 1,00 1,13 1,00 

Medel 1,016054 1,149067 1,018874 

 

Uppmätt aktiv effekt hos Scania med vår respektive deras utrustning: 

 
 

Tabell med beräknade max, min, median och medelvärde mellan vår och Scanias 

utrustning. Beräknade i per unit. 

 A-W B-W C-W 

Max 1,30 1,41 1,30 

Min 0,79 0,86 0,80 

Median 0,97 1,05 0,97 

Medel 0,962413 1,043775 0,962267 
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Uppmätt reaktiv effekt hos Scania med vår respektive deras utrustning: 

 
 

Tabell med beräknade max, min, median och medelvärde mellan vår och Scanias 

utrustning. Beräknade i per unit. 

 A-VAr B-VAr C-VAr 

Max 3,98 -5,63 3,12 

Min 1,02 -17,82 0,84 

Median 2,55 -11,11 2,04 

Medel 2,522476 -11,1401 2,010788 

(De jämförda värdena är felaktiga och ger därför udda resultat). 
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Appendix 2 : DAQ 
In och utgångar till daq USB-6211[7] från National Instrument.
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Appendix 3: Manual 
Manualens utformning: 

 
 

 

Text i manualen: 

 

Sensor: 

Följande avsnitt beskriver sensorernas uppbyggnad och applicering: 

Sensorerna består av 6 st spolar fästa med 32 graders mellanrum. Dessa används för att 

ange magnetfältets styrka vid olika punkter runt kabelns yta. Beroende på kabeln 

geometri finns det olika antal punkter som är intressanta att mäta. I en 4 ledare finns 2 

punkter placerade med 180 graders mellanrum. I en 3 ledare finns det 3 punkter 

symmetriskt placerade runt kabeln. 

Tången är designad för en kabel med 34 mm i diameter, Den kan även användas till andra 

typer (30 till 38 mm testad) men bör göras så med omsorg. Vid större kabeldiameter blir 

tången spänd och kan gå sönder. Vid smalare kan sensorernas placering runt kabeln bli 

osymmetriskt och mätfel kan uppstå.  

Vid applicering av sensorn ger mätutrustningen tack vare flera sensorer bra mätvärden. 

Den kan få som max några procents fel mätning och detta justeras genom att rotera 

sensorerna tills ett maximum värde hittas i mjukvaran.  

Kabel mellan sensorerna och instrumentlådan är en par tvinnad 25 port D-sub kabel 9 m. 

Denna kan bytas till annan längd men bör ha samma specifikation. 

 

Daq: 

Daqen som används i detta Instrument är Usb-6211 från National Instrument. Dess 

analoga portar är: 16 ingångar, 2 utgångar. Digitala portar: 4 ingångar och 4 utgångar. 

Övrigt: 1 st +5VDC och 3 st neutralportar. 

I instrumentet används 7 analoga ingångar (1 för fasvinkel + 6 för sensorerna) samt den. 

För att använda ansluta daqen till mjukvaran måste National Instruments Drivrutiner 

installeras på den bestämda datorn. 
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Mjukvara: 

Följande avsnitt beskriver Mjukvarans uppbyggnad och funktioner. 

1. Ny Station: Anger en ny station som sparas till senare användning. Viktiga 

värden att ange är Huvudspänningen, Linjärkonstant, fasvinkel. Detta sparas som 

valfritt namn, förslagsvis stationen namn eller kabeltyp. 

2. Hämta data: Hämtar redan sparade Excel filer med data från tidigare mätningar. 

3. Start/Stop: Startar beräkningar. 

4. Anslut: Konfigurerar daq/instrumentlåda med datorn. 

5. Panel Indata:  

a. Station: Hämtar värden från en redan sparad station/kabeltyp. 

b. Manuellt: Anger värden som ska användas i beräkningarna utan att 

behöva spara dessa. 

6. Panel Val av sensor: 

a. Analysera insignaler: Denna funktion ger användaren möjlighet att se 

sensorernas värde utan att utföra beräkningar. Detta ger möjlighet att 

snabbare hitta önskad mätpunkt och eller lokalisera fasernas position i 

kabeln. 

b. Övre graf: Visar de 30 senaste uppmätta signalerna som samlats av 

daqen. Detta för att ge en tydligare bild över hur signalens styrka 

förändras beroende på sensorns position runt kabeln. 

c. Undre graf: Visar en bar diagram över sensorernas momentana amplitud. 

d. MaxSignal: Anger den sensor som ger max amplitud. 

e. Val av sensor: Här väljer användaren vilken sensor som ska användas i 

beräkningarna. Görs inte detta kan upp till 6 gångers mätfel uppmätas. 

7. Panel Insignal och filter: 

a. Grafer: Övre graf visar insignalen i frekvensdomän. Mitten visar aktuell 

insignal icke filtrerad. Undre grafen visar utsignalen från filtret. 

b. Slider: Används för att bestämma undre/ övre värden som ska filtreras ut. 

Dessa bör ställas nära det önskade värdet för att få bra mätvärden. 

8. Panel Resultat: 

a. Beräknade värden: I denna panel visar de resultatet från de beräknade 

värdena. 

b. Beräkna fasvinkel: Önskas beräkning av fasvinkel och kabel för detta är 

ansluten kan denna bockas i och värden skrivs ut. 

c. Skrivhastighet till sparat dokument: Bestämmer i hur långt intervall 

mellan att data sparas. 

d. Spar data: Anger namn och mapp där data ska sparas samt vilka värden 

som ska sparas. 

9. Parametrar: Dessa bör mätas upp via ett externt mätinstrument.  

a. Linjärkonstant: Skillnaden mellan uppmätt och signal och den Ström som 

vi mäter hos. 

b. Fasjustering: På grund av magnetfälten hos en 4 ledare eliminerar 

varandra uppstår det ett mätfel vid jämförelse med den externa 

spänningskällan. Denna konstant justerar detta fel. 
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Användning: 

Här beskrivs användningen av prototypen JOSI Periferi strömmeter. Följande steg bör 

användaren gå igenom. 

1. Kontrollera att kabel från Daq/Instrumentlåda är ansluten till datorn. 

2. Kontrollera att kabel från sensor till instrumentlåda är ansluten. 

3. Kontrollera att sensor sitter fast runt kabel var mätningarna ska ske på. 

4. Anslut instrument: Sammankoppla program och Daq genom att knappen Anslut, 

Detta startar en genomsökning av datorn usbportar. När datorn hittar denna 

förprogrammeras daqen för att vara redo för användning av programmet. Detta 

kan ta upp till 1 minut. Hittar datorn inte Daqen meddelas detta, Kontrollera då 

att instrumentet är ansluten och drivrutiner installerade. 

5. Analysera insignaler: Detta avsnitt är valfritt. Genom att aktivera ”Analysera 

insignaler” söker datorn efter den sensorn med högst värde utan att utföra övriga 

beräkningar. Då beräkningarna inte görs går det snabbare och användaren kan 

lokalisera maxpunkter och justera tången vid behov. Avsluta denna funktion 

genom att av aktivera knappen ”Analysera insignaler”.  Beräkningar kan inte 

starta om analys körs.  

6. Val av indata: För olika stationer/Kabeltyper finns det olika parametrar som 

måste vara angivna för bra resultat. Detta anges manuellt eller hämtas från 

tidigare sparade värden. Genom att använda ”manuellt” kan användaren ange 

dessa värden utan att spara. Används istället ”Ny station” spar värdena tills 

senare användningar.  

7. Spar data: Önskas mätningarna sparas görs det innan beräkningarna börjar. Välj 

först hur snabbt intervall data ska sparas i genom fönstret ”Skrivhastighet till 

sparat dokument” [Sekunder]. Aktivera sedan Spar data som låter användaren 

välja mapp och filnamn. Välj sedan vilka värden som ska sparas i nästa fönster. 

Vilket att tillägga är att det går ej att börja spara om programmet redan utför 

beräkningar. 

8. Börja beräkningarna: Nu kan programmet starta hämta och utföra beräkningar. 

Detta görs via knappen ”Start/Stopp”. Detta leder till att beräkningarna börjar och 

ström samt skenbar effekt skrivs ut i skärmen vid var ny beräkning. 

Iterationstiden skrivs ut i övre högra hörn. Nu ska användaren välja rätt sensor, I 

den vänstra hörnet skrivs ut den sensor som mäter maximal signal i text och via 

graferna. Denna sensor ska manuellt anges i rutan bredvid för att beräkningarna 

ska anges rätt. 

9. Digitalt filter: Denna ger användaren möjlighet att välja vilken frekvens som 

beräkningarna ska utföras på. I det Svenska nätet är frekvensen 50 Hz som också 

ges automatiskt vid programmet uppstart. Genom de två skjutreglagen i högra 

nedre hörnet kan användaren ange det intervall som önskas. Vid mycket brus ska 

denna ställas in så nära den frekvens som önskas mätas. 

10. Fasvinkel: Önskas fasvinkel beräknas bör följande steg gås igenom. 

a. Anslut spänningskabel till instrumentlådan. Sedan till ett externt 

spänningsuttag i närområdet av uppmätt kabel. 

b. Aktivera ” Beräkna fasvinkel”, Detta kommer automatiskt beräkna 

fasvinkel/aktiv och reaktiv effekt. 
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Appendix 4: Kopplingsschema 
 

Blockschema över vår prototyp: 

 
 

Kopplingsschema: 
Komponent A pin A Pin B Komponent B Färg Övrigt Kabel

Kontakt k1/ Sensor A1 13 Kontakt K2/ Instrument - Sensor 1 D-Sub 25 par

Kontakt k1/ Sensor A2 7 Kontakt K2/ Instrument - Sensor 1 D-Sub 25 par

Kontakt k1/ Sensor B1 24 Kontakt K2/ Instrument - Sensor 2 D-Sub 25 par

Kontakt k1/ Sensor B2 23 Kontakt K2/ Instrument - Sensor 2 D-Sub 25 par

Kontakt k1/ Sensor C1 11 Kontakt K2/ Instrument - Sensor 3 D-Sub 25 par

Kontakt k1/ Sensor C2 10 Kontakt K2/ Instrument - Sensor 3 D-Sub 25 par

Kontakt k1/ Sensor D1 22 Kontakt K2/ Instrument - Sensor 4 D-Sub 25 par

Kontakt k1/ Sensor D2 21 Kontakt K2/ Instrument - Sensor 4 D-Sub 25 par

Kontakt k1/ Sensor E1 9 Kontakt K2/ Instrument - Sensor 5 D-Sub 25 par

Kontakt k1/ Sensor E2 8 Kontakt K2/ Instrument - Sensor 5 D-Sub 25 par

Kontakt k1/ Sensor F1 20 Kontakt K2/ Instrument - Sensor 6 D-Sub 25 par

Kontakt k1/ Sensor F2 21 Kontakt K2/ Instrument - Sensor 6 D-Sub 25 par

Kontakt k2/Instrument 13 Ai1 Kretskort Brun Op: in 1 Kopplingtråd 0.5mm

Kontakt k2/Instrument 7 0VDC Kretskort orange Neutral Kopplingtråd 0.5mm

Kontakt k2/Instrument 24 bi1 Kretskort Gul Op: in 2 Kopplingtråd 0.5mm

Kontakt k2/Instrument 23 0VDC Kretskort Gul/grön Neutral Kopplingtråd 0.5mm

Kontakt k2/Instrument 11 Ci1 Kretskort Grön Op: in 3 Kopplingtråd 0.5mm

Kontakt k2/Instrument 10 0VDC Kretskort Blå Neutral Kopplingtråd 0.5mm

Kontakt k2/Instrument 22 Di1 Kretskort Grå Op: in 4 Kopplingtråd 0.5mm

Kontakt k2/Instrument 21 0VDC Kretskort Lila Neutral Kopplingtråd 0.5mm

Kontakt k2/Instrument 9 Ei1 Kretskort Vit Op: in 5 Kopplingtråd 0.5mm

Kontakt k2/Instrument 8 0VDC Kretskort Svart Neutral Kopplingtråd 0.5mm

Kontakt k2/Instrument 20 Fi1 Kretskort Röd Op: in 6 Kopplingtråd 0.5mm

Kontakt k2/Instrument 21 0VDC Kretskort Brun Neutral Kopplingtråd 0.5mm

Kretskort Ao1 AI13 Daq Brun Op: ut 1 Kopplingtråd 0.5mm

Kretskort Bo1 AI11 Daq Gul Op: ut 2 Kopplingtråd 0.5mm

Kretskort Co1 AI1 Daq Grön Op: ut 3 Kopplingtråd 0.5mm

Kretskort Do1 AI9 Daq Grå Op: ut 4 Kopplingtråd 0.5mm

Kretskort Eo1 AI2 Daq Vit Op: ut 5 Kopplingtråd 0.5mm

Kretskort Fo1 AI10 Daq Röd Op: ut 6 Kopplingtråd 0.5mm

Vin/Instrument +230VAC Vi1 Kretskort Brun Kopplingtråd 0.5mm

Vin/Instrument 0VAC Vi2 Kretskort Blå Kopplingtråd 0.5mm

Kretskort Vo1 AI8 Daq Lila Kopplingtråd 0.5mm

Kretskort Vo2 AI GND Daq Blå Neutral Kopplingtråd 0.5mm

Daq +5DVC Vin Kretskort Svart Kopplingtråd 0.5mm

Daq DGnd Gnd Kretskort Blå Neutral Kopplingtråd 0.5mm  
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Linjeschema: 
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Kopplingsschema D-sub kontakt: 

 
 

Använda komponenter: 

Typ Företag Antal Kommentar 

Lackisolerad koppartråd Elfa 5 m Tråd till spole 0.096mm^2 

Dvi utgång Elfa 1 Utgång från mätutrustning 

DVI Kabel 9 m Elfa 1 DVI kabel mellan sensor och instrumentlåda 

Låda 240*191*107 Elfa 1 Låda för att skydda förstärkarkretsen  

Skruv till DVI 4 st totalt Elfa 3 Fästa DVI ut-/in-gångar 

Dvi ingång Elfa 1 Ingång för kabel från sensorerna 

Flat-kabel Elfa 0,5 Kabel till in-/ut-gångar kretskort. 

kopplingspunkt kretskort Elfa 12 In- /ut-gångar kretskort 

Kort att fästa komponenter Elfa 1 Koppla samman komponenterna 

Kopplingstråd Elfa 1 Tråd mellan komponenterna 0,2mm^2 

Hållare OP Elfa 3 Enklare montering av OP 

OP Elfa 3 Operationsförstärkare till förstärkningen 

E-12 serien resistorer Elfa 2 Resistorer till förstärkaren 

Drossel Elfa 6 Spole för att förhindra strömspikar 

Konding, filter Elfa 18 4.7uF Kondenstator till filter.  

Kond, avstörning Elfa 2 1µF tantal för avstörning 

Kond, avstörning Elfa 2 10nF, keramisk 

M4 skruv till fäste. 4st Elfa 4 Fästa Spänningsingång/datakabel till DAQ 

M4 muttrar, 4st Elfa 4 Fäsa Spänningingång/datakabel till DAQ 

Apparatkabel för extern 

spänning 
Elfa 1 

För mätning av fasvinkel 

Apparatingång  Elfa 1 Uttag för inkommande spänning. 

Transformator Elfa 1 230 ner till 6v för mätning av fasvinkel 

Dragavlastning USB-kabel Elfa 1 Dragavlastning DAQ-kabel 

DC/DC omvandlare Elfa 1 För att driva OP från DAQ 

Säkringshållare Elfa 1 Hålla säkringen 

Säkring Elfa 1 Säkring till DC/DC 0.63mA 

USB6211 NI 1 DAQ National Instrument 
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Appendix 5: Ritning 
Ritning av sensorns handske: 
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Ritning över sensorns spolstomme: 
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Ritning över sensorn ”tving”: 
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Appendix 6: Källkod 
Källkod: Kontakta Jonas Hedlund på e-post: Hedlund90@live.se 

 

 


