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Sammanfattning 
 
Störningar kan och kommer alltid att finnas på elnätet. Men de störningar som vissa hushåll 
fått uppleva efter det att den automatiska avläsningen sattes igång är inget som är normalt. 
Flimret som uppkommer i lampor på grund av störningen är mycket tydligt och det verkar 
även som annan apparatur kan påverkas av störningen. 
Denna störning har uppkommit eller blivit mycket tydlig efter Turtles system för avläsning av 
elmätare har installerats i dessa områden och har framför allt skett i samband med att det 
funnits en dimmer inkopplad. I ett fall finns det även misstankar om att en klocka i en 
tidstyrning påverkas.  
Problemet finns dock bara i några få hushåll i Skellefteå Krafts elnät och verkar bara finnas 
ute på landbygden eller i stugområden. 
 
Då alltid en dimmer har vart inblandad när det gäller störning på belysning ses det som en 
möjlighet att den styrande nollgenomgången på dimmern störs ut och att den missat att tända 
ibland. Denna andledning kan även vara densamma när det gäller klockan då även denna styrs 
genom nollgenomgången. 
Varför nollgenomgången störs på detta sätt kan bero på en oturlig kombination av apparater 
där Turtles system för avläsning är den faktor som skapar denna störning i kombination med 
de andra faktorerna. 
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Introduktion 
  
Kommunikationen mellan elmätare och elleverantörer börjar idag bli ett akut problem. Detta 
på grund av att det idag finns en lag vilket säger att innan 2009 skall alla elmätare gå att läsa 
av minst månadsvis. Mätare kunder som har en större säkring än 63 ampere skall dessutom gå 
att läsa av timvis redan 2006. 
Då det redan idag har börjat framkomma störningar i elnäten där elnätsavläsning via Turtles 
system har införts måste kunskap om varför störningen uppkommer och vad den beror på 
kommas tillrätta med. 
Denna störning har bara framkommit i några fall där Skellefteå Kraft idag installerat Turtles 
system.  
Varför det är så viktigt att ta reda på orsakerna är att det finns en risk att dessa störningar kan 
bli mer vanliga i framtiden då avläsningen kommer att ske i alla hushåll, vilket den inte gör 
idag, och att andra laster kan påverka nätet på andra sätt vilket kan göra att fler hushåll 
kommer att uppleva denna störning. 
 

Avgränsningar 
 
Detta examensarbete koncentrerar sig på hur Turtles system för avläsning av elmätare kan 
störa ut dimmrar och skapa ett flimmer då den kommunicerar genom det befintliga elnätet. 
Examensarbetet kommer bara kortfattat ta upp vad flimmer egentligen är och inte alls hur 
elnätet är uppbyggt. För denna information hänvisas läsaren till Sarah Rönnberg’s 
examensarbete, Flimmer.[1] I det finns också vidare information vad spänningsfluktration är 
och hur det uppkommer. 
Vidare är det bara kommunikation med Turtles system som tas upp i större omfattning då 
andra tillverkares system inte var intressanta i hänseende till uppdraget från Skellefteå Kraft.  
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1. Flimmer 
 
Flicker är ett engelskt ord som används för det som på svenska kan kallas flimmer. Detta 
flimmer beskrivs i standarden EN 50160:1999 [2] som ett visuellt intryck av instabilitet 
orsakat av ljusintryck som varierar intensitetsmässigt eller spektralt över tiden.  
Typiska orsaker till flimmer på högre spänningsnivåer är ljusbågsugnar och deras störningar 
som kan breda ut sig i elnäten över relativt stora geografiska områden. Mer lokalt och på lägre 
spänningsnivåer kan svetsapparater, hissmotorer, kompressorer och en vanlig dammsugare 
vara en källa till flimmer. I båda fallen ovan är det de mycket snabba lastvariationerna som 
påverkar spänningen. 
En annan känd faktor som kan skapas är mellantoner i nätet, fast dessa tas inte upp i normen. 
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2. Ljus 
 
För att lättare kunna förstå hur lampor fungerar, kan det vara en fördel att förstå lite om ljus. 
Ljus är energi som kommer från en atom. Ljus är ett partikel liknande paket som har en energi 
och rörelse men ingen massa [3]. Dessa paket brukar vi kalla fotoner.  
En atom består enkelt förklarat av en kärna och elektroner. Dessa elektroner har olika mycket 
energi beroende på flera faktorer som till exempel dess fart och avstånd till kärnan. Ju längre 
från kärnan en elektron befinner sig desto högre energi har den. 
 

 
Figur 2.10 Schema över hur fotoner skapas 
 
För att en atom skall avge ljus måste den bli tillförd energi. Detta kan till exempel hända då 
den blir uppvärmd. 
(1) En partikel träffar atomen och tillför den energi.  
(2) Detta gör att en elektron ökar sin energi under en kort stund och flyttar sig längre från 
atomkärnan.  
(3) Elektronen kommer bara att ligga utanför sin normala bana en kort stund och när den 
faller tillbaka skickar den ut den överblivna energin i form av det vi kallar en foton. Just 
denna foton kan vi uppleva som vanligt ljus. 
Vilken våglängd ljuset får är beroende på hur mycket energi elektronen avger då den faller 
tillbaka. Olika atomer avger olika våglängd vilket ger olika färg på ljuset. 
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2.1 Glödlampa 
 
En glödlampa har en mycket enkel konstruktion. Nertill på lampan finns det två stycken 
kontaktytor. Dessa kontaktytor sitter kopplade till var sin styv vajer som i sin tur går upp till 
glödtråden. Runt glödtråden sitter en glaskupa som är fylld med en gas. 
Glödtråden i en glödlampa är gjord av en otroligt tunn tråd av Wolfram. I en vanlig 60 watts 
lampa är denna tråd cirka 2 meter lång. För att den skall rymmas i glaskroppen rullar man den 
till en spiral som endast blir någon centimeter lång. 
 

 
 

Figur 2.11 Genomskärning av en glödlampa. 
 
När man kopplar in en glödlampa till ett vägguttag kommer det att gå en ström från ena 
kontaktytan genom glödtråden till den andra kontaktytan. När strömmen går genom 
glödtråden bildas det värme på grund av resistansen men även ljusfotoner kommer skickas ut 
då elektronerna från strömmen krockar med glödtrådens atomer. Detta beror på att 
elektronerna i atomen ökar sin energi vid krocken och flyttas längre ut från atomen och när de 
faller tillbaka på sin plats så avges en foton. Glödtråden kommer att förångas under denna 
reaktion. För att reducera förångningen är glödtråden innesluten i en glaskolv fylld med en 
blandning av argon och kväve [4]. 
Metall, i detta fall Wolfram, avger till största del infrarött ljus, vilket ett mänskligt öga inte 
kan se. Men hettar man upp metallen, som i till exempel i en vanlig glödlampa, till ungefär 
2200 grader så övergår en stor del av glödtrådens infraröda ljus till ljus som det mänskliga 
ögat kan se [5].  
Då metallen måste hettas upp till så höga temperaturer kan man inte använda vilken metall 
som helst då denna skulle smälta. Wolfram har en hög smältpunkt vilket gör den mycket 
lämpad som glödtråd i glödlampor. Problemet är bara att vid den höga temperaturen tar 
metallen lätt eld om omständigheterna tillåter detta. Därför måste det vara helt syrefritt inne i 
lampan. 
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Figur 2.12 Halogenlampa 

  
2.2 Halogenlampa 
 
Konstruktionen av en halogenlampa ser till 
ganska stor del ut som den hos en vanlig 
glödlampa. Fördelarna som den har mot 
glödlampan är att man kan belasta glödtråden 
till en högre temperatur vilket ger en större del 
av det vita ljuset vi kan se. Trots att 
temperaturen är högre på glödtråden i 
halogenlampan har den en längre livslängd än 
glödlampan. En annan stor fördel är att den går 
att göra mycket mindre vilket gör den mycket 
lämpad för reflektorarmaturer. 
En halogenlampa använder även den en 
glödtråd av Wolfram fast den är inkapslad i en 
mycket mindre glaskupa. Då temperaturen i 
glödtråden hos en halogenlampa blir mycket 
högre än hos en vanlig glödlampa och avståndet 
till det omgivande glaset är mycket kortare kan 
man inte använda sig av vanligt glas för det skulle smälta. Istället använder man sig av kvarts 
glas [6].  
Man har även bytt ut den vanliga gasblandningen i glödlampan mot en halogengas. Till en 
början använde man sig av jod fast idag är det brom som finns i halogenlamporna. 
Halogengasen har den trevliga egenskapen att den kan blanda sig med gasen som bildas från 
Wolframsmetallen. Om detta sker under en hög temperatur kommer delar av den förångade 
metallen att bindas tillbaka till glödtråden. Just denna reaktion medför den förlängda 
livslängden.  
Halogenlamporna är ofta sammanbyggda med en glasreflektor. Denna reflektor har ofta ett 
värmetransformerande reflektorskikt som minskar det infraröda ljuset i det utgående 
ljusknippet. 
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Figur 3.10 Dimmer 

Figur 3.11 Styrning för resistordimmer 

Figur 3.12 Styrning av kantsstyrd dimmer 

3. Dimmer 
 
Människan har i alla tider vart beroende av ljus, både för att kunna 
utföra saker men även för hur de trivs och mår. Olika ljus skapar 
olika stämningar där vi både fysiskt och psykiskt fungerar på olika 
sätt. Det skulle vara svårt och ansträngande att läsa en bok i skenet 
av en svag lampa men skulle man vilja ha en romantisk middag för 
två skulle det vara en alldeles utmärk belysning. Detta skapar då ett 
visst behov för oss att kunna variera ljusstyrkan vilket har gjort att 
dimmern idag är mycket vanligt förekommande i våra hem. 
En annan anledning till varför dimmeranvändandet ökar i våra 
hem är den ekonomiska då elpriset stigit ordentligt. En dimmrad 
lampas energikonsumtion är nämligen proportionerlig mot 
ljusnivån vilket ger en viss ekonomisk vinning.  
Det är inte bara det att lampan drar mindre ström när den är dimmrad som man spara pengar. 
Lampans livslängd förlängs också då en 10 % minskning av spänningen ökar lampans 
livslängd till det dubbla. Det finns även en inbyggd mjukstart som eliminerar startströmmen 
vilket gör att lampans livslängd ökar ytterligare. Delar av den informationen som står här om 
dimmrar, har framkommit i dialog med olika dimmertillverkare via email. 
 
 

3.1 Vad är en dimmer 
 
En dimmer är en ljusreglator som används för att reglera ljusstyrkan genom att variera 
spänningen på lampor eller strålkastare [7]. 
 Denna reglering kan dock ske på olika sätt.  
 
De första dimmrarna var egentligen bara en 
variabel resistans där amplituden på spänningen 
varierades. Nackdelen med dessa var att man inte 
hade några effektvinster på dem. I stället för att 
spara effekt så omvandlade bara resistorn den 
överblivna effekten till värme. Det faktum att de 
blev så varma själva skapade ett problem då det 
inte är lämpligt att till exempel bygga in dem. 
 
 

 
De vanligaste dimmrarna idag är antingen 
framkantstyrda (tyristor) eller bakkantstyrda 
(transistor) dimmrar. Båda dessa fungerar på det 
sättet att de kapar bort delar av spänningen vilket 
innebär att lampan blir spänningslös under korta 
perioder. Denna period blir så kort så vårt öga 
hinner inte uppfatta att lampan varierat sin 

ljusstyrka under tiden den varit spänningslös. 
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Figur 3.13 Styrning av framkantsstyrd dimmer 

 

3.2 Tyristordimmer 
 
Tyristordimmern är en framkantstyrd dimmer 
som utvecklades redan 1970. Den används för 
att reglera resistiva och induktiva laster. 
En framkantsstyrd dimmer fungerar på det sättet 
att den hela tiden utgår från nollgenomgången 
av sinusvågen. Varje gång strömmen har 
passerat nollgenomgången tar det en viss tid, 
beroende på hur mycket dimmrad man vill att 
lampan skall vara, innan den slår till strömmen. 
Detta innebär att ljustyrkan varieras men hjälp 
av att lampan inte är tänd en viss tid efter den 
passerat nollgenomgången. Ju längre tid 
lampan är tänd desto ljusare upplever vi lampan.  
Fördelen med detta är att då lampan inte är tänd sparar den energi och det är bra för både 
miljön och ekonomin. 
Tyristordimmern gör sitt jobb effektivt och har relativt små förluster men den har några stora 
nackdelar.  
Då tyristorn skall tända lampan stiger strömmen från noll till någon ampere på några 
mikrosekunder. Detta skapar en rejäl strömpuls med högfrekventa komponenter som följd. 
Dessa leds ut både på elnätet och mot lasten (lampan). Då vårt nät är 50 Hz så upprepas detta 
100 gånger per sekund. Följden av detta är att ett dimmersurr kan uppstå men även ett 
fenomen att glödtråden i lampan kan börja vibrera och även den avger då ett hörbart surr. 
För att minimera dessa problem har man i en dimmer en drossel som skall se till att stigtiden 
inte blir för snabb. När man gör detta så kan man nästan få bort allt det irriterande ljudet i 
lampan men istället kan man skapa ytterligare ett surr i dimmern då drosseln lindningar börjar 
vibrera.  Detta medför att ju mer avstörd själva dimmern är desto större risk att dimmern själv 
kommer att surra. 
 
 

3.3 Tyrisor dimmern’s arbetssätt 
 
En enkel tyristordimmer är uppbyggd av en triac och några kondensatorer, en variabel resistor 
och en spole. Triacen är den delen som sköter om hur strömmen till lampan ser ut.  
 

 

 

 

 
Figur 3.14 Schematiskt bild över triac med tillhörande symbol  
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Figur 3.16 Styrning av bakkantsstyrd dimmer 

 
För att få terminalen på triacen ledande måste en tillräckligt stor spänning på gaten finnas. Då 
spänningen är tillräckligt stor försvinner zonerna av n och p dopat material inne i triacen och 
elektronerna kan röra sig fritt. För att detta skall fungera måste det vara gjort så att terminalen 
på toppen och gaten har samma polaritet, detta vill säga att är det minus på toppterminalen är 
det även minus på gaten men plus på den nedre terminalen [8]. Vid omvänd polaritet blir det 
tvärtom så att den övre terminalen och gaten är plus och den nedre terminalen minus. 
Triacen kommer nu att tändas varje gång som 
spänningen på sinusvågen överstiger det värde 
den behöver på gaten. När spänningen sedan 
går ner till noll kommer triacen att släckas 
igen.  
För att kunna justera detta som man vill, 
använder man sig av en variabel resistor och 
en kondensator. Kondensatorns 
uppladdningstid är beroende av den variabla 
resistorn. Då kondensatorn nått den spänning 
den behöver kommer den att tända triacen och 
lampan börjar lysa till dess att sinusvågen 
kommer till noll igen. 
På grund av den hastiga ökningen av 
strömmen finns det risk för missljud i lampan. 
Det kan även uppstå radiovågor som kan störa 
närliggande tv och radioapparater. 
Detta motverkar man med hjälp av en spole 
och en filterkondensator. Båda dessa sparar 
temporärt en elektronisk laddning som senare 
används för att göra stigtiden, då triacen tänds, lite långsammare.  
 
 

3.4 Transistordimmer 
 
Transistordimmern är den andra generationens 
dimmer. Dess teknologi är patenterat sedan 1994.  
En transistor dimmer är bakkantsstyrd till skillnad 
från tyristordimmern. Man använder sig av den för att 
reglera resistiva och kapasitiva laster. 
Transistordimmern använder sig även den av 
nollgenomgången för sin reglering. Istället för att 
släcka lampan när den passerat nollgenomgången 
som tyristordimmern gjorde, tänder den lampan och 
låter det gå en viss tid innan den släcker den.  
Regleringen sker inte här med en triac utan en FET- transistor som den reglerande 
komponenten. 
Även en transistordimmer tar hand om den branta flanken som bildas då spänningen ändras 
snabbt. Istället för en spole som tyristordimmern använde sig av har transistordimmer en 
inbyggd krets som tar hand om dessa snabba ändringar. En transistordimmer är helt ljudlös 
vid drift och skapar inte de problem som tyristordimmern har.  

Figur 3.15 Schematisk bild över en grundläggande 
dimmer 
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3.5 Universaldimmer  
 
Universaldimmern är den tredje generationens dimmer. Även den använder sig av en FET-
transistor som dess reglerande komponent. Det är en patenterad lösning sedan 2004. Universal 
dimmern är helt ljudlös och kan både regleras i framkant och bakkant, vilket innebär att den 
klarar att reglera alla laster. Det finns två sorter av universaldimmrar. En som ställer om sig 
själv beroende på lasten och en som man manuellt måste ställa om. 
Den största nackdelen med dessa dimmrar är kostnaden. 
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4. Normen 
 

4.1 Flimmermätare 
 
För att kunna mäta flimmer har en standard tagits fram som beskrivs i normen 61000-4-15. 
Denna norm beskriver hur en flimmermätare skall vara uppbyggd för att klara dagens krav. 
En förenklad bild av detta görs genom ett blockdiagram som beskriver de olika stegen i 
mätaren. 
 
 
 
 
 
 

A. Inkommande spänning  1. Anpassning av spänning 
B. Normaliserad spänning  2. Demodulering 
C. Spännings variation  3. Viktningsfilter 
D. Viktad spännings variation 4. Squaring och smoothing 
E. Momentan flimmer   5. Statistisk analys 
    förnimmelse (känsla) 
F. Flimmernivåer 

 
Figur 4.10 Standard flimmermätare 
 
Block 1 innehåller en signalgenerator som ser till att instrumentet är kalibrerat rätt. Detta 
block innehåller även en krets som skalar av den ingående spänningen ner till en referensnivå. 
Detta medför att mätningen kan utföras oberoende av nivån av den ingående spänningen [9]. 
 
Block 2’s uppgift är att skilja ut spänningsvariationerna ur signalen som kommer från block 1. 
Detta sker genom att insignalen multipliceras med sig själv. Ur resultatet man får av 
multiplikationen tar man sedan bort dc komponenten och termen för den dubbla frekvensen. 
Detta sker i block 3. Det som då blir kvar är variationen i spänningen som man sökte. 
   
Block 3 och block 4 har till uppgift att simulera hur vår hjärna reagerar på ljuset ögat ser. 
Denna simulation utgår från en modell som kallas Rashbass modell och visas i figur 4.11.   

 
Figur 4.11 Relation mellan ljusintensitets variation och flimmer upplevelse enlige Rashbass 
modell. 
 
Det tredje blocket innehåller två olika filter. Det första filtret är till för att ta bort dc nivån och 
termen för den dubbla frekvensen som inte är önskvärd från block 2.  
Det andra filtret är ett bandpassfilter som simulerar det första steget i figur 4.10.  

de Lange   
filter 

Kvadrerings 
krets 

Första ordningens 
lågpassfilter Ljus styrka 

Ögonblicklig 
flimmer 
upplevelse 

 1  2  3  4  5 
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Detta viktningsfilter skall simulera frekvenssvaret på spänningsvariationen över glödtråden 
hos en 60 Watt/ 230 Volt glödlampa kombinerat med det mänskliga ögat.  
Block 4 innehåller en kvadreringskrets och ett första ordningens lågpassfilter, även detta 
enligt Rashbass modell i figur 5411. Filtrets uppgift här är att simulera lagringseffekten på vår 
hjärna. Detta filter har en tidskonstant på 300 ms. 
De utdata block 4 presenterar är det ögonblickliga flimmer sinnesintrycket, Pinst. 
 
Block 5 bygger på en mikroprocessor som analyserar utdata från block 4 och utför statistiska 
beräkningar från dessa data.  
 
 
Det värde man får från instrumentet när det har passerat det fjärde steget varierar beroende på 
vilken frekvens flimret har. Denna variation mot frekvensen beror på att vi reagerar olika på 
flimmer från olika frekvenser. Den frekvens vi är känsligast mot är 8,8 Hz, vilket ger att den 
minsta spänningsvariationen kan ske just på denna frekvens. Detta redovisar på tabellerna 
nedan. 
 

Hz Spänningsvariation(%) Hz Spänningsvariation(%) 
0,5 2,340 9,5 0,254 
1,0 1,432 10,0 0,260 
1,5 1,080 10,5 0,270 
2,0 0,882 11,0 0,282 
2,5 0,754 11,5 0,296 
3,0 0,654 12,0 0,312 
3,5 0,568 13,0 0,348 
4,0 0,500 14,0 0,388 
4,5 0,446 15,0 0,432 
5,0 0,398 16,0 0,480 
5,5 0,360 17,0 0,530 
6,0 0,328 18,0 0,584 
6,5 0,300 19,0 0,640 
7,0 0,280 20,0 0,700 
7,5 0,266 21,0 0,760 
8,0 0,256 22,0 0,824 
8,8 0,250 23,0 0,890 

    24,0 0,962 
    25,0 1,042 

 
Tabell 4.12 Normaliserat svar från flimmermätaren för en sinusformad spännings variation 
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Hz Spänningsvariation(%) Hz Spänningsvariation(%) 
0,5 0,514 9,5 0,200 
1,0 0,471 10,0 0,205 
1,5 0,432 10,5 0,213 
2,0 0,401 11,0 0,223 
2,5 0,374 11,5 0,234 
3,0 0,355 12,0 0,246 
3,5 0,345 13,0 0,275 
4,0 0,333 14,0 0,308 
4,5 0,316 15,0 0,344 
5,0 0,293 16,0 0,376 
5,5 0,269 17,0 0,413 
6,0 0,249 18,0 0,452 
6,5 0,231 19,0 0,498 
7,0 0,217 20,0 0,546 
7,5 0,207 21,0 0,586 
8,0 0,201 22,0 0,604 
8,8 0,199 23,0 0,680 

    24,0 0,743 
 
Tabell 4.13. Normaliserat svar från flimmermätaren för fyrkantsformad spännings variation 
 
Sinusvågen är bättre ur flimmersynpunkt då den inte är lika känslig mot spänningsvariationer 
som en fyrkantsvåg. Detta visas i figur 4.14 där de bådas känslighet mot spänningsvariationer 
visas. Man kan även se att det endast behövs en spänningsvariation på 0,2 % just vid 8,8 Hz 
för att detta skall leda till ett synbart flimmer. 
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Figur 4.14 Graf över spänningsvariationerna hos sinusvåg och fyrkantsvåg. 
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4.2 Pinst 
 
Pinst (instantaneous flicker level) är ett ögonblicksvärde där en person kan se att en 60 Watts 
230 Volt glödlampa flimrar. Värde ett (1) motsvarat att 50 % av en försöksgrupp har uppfattat 
flimret. 
 

4.3 PST 
PST (short time flicker severity) är ett tio minuters värde som räknas ut med hjälp av det 
ögonblickliga flimmer sinnesintrycket, Pinst. Standarden för flimmermätaren föreskriver att 
minst 50 sampels per sekund skall tas. Detta resulterar i att minst 30000 sampels tas på en tio 
minuters period. Denna standard ger oss också formeln nedan för att räkna ut ett PST värde 
från Pinst: 
 

ssssST PPPPPP 5010311,0 08,028,00657,00525,00314,0 ++++=  (4.110) 
 
Detta innebär att P0,1 är det värde där flimmernivån har överstigits i 0,1 % av 
observationstiden, P1s där värdet överstigits 1 % av tiden osv. Suffixet s i funktionen visar att 
det skall vara ett medelvärde som skall användas där. Detta räknas ut enlig följande: 
 

3
805030

50
PPP

P s
++

=     (4.111) 

 

5
17131086

10
PPPPP

P s
++++

=    (4.112) 

 

3
432,2

3

PPP
P s

++
=     (4.113) 

 

3
5,117,0

1

PPP
P s

++
=     (4.114) 

 
Tidskonstanten på 300 ms som är inbyggd i flimmermätaren gör så att P0,1 inta kan ändras så 
fort vilket gör att inget medelvärde behöver användas där.   
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För att ge ett exempel på hur detta fungerar i praktiken kan vi förutsätta att Pinst = 4 under 
minst halva tiominuters perioden, i övrigt antar vi att ingen variation i spänningen 
förekommit. Detta ger: 
 

43,1408,0428,040657,040525,040314,0 =×+×+×+×+×=STP     (4.115) 
 
Tabellen nedan visar hur olika Pinst föredrar PST vid olika lång varaktighet. Till exempel om 
man vill att PST skall bli ett (1) när man har en variation i spänningen under 50 % av tiden, 
måste Pinst under denna tid vara 1,96. 
 

Flimrets 
varaktighet 

PST för P = 4 P för PST = 1 Spänningsvariation 
i enhet med 
tröskelvärdet 

50% 5 min 1,43 1,96 1,40 
10% 1 min 1,31 2,33 1,53 
3% 18 sec 0,77 6,68 2,58 
1% 6 sec 0,58 11,92 3,45 

0,1% 0,6 sec 0,35 31,85 5.64 
 
Tabell 4.15 PST värden i förhållande till varaktighet av Pinst 
 

4.4 PLT 
 
PLT (long time flicker severity) är ett 2 timmars långtidsvärde. Detta värde byggs upp av tolv 
stycken efterföljande PST värden enligt formeln nedan  
 

( )3
12

1

3

12
1 ∑

=

=
i

STLT iPP     (4.116) 

 
Ett PST = 4 under en 2 timmars period ger, om man förutsätter att alla andra värden under 
tiden är noll 
 

( ) 75,1004
12
1

3 3 =+⋅⋅⋅⋅⋅++=LTP    (4.117) 
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Vill man uppnå PLT = 1 med ett enda högt PST värde under en två timmars period, skall det 
värdet vara PST = 2,29. Några andra förhållanden mellan PST och PLT redovisas i tabellen 
nedan. 
 

Antal höga PST 
värden 

PLT för 
PST = 4 

PST som leder 
till PLT = 1 

1 1,75 2,29 
2 2,20 1,82 
3 2,52 1,59 
4 2,77 1,44 
5 2,99 1,34 
6 3,17 1,26 
7 3,34 1,20 
8 3,49 1,14 
9 3,63 1,10 
10 3,76 1,06 
11 3,88 1,03 
12 4,00 1,00 

 
Tabell 4.16 PLT värden för olika varaktigheter av höga PST. 
 
 
För att få en mer matematisk överblick hur övergången från en uppmätt spänning till ett Pst 
värde går till kan man, om man utgår från modellen i figur 4.10 och förutsätter en stationär 
sinusformad spänning variation, med amplituden A x M och en fluktrations frekvens fM [10].  
 

( ) ( ){ } ( )tftfMAtv Ma 02cos2cos1 ππ+=    
 (4.118) 

 
Efter normaliseringen skett och sedan spänningsvågformen har anpassats till referensvärdet 
VR får man 
 

( ) ( ){ } ( )tftfMVtv MRb 02cos2cos12 ππ+=   (4.119) 
 
Utdata efter kvadreringsmodulationen är proportionell mot spänningsvariationen 
 

( ) ( )tfMVtv MRc π2cos2 2=     (4.120) 
 
Effekten av viktningsfiltrens är en multiplikation av överföringsfunktionen för den 
modulerade frekvensen 
  

( ) ( ) ( )tffFMVtv MMRd π2cos2 2=    (4.121) 
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Det kommer även att ske en skiftning i fasvinkeln då viktningsfiltren används men den 
kompenseras här av en skiftning på tidsaxeln. Effekten av likriktningen och filtreringen som 
sker blir en liten oscillation runt ett konstant värde. Om vi bortser från oscillation, blir den 
ögonblickliga flimmer sinnesintrycket [10]. 
 

( ) 224

2
1

MR fFMVP =     (4.122) 

 
Slutligen blir värdet för PST: 
 

( )mRST fFMVPP 201,15096,0 ==    (4.123) 
 
Om läsaren är intresserad av en mer noggrann beskrivning av detta hänvisas denna till Math 
Bollen, Irene Gu Signal Processing of Power Quality Disturbances [10]. 
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5. Modulation 
 
Ordet modulation kan språkligt härledas till det latinska ordet ”modulus” som betyder takt 
eller rytm. Det moderna ordet kommer från den italienska musiken där modulation betyder 
byte av tonart.  
Modulation är någonting vi idag ofta använder oss av för att kunna överföra information från 
en sändare till en mottagare. Våran definition av modulation innebär en process där ett 
meddelande omvandlas till en signal där den har en sådan form och egenskap att den går att 
överföra via ett medium utan att informationen i signalen påverkas eller förändras. Beroende 
på vilket medium som används omfattas en mängd processer med mycket olika karaktär. I ett 
system där ljus används sker oftast modulationen med hjälp av att intensiteten i ljuset 
förändras i enlighet med meddelandet.  
Om man istället tittar på den modulationen som detta arbete täcker in så skickar man istället 
informationen med hjälp av att man förändrar den ström eller spänningsvåg vårt elnät bygger 
på. Denna förändring sker oftast genom att amplitud, frekvens eller fas varieras.   
 
 

5.1 Amplitudmodulation 
 
Den första modulationsformen man använde sig av i radiokommunikation var 
Amplitudmodulation. Anledningen till detta var att mycket enkel apparatur kunde användas 
både för att modulera en signal och för att demodulera den. 
Det som kännetecknar amplitudmodulering är att informationen bestämmer bärvågens 
amplitud Ac. Detta innebär att den modulerade signalen får formen  

 
( ) ( ) ttAts cc ωsin=     (5.110) 

 
Den modulerade signalens envelopp utgör en approximation av meddelandet och den 
momentana amplituden Ac(t) kommer att variera med meddelandet [11]. 
I detta fall utgörs meddelandet m(t) av en cosinussignal med amplituden k. 
 

( ) tktm mωcos=     (5.111) 
 
Om bärvågens frekvens är ωc och meddelandet m(t) svarar mot dess amplitud, då kan den 
modulerade signalen ses som produkten mellan bärvågen och meddelandet. 
Signalen går då att skriva 
 

( ) ( ) ttkttmts cmc ωωω coscoscos ==    (5.112) 
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Ett problem uppkommer dock nu för när det sker ett tecken byte hos den modulerade signalen 
m(t) kommer samma teckenändring även ske i signalen s(t). Detta innebär då att en 
teckenändring i bärvågen gör att signalen fasvrids 180 grader vilket man inte vill uppnå i en 
enkel form av amplitudmodulation. För att åtgärda detta adderas en likspänning med 
amplituden Ac till den modulerade signalen m(t). Denna konsonant skall väljas så att Ac/k>1 
vilket innebär att amplituden hos den modulerade signalen s(t) alltid blir positiv. 
 

( ) ( ) ( ) ttvAttkAts cmccmc ωωωω coscos1coscos +=+=  (5.113) 
 

Enheten v är modulationsgraden och räknas ut 
 

cA
kv =      (5.114) 

 
Om man sedan använder sig av det trigonometriska sambandet för övergång från produkt till 
summa på ekvationen 6.113 får man 
 

( ) ( ) ( )tvA
t

vA
tAts mc

c
mc

c
cc ωωωωω −+++= cos

2
cos

2
cos  (5.115) 

 
Om man tittar på ekvation 6.115 så finns meddelandet på båda sidorna om bärvågen. Det ena 
sidobandet med frekvensen ωc + ωm och det andra ωc - ωm [11]. Detta medför att man kan 
upptäcka frekvensen på samma avstånd från bärvågen på båda sidor om den.  
 

 
Figur 5.10 Sidoband vid amplitudmodulation. 
 
Amplituden på dessa sidoband kan man förändra med olika tekniker. Vid enkel 
amplitudmodulering (AM) är de båda sidobanden likar stora. Använder man sig av till 
exempel Vestigial Sideband (AM-VSB) så bygger denna teknik på att det ena sidobandet 
överförs helt eller delvis till det andra.    

 
Figur 5.11 Sidoband vid AM-VSB 

ω 
ωc - ωm ωc + ωm ωc 

AcV AcV 

Ac 

ωc     ωc + ωm 
ωc  
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En annan metod man kan använda sig av för att förbättra amplitudmodulerade system är att ta 
bort bärvågen. Detta gör att det blir ytterst lätt att demodulera signalen. Vilket man kan göra 
med AM-DSBSC (AM med Double SideBand Supressed Carrier). 
 
 

                                          
Figur 5.12 Sidoband vid AM-DSBSC 
 
Detta var bara några exempel på de olika typer av amplitudmodulering som finns. Det finns 
många fler än dessa fast de har inget med detta examensarbete att göra så de kommer inte att 
tas upp här.  
 
 

5.2 Frekvens- och fasmodulering 
 
Då man såg att amplitudmoduleringen skapade problem genom att den tog upp ett alltför stort 
frekvensområde skapades ett intresse för andra typer av modulation. Radiosändningarna på 
denna tid ägde rum på lång- och mellanvågsbanden vilket gjorde att det tillgängliga 
frekvensutrymmet var litet samtidigt som vågutbredningsområdet på dessa frekvenser är stort 
[11] 
Frekvensmodulation ansågs ett tag vara lösningen på detta problem men intresset dog nästan 
ut 1922 då amerikanen J.R. Carson teoretiskt bevisade att frekvensmodulation istället tog mer 
bandbredd.  
Intresset om frekvensmodulation var svalt från till 1933 då majoren Edwin Armstrong 
upptäckte andra fördelar med ett frekvensmodulerat system. Dessa var bland annat att det 
hade bättre egenskaper mot brus och störningar än ett motsvarande amplitudmodulerat 
system. 
 
Likheterna mellan ett frekvens- och ett fasmodulerat system är ganska stora. Båda dessa 
brukar sammanfattas under benämningen vinkelmodulering.  
En vinkelmodulerad signal kännetecknas av att bärvågens amplitud är konstant under det att 
den momentana fasen Φ(t) förändras med meddelandet.  
Om den omodulerade bärvågen skriv som 
 

( ) tAts ccc ωcos=     (5.116) 
 
Kan den vinkelmodulerade signalen beskrivas som 
 

( ) ( )[ ]ttAts cc φω += cos      (5.117) 

ωc-ωm ωc ωc+ωm 
ω



 23

 
Vid fasmodulering kommer den momentana fasen hos bärvågen svara mot meddelandet. 
Detta kan skrivas som 
 

( ) ( )tmKt φφ =     (5.118) 
 
Vid frekvensmodulering kommer den momentana frekvensen variera beroende på 
meddelandet. Den momentana frekvensen ges av tidsderivatan av fasen. Detta kan då skrivas 
som 
 

( ) ( ) ( )tmKt
dt

td
ωωφ

==     (5.119) 

 
KΦ och Kω är apparatkonstanter som beror av den kretstekniska utformningen hos 
modulatorerna. 
 
 

5.3 Digital bärvågsmodulation 
 
Den digitala modulationen fick sitt genombrott så sent som på 1970-talet. Detta berodde till 
stor del på att behovet för dataöverföring kraftigt ökade då. 
Vid modulering av digitala signaler använder man sig ofta av som kan ses som speciella 
former av amplitud-, frekvens- och fasmodulationer. Skillnaden mellan den traditionella 
modulationen och den digitala är att man i den digitala låter bärvågens amplitud, frekvens och 
fas endast anta diskreta värden. I enkla system håller man sig till att använda endast två 
värden så att det blir ett binärt system men det skulle lika bra att använda sig av flera värden. 
 
 

5.3.1 Frekvensskiftsmodulering FSK 
 
Vid binär frekvensskiftsmodulering svarar de två diskreta tillstånden mot var sin frekvens. 
[11] Den modulerade signalen kan då skrivas 
 

 

( )

( )
( ) FSKbinärvidfrekvenseraktuellagerkochkkellerkf

BaudvensensymbolfrekT
kvensenbärvågsfref

t
T
nTtrectffts

n

c

n
ncFSK

.........
/1

22cos

2121=
=

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+= ∑ ππ

 (5.120) 

 
FSK används framförallt med system som arbetar med lägre överföringshastigheter, oftast 
under 1200 Baud.   
En FSK-modulatorkan kan konstrueras på det sättet att den har en frekvens för en ”etta” och 
en annan för en ”nolla”. Om ingen signal finns kan den antingen svänga mellan de två 
frekvenserna eller lägga sig på en frekvens som ligger mitt mellan de andra två frekvenserna 
som är ”etta” eller ”nolla”. Detta gör att den är mycket lämplig vid dataöverföring. 
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De två frekvenserna man använder skall väljas så att skillnaden mellan dem skall vara en 
multipel av halva symbolfrekvensen. Anledningen till det är att signalen skall få en 
kontinuerlig fas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.13 FSK med både kontinuerlig och icke kontinuerlig fas. 
 
Vid demodulering av signalen används med fördel en fastlåst slinga. 
 
 

5.3.2 Fasskiftsmodulering PSK  
 
När fasskiftesmodulering används kommer meddelandet att överföras med hjälp av att 
fasläget antar vissa fasta värden för bärvågen. Den enklaste formen är binär PSK, detta 
innebär att fasen endast behöver två fasta lägen vilket ger att faserna är skilda med 180 grader. 
Detta gör det att bärvågen bara ändrar tecken vid fasbytet. 
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  (5.121) 

 
Binär PSK kan ses som ett specialfall av en AM-DSBSC signal där den modulerade signalen 
utgörs av en pulssignal med amplituden +1 eller -1 vilken i sin tur svarar mot ASK med an = 
±1 [11]. 
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Vid binär PSK kan man skapa fasskiftet på flera olika sätt. Bilden under visar en enkel modell 
av det. 
 
 

 
Figur 5.14 Modell över hur fasskiftsmodulering går till. 
 
 När signalen sedan skall demoduleras krävs det att en referenssignal med samma frekvens 
och fas som bärvågen. Ett sätt att gå runt detta krav är att använda sig av differentiell PSK 
(DPSK). Denna överför data på ett liknande sätt som vanlig PSK fast skillnaden är att den inte 
behöver någon absolut fasreferens. DPSK använder istället fasen för föregående symbol som 
fasreferens.  

1 

Bärvågsocillator 

180° Σ

1 

1 

1 0 1 0 

Data in 

PSK ut 
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Figur 6.10 Svea  
rikes lag 

Figur 6.11 Mast 

6. Varför automatisk avläsning 
 
Kraftbolagen har inget större val då vår riksdag har beslutat att innan  
1 Juli 2009 skall alla elkunder ha en månadsvis avläsning. Utöver det skall 
även alla kunder med en större säkring än 63 amper ha timvis avläsning 
redan innan 1 Juli 2006. Detta medför att en automatisk avläsning måste 
införas då det skulle bli mycket dyrt att manuellt läsa av mätare varje månad 
hos mindre kunder och omöjligt hos de större som får timvis avläsning. 
 
 

6.1 Kommunikation 
 
Skall man kunna få en automatisk avläsning så blir kommunikationen mellan mätare och 
uppsamlingspunken en viktig bit. Detta kan ske på flera olika sätt, alla har olika för och 
nackdelar beroende på omständigheterna runt omkring. Kommunikationen måste vara 
tillförlitlig och prisvärd då den annars bara blir ytterligare en utgift för konsumenten.  
Man kan dela in olika sätt att kommunicera på i olika klasser. En kort presentation av några 
av dessa finns nedan. 
 

6.1.1 Radio 
 
Radio är en gammal beprövad metod som tillämpas i många 
sammanhang. Då radiotekniken är mest lämpad för broadcasting, att 
en sändare sänder till flera mottagare, är den kanske inte ett så bra val 
just när det gäller automatiska avläsningen av mätare.  
Kostnaden för ett radiosystem ligger i sändaren och inte i mottagaren. 
Då varje mätare skulle behöva en egen sändare med en relativt hög 
effekt, och avståndet mellan mottagaren och sändaren kan bli ganska 
långt, skulle en sådant system kunna bli mycket dyrt. 
Ytterligare en nackdel är att man skulle behöva mycket hög effekt på 
sändaren när det blir lite längre mellan sändaren och mottagaren. Skulle 
man minska denna effekt riskerar man att få ett mindre stabilt system 
vilket inte vore önskvärt.  
En lösning som finns just för att hålla nere effekten är att använda sig av system som 
vidarebefordrar informationen som finns i varje punkt i systemet. Detta kallas daisy-chain och 
det medför att varje punkt både kan ta emot och sända vidare den information den tagit 
emot.[12] Problemet som kan uppkomma här är att systemet blir mycket känslig där det är 
glest mellan mätpunkterna. Om en punkt går sönder skulle det medföra att all data under den 
skulle gå förlorad. 
Ännu problem som skulle uppstå om denna teknik användes är att det redan idag är ganska 
trångt i etern. De delar av frekvensbandet som ligger fritt idag delas redan av flera andra 
system vilket innebär att konflikter skulle kunna uppstå. 
Om daisy-chain tekniken skulle användas finns det även risk för att den själv skulle kunna 
störa de egna signalerna då frekvenserna är begränsade. 
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Figur 6.12 Telefon 

Figur 6.13 Mobil telefon 

 

6.1.2 Telefon 
 
Då det gäller telefon finns det två olika typer att tillgå, det fasta 
nätet och det mobila. Om det fasta nätet skulle användas skulle det bli 
mycket dyrt då det skulle behöva dras en ny ledning till varje mätpunkt. 
Alternativet vore att använda den befintliga ledningen till hushållet. 
Även då slipper man inte helt kabeldragning då det måste dras 
ledningar från det befintliga nätet ut till mätaren. Det är inte heller 
säkert att kunden vill låna ut sin telefonlinje till detta, så det kan skapa 
en onödig irritation.  

 
Skulle man istället använda sig av det mobila nätet uppkommer lite 
andra problem. Visserligen täcks stora delar av Sverige idag av det 
nätet men än finns det fortfarande stora luckor där ingen mottagning 
finns. En kostnad skulle även uppstå vid varje avläsning då alla 
mottagare måsta ringas upp.  
En stor nackdel till att bygga upp sitt kommunikationsnät kring det 
mobila nätet är att det idag uppgraderas kontinuerligt. Detta kan 
innebära att man kan bli tvingad att byta ut alla telefoner vid en 
uppgradering. 

 
 
 

6.1.3 Elnätskommunikation  
 
Den stora fördelen med elnätet är att det redan finns. Det blir inga stora kostnader förutom 
installationen av den nödvändiga utrustningen som behövs för själva kommunikationen. Men 
det finns även här nackdelar. Då elnätet i första hand inte är gjort för kommunikation kan 
detta vara en stor utmaning. Använder man sig av höga frekvenser har dessa lätt att studsa vid 
olika impedansändringar. Detta kan ske till exempel vid kabelskor, ändringar av kabelarea 
eller vid olika laster. Dessa höga frekvenser kan även störas av övertoner eller högfrekventa 
strömmar. 
Det finns idag flera olika system som använder sig av elnätet för kommunikation. Några 
exempel på dessa är LonWorks/LonTalk, Senea CustCom och Turtle. Dessa tre skiljer sig åt 
en del hur de kommunicerar på nätet. 
LonWorks är en öppen standard för kommunikation. Den har en primär frekvens som ligger 
vid 86 kHz och en sekundär som jobbar vid 75 kHz. 
Senea använder sig istället av två stycken frekvenspar. Det ena paret är 52 och 67 kHz och det 
andra 62 och 76 kHz. När Seneas system känner av en störning skiftar den mellan sina 
frekvenspar för att kunna uppnå en säker kommunikation. 
Båda dessa system har en ganska begränsad räckvidd och måste förstärka signalen men hjälp 
av repeaters när avståndet blir för långt.   
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7. Turtle 
 
Turtle är ett system som är avsett för att kunna hämta hem mätvärden från hushållskunder. 
Den använder sig av en låg frekvens (5-9 Hz) vilket gör att den lätt kan vandra genom 
impedanser i form av ledningar och transformatorer utan att signalen dämpas nämnvärt.  
Detta gör också att signalen kan vandra mycket långa sträckor. Längsta kända sträckan idag 
som signalen vandrat i Sverige är ca 100 km. Signalen gick då även igenom 3 
transformatorsteg.[13]  
Detta medför att insamlingsenheterna blir få till antalet och att de kan placeras i fördelnings-
stationer högt upp i nätet. 
Genom att använda sig av en lågfrekvent signal undviker man problem som annars kan 
uppstå. En högfrekvent signal har lätt att studsa vid impedansändringar. Då detta finns 
överallt på vårt nät i tex. kabelskor, ändring av kabelarea eller vid olika stora laster är en låg 
frekvens ett sätt att gå runt just det problemet.  
Turtles tillverkare har prioriterat en säker dataöverföring framför hastigheten. Varje 
mätterminal som sitter ute i hushållen har en egen frekvens vilken den sänder på. För att få en 
säker avläsning så integreras varje bidrag under en lång tid. Detta för att få ett 100%-igt 
mätvärde utan effekter från störningar.[13] 
Om ett strömavbrott skulle ske kommer det meddelande sändaren skickade att kastas av 
mottagaren. När strömmen senare är tillbaka kommer sändaren helt enkelt sända ett nytt 
meddelande. 
 
 

7.1 Turtle systemet 
 
För att få en enkel överblick hur Turtle systemet skall fungera illustrerar i bilden nedan.  
Elmätaren i hemmet läses av med Turtle sändaren. Det skickar mätvärdena från hemmen via 
befintligt elnät till en mottagare som sitter högre upp i elnätet i en fördelningsstation.[14] Från 
mottagaren hämtar nätbolaget in mätvärdena genom till exempel telefon. Detta sköts 
automatiskt av Turtle mjukvaran. 

 
                   Figur 7.14  Schematisk bild hur Turtle systemet fungerar 
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Figur 7.15 Turtle sändare 

Figur 7.16 Turtle mottagare 

 

7.2 Turtles tre huvudsakliga beståndsdelar 
 

7.2.1 Sändare 
 
Turtle sändaren är konstruerad för att passa de flesta 
mätartyperna. Den läser kWh och kan även lagra 
effekttoppar och registrera spänningsdippar.[15] 
 En sändare sitter installerad på den befintliga 
elmätaren i varje hushåll. Sändaren skickar 
kontinuerligt ut mätvärden på elnätet som senare tas 
emot av en mottagare. Så länge mätaren har spänning 
sänder Turtle ut mätdata. Skulle det vara så att 
mottagaren inte klarar av ta emot mätdata bryr sig inte 
sändaren om det. Detta beror på att det Turtlesystem vi 
tittat på bygger på enbart envägskommunikation. På 
grund av att Turtles använder sig av 
envägskommunikation så kommer alla sändare att 
sända parallellt med varandra på elnätet.   
Varje sändare har sin egen frekvens och identifierar sig mot mottagaren genom den. Fastän 
endast frekvenser mellan 5 till 9 Hz används så är det då inga problem att undvika krockar 
mellan olika sändare då frekvensen skiljer sig på fjärde decimalen. 
En Turtle kan programmeras att skicka en av åtta olika sändningsalternativ. Beroende på 
vilket alternativ man har bestämt att Turtlen skall sända varierar sändningstiden mellan 16,7 
och 27,2 timmar. Det maximala värdet på 27,2 timmar uppnås om man använder sig av ett 41 
bitars meddelande från sändaren. 
 
 

7.2.2 Mottagare 
 
Turtle mottagaren sitter monterad i en fördelningsstation. 
Den fungerar som insamlingsstationen i Turtles system. 
Mottagaren kan i första hand hantera 1440 stycken sändare 
men kan lätt byggas ut så den klarar av 2880 sändare.  
En mottagare kan klara av att spara upp till 30 olika 
mätarställningar per sändare. Dessa data kan den spara 
under max 5 dygn.[16]  
När mottagaren tagit emot det data som är skickad från en 
sändare skickar den det vidare genom andra tillgängliga 
kommunikationsnät. Detta kan ske genom tex. telefon, 

fiber eller över ett radionät.  
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7.2.3 Mjukvara 
 
Mjukvaran som används tillsammans med systemet kallas TurtleWare. Den är till för att 
administrera databasen med all data från sändarna. Med det kan man även programmera 
Turtleterminalerna och kommunicera med mottagarna.  
Informationen man får från TurtleWare används preliminärt för fakturering till kunderna, men 
det finns andra användningsoråden som till exempel dimensionering av nät, hitta elstölder och 
hjälp vid driftsstörning efter strömavbrott.[17] 

 

7.3 Signalering 
 
Turtles har en mycket långsam signalering. Detta för att säkerheten att meddelanden som 
skickats kommit fram skall vara så stor som möjligt. 
 

 
 
Figur 7.17 Hur meddelandet är uppbyggt  
 
 
Varje meddelande som Turtle sändaren sänder är uppbyggt på ett speciellt sätt. Först kommer 
en sync bit. Denna bit är bara till för att säga att här börjar paketet. Efter den kommer de bitar 
med data som innehåller det verkliga meddelandet. Avslutningsvis kommer ytterligare en 
sync bit så man vet att här tar detta paket slut och nästa börjar.  
Varje bit skickas i 40 minuter vilket gör att sannolikheten att biten skall komma fram är 
mycket stor. Denna tid borde gå att göra mindre men följden skulle bli fler förlorade paket 
vilket inte vore önskvärt. 
Tiden det tar att skicka ett paket varierar ganska mycket beroende på vilken datamängd man 
vill att sändaren skall skicka. Om sändaren skall skicka ett 41 bitars paket tar detta 27 timmar 
och 20 minuter.  
 

 
 
Figur 7.18 Upp- och urladdning av kondensator för att skapa signalen. 
 
 
Om man istället tittar på hur signalen är uppbyggd så utgår allt från den 230 volts sinusvåg 
som vi har i våra hem. Signalen som byggs upp utgår från nollgenomgången då en 
kondensator laddas upp. Denna kommer att vara uppladdad till nästa nollgenomgång då den 
laddas ur. 
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Figur 7.19 Fasbyte hos signalen. 
 
Signalen kommer att byta fas med en viss frekvens. Denna frekvens programmeras in i 
sändaren innan den installeras hos användaren.  
  
 

 
 
Figur 7.20 Signal med bärvåg. 
 
Signalen läggs sedan på en bärvåg. Frekvensen av den är alltid dubbla grundspänningen 
frekvens som Turtle signalen bygger på. Då vi i vårt fall utgår från vårt 50 Hz nät så blir 
bärvågen 100 Hz. Viss variation kan uppkomma då nätets frekvens kan variera lite med tiden. 
 
 

 
Figur 7.21 Sidobanden som skapas av Turtle signalen. 
 
Turtle signalen tillsammans med bärvågen skapar då sidoband. Dessa sidoband kommer från 
fasbytena Turtle signalen gör. Sidobandens frekvens är den frekvens som identifierar sändare 
för mottagaren. 
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Frekvensskiftesmodulering 
Bit värde Frekvensändring
1 +250 µHz 
Sync -250 µHz 
0 0 

 
Tabell 7.22 Tabell över frekvensändringen vid frekvensmodulering. 
 
Dessa signaler använd för att Turtle skall kunna skicka information från sändaren till 
mottagaren. Detta sker genom en frekvensskiftesmodulering.  
 
Denna information om hur Turtle signalen är uppbyggd och hur själva signaleringen går till är 
information tillverkaren delgivit via epost.  
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Figur 8.10 Dranetz PX5 

Figur 8.11 Hagner mod .S2 

8. Material och mätmetoder 
 

8.1 Mätutrustning 
 
De mätningar som behövdes krävde både att det skulle gå att analysera kurvformer och att 
flimmermätningar gjordes enligt de normer som finns idag. Mätningarna skulle ske både ute 
på det befintliga elnätet och i labbmiljö.  
Då dessa krav fanns var Dranetz PX5 det instrument som till största delen användes. Då PX5: 
an inte klarar de högsta frekvenserna användes även ett oscilloskop för att se så att de 
mätningarna inte förändrades på grund av frekvensinnehållet. 
För att kunna se att mätningarna på elnätet stämde överens med det vårt öga kan se, lånades 
en Hagner mod .S2 in från Arbetsmiljöinstitutet i Umeå . Denna användes bara i vissa 
mätningar då det viktiga med den var att visa att de förändringar som sker i elnätet är de 
förändringar som ögat verkligen uppfattar. 
 
 

8.2 Instrument 
 
Dranetz PX5 är ett relativt litet och lätt instrument 
som passar bra både i fält och i labbmiljö. Med 
PX5: an kan man både mäta i realtid och spela in de 
mätningar man gör så att de går att behandla och 
analysera vid ett senare tillfälle. De inspelade 
mätningarna sparades på ett minne och kunde 
enkelt föras över till en dator. Som mest kan man 
mäta 8 olika kanaler samtidigt, 4 strömmar och 4 
spänningar. 
PX5: an använder sig av en lcd touch display. 
Där kan man då både se de aktuella värdena 
man mäter upp eller det menysystem den bygger på. 
PX5: an är designad för att möta normerna IEEE 1159 och IEC 61000-4-30. Även den 
europeiska normen EN50160 följs då den kräver att de uppmätta parametrarna skall hålla sig 
inom en viss procent minst 95% av tiden. Denna information är tagen ur Dranetz manual. 
 
 

 
 
Hagner mod .S2 är en universell ljusmätare. 
Detta instrument används till mätningar av 
Luminans och belysningsstyrka. S2 har ett 
mätområde i luminans mellan 0-100000 
Cd/m3 och kan mäta vid en belysningsstyrka 
mellan 0-100000 lux. 
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8.3 Mätutförande 
 
För att det skulle vara så lätt som möjligt jämföra mätvärden från laboratoriet med de värden 
som mättes upp ute på elnätet eftersträvades att mätningarna skulle ske på samma sett. Detta 
gick dock inte alltid att uppnå då inte alltid rätt förutsättningar fanns. 
Mätningarna i fält skedde till största delen på tre olika ställen. Två av dessa var i Vitnäsudden 
utanför Robertfors och den tredje i Daglösten utanför Bureå. De mätningar som gjordes 
utöver dessa utfördes i laboratoriet.  
 
Då det var av stort intresse att skapa samma fenomen i laboratoriet som det som uppträdde ute 
hos Skellefte krafts kunder utfördes flera mätningar i denna miljö. Mätningarna utgick från att 
Turtlesändaren i kombination med en eller några andra faktorer på något sätt störde dimmern 
så att denna skapade en spänning som varierade så mycket att det uppstod en synbar 
ljusvariation. 
För att komma fram till vilken eller vilka dessa faktorer var, förutsattes att annan utrustning 
på nätet eller nätets egna förutsättningar i vissa situationer skulle kunna skapa detta problem. 
De faktorer som undersöktes var  

•  Nätimpedans 
• Olika frekvenser på Turtle sändarna 
• Annan apparatur kopplad till samma nät 
• En kombination av de tre ovan nämnda 

Den andra apparaten som användes vid mätningarna var en Noböstyrenhet för att reglera el-
radiatorer som även den använder sig av kommunikation på elnätet fast på ett helt annat sätt 
och med helt andra frekvenser. Den signalerar på CENELEC B-bandet med en frekvens på 
120kHz enligt standard EN50065-1 
 
Mätningarna som gjordes i laboratoriet gjordes enligt modellen nedan. 

 
Figur 8.12 Uppkoppling laboratoriet. A V, A I, B V och D I motsvarar de mätpunkter där 
Dranetz PX5: an kopplades in 
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8.4 Resultat av mätningar 
 
För att kunna visa att de variationerna i ljuset som fanns verkligen stämde överrens med de 
som fanns på spänningen kopplades en Hagner fotometer in. 
 

 
Figur 8.13 Uppkoppling med Hagner fotometer på D I kanalen mot Dranetz PX5. 
 
 
När spänningens ena halvvåg försvinner sjunker ljusstyrkan markant. Man kan även se hur 
lampan ljusstyrka varierar hela tiden. Detta beror på sinusvågen variation vilken alltid 
kommer att skapa en viss modulation hos lampan.  
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Förtriggning

Händelsedetaljer/kurvformer

15:17:55,5
2005-10-24

Måndag

15:17:55,6 15:17:55,7 15:17:55,8 15:17:55,9

-300

-200

-100

0

100

200

300

V
ol

t

A V

-300

-200

-100

0

100

200

300

V
ol

t

B V

-2

-1

0

1

2

A
m

p

A I

4.00

4.25

4.50

4.75

5.00

5.25

5.50

A
m

p

D I

Created with DranView 6.0.32  
Figur 8.14 Mätning med Hagner fotometer kopplad mot Dranetz PX5. 
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8.4.1 Mätningar i laboratoriet  
 
Mätningen visar hur en ringning uppstår vid nollgenomgången då nätimpedansen ökar. Med 
en simulerad impedans på 6 mH börjar ringningen störa dimmern på ett sådant sätt att 
halvvågor av spänningen försvinner. Frekvensen hur dessa halvvågor försvinner är inget som 
mätningarna kan visa utan dessa verkar ske slumpvis. 
 

Händelse #151 vid 2005-12-15 13:21:16,257
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Figur 8.15 Kurvformer med simulerad nätimpedans på 6 mH och en Turtle frekvens på 5 Hz 
 
 

 
Figur 8.16 Ringning med simulerad nätimpedans på 6mH och en Turtle frekvens på 5 Hz. 
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Ytterligare en till apparat är inkopplad till samma nät, i detta fall Noböstyrenheten.. Då denna 
reglering kopplas in ändrar ringningen utseende i flera aspekter. Amplituden på ringningen 
blir mindre med den blir mera utdragen istället. Denna förändring gör att dimmern störs mera 
och att flera halvvågor av spänningen försvinner. Lampan blinkar då oftare på grund av detta. 
 

Händelse #194 vid 2005-12-15 13:27:35,686
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Figur 8.17 Kurvformer med simulerad nätimpedans på 6 mH och en Turtle frekvens på 5 Hz. 
Noböstyrenheten  inkopplad i nätet 
 
 

 
Figur 8.18 Ringning med simulerad nätimpedans på 6 mH och en Turtle frekvens på 5 Hz. 
Noböstyrenheten  inkopplad i nätet 
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Då den simulerade nätimpedansen ökas till 7 mH och Noböstyrenheten tas bort ur systemet 
ökar antalet missade vågformer jämför mot mätningen på 6 mH. Detta medför att ljusen 
blinkar med en högre frekvens.   
 

Händelse #108 vid 2005-12-15 13:03:38,589
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Figur 8.19 Kurvformer med simulerad nätimpedans på 7 mH och en Turtle frekvens på 5 Hz 
 
 

 
Figur 8.20 Ringning med simulerad nätimpedans på 7mH och en Turtle frekvens på 5 Hz 
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Då Noböstyrenheten kopplas in i nätet där det är en simulerad impedans på 7 mH försvinner i 
stort sett varannan halvvåg av sinusvågen. Detta medför att lampan blinkar mycket frekvent 
och blir mycket störande. Även här förendras ringningen då Noböstyrenheten kopplas in. 
Förändringen ser ut att bli som det tidigare blev, amplituden minskas men den utbreder sig 
längre i tiden istället. Man kan även se att då Turtle signalen byter fas ändras vilken halvvåg 
som försvinner. 
 

Händelse #504 vid 2005-12-15 13:46:56,310
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Figur 8.21 Kurvformer med simulerad nätimpedans på 7 mH och en Turtle frekvens på 5 Hz. 
Noböstyrenheten  inkopplad i nätet 
 
 
 

 
Figur 8.22 Ringning med simulerad nätimpedans på 7 mH och en Turtle frekvens på 5 Hz. 
Noböstyrenheten  inkopplad i nätet 
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Då frekvensen på Turtlesändaren istället ändrades blev skillnaden att vid en simulerad 
nätimpedans på 6 mH och utan att Noböstyrenheten var inkopplad fanns det ingen störning på 
ljusstyrkan som ögat kunde se. Strömmen efter dimmern saknade inte den heller några 
vågformer. Fast kopplades Noböstyrenheten in i nätet återkom störningen i spänningen efter 
dimmern igen. Ett kraftigt flimmer som var väl synligt för ögat återkom som följd av detta.  
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Figur 8.23 Ringning med simulerad nätimpedans på 6 mH och en Turtle frekvens på 7 Hz. 
Noböstyrenheten inkopplad i nätet 
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Mätningen med en simulerad impedans på 7 mH resulterade ett liknande resultat som det vid 
mätningen när turtle sändaren hade 5 Hz. 
 

Händelse #122 vid 2005-12-15 13:45:24,123
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Figur 8.24 Ringning med simulerad nätimpedans på 7 mH och en Turtle frekvens på 7 Hz. 
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Även då den Noböstyrenheten kopplades in i nätet där den simulerade nätimpedansen var 7 
mH blev det ett liknande resultat som när turtle frekvensen var 5 Hz. Då nästan varannan 
halvvåg försvann blev flimmret mycket störande från lampan. Även här kan man se att då 
Turtlesignalen byter fas blir det en annan halvvåg som försvinner. 
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Created with DranView 6.0.32  
Figur 8.25 Ringning med simulerad nätimpedans på 7 mH och en Turtle frekvens på 7 Hz. 
Noböstyrenheten  inkopplad i nätet 
 
När den simulerade nätimpedansen ökades över 7 mH vände hela förloppet och frekvensen av 
blinkandet minskade igen.  
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8.4.2 Mätningar utanför laboratoriet  
Mätningen gjordes i Vitnäsudden där störningar hade funnits en tid. Mätningen utfördes på 
det sättet att varje fas vid de tre huvudsäkringarna kopplades till var sin kanal på Dranetz 
PX5. På strömmen A I uppträden en strömspik som ligger på nollgenomgången.   
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Created with DranView 6.0.32  
Figur 8.26 Mätning ute vid huvudsäkringar. 
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När mätningarna vid huvudsäkringarna var klara kopplades Dranetz PX5 upp inne i 
säkringsskåpet. C kanalen på PX5: an användes för att mäta på den fas där lampan som 
ljusmätaren var riktad mot fanns.  
Även här uppkommer en strömspik vid nollgenomgången ibland. Då strömspiken uppkommer 
flimrar lampan vilket kan ses nedan.  
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Figur 8.27 Mätning inne i säkringsskåp på fas som går till lampa där ljusmätaren mäter.   
 

Händelse #159 vid 2005-10-12 12:20:19,930
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Figur 8.28 Inzoomning av Figur 8.27 på strömspik som uppkommer vid nollgenomgången.  
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Sista mätningen som gjordes utanför laboratoriet gjordes i Daglösten. Uppkoppling schemat 
här är exakt desamma som inne i laboratoriet.  

Händelse #106 vid 2005-10-24 15:13:14,825
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Figur 8.29 Mätning i Daglösen vid dimmer där störning finns. 
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Diskussion  
 

Problem 
Flera problemställningar har framkommit under arbetets gång. De problem som jag inte såg 
från början visade sig bli de största problemen. Turtle som var tillverkare av det 
avläsningssystem som användes gav nästan inte ut några uppgifter till en början om hur något 
fungerade, men till slut framkom viss grundläggande information från dem i alla fall. Den 
information som framkom stämde inte alltid överens med de mätvärden jag fick fram. 
Informationen jag fick om hur sidobanden skulle synas och hur mina mätningar såg ut 
redovisas nedan. Den skillnad som finns är att bärfrekvensen som är 100 Hz i detta fallet inte 
finns med i mina mätningar. 
 
 

      
Figur Turtles bild över sidobanden 
 

 
 
Figur Egna mätningar av sidobanden. 
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Dimmern sedan, som alltid fanns med när störningen fanns, trodde jag också skulle vara lätt 
att få reda på information om. Via nätet och böcker var det enkelt att få reda på grunderna om 
hur dimmern fungerade men specifik information var mycket svårt att hitta. Även då man 
frågade dimmertillverkarna så var det inga problem att få allmän men när man frågade om 
mer ingående saker så fanns det ingen som var intresserad av att svara, utan berättade att det 
var hemligheter företagen ville hålla för sig själv, vilket man i viss mån kan förstå. 
Bristen på platser att mäta var också ett problem, även att de inte låg i direkt anknytning till 
Skellefteå vilket gjorde att jag inte bara kunde åka dit när jag kände att jag behövde det. 
Alla mätningar utfördes tillsammans med Sarah Rönnberg. Anledningen till detta var att det 
var bristen på mätinstrument och att hon utförde ett liknande examensarbete parallellt med 
mitt. 
 

Slutsats och framtida arbete 
Då vi i laboratoriet lyckades skapa ett flimmer som uppträder på samma eller ett för oss 
liknande sätt under tiden Turtle sändaren var inkopplad visar att under rätt förutsättningar kan 
Turtles signal störa en bakkantstyrd dimmer på det sättet att dess reglering störs. Turtle 
signalen kan i kombination med andra faktorer skapa det flimmer som några av Skellefte 
kraft’s kunder har klagat på. 

 
Använder man sig istället av en framkantstyrd dimmer uppkommer inte detta problem. Detta 
kan bero på att den framkantstyrda dimmern inte reglerar spänningen i den punkt där 
ringningen finns, utan tar bort den första biten av sinusvågen och slår till senare. 

 
Turtle egna lösning med att koppla in en kondensator de har dimensionerat på den störda 
fasen fungerade bra för oss, men i något fall utanför laboratoriet har det inte räckt som 
lösning. 
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Vi kan inte säga att störningen av dimmrarna ute hos kunderna beror på samma faktorer som 
de vi hittade i laboratoriet. Detta på grund av att vi aldrig hittade denna tydliga ringning hos 
dem. Men då vi i laboratoriet kunde visa att lampan började flimra då Turtlen kopplades in 
och att flimret försvann direkt den kopplades ur visar att Turteln är en möjlig orsak till 
problemet.  
 
Då vi inte kan säga direkt vad problemet är skulle mer forskning inom ämnet helt klart 
behövas. Bara de få försök vi har gjort visar på att under vissa förutsättningar kan olika 
apparatur störa varandra på ett sätt som icke är önskvärt. Detta trots att apparaturen var för sig 
klarar kraven på el-kvalitet. Just inom detta ämne måste kunskapen bli större och forskning 
behövs. 
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