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Sammanfattning 
 
Warnit AB har under ett tidigare examensarbete vid LTU utvecklat ett intelligent larmsystem 
som känner av vibrationer och automatiskt sänder ett trådlöst larm till användaren via SMS 
eller e-post. För att utveckla ytterligare produkten har Warnits VD, Peter Stenlund kommit 
med ett förslag om effektmätning på trefassystem. 
 
Detta examensarbete har i samarbete med EISLAB (Embedded Internet System Laboratory) 
vid Luleå tekniska universitet resulterat i ett prototypeffektmätningssystem för aktiv, reaktiv 
och skenbar-effekt på symmetriska trefaslaster. 
 
Aktiv, reaktiv och skenbareffekt kan avläsas både på plats via en display och via Internet på 
en webbsida genom att använda WarnitBoxens trådlösa kommunikationsmöjlighet för att 
koppla den trådlöst till Internet. 
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Abstract 
 
In an earlier Master thesis at LTU Warnit AB has developed an intelligent alarm system that 
recognizes vibrations and automatically notifies the user wireless through SMS or email. 
Taking the product one step further the director of Warnit, Peter Stenlund has come with an 
idea of power measurement on three-phase systems. 
 
This master thesis has in cooperation with EISLAB (Embedded Internet System Laboratory) 
at Luleå University of technology resulted in a prototype which measures active, reactive and 
apparent effect on symmetric three-phase loads. 
 
Active, reactive and apparent effect can be read on site through a display and on the internet 
through a web page, using the wireless communication possibility on the WarnitBox for 
communication to the Internet. 
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Förord 
 
Med detta examensarbete fullgör vi våra studier till civilingenjör i ämnet elektroteknik vid 
LTU. Studierna vid LTU är en påbyggnad från vår tidigare utbildning till högskoleingenjör 
inom elektronik. Vi vill tacka alla lärare vid LTU som undervisat och hjälpt oss på väg mot 
examen. 
 
Examensarbetet är ett samarbete mellan Warnit AB och EISLAB vid Luleå tekniska 
universitet. Vi vill tacka våra handledare Peter Stenlund, Warnit AB, samt Jerry Lindblom, 
LTU, för att ha gett oss möjligheten att genomföra detta examensarbete. 
 
Jerry har varit väldigt hjälpsam under examensarbetets gång, både med teoretiska och 
praktiska bitar. Vi vill även framföra vårt tack till Åke Wistén samt till vår examinator, 
Torbjörn Löfqvist. 
 
Slutligen vill vi även tacka Martin Juhlin och Erik Söderström vid Warnit AB för all hjälp vid 
utveckling av enhetens kommunikations och webbgränssnitt. 
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Kapitel 1: Inledning 
 
På uppdrag av Warnit AB har effektmätaren PMU (Power Measurement Unit) utvecklats. 
PMU är en effektmätare för symmetriska trefasmotorer, som mäter aktiv, reaktiv och skenbar 
effekt. 
 

1.1 Presentation av Warnit AB och deras produkt, WarnitBox 
 
Warnit AB är ett nystartat bolag. Deras produkt, WarnitBox, är ett trådlöst larmsystem som 
via GPRS kan rapportera när systemet avviker från normaltillståndet i avseende på bland 
annat vibrationer, temperatur och fukt. Warnit AB vann i oktober 2005 det åtråvärda priset 
”Embedded Micro Award” vid tekniska mässan i Älvsjö, Stockholm. 
 
WarnitBox har följande egenskaper, 

• Med inbyggda sensorer registrera temperatur, tid, relativ förflyttning, vibrationer och 
ljud, 

• Med externa sensorer registrera fuktkvot, spänning, strömstyrka, gastryck etc. 
• Urskilja och mäta stomljud, 
• Lära sig ett objekts normaltillstånd, med avseende på stomljud och vibrationer i 

omgivningen, 
• Vid detektion av avvikelse från normaltillståndet varsko brukaren, 
• Vid detektion av avvikelse från normaltillståndet styra andra processer, 
• Kommunicera trådlöst genom GPRS-teknik till en centralenhet som i sin tur överför 

data till brukaren på lämpligt sätt. 
 

1.2 Bakgrund 
 
För att göra WarnitBox flexiblare kan dess användningsområde utökas genom effektmätning 
på symmetriska trefaslaster. 
  
Idag finns det instrument för likvärdiga mätningar. Ett exempel är en 
effekt och övertonsanalysator. Instrumentet har möjlighet att mäta 
trefas spänning och ström, samt aktiv, reaktiv och skenbar effekt. Den 
mäter växelström upp till 3000A, eller likström upp till 1400A, samt 
spänning mellan fas och nolla upp till 480V.  
 
Alla mätvärden visas grafiskt på displayen, och det går att överföra 
dem till en PC via seriegränsnittet RS232. Intrumentet utför 256 
mätningar per kanal och period. [1] 

Figur 1.1 Exempel 
på effekt och 

övertonsanalysator 
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1.3 Syfte 
 
Enligt uppdragsgivaren så gör regeringens gröna skatteväxling ständigt att energipriset stiger. 
Företag som är storförbrukare av energi kan därför råka ut för straffavgifter. 
 
Tanken med Warnit PMU är att mäta effekt. Genom att snabbt kunna detektera fel och 
avvikelser från ett normalläge och rapportera det till användaren så kan företagen som 
använder PMU undvika kostsamma driftstopp och göra stora kostnadsbesparingar. 
 
För att mätresultatet ska vara lättöverskådligt, så ska PMU presentera det på en display och på 
en webbsida. 
 
PMU ska vara ett billigare alternativ till den utrustning som finns idag. En effekt och 
övertonsanalysator kostar mellan 40 000 och 50 000 kr inkl. moms beroende på tillverkare 
och funktioner. 
 

1.4 Mål 
 
Målet med examensarbetet är att tillverka en fungerande prototyp som kan mäta aktiv, reaktiv 
och skenbareffekt. I prototyputvecklingen ingår utveckling av hårdvara, utveckling av 
mjukvara och datainsamling. 
 

1.5 Effektmätarens prisnivå 
 
Ett kostnadstak för projektet var specificerat. För att produkten ska vara konkurrenskraftig så 
är ett så lågt pris som möjligt att eftersträva. Vi har strävat efter att utveckla en prototyp med 
billiga komponenter, så att tillverkningskostnaden hamnar under 4000 kr. 
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Kapitel 2: Teori 

2.1 Trefasväxelström 
 
I ett trefassystem är tre lika stora spänningar 
fasförskjutna 3

1 -period eller 120°. För dessa tre 
spänningar gäller ekvationerna, då Û är signalens 
maximala värde: 

( )
( )°−⋅=
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240sinˆ
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Genom projektion på y-axeln fås momentanvärdena 
av 21 ,uu  och 3u . Man får då att summan av  
 0321 =++ uuu  (4) 
 
Vid Y-koppling, kopplas de tre faserna enligt 
figur 2.2. Då sker det ständigt en summering i 
nollpunkten. Belastas alla tre faser lika går det 
ingen ström i nolledaren. 
 
Spänningen mellan systemets nollpunkt och en 
fas, kallas för fasspänning. Spänningen mellan två 
faser kallas linjespänning. Strömmen i en av 
lindningarna kallas fasström och strömmen i en 
av de utgående linjerna för huvudström eller 
linjeström. [10] 
 
Fasspänningen är i det svenska elnätet 230 V och 
linjespänningen är 400 V. 
 

Figur 2.1 
Visardiagram 
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(2) 

(3) 

Figur 2.2 Y-koppling 
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2.2 Mätmetoder 

2.2.1 Spänningsmätning 
Det finns olika principer för att mäta likspänning och växelspänning. Principen för hur detta 
utförs i en multimeter förklaras i kapitel 2.2.1 Spänningsmätning och kapitel 2.2.2 
Strömmätning. 
 
För att mäta spänningar används en voltmeter eller multimeter. Vanligtvis har de en 
upplösning på 3-8 siffror. En digitalvoltmeter (DVM) har en mätosäkerhet på 1 % eller 
mindre. Mätosäkerheten bestäms av en inbyggd spänningsreferens som kan göras ytterst 
noggrann. 

Mätsignalen tas om hand av ingångssteget, processorn avgör om signalen ligger på en lämplig 
nivå, eller om den behöver förstärkas eller dämpas. I A/D-omvandlaren jämförs inspänningen 
med spänningsreferensen och omvandlas därefter till digital form. Resultatet visas på en 
display, men kan även skickas till en dator via olika gränssnitt, till exempel RS232 eller 
GPIB. [2] 

Figur 2.3 Blockschema för en DVM avsedd för likspänningsmätning 
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Mätning av växelspänningar bygger på att signalen först likriktas och mäts med samma 
metod. Man kan likrikta en signal med en diod 

 
 

För halvvågslikriktaren blir det likriktade medelvärdet: 
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Jämförs Figur 2.4 med Figur 2.6 så inses att den helvågslikriktade signalen består av dubbelt 
så många perioder.  
 
Alla negativa halvperioder hamnar på noll volt. Användes istället en helvågslikriktare vänds 
alla negativa halvperioder och blir positiva. 

 
 

 
 

Vilket ger det likriktade medelvärdet för en helvågslikriktare: [2] 
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Figur 2.6 Helvågslikriktad signal 

Figur 2.5 Diodbrygga 

Figur 2.4 Halvvågslikriktare 
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Det visar sig att denna metod som multimetern bygger på inte fungerar i vårat fall, eftersom 
den bygger på att likrikta signalen. Används denna metod beräknas bara skenbara effekten. 
Dessutom försvinner all fasinformation när signalen likriktas, vilket gör det omöjligt att räkna 
ut aktiv, samt reaktiv effekt. Mer om detta finns under avsnitt 1.5.3 Effektmätning. 
 
För att behålla fasinformationen finns två alternativ, 

• Spänningsdelning 
• Nertransformering. 

Ur säkerhetssynpunkt är det första alternativet borträknat. 
 
I alternativ två finns det möjlighet att skilja på primär och sekundärsida. Istället för att arbeta 
med 400 Volt är vi nu nere på betydligt säkrare 16 Volt. Genom att spänningsdela signalen är 
det enkelt att justera nivåerna så att hårdvaran klarar av dem. 

2.2.2 Strömmätning 
 
En digital multimeter kan användas för att mäta likström, i detta fall förses digitalvoltmeter, 
(DVM) med en shuntresistor ansluten på ingången. 

 
 
Resistansen R väljs efter det önskade mätområdet. Vanligtvis brukar R ligga mellan 0,1 och 
100 Ω. Lägre resistans innebär att högra strömmar kan mätas. 

Figur 2.7 Principskiss över strömmätningsfunktionen i en multimeter 
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För att mäta växelspänning kan multimetern använda sig av en strömtång i mätområdet 0,1 till 
400 A. Det finns två olika modeller. Den ena har växelspänning som utsignal och den andra 
har växelström. 

 
 

Fördelen med en strömtång är att strömkretsen inte behöver brytas, vilket krävs för andra 
mätmetoder. [2] 
 
En annan metod för att mäta ström är med en strömtransformator 

 
 

 
Strömkabeln som det ska mätas träs genom strömtransformatorn. En växelspänning kan tas ut 
över en serieresistor, vars storlek är anpassad efter mätområdet. [3] 
 
Sista metoden som vi tittat på är Hall-effekten. Principen bygger på att en strömförande ledare 
alstrar ett magnetfält. Detta magnetfält orsakar i sin tur en potentialskillnad mellan två poler i 
det avkännande Hall-elementet. Hall-spänningen är ett mått på strömstyrkan i ledaren [2] 
 

 
 

 
Eftersom fasinformationen är viktig, är alla metoder utom likströmsmetoden intressant för 
oss. Vi valde att jobba med Toroids strömtransformator. De har en modell som transformerar 

Figur 2.10 Strömsensor med Hall-element från Elfa. 

Figur 2.9 Exempel på strömtransformator från Toroid 

Figur 2.8 Strömtång från Fluke 
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ner mätströmmen 300 ggr. En strömtång, som lånades av EISLAB användes även under 
utvecklingen av första prototypen. 
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2.2.3 Effekt/Energimätning 
 
Effekt är ett mått hur snabbt ett visst arbete utförs. [4] 
 
 [ ] [ ]J/s 1W 1 =  (7) 
 
 [ ]W IUP ⋅=  (8) 
 

 

R
UUP

R
UI

⋅=⇒

=
 (9) 

 [ ]W 
2

R
UP =  (10) 

 

 
IIRP

IRU
⋅⋅=⇒

⋅=
 (11) 

 [ ]W 2IRP ⋅=  (12) 
 
Elektriskt arbete är den effekt som alstras under en tidsperiod 
 
 [ ]Ws tPW ⋅= [ ]J=  (13) 
 
Eftersom enheten för arbete är liten, så har även Wh och kWh definierats 
 
 [ ] [ ] [ ]h tidWeffekt Wh Energi ⋅=  (14) 
 

 [ ] [ ] [ ]
1000

h tidWeffekt kWh Energi ⋅
=  (15) 

 
Mäts ström genom och spänning över en elmotor syns det att topparna på de olika 
sinusvågorna inte sammanfaller (se fig. 2.12). Strömtoppen kommer något senare än 
spänningstoppen. Man säger att strömmen är fasförskjuten. Cosinus för fasvinkeln mellan 
ström och spänning är ett mått på fasförskjutningen. Vinkeln kallas för effektfaktorn, Cos φ. 
Målet är att effektfaktorn skall vara så nära 1 som möjligt. 
 
En rent induktiv last fasvrider strömmen -90º och en rent kapacitiv +90º. Vid en rent resistiv 
last sker ingen fasförskjutning. I praktiken består lasten av en kombination av induktiva och 
kapacitiva laster, där det är troligt att någon av dessa är dominant. 
 
En vanlig effektmätare som sitter till exempel i ett bostadshus mäter bara den aktiva effekten, 
alltså den effekt som den resistiva delen av lasten förbrukar. Effekten som förbrukas i 
induktanser och kapacitanser kallas för reaktiv effekt och kostar inget för småförbrukare. [5] 
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Sambandet mellan aktiv, reaktiv och skenbar effekt beskrivs med effekttriangeln. 
 

 
 
På en 50 Hz signal är periodtiden 20 ms. Enligt Nyqvists teorem måste samplingsfrekvensen 
åtminstone vara dubbelt så hög som signalen man vill återge. Under en period skulle måste 
man därför ta minst två mätvärden för att representera kurvan. Detta fungerar dock endast vid 
ren sinus. Frekvensstyrning av elektriska motorer kan deformera signalens utseende. Studier 
av befintliga energimätare har gjorts för att undersöka dess översampling. Vi fann att ett 
intrument med relativt högt pris, 50 000 kr samlade in 256 mätvärden per period. Vi valde 
därför den samplingshastigeten som utgångspunkt 
 
Den aktiva effekten (Figur 2.13) fås genom att multiplicera spänningens momentanvärde med 
strömmens momentanvärde 256 gånger under en period. (Figur 2.12) Resultatet syns i 
effektgrafen )Figur 2.13) [6]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.11 Effekttriangel 
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⋅==
⋅⋅==

Q

(16)

(17)
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Figur 2.12  Spänning och strömgraf.  Figur 2.13 Effektgraf och medeleffekt 
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Den skenbara effekten fås genom att tidsförskjuta strömmen så att den hamnar i fas med 
spänningen, därefter multipliceras spänningens momentanvärde med det tidsförskjutna 
momentanvärdet på strömmen. 
 
För att beräkna effekten utifrån effektgrafen så beräknar man medelvärdet i grafen. Enligt 
formeln 

 ∑
=

⋅=
m

n
nn iu

m
P

1

1  (19) 

 ∑
=

−⋅=
m

n
nn itu

m
S

1

)(1  (20) 

Reaktiva effekten kan nu beräknas trigonometriskt med hjälp av Pythagoras sats. 
 
 22 PSQ −=  (21) 
 
 
 

2.3 Alternativa metoder 
 
Det har under projektets slutskede dykt upp färdiga kretsar som gör ungefär samma sak, som 
vi utvecklat i PMU-projectet. STMicroelectronic har släppt en krets och Maxim har också 
släppt en krets. Vi har valt att inte undersöka dessa lösningar inom detta projekt. 
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Kapitel 3: Utveckling av hårdvara 

3.1 Mätbara nivåer 
 
För att göra signalerna mätbara, transformerades de ner till lågspännings nivåer. För den 
signalprocessor som ska användas ligger lämpliga nivåer mellan noll och fem volt. Problemet 
med en nertransformerad signal är att den kommer att svänger runt noll volt. Vilket medför att 
processorn inte kan göra en korrekt avläsning av signalerna. 
  
OrCAD capture användes för att simulera olika operationsförstärkare. OP196 klarar rail-to-
rail som innebär att det går att använda hela 5V området utan distorsion. 
 
För att lägga till en DC-offset kopplas op-förstärkaren som en summator, detta gör att 
signalen istället svänger runt 2,5 V. Vid fullt utslag så ligger max nivån på 5 volt, och minsta 
nivån på 0 volt. 
 
Denna DC-offset plockas sen bort mjukvarumässigt innan effekten beräknas. 
 
 

-
2

+
3 4 V

-

OUT
6

7
V

+

U2

OP196

VCC

0

R4
10k

R5

10k

VCC

Out

R7
100k

0

In

 
 Fig 3.1 Op-förstärkare kopplad som icke inverterande summator 
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3.2 PMU 
 
Den första versionen av Power Measurement Unit byggdes utan aktiv beräkningsdel enligt 
beskrivningen ovan. Den utförde omvandlingen av signalerna som sedan beräknades i en 
bärbar dator via ett AD/DA kort. 
 
PMU prototyp 1 består av följande komponenter, 

• Säkringshållare + säkring för högspänningsdelen 
• Motstånd för att spänningsdela signalen till en lämplig nivå 
• Motstånd för dc-nivå 
• 2 st OP196 för DC-nivå 
• Avkopplingskondensatorer till OP förstärkare 
• Labkontakter för anslutning av spänningsdelen 
• Strömtransformator Toroid TR3025 300:1 
• Anslutning +5 V 
• Anslutning jord. 
 

 
 

 Figur 3.2 Första versionen av PMU (prototyp 1) 
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3.3 Utveckling av mönsterkort 
 
OrCAD Layout användes för mönsterkort design. En del ”Footprints1” fanns färdiga, t.ex. 
processorn. Många andra fick designas utifrån specifikationer i datablad. För att kortet skulle 
bli bättre ur EMC-synpunkt valdes ett kort med fyra lager. 
 
Översta lagret används som det primära lagret, där de flesta banor har dragits. Lager 2 är jord. 
För att undvika stor jordarea har genomgångar (”via”) till jordlagret lagts nära komponentens 
jordben. Liknande princip har använts vid anslutning till lager 3, spänningslagret. 
 
Lager 4, bottenlagret användes för att dra de ledningar som inte var möjliga att dra på översta 
lagret. 
 
I största utsträckning har ytmonterade komponenter använts, detta för att reducera 
mönsterkortskostnaden och storlek.  
 
 

3.3.1 Beskrivning av Mönsterkort 
Beskrivning till Figur 3.4: 

1. Anslutning av 
spänningstransformator 

2. Anslutning av 
strömtransformator 

3. Digital I/O 
4. Likriktarbrygga 
5. OP296 
6. dsPIC30F6014 
7. Anslutningskontakt till 

LCD-Display 
8. 7805 5V spännings-

regulator 
9. ST232 – RS232 

nivåomvandlare 
10. Analog in 
11. Trimpotentiometer 
12. RS-232 kontakt 
13. MAX3002 

nivåomvandlarkrets 
14. SPI/I2C 

Anslutningskontakt 

                                                 
1 Footprint är det engelska namnet för komponentens utseende på mönsterkortet. 

Figur 3.3 Kretskortslayout från OrCAD Layout. Översta och 
understa lagret 

Figur 3.4 Det färdiga mönsterkortet utan komponenter 
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Kapitel 4: Utveckling av mjukvara 

4.1 LabVIEW 
 
LabVIEW, ett kraftfullt grafiskt programmeringsverktyg utvecklat av National Instrument, 
användes för att samla in data, analysera insamlad data och utveckla teorier för insamling av 
data, detektering av olika spänningsnivåer och beräkning av aktiv, reaktiv och skenbar effekt.  
 
Genom att simulera olika nivåer på ström, spänning och fas kunde simulerade resultat 
jämföras med teoretiska värden. Detta gjordes för att verifiera teori och beräkningar.  
 
Under utvecklingen av LabVIEW-programvaran kom vår uppdragsgivare med ett önskemål 
om att PMU-boxen även skulle kunna visa reaktiv och skenbar effekt. Detta gjorde projektet 
ännu mer utmanande. 
 
LabVIEW-programvaran utvecklades så att även dessa effekter kunde beräknas. För att 
verifiera detta simulerades olika fasförskjutningar mellan ström och spänning. 
 
Nästa steg var att ta in riktigt mätdata till LabVIEW. Detta genomfördes med hjälp av PMU-
prototyp 1, en bärbar dator, PCMCIA AD/DA-kort från National Instruments och en 
asynkronmotor med variabel last. Ett enkelt program skrevs i LabVIEW som sparade mätdata 
till datorns hårddisk. 
 
 

Figur 4.1 Principskiss över uppkoppling med Assynkronmotor 
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Asynkronmotorn arbetar med längre nätspänning än normalt. Linjespänningen ligger på 230 
V istället för 400 V. 
 
För att övervaka effektförbrukningen under försöken anslöts en multimeter för att mäta 
spänningen, en för att mäta strömmen, samt en effektmätare. Mätdata sparades till datorn 
samtidigt som spänning, ström, samt effektförbrukning registrerades. 

Bild 4.2 PMU kopplad till motor.  
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Med mätdata sparat på hårddisken har teorin kunnat verifieras. 
  

 
Efter finjustering av konstanter, gav LabView samma resultat som mätinstrumenten som var 
kopplade till motorn. Den aktiva effekten är medelvärdet av den momentana effekten. 
Skenbara effekten beräknas genom en medelvärdesbildning av spänningen och strömmen då 
de läggs i fas. Reaktiva effekten beräknas sedan via effekttriangeln. 
 
Sen kom den riktiga utmaningen, att få en signalprocessor att göra samma jobb. 
 

Bild 4.3. Mätdata beräknat med hjälp av LabView. I de övre graferna syns den nertransformerade 
spänningen och strömmen samt den DC-offset på ca 2,5 Volt som OP-förstärkarna lagt till på nyttosignalen. 
På grafen nere till vänster kan man se fasförskjutningen mellan spänning och ström utan DC-offset. 
Grafen till höger visar den momentana effekten. 
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4.2 Processor 
Den signalprocessor vi har valt är Microchips dsPic30F6014. Valet var ganska lätt då denna 
processor redan finns i Warnits övriga produktion. dsPic30F6014 är en 16-bitars 
signalprocessor och har bland annat, 

• 8Kb RAM, 144Kb Programminne och 4Kb EEPROM, 
• 12-bitars A/D omvandlare (16 kanaler), 
• Ett flertal olika gränssnitt (SPI, I2C, CAN, DCI, UART), 
• 30 MIPS, 
• 5 stycken timers. 

Mikrokontrollern uppfyller med råge våra krav för vår tillämpning och möjliggör framtida 
utvecklare får möjlighet att utveckla ytterligare funktioner. 
 

4.3 Utvecklingsmiljö 
 
Till Microchips microprocessorer finns utvecklingsprogrammet MPLAB IDE (MPLAB 
Integrated Development Environment). MPLAB IDE innehåller förutom möjligheter att 
skriva mjukvara i assembler även en inbyggd simulator och felsökare. Dock är inte assembler 
det mest gästvänliga språk för programutveckling utan tilläggsprogrammet MPLAB C30 
gjorde att programutvecklingen kunde ske i mer lättöverskådliga språket ”C”.  
 
När inte övrig hårdvara var helt klar försvårades utvecklingen av mjukvaran eftersom ingen 
testning kunde ske fortlöpande, därför användes en ”dsPICDEM 1.1 General Purpose 
Development Board” se figur 4.4 
 
 
Detta utvecklingskretskort är speciellt 
utvecklat av Microchip för att kunna 
testa processorns egenskaper. Med 
hjälp av detta utvecklingskretskort 
utvecklades i stort sett hela mjukvaran 
till Warnit PMU, men eftersom det satt 
en annan sorts display på 
utvecklingskortet krävdes en mindre 
modifikation av mjukvaran för att 
kunna överföra den till vår egen 
hårdvara. 
Den hårdvara som användes för att 
programmera processorn var MPLAB 
ICD2 (MPLAB In Circuit Debugging). 

Figur 4.4 Bild på utvecklingskort från 
www.microchip.com.

http://www.microchip.com
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4.4 Programflöde 
 
Att överföra mjukvaran från LabVIEW till programspråket C och assembler var inte förenat 
med några problem, då de stora huvudblocken och funktionaliteten redan var klara i 
LabVIEW. Därtill kom funktioner för att kommunicera med den befintliga WarnitBoxen samt 
funktioner för att skriva ut information på en display.  
 
Delfunktionsblocken SPI/Kommunikation med WarnitBox och Timer/Display är funktioner 
som styrs av avbrott (interrupts). Detta innebär att processorn blir avbruten efter pågående 
instruktion och tar hand om den funktion som vill ha uppmärksamhet istället. Kan dock 
tilläggas att under tiden då insamling av data pågår kan inte processorn avbrytas eftersom 
detta har högst prioritet.  

 
 
 

Start 

Initiera processor 

Insamling av data 

Beräkning av data 

SPI 

Kommunikation 
med WarnitBox 

Timer 

Display

Figur 4.5 Flödesdiagram över mjukvara 



 

 

 20   

     

 

4.4.1 Initiera mikrokontrollern 
 
Denna del tar hand om uppstarten av programmet. Dvs. ställer in ingångar och utgångar på 
mikrokontrollern, minnesallokering, startar upp displayen, och visar information om aktuell 
programvara i processorn. Denna del tar cirka 2 sekunder att utföra, detta på grund av en 
visningsperiod då programinformationen visas på displayen. 
 

4.4.2 Insamling av data 
 
Med hjälp av den inbyggda A/D-omvandlaren samlas 
mätdata under 30ms. Under den tiden samlas 768 
ögonblicksvärden av spänning och ström i 
mikrokontrollerns minne, detta sker i en 
insamlingshastighet på 12,8 kHz. 
 
Insamlingen görs genom att vid bestämda intervaller, som 
är genererade av avbrott och en specifik klocka i 
processorn, mäta de båda signalerna. 
 
Vår modell beror av samtida mätningar av både spänning 
och ström exakt samtidigt under, men på grund av 
avsaknader av vissa funktioner i processorn är det praktiskt 
ej genomförbart att mäta signalerna exakt samtidigt, utan 
en tidsförskjutning ∆t kommer att existera mellan den 
aktuella spännings och strömmätningen se figur 4.6. Denna 
tidsförskjutning kommer att vara i storleken av ca 10-12µs. 
 
För att minimera effekten av denna tidsförskjutning byts 
ordningen på de insamlande signalerna efter halva 
insamlingsperioden, vilket innebär att man mäter först 
spänning följt av ström under de första 15 ms och under de 
avslutande 15 ms, ström följt av spänning. Det här är den 
mest tidskritiska delen av programmet. Det är mycket 
viktigt att insamlingsperioden sker exakt under 1,5 period 
av 50 Hz signalen. D.v.s. 2·384 mätvärden med en perioditet på 78,125 µs. Anledning för att 
insamlingstiden är under 1,5 perioder istället för bara en period är för att kunna ha möjlighet 
att flytta signalerna längs tidsaxeln under de senare beräkningarna. Sammanlagt tar denna del 
av programmet cirka 30 ms att utföra. 

Figur 4.6 Tidsförskjutning då 
processorn inte kan samla mätdata 
på ström och spänning exakt 
samtidigt 

∆t

Spänning 

Ström 
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4.4.3 Beräkning av data 
 
När insamlingsmodulen är färdig finns allt mätdata i mikrokontrollerns minne, redo för 
bearbetning och visuellt framställande. Eftersom det insamlade mätdatat har en 
likspänningsnivå på ungefär 2,5 V måste den först detekteras för att senare tas bort ur 
beräkningarna. Detta löstes genom att beräkna medelvärdet under en hel period på båda 
signalerna. Därefter påbörjas beräkningen av den aktiva effekten enligt tidigare formel (18).  
 

 ∑
=

⋅⋅=
256

1256
1

n
nn iuP  (22) 

 
Den skenbara effekten beräknas med samma formler som den aktiva effekten, men signalerna 
måste tidsförskjutas i förhållande till varandra så de ligger i fas. Det finns flera olika sätt att 
lösa detta, men den lösning vi valde var att söka efter tidpunkterna då signalerna skiftade 
polaritet. Det gör att vi vet hur stor faskillnad det är mellan signalerna, metoden gör det 
möjligt att kompensera detta och lägga signalerna i fas på ett korrekt sätt. Slutligen beräknas 
den reaktiva effekten ur effekttriangeln. 
 

4.4.4 SPI och Kommunikation med WarnitBox 
 
Ett SPI-gränssnitt och ett enklare protokoll valdes för att kommunicera med WarnitBoxen. 
SPI (Serial Peripheral Interface) är ett synkront seriellt gränssnitt speciellt användbart för att 
kommunicera med andra microkontroller eller annan kringutrustning. Efter överenskommelse 
med Warnits utvecklare så bestämdes det att WarnitBoxen skulle agera ”master” och PMU 
som ”slave”. Detta innebär att WarnitBoxen bestämmer när kommunikation sker och även 
med vilken hastighet detta förekommer. Denna del av programmet hanteras av avbrott, som 
gör att programmet kan bearbeta data då inte någon kommunikation förväntas. Protokollet 
beskrivs i detalj i bilaga D. 
 

4.4.5 Timer och Display 
 
Denna del tar hand om, uppdatering och utskrift på displayen. Displayen, som är av typen 
GTC-16041-TS6L2C av Hebei GEM-Tech Electronics CO., LTD, har inbyggda drivkretsar 
från Samsung. Vilket innebär i praktiken för vår mikrokontroll att den bara behöver skicka 
information om vad som ska skrivas till drivkretsarna på displayen. Timern används för att 
generera avbrott var tredje sekund, detta används i sin tur för att uppdatera displayen med ny 
information av aktiv, reaktiv och skenbar effekt. 
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Kapitel 5: Resultat 

5.1 Resultat prototyp 
 
För att verifiera att vår PMU fungerade fick 
den räkna på rådata som vi tidigare sparat 
via LabVIEW. Resultatet stämde väl 
överens med de värden som LabVIEW 
programvaran tidigare beräknat, samt den 
aktiva effekt som effektmätaren visade vid 
mättillfället.  
 
Den färdiga prototypen visades på 
Teknikmässan i Älvsjö, Stockholm. Detta 
eftersom det inte var möjligt att mäta på 
någon trefasmotor vid visningstillfället på 
mässan, så skrevs istället en demo-
programvara, som räknade ut aktiv, reaktiv 
samt skenbar effekt på några förbestämda 
spännings, ström och Cos φ värden. Dessa 
rapporterades in till en hemsida trådlöst, via GPRS-teknik via WarnitBoxen. 
 
 

 

 
 Figur 5.4 Innandömet av PMU 

Figur 5.2 Mätresultat från PMU Figur 5.3 Mätresultatet presenterat på en webbsida 

Figur 5.1 PMU kopplad till WarnitBox 



 

 

 23   

     

 

5.2 Vidareutveckling 
Om Warnit väljer att satsa på denna produkt, så finns några saker som kan utvecklas, 
 

 
 
 

• Mönsterkort 1. Två ”footprint” är felaktiga. Benkonfigurationen för 
7805 och benkonfigurationen för resetknappen 

 
2. Mönsterkortet går att göra mycket mindre genom att 

byta ut standardkontakter mot miniatyrkontakter och 
istället bygga en adapter. Till exempel RS232-
kontakten används bara vid felsökning och RJ11 
kontakten som används vid programmering av 
mikrokontrollerns programminne. 

 
• Transformatorn   Eftersom ingen av de stora transformatortillverkarna 

  hade någon ”mättransformator” som klarar att  
  transformera signalen från 400 V till 16 V, så måste 
  den specialtillverkas. Toroid gav oss prisuppgifter på 
  detta, men det kändes onödigt eftersom   
  prototypen bara användes på laborationsmotorn som 
  arbetar med lägre nätspänning. 
 

• Webbgränssnitt   Den nuvarande hemsidan visar enbart   
  momentanvärdet på aktiv, reaktiv och skenbar effekt. 
  På en slutgiltig produkt är det av intresse att visa  
  grafer som funktion av tiden. 
 

• Hård/Mjukvara 1. Användarvänligare mjukvara 
2. ”Autorange” – automatiskt/manuellt val av 

strömtransformator och shuntresistor 
3. Möjlighet att koppla in strömtång istället för 

strömtransformator 
4. Vidareutveckling för att mäta på asymmetriska laster. 



 

 

 24   

     

Kapitel 6: Slutsats 
 
Det har varit spännande projekt, där vi har fått använda mycket av det som vi lärt oss. Vi och 
Warnit AB är väldigt nöjda med prototypen. De mål som var uppsatta har uppnåtts. Det är 
dock kvar en del arbete till en färdig produkt. PMU måste EMC-testas och den måste testas 
under en längre tid för att verifiera att produkten är stabil.  
 
Slutsatsen av detta examensarbete är att det är möjligt att bygga en bra och billig effektmätare 
som tillbehör till den befintliga WarnitBoxen. Den mäter aktiv, reaktiv och skenbar effekt på 
symmetriska trefassystem. Ett beräknat priset för prototypen finns i Bilaga C. 
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Bilagor 

Bilaga A: Kretsschema 

A.1 Spänning/Mätvärden 
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A.2 Processor/Display/Kommunikation 
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Bilaga B: Mönsterkort 

B.1: Top-Layer 

 
 

B.2: Bot-Layer 
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Bilaga C: Komponentförteckning PMU 
  
Benämning Antal Pris Leverantör
7,372800 MHz kristall SMD 1 14,70 Elfa 
Chiptrimpot 23B 10kohm 1 13.10 Elfa 
dsPIC 30F6014 1 112,00 Microchip 
D-Sub vinkl PC hona 9-pol 1 17,40 Elfa 
Ellytkond SMD 100uF/25V 1 9,71 Elfa 
Flatkabel grå 14-led 1 12,50 Elfa 
Flatkabel grå 4 ledare 1 2,86 Elfa 
Flatkabel grå 6-led 1 10,50 Elfa 
Hylskont berörsk 4 124,00 Elfa 
Kond 1,0uF X7R 0805 10 29,50 Elfa 
Kond 1206 1uF Y5V 5 2,81 Elfa 
Kond 33pF NP0 0805 N1 15 6,55 Elfa 
Kretskort PMU 1 740,00 Elprint 
Lab propp 4mm isol 4 88,20 Elfa 
LCD 16x4 TN 1 170,00 Elfa 
Låda benvit FLX4624 1 38,20 Elfa 
MBS2 brygga 200V 0,8A MDIP 1 3.10 Elfa 
Micro MaTch stift kab.4p 1 6,09 Elfa 
Micro-MaTch stift kab.14p 1 15,60 Elfa 
Micro-MaTch stift kab.6p 1 8,56 Elfa 
Micro-Match ytmont 14p hon 1 16,50 Elfa 
Micro-Match ytmont 4p hona 1 8,85 Elfa 
Micro-Match ytmont 6p hona 1 10.90 Elfa 
Motst 10kohm 1% 0805 5 5,58 Elfa 
Motst 12kohm 1% 0805 1 1,71 Elfa 
Motst 47ohm 1% 0805 1 1,71 Elfa 
Motst 680ohm 1% 0805 1 1,71 Elfa 
OP296GS op-amp SO8 1 57,60 Elfa 
ST207ECD RS 232 1 48,00 Elfa 
TS7805CI V-reg 5V ITO220 1 8,09 Elfa 
Ytmont.säkring 375mA 451 1 20,10 Elfa 
Transformatorer 2 600,00 Toroid 
   
Moms 25 %  551,53  
Summa  2757,66  
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Bilaga D: Protokoll för SPI 
 

D.1 Inställningar 
Förslag till inställningar för master Förslag till inställningar för slave 

FRMEN - Disabled 
SPIFSD - X 
DISSDO - Controlled by module 
MODE16 - Word-wide (16-bits) 
SMP - Sampled at the middle  
CKE - Transition from idle to active  
SSEN - Not used by module 
CKP - Idle state for clock is low level  
MSTEN - Master mode 
SPRE - ? 
PPRE - ? 

FRMEN - Disabled 
SPIFSD - X 
DISSDO - Controlled by module 
MODE16 - Word-wide (16-bits) 
SMP - Sampled at the middle 
CKE - Transition from idle to active 
SSEN - Not used by module 
CKP - Idle state for clock is low level 
MSTEN - Slave mode 
SPRE - X 
PPRE - X 

 
X – Indicates Don´t Care. 
? – Indicates Up to user to decide. 
 

D.2 Kommandon 
OpCode Char Beskrivning 

0x0050 P Returnerar aktuell Aktiv effekt under nästa kommunikation 
0x0051 Q Returnerar aktuell Reaktiv effekt under nästa kommunikation 
0x0053 S Returnerar aktuell Skenbar effekt under nästa kommunikation 
0x0000  Nollställer Transmittbuffer på slave-processorn som kommer att 

returnera "0x0000" under nästa kommunikation, vilket även kommer ske 
första gången en kontakt görs efter start. 

 
Förslag till utökning av kommandon - i framtiden.... 
----------------------------------- 
 
Kommando för att skriva ut sträng till display från WarnitBox 
Kommando för att stänga av displayen 
Kommando för att ändra konstanter för ström / spänning.... Kalibrering.... 
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Bilaga E: Arbetsfördelning 

E.1: Fördelningsschema 
 
Delmoment Claes Per 
Teori 8,75% 8,75%
Utveckling av prototyp 1 8,75% 8,75%
LabVIEW 25,00% 25,00%
Hårdvara 5,00% 35,00%
Mjukvara 37,50% 0,00%
Test/Felsökning 10,00% 10,00%
Rapport 5,00% 12,50%
Summa 100,00% 100,00%
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