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Sammanfattning 
 
 
Flimmer (eng. Flicker), beskrivs av standard EN 50160:1999 som ett visuellt intryck av 
instabilitet orsakat av ljusintryck som varierar intensitetsmässigt eller spektralt över tiden. 
Flimmer är alltså en variation i ljusstyrka som orsakas av en ändring i spänningsnivån, 
spänningsfluktuationer. När spänningen ändras uppstår en variation i lampans ljusintensitet 
som ögat uppfattar som en blinkning. Denna spänningsändring behöver inte vara större än 1-
2V med 230 V matning för att lampan ska blinka till. Om dessa blinkningar uppstår ofta eller 
har en ogynnsam frekvens (<30Hz) så upplevs fenomenet väldigt störande för individer som 
vistas i den miljön.  
 
Spänningsfluktuationerna har två huvudsakliga orsaker. Den ena är amplitudmodulation av 
spänningens vågform och är den enda orsak som behandlas av gällande norm, EN 61000-4-
15. Den andra orsaken är störningar som mellantoner, fasvariationer och kommuteringshack.  
Dimmerns popularitet tros ha ökat förekomsten av flimmer eftersom dimmerns tändning kan 
störas om dessa fenomen uppstår vid nollgenomgången. Att denna typ av störning kan orsaka 
flimmer är känt men normen tar inte upp detta och mätmetoden som den är utformad idag 
täcker inte den problematiken. 
             
Vi vet att stora industrier kan orsaka problem och kombinationen dimmer och långsam 
elnätskommunikation har visat sig vara extra känsligt ur flimmersynpunkt men klart är att 
ytterligare faktorer spelar in. 
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Introduktion 
 
Flimmer är ett allvarligt bekymmer och företeelse verkar öka i omfattning. Problemet har 
aktualiserats eftersom flimmer uppstått i samband med att långsam elnätskommunikation 
införts. 
Kunskapen om flimmer och vad som orsakar det måste bli större. Syftet med detta arbete är 
att bredda kunskapen samt att analysera befintlig mätmetod. En annan del är att ta reda på de 
biologiska aspekterna av flimmer, hur vårt välbefinnande påverkas av fenomenet. 
 
 
Definitioner  
 
RMS Effektivvärde av ström eller spänning 
Grundton Nätfrekvensen, i Sverige 50Hz 
Övertoner Heltalsmultiplar av grundtonen, 100, 150, 200Hz osv 
Mellantoner Alla frekvenser mellan övertonerna 
Tändvinkel Vinkeln, mätt från den tidpunkt i perioden där spänningen blir positiv och 

tändning kan ske till den tidpunkt då tändning faktiskt sker. 
 

Kommuteringshack Med kommutering avses allmänt att strömtransporten övergår från en 
strömkrets till en annan. Detta kan orsaka en störning, kommuteringshack 
 

Nollgenomgång När spänningen eller strömmen går från positiv till negativ del av perioden 
eller tvärtom. 
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1 Det svenska elkraftsystemet  
 
Ett elkraftsystem kan delas in i princip tre delar, generering, 
överföring och användning. 
I vårt land finns den huvudsakliga vattenkraftsgenereringen i 
norrland medan kärnkraft-, värmekraft- och 
vindkraftgenereringen finns i södra Sverige, där de stora 
belastningarna också finns. För att sammanb inda generatorer 
och laster som finns spridda över landet behövs det 
överföringsnät. Vårt elkraftsystem är uppbyggt i trefas, det 
behövs endast tre trådar för att överföra elkraft från källa till 
abonnent. Generering sker i synkrongeneratorer med spänning 
på 10 – 20kV. Denna spänning höjs sedan till 400kV (220kV 
för det Svenska stamlinjenätet) för transport i nätet.  
I nätet finns ledningar och ställverk innehållande 
transformatorer, mät och skyddsutrustning, fig 1.  

 
    Fig 1 

 
Elbelastningarna kan indelas efter effektstorlek och karaktär. Industrilaster har processer av 
olika slag och är ofta anslutna till överföringsnäten (10kV till 70kV) via egna transformatorer. 
Hushåll-, kontor-, småindustri-belastningarna däremot är nästan alltid anslutna till 
lågspänningsnät 230/400V, som matas via en direktjordad transformator med 10kV eller 
20kV på uppsidan. Genom transformatorernas konstruktion blir eldistributionen indelad i flera 
elektriskt isolerade zoner enligt figur 2 med olika spännings- och impedansnivå. Den sista 
zonen är lågspänningszonen. 
 

 
 
Fig 2 
 
 
 
 
 
 
 

Generatorer 
130 kV 30 kV 10-20 kV 0,4 kV 
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Varje lågspänningsområde har en egen matande transformator med spänningsomsättningen 
10/0,4kV (20/0,4kV). Lågspänningsområdet är elektriskt isolerat från det matande nätet och 
har en geografisk storlek motsvarande en cirkel med radien 100-200m i tätort (fig 3). I 
landsbygdsnät kan området vara betydligt större. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3 
 
För att kunna utföra resonemang och beräkningar av förhållanden i lågspänningsnätet behövs 
en uppfattning om hur befintliga nä t ser ut och hur stora impedanserna är i dagens elkraftnät. 
Eftersom lågspänningsområdena är olika varandra behöver man ta fram medelvärden s.k. 
typvärden för lågspänningsområdena. 
Man kan skilja på två olika typer av lågspänningsområden. Ett som finns i tätorter och ett som 
finns på landsbygd.  
Lågspänningsnätet matas av ett överliggande nät med en impedans Ö Ö ÖZ R jX= +  
Resistansen kan här försummas och impedansen blir Ö ÖZ jX= . Typvärdet på 
kortslutningseffekten i matande nät i tätort är c:a 60MVA vilket svarar mot ett 
kortslutningsimpedansvärde 3Ö ÖZ X m= = Ω  ( 400V ).  Det överliggande nätets inverkan kan 
ofta försummas när man gör beräkningar i lågspänningsområdet. 
Typisk märkeffekt för transformatorer i tätortsområde är 800kVA medan den i landsbygdsnät 
ligger på ca 100kVA. Det skiljer alltså en faktor åtta. Ur tillverkares transformatordata erhålls 
transformatorns inre impedans 5 15t t tZ R jX j m= + = + Ω   
för tätort och 50 100j m+ Ω  för landsbygd. Kort kan man säga att en 
distributionstransformator med stor kortslutningseffekt har liten impedans och följden är att 
stora lastförändringar har liten påverkan.  
I kundens anläggning tillkommer dessutom impedans för ledningsnätet fram till 
apparatanslutning. Ledningsnätet i landsbygdsområden är betydligt längre än i tätort. 
För starkströmsberäkningar i lågspänningsnät används modeller (fig 4) enligt SS 4241402-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4 

ZH 

Störkälla 

ZÖ+ZT 
• 

• 

ZB 

ZÖ=överliggande nät 
ZT=transformator 
ZH=huvudledning 
ZB=belastning 
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Ledningarna i lågspänningsnätet utgörs av kablar i tätortsområde. Egenskaperna hos kablar är 
sådana att induktansen är liten. I landsbygdsnät förekommer luftledning. Här fungerar luften 
som isolering, avståndet mellan fasledarna blir långt och följden blir hög induktans och liten 
resistans i ledningarna. 
Dessa faktorer bidrar till att kunder i landsbygdsnät lättare stör varandra då en last förändras. 
Vid startögonblicket drar lasten en stor ström och nätspänningen kan då sänkas för att sedan 
stiga till normalnivå under driften. Vid frånslag ”alstras en spänning” som nätet måste ta hand 
om och totala spänningen höjs. 
Man kan från detta resonemang se att generellt så har kunder i landsbygdsnät lättare att störas 
av fluktuerande lågspänningslaster än kunder i tätort. Om störkällan är en stor industri finns 
den ansluten högre upp i nätet, ofta vid en regionstation och då påverkas landsbygd och tätort 
på samma sätt. 
 
Störningar som alstras hos en kund i lågspänningsområdet sprids till alla kunder inom samma 
område men ju närmare störkällan och ju längre från transformatorstationen man befinner sig 
desto mer märker man av störningen.  
Störningar kan vandra mellan zoner men vandrar de uppåt i nätet, från en zon med lägre 
spänning till en zon med högre, minskar de i storlek eftersom distributionssystemet fungerar 
som en impedansdelare [3]. 
Nedåt i nätet vandrar de relativt oförändrade. Detta faktum kan användas till att lokalisera 
vilken zon störkällan finns i. 
Axelberg [4] visar i sin modell att en flimmerkälla orsakar en amplitudmodulering av både 
ström och spänning i mätpunkten. Han visar också att om flimmerkällan befinner sig på en 
lägre spänningsnivå än mätpunkten kommer förändringen i strömmens och spänningens 
envelopp vara 180° ur fas. Medan om källan finns på en nivå med högre spänning än 
mätpunkten kommer de att vara i fas.  
Genom att multiplicera strömmens och spänningens envelopp får man det Axelberg kallar för 
”flicker power”. Tecknet på medelvärdet av denna storhet ger riktningen på flimrets 
utbredning. Om flimret breder ut sig från lasten mot generatorn kommer ”flicker power” att 
ha negativt tecken och om riktningen är den motsatta kommer tecknet att vara positivt. 
 
Spänningsfluktuationer kan skapas av händelser på olika ställen i elnätet. Spänningen i 
kundens uttag beror på två saker, generatorns utspänning och förluster i 
transmissionsledningen och distributionssystemet (av närliggande kunders laster).  
Spänningen hos kunden är relativt konstant under normal stationär drift. De större störningar 
som kan inträffa är avbrott, dippar och överspänningar. 
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2 Flimmer och människan 
 
 
2.1 Ögat och synsinnet 
 
Människan har en högt utvecklad syn och vårt öga är uppbyggt av ögongloben och näthinnan 
(retina). Näthinnan är en tunn hinna som täcker insidan av ögat. I den centrala delen finns 
gula fläcken. Den yttre delen består av ett lager pigmenterade celler och den inre delen av 
näthinnan (neuroretina) har ca 130 miljoner sinnesceller, tappar och stavar. Sinnescellerna är 
spridda över hela näthinnan men i centrala delen av gula fläcken finns bara tappar och denna 
del svarar för synskärpan. Näthinnans sinnesceller innehåller synpigment som absorberar 
synligt ljus i våglängdsområdet ca 400-700 nm. 
Stavarna är mest ljuskänsliga och är aktiva vid lägre ljusintensitet. De ger information om 
graden ljushet. Tapparna svarar för färgseendet och är aktiva vid hög ljusintensitet. Det finns 
tre typer av tappar och deras maximala känslighet ligger i olika våglängdsområden. 
Ögat fungerar vid mycket varierande ljusintensitet. Förutom att pupillen kan variera i storlek 
kan även näthinnan adaptera sig till en varierande ljusstyrka.  
När ett synpigment tar upp ljus ändras dess molekylform och en biokemisk reaktionskaskad 
blir följden. Detta leder till impulser via nervbanorna i näthinnan och synnerverna till hjärnan 
där det medvetna seendet uppkommer [14]. 
 
 
2.2 Hur vi uppfattar flimmer 
 
Flimmer är ett fenomen vi uppfattar visuellt, vår upplevelse av flimmer är alltså en mycket 
viktig bit av resonemanget. När man talar om flimmer och människan talar man i huvudsak 
om en ljusmodulering i tiden. 
Vår inomhusbelysning är ljusmodulerad, en vanlig glödlampa varierar med dubbla 
nätfrekvensen dvs. 100Hz. Denna frekvens är dock för hög för att vi ska kunna uppfatta 
variationen visuellt. Det är först när variationerna får en lägre frekvens vi uppfattar dem och i 
många fall upplever dem som störande.  
Människan är tolerant mot en ljusvariation som inträffar sällan men om det sker ofta eller 
kontinuerligt uppfattas det som störande. Man talar [15] i testsammanhang om den kritiska 
flimmerfrekvensen (eng. Critical Flicker Frequency eller Critical Flicker Fusion, CFF). En 
testperson får titta på ett ljus med en viss frekvens som ögat uppfattar som flimrande varefter 
frekvensen sakta höjs tills personen uppfattar ett kontinuerligt ljus. Denna frekvens kallas 
CFF. Frekvensen sänks sedan tills flimret återuppstår och man kan då tala om upp- och 
neråtgående flimmer. CFF kan bestämmas visuellt dvs. testpersonen talar om när flimret 
upphör eller börjar, och kan objektivt registreras i hjärnans eller näthinnans elektriska aktivitet 
(EEG, ERG). CFF kan vara en metod för att mäta centralnervös påverkan. En sänkning av 
CFF innebär bl.a. en ökad mental trötthet. Nämnas bör också att med hjälp av EEG kan man 
följa signaler upp till 70 Hz trots att vi inte visuellt kan uppfatta så höga frekvenser. Man talar 
då om icke visuellt flimmer [15]. 
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När en person exponeras för flimrande ljus kan en signal med samma frekvens som det 
flimrande ljuset registreras i personens EEG [16].  
CFF anses vara ett samspel mellan aktiviteten i ögat och i synbalken. Att utsättas för flimmer 
ger upphov till aktivitet i många olika delar av hjärnan men främst i syncentrat. Man kan dock 
inte lokalisera en specifik plats som processar flimmer. Det faktum att flera delar av hjärnan 
är involverade i flimmerprocessen visar att inte bara synen och syncentret påverkar en persons 
CFF. 
 
 
2.3 Individuella och yttre faktorer 
 
Hur man reagerar på flimmer är subjektivt och det är stora skillnader i olika personers CFF. 
Man har också upptäckt att det finns variationer i testresultaten från dag till dag för en och 
samma person.  
Det finns en rad individuella faktorer som påverkar en persons förmåga att uppfatta flimmer. 
Ålder är en av de största individuella faktorerna, vid en ålder mellan 16 och 20 år är man mer 
känslig mot flimmer, sedan avtar förmågan gradvis. En förklaring som föreslås är att 
elasticiteten i pupillen försämras med ålder eller att reaktionstiden blir längre [16]. 
Vi är mer känsliga för övergången från kontinuerligt ljus till flimmer än från flimrande till 
kontinuerligt. Detta är tydligare hos äldre personer.   
Barn är känsliga för flimmer och tester gjorda på autistiska barn visar att de blev mer oroliga 
när belysningen flimrade [17].  
 
Alkoholkonsumtion påverkar också CFF. Tester visar att både alkohol och viss medicin gör så 
att vår förmåga att uppfatta flimrande ljus minskar. Centralstimulerande medel som kaffe och 
nikotin har motsatt effekt. Forskning tyder på att CFF i detta fall är ett mått på ökad vakenhet 
[15]. 
Det är viktigt att tester utförs vid samma tidpunkt på dagen eftersom man även kan se skillnad 
på tester utförda på morgonen kontra tester utförda på kvällen. 
 
En hel del yttre faktorer spelar också in. Vi uppfattar flimmer bättre i det perifera synfältet än 
i det centrala så den flimrande ljuskällans placering har betydelse. 
Rummets övriga belysning spelar också in. En ensam flimrande lampa i ett övrigt mörkt rum 
uppfattar vi lättare än om rummet är väl upplyst. Ljuspulsens form och våglängd påverkar vår 
förmåga att uppfatta den. Indikationer finns på att CFF blir lägre för rött ljus än för grönt och 
vitt även om skillnaderna är små [15]. Fyrkantsvågor verkar ge lägre CFF än sinusvågor [16] 
även om det finns försök som visar på motsatsen. 
Alla dessa faktorer gör att testresultat blir svåra att jämföra mellan olika studier. 
 
 
2.4 Ett hälsoproblem 
 
Dagsljus har varit vår huvudsakliga ljuskälla under den tid vi funnits på jorden och våra 
fysiologiska processer torde fungera optimalt vid dagsljusexponering [15]. Man kan å andra 
sidan tänka sig att människan borde kunna adaptera sig till ljus på samma sätt som till t.ex. 
temperatur. 
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Tester gjorda redan på 60-talet [20] visade att arbete under 50 Hz-belysning dvs. att lampan 
flimrar i 100 Hz, medförde en försämring i reaktionstid samt ökat antal fel i ett lästest jämfört 
med om testet utfördes i en flimmerfri miljö. Studier [21] visar att personer som arbetar under 
belysning med högfrekvent styrning, som får anses som flimmerfria, klagar mindre på 
huvudvärk och trötthet i ögon än de som arbetar under belysning med konventionella don.  
 
Det finns även studier som indikerar [15] att elöverkänsliga som grupp betraktat har högre 
CFF i jämförelse med icke elöverkänsliga. 
Hos en epileptiker kan blinkande lampor utlösa ett anfall även om det är ganska sällsynt [22]. 
Ljusmoduleringen ger upphov till en rytmisk signalering i vissa delar av hjärnan och om dessa 
delar är inblandade i epilepsin kan ett anfalla komma. 
Vid blinkningar i frekvensområdet 12-15 Hz är risken som störst.   
 
Flimmer har, under examensarbetets gång, skapats i Pehr Högström laboratoriet. Att vistas 
längre tid i den belysningen är extremt påfrestande och att arbeta där skulle vara förenat med 
stora besvär. 
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3 Lasters påverkan på elnätet 
 
 
Man kan skilja på två typer av laster som kan orsaka flimmer. Distorderande laster (olinjära 
laster) som genererar övertoner och fluktuerande laster som ger spänningsfluktuationer. 
Fluktuerande laster tar en ström som varierar mycket med tiden. Lasten ger ett spänningsfall i 
nätet som resulterar i fluktuationer i spänningsamplitud s.k. spänningsfluktuationer. Man 
skiljer också på små källor i lågspänningsområdet, som t.ex. värmepumpar och 
hemelektronik, och stora källor som kopplas in på högspänningsnätet och på så sätt påverkar 
många kunder.  
När en elektrisk last ändras så påverkas elnätet. Vi har alla sett att när vi t ex startar 
dammsugaren så sänks ljusintensiteten i lamporna. Orsaken till detta är att vid starten drar 
dammsugaren en så stor ström att spänningen på nätet sänks. Normalt sett så påverkas bara 
kunden själv men om en tillräckligt stor ändring sker, som när en ljusbågsugn arbetar, kan 
lampor påverkas över ett större geografiskt område (en industri med ljusbågsugnar kan störa 
kunder upp till 100 km bort.). Om denna stora laständring sker i en frekvens som ligger inom 
det område som är synligt för människan blir ljusvariationen i lamporna besvärande.  
 
3.1 Ljusbågsugnar 
 
En av de största källor till fluktuationer i spänningen är ljusbågsugnar som används av 
industrin till att smälta metall. Användandet har ökat eftersom de är kostnadseffektiva samt att 
effekterna på miljön är lätta att kontrollera. En ljusbågsugn kan operera utan att störa 
omgivningen om kortslutningseffekten vid matningspunkten är minst 80-100 ggr större än 
ugnens effekt [7] 
Det finns idag även ljusbågsugnar för likspänning (DC) som kraftigt minskar 
spänningsflukturingen men istället ökar mellantoner på nätet, vilket i sin tur också skapar 
flimmer. 
 
 
3.2 Motorer 
 
Motorer är roterande laster som utför sitt arbete genom rotation. I hemmamiljö har man 
exempelvis tvättmaskiner och kylskåp som använder sig av en induktionsmotor. 
En annan typ av motor är DC motorn. Dammsugare använder sig av denna typ. 
Palmi och Wickbom [8] visar att dessa laster inte orsakar nämnvärda störningar men att man 
kan hitta högfrekventa (≈4,8 kHz) komponenter i strömmen. Dessa beror troligtvis på att 
rotorn har flera rotorlindningar utplacerade runt rotorn och genom dessa passerar strömmen. 
När rotorn roterar kommer polerna ”ur läge” och strömmens väg bryts, detta orsakar 
svängningar på strömmen som syns som höga frekvenser i frekvensspektret 
När en motor startar tar den en startström som är 8-10 ggr märkströmmen. Denna startström 
orsakar en spänningssänkning. Oftast händer inte detta tillräckligt ofta för att problemen ska 
leda till flimmer. Värmepumpar och luftkonditioneringsutrustning är undantaget. De kan 
starta upp till åtta ggr i timmen [7]. Samma område kan innehålla flera värmepumpar och 
luftkonditioneringar vilket innebär att om apparaterna startar tillräckligt ofta blir flimmer 
resultatet. Viktigt är alltså att lysarmatur sitter på annan fas än dessa fluktuerande laster. 
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3.3 Resistiva laster 
 
Resistiva laster kan delas in i två kategorier, utrustningar för värme och utrustningar för 
belysning [8]. 
Till utrustningar för värme räknas spisar, kaffebryggare och locktänger osv. Till belysning 
räknas glödljus och halogenlampor.  
Dessa två kategorier beter sig lite olika. Värmeutrustning har en konstant resistans som inte 
ändras under användandet och för dessa kan man använda sig av märkdata. Värmeutrustning 
är inte känslig för tillfälliga spänningssänkningar. 
Belysning å andra sidan kan betraktas som en variabel resistor eftersom resistansen är 
värmeberoende. Glödtråden i en glödlampa ökar sin resistans ju varmare den blir, här gäller 
inte märkdata utan man måste mäta för att se korrekta värden. Glödlampor är känsliga för 
tillfälliga spänningssänkningar eftersom de orsakar flimmer. 
Resistiva laster orsakar ingen distorsion, men värmeutrustning kan ge fluktuationer om de 
kopplas in ofta.  
 
 
3.4 Elektroniska laster 
 
Elektroniska laster är de i särklass vanligaste i våra hem idag. Hit hör TV-apparater, datorer 
och styrdon för lysrör. Det är dessa laster som orsakar de flesta störningarna i våra elektriska 
system och det är också de här apparaterna som är känsligast för störningar [8].  
Dessa laster orsakar stora distorsioner på strömmen, en dator kan ge en ström med upp mot 
80% distorsion. Elektroniska laster genererar övertoner men nästan inga mellantoner vilket 
innebär att de inte är någon stor källa till flimmer. De drar dock vid startögonblicket en stor 
ström som kan påverka närliggande laster. 
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4 Från spänningsfluktuation till flimmer 
 
 
4.1 Spänningsfluktuationer  
 
Fluktuationer i spänningen kan beskrivas som en amplitudmodulering av nätspänningen [5] 
där det oförstörda nätet räknas som bärvåg och störningen som meddelandet. Den momentana 
amplituden Ac(t) varierar med meddelandet (störningen) och den modulerade signalens 
envelopp utgör en approximation av meddelandet [6]. Den modulerade signalen får formen 
 

( ) ()cosc cs t A t tω=      (1.0)   
 
Vi låter meddelandet vara en cosinussignal 
 

( ) cos mm t k tω=      (1.1) 
 
Bärvågens frekvens är cω  och meddelandet ( )m t  svarar mot bärvågens amplitud. Man kan då 
betrakta den modulerade signalen som produkten av meddelandet och bärvågen. 
 

( ) ( )cos cos cosc m cs t m t t k t tω ω ω= =    (1.2) 
 
 
4.2 Glödlampor  
 
Spänningsfluktuationer ger fluktuationer i ljusintensitet, framförallt hos glödlampor. Om 
fluktuationerna är inom vissa frekvenser och överskrider vissa gränser så uppfattas det som 
flimmer. En glödlampa består av en glödtråd av volfram och runt den en glaskupa fylld av 
gas. När en ström går genom glödtråden värms den upp och när den når en tillräckligt hög 
temperatur börjar den att emittera ljus. Desto högre spänning desto högre ström och 
följaktligen högre värme och mer emitterat ljus. Hos en vanlig glödlampa har glödtråden en 
temperatur på mellan 1800 och 2500 K. Temperaturen på glödtråden hos en glödlampa är 
alltså direkt relaterad till den pålagda spänningen. 
  
Man talar också om lampans tidskonstant som beror på glödtrådens massa och effektiviteten i 
värmeöverföringen till omgivningen [5]. För en typisk glödlampa 230 V 60 W är 
tidskonstanten 19ms. För en lampa med högre effekt, som har tjockare glödtråd, blir 
tidskonstanten högre och känsligheten för fluktuationer lägre. Samma gäller för en 120V 60W 
lampa, den har samma känslighet som en 230V 115W lampa. 
 
Bollen m.fl [5] visar att en liten temperaturförändring i glödtråden hos en glödlampa, 60W 
230V, resulterar i en relativt stor förändring i utsänt, synligt ljus. 
En temperaturförändring på 1 % ger en förändring i ljusintensitet på 6,5 % vilket är tillräckligt 
för att människan ska uppfatta det. (För matematiskt bevis hänvisas till [5]). 
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För en fyrkantsvågs modulering ökar variationen i ljusintensitet nära på linjärt med 
magnituden på spänningsfluktuationen. Om frekvensen ökar, för samma magnitud, så minskar 
variationen i ljusintensitet [9], dvs överföringen från spänningsfluktuationer till fluktuationer i 
ljusintensitet uppför sig som ett lågpassfilter. 
En sinusformad modulering orsakar mindre variation i ljusintensitet och ”mjukare” 
förändringar än fyrkantsvågen. 
  
Relationen mellan glödlampan och spänningsfluktuationen beskrivs [5] av en så kallad ”gain 
faktor”. Gain factorn, G beskrivs enligt ekvation 1.3 av förhållandet mellan den relativa 
förändringen i ljusintensitet och den relativa fluktuationen i spänning och är en funktion av 
frekvensen på spänningsfluktuationen. 
 

R
RG
V

V

∆

=
∆

       (1.3) 

 
Där ∆R är fluktuationen i ljusintensitet 
       R är medelvärdet av ljusintensiteten 
       ∆V är fluktuationen i spänningens amplitud 
       V är medelvärdet av spänningens amplitud 
 
Varje lampa har sin egen gain faktor och en lampa avsedd för 230V har högre gain faktor än 
en för 120V med samma ljusstyrka. Det betyder att en 230V lampa reagerar på en mindre 
fluktuation och är således känsligare för flimmer.  
Glödlampor svarar fort på ändringar i spänningsnivå men är inte lika känsliga för mellantoner. 
Endast mellantoner som är av mindre ordning än 1,67 för 50 Hz (1,5 för 60 Hz) är synliga och 
ett återkommande flimmer produceras om spänningen innehåller mellantoner i 
frekvensområdet 25 till 90 Hz [10]. 
 
 
4.3 Lysrör 
 
Vanliga lysrör är mycket mindre känsliga för spänningsfluktuationer än glödlampor men störs 
lättare av förekomsten av mellantoner och förändringar i fasvinkeln på nätspänningen. De har 
en olinjär karakteristik pga. styrdonet och medan ljuset från en glödlampa är en funktion av 
RMS-värdet på spänningen så är effekten från lysrör en funktion av tändvinkeln dvs. den tid 
det tar spänningen att nå den gräns där en gnista uppstår och lampan tänds. Större tändvinkel 
ger mindre ström och spänning och för samma RMS-värde på spänningen kommer en ”platt” 
vågform ge mindre tändvinkel än en ”bullig”. Tändvinkeln beror alltså på vågformen och 
magnituden av den matade spänningen. Förekomsten av övertoner förändrar int e vågformens 
utseende från en halvvåg till den andra och orsaker inte flimmer hos lysrör. 
Mellantoner, dvs. toner mellan heltalsmultiplar av grundtonen, och jämna övertoner orsakar 
distordering från en halvvåg till en annan och kan på så sätt påverka uppträdandet hos lysröret 
[10]. 
 



Examensarbete 
Sarah Rönnberg 

15 

4.4 Bildskärmar 
 
Bildskärmen är i sig en ljuskälla och har blivit en stor del av vår vardag. Många tillbringar sin 
arbetsdag framför den och den är en stor källa till flimmer. Flimmer hos bildskärmen orsakas 
inte av spänningsfluktuationer utan av den upplösning bildskärmen har dvs. med vilken 
frekvens bilden på skärmen förnyas. TCO, arbetsmiljöverkets författningssamling anger ett 
rekommenderat värde på minst 70 Hz för bildrepetitionsfrevensen.   
 
 
En undersökning [18] visade att 11 % av dem som arbetade vid blidskärm uppfattade flimmer 
när de betraktade objekt på sidan av skärmen men bara 5 % uppfattade flimret också när de 
tittade direkt på skärmen. Detta tyder på att inmatningsarbete, dvs. när blicken är riktad mot 
dokument vid sidan av bildskärmen, skulle vara värre ur flimmer synpunkt.  
En interaktion mellan det emitterade ljuset från bildskärmen [15] och ett reflekterande ljus 
som också är ljusmodulerat kan resultera i ett påtagligt flimmer.  
Studier [19] visar att exponering av bildskärmsflimmer ger en retinal respons som är synkron 
med bildfrekvensen upp till 76Hz, alltså över den gräns vi uppfattar som ”flimmerfri”.   
LCD-skärmar kan man betrakta som flimmerfria [15]. 
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5 Övertoner och Mellantoner 
 
 
5.1 Allmänt 
 
Övertoner är spännings- eller strömkomponenter med en frekvens som är en heltalsmultipel 
av grundfrekvensen (här nätfrekvens 50 Hz) Mellantonerna hittar man i frekvensområdena 
mellan övertonerna. Mellan- och övertonerna överlagras på grundfrekvensen och ger upphov 
till deformationer på sinuskurvan. Olinjära laster alstrar dessa störningar eftersom deras 
belastningsström avviker från den ideala sinusformen [11].  
  
Frekvensomriktare och ljusbågsalstrande utrustningar genererar mellantoner. 
Lågenergilampor (som innehåller små frekvensomriktare) och hemelektronik innehållande 
switchade nätaggregat alstrar dessutom övertoner. 
Dessa störningar ger upphov till ökade förluster i apparater och ledningar. Kondensatorer 
avsedda för faskompensering kan bli överbelastade och därmed haverera [11]. 
En förstärkt övertonsspänning kan innehålla fler nollgenomgångar än grundtonen och 
räkneverk och dylikt som styr på nollgenomgången kan därför bete sig onormalt. 
Mellan- och övertoner är en typ av störningar som varierar beroende av drift och 
belastningsvariationer i nätet. 
 
 
5.2 Mellantoner och flimmer 
 
Mellantoner kan vara en orsak till flimmer [12]. När en mellanton introduceras i nätet kan den 
kombinerade vågformen fluktuera och leda till flimmer. Frekvensen på denna fluktuation 
kallas ”modulation frequency” eller ”beat frequency” och beräknas enligt ekvation 1.4. 
 

m IH hf f f= −      (1.4) 
fm= modulation frequency 
fIH=mellantonens frekvens 
fh=den överton som ligger närmast mellantonen 
 
Vid nätfrekvens 50 Hz kan mellantoner på 41 Hz och 59 Hz skapa ”modulation frequency” på 
9 Hz vilket ligger inom det känsliga frekvensområde som kan uppfattas av ögat.  
Mellantoner i strömmen har vanligtvis liten amplitud men om de sammanfaller med 
resonansfrekvensen för en krets kan de förstärkas och leda till mellantoner med relativt hög 
amplitud i spänningen. Detta kan då leda till flimmerproblem.  
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Fig 6, Simulering i Matlab. 
 
Hur mellantoner kan påverka vågformen ses i figur 6. Dessa simuleringar är gjorda med en 
grundfrekvens på 60 Hz. Grundfrekvensen räknas som den första tonen, en udda ton.  
En signal på 60 Hz och en på 57 Hz ger en ”modulation frequency” på 3 Hz. 57 Hz ligger då 
närmast grundtonen 60 Hz. Detta medför att enveloppet sväller i både negativ och positiv 
riktning. Tittar man sedan på en 117 Hz och en 60 Hz där mellantonen ligger nära den andra 
övertonen, 120 Hz, ser man att enveloppet ändras sinusformat.  
 
 

 
 
Fig 7 
 
60+57Hz ger fluktuationer på 10% i effektivvärdet med en frekvens på 3 Hz vilket ger  
flimmer i glödlampor 
60+117/177/237 ger bara mycket små fluktuationer, alltså inget flimmer i  
glödlampor 
60+57 och 60+177 Hz ger 10% fluktuationer i amplitud med en frekvens på  
3 Hz. Detta leder till flimmer i lysrör. 
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60+117 och 60+237 Hz ger mindre fluktuationer i amplitud och mindre  
flimmer i lysrör. 
 
Man kan alltså anta att när en signal innehåller mellantoner kommer både RMS-värdet och 
toppvärdet att variera [12].  
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6 Standard  
 
Följande standarder har beaktats. 
European Standard EN 61000-4-15:. Den behandlar arkitekturen för flimmermätaren [2]. 
European Standard EN 61000-3-3: [13]. 
European Standard EN 50160:1999 Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution[1]. 
Standard EN 50160:1999 behandlar bara repetitiva fluktuationer i spänningen som orsak till 
flimmer. Slumpmässiga dippar i spänningen som orsakas av påverkan från andra laster, som 
startström till en motor, betraktas inte som flimmer förutsatt att de inte inträffar ofta och på 
regelbunden basis. 
 
 
6.1 P inst 

 
P är en förkortning av ”papillotement” det franska ordet för flimmer. 
Pinst (instantaneous flicker level) är ett ögonblicksvärde där försökspersoner ser en 60 W, 230 
V glödlampa flimra till. Man har satt Pinst värde ett (1) där 50 % av försökspersonerna 
uppfattar flimret. Flimmer är ett fenomen som är störande för människan och man har då tänkt 
sig att ett blink inte är störande om det inte återkommer under en viss tidsperiod utan 
obehaget ligger i att det är ofta återkommande. Man har då utgått från Pinst och räknat ut ett 10 
minuters värde PST (short time flicker level). 
 
Standard EN 61000-4-15 [2] ger följande uttryck för att räkna ut PST från alla Pinst värden över 
ett 10-minuters intervall.  
 

0,1 1 3 10 500,0314 0,0525 0,0657 0,28 0,08ST s s s sP P P P P P= + + + +  (1.5) 

  
P0, 1är värdet som överstigits 0,1 % av observationstiden osv. Suffixet s indikerar att 
medelvärdet bör användas enligt följande formel. 
 

50 30 50 80

10 6 8 10 13 17

3 2,2 3 4

1 0,7 1 1,5

( ) / 3

( ) / 5
( ) / 3

( ) / 3

s

s

s

s

P P P P

P P P P P P
P P P P

P P P P

= + +

= + + + +
= + +

= + +
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6.2 PST 

 
PST (short time flicker severity) är ett 10 minuters värde på flimmer som är direkt 
proportionellt mot spänningsvariationen, PST är alltså ett mått på spänningsvariationen. Enligt 
flimmermätar standarden ska man ta minst 50 sampels per sekund vilket blir 30 000 värden 
över en 10 minuters period. Låt oss säga att under en 10 minuters period förekommer ett Pinst 

= 4 under halva mätperioden [5].  
Den övriga tiden är Pinst = 0. Detta resulterar i ett PST värde enligt ekvation 1.6 
 

0,0314 4 0,0525 4 0,657 4 0,28 4 0,08 4 1,43STP = × + × + × + × + × =   (1.6) 
 
Pinst = 1 under 50 % av mätperioden ger ett PST värde på 1,18. 
Enligt normen IEC 61000-3-3 bör inte PST överstiga 1,0 
 

Tabell1: 
 

Flimmerförekomst PST för 
Pinst = 4 

Pinst  för 
PST = 1 

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

0,1 % 0,6 sek 0,35 31,85 
                                                                                                
 
I European Standard EN 61000-3-3:1995 anges en analytisk metod att uppskatta PST från 
lastvariationerna . 

   
Från tolv efterföljande PST har man sedan räknat ut ett tvåtimmars värde PLT  (long time flicker 
severity). 
 
 
6.3 PLT 

 
PLT är ett långtidsvärde på flimmer som räknas fram från tolv efterföljande PST värden. 
 

12
33

1

1
( )

12LT ST
i

P P i
=

= ∑       (1.7) 

 
Enligt EN 61000-4-15 bör man välja lämpligt antal PST efter den störande lastens arbetsgång 
och under en period när flimmer kan störa personer i dess närhet. Man ska med andra ord inte 
mäta PLT  under natten eller när de störande lasterna inte opererar fullt ut. För en last med 
arbetsgång på 45 min ska fem efterföljande PST mätas, de sju kvarvarande PST under 
tvåtimmarsperioden sätts till noll. 
 

[5] 
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Ett PST = 4 under en tvåtimmars period, om de övriga elva PST är noll, ger ett PLT  [5] 
 

33
1

(4 0 0) 1,75
12LTP = + ⋅⋅⋅+ =      (1.8) 

       
       Tabell 2 

Antal 
höga PST 
värden 

PLT  om 
PST = 4 

PST som 
ger 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 

 
 
Enligt standard EN 50160:1999 bör under varje tidsperiod av en vecka, under normala 
driftförhållande, PLT  inte överstiga 1 under 95 % av tiden. 
 
Skalan utgår från en 60W, 230V glödlampa och resultaten ska tolkas utifrån den. 
Detta innebär att om man vid en viss mätpunkt mäter PLT=2,2 så skulle en 60W, 230V 
glödlampa flimra med den intensiteten om den kopplades in vid den mätpunkten. 
 
Hur man mäter på olika apparater anges i European Standard EN 61000-3-3:1995 Annex A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

[5] 
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6.4 Flimmermätaren 
 
 
Arkitekturen för flimmermätaren beskrivs med hjälp av ett blockdiagram och kan delas in i 
två delar, en del (block 2-4) som simulerar lampa till öga till hjärna och en del (block 5) som 
statistiskt tar emot och presenterar resultatet. 
 
 

 
 
Fig 8 

 
A Inkommande vågform   1 Vågforms bearbetning 
B Normaliserad vågform  2 Demodulering 
C Spännings fluktuation  3 Viktningsfilter 
D Viktad spännings fluktuation 4 Likriktning och filtrering 
E Simulerad flimmerupplevelse 5 Statistisk analys 
F Flimmernivå 
 
 
Block 1 innehåller in signalgenerator som undersöker mätinstrumentets kalibrering och en 
spänningsanpassnings krets som skalar ner den inkomna signalens RMS värde till en 
referensnivå. På detta sätt kan mätningar göras oberoende av insignalens spänningsnivå. 
 
Block 2 har som syfte att ta hand om spänningens fluktuation och genom likriktning av den 
nedskalade signalen simuleras hur en lampa beter sig.  
 
Block 3 innehåller två filter. Det första eliminerar DC och högfrekventa komponenter 
eftersom man bedömer att människan inte är känslig för dessa. 
Det andra filtret är ett viktningsfilter som simulerar frekvenssvaret hos en 60 W 230 V 
glödlampa kombinerat med människans synsinne och minnesförmågan hos hjärnan. 
Funktionen är baserad på det synliga tröskelvärde (perceptibility threshold) hos 50 % av 
försökspersonerna vid varje frekvens. 
 
Block 4 består av en likriktare och ett första ordningens lågpassfilter. Den mänskliga 
flimmerupplevelsen via lampa, öga och hjärna simuleras av det kombinerade olinjära svaret 
av block 2, 3 och 4. 
De utdata som fås från block 4 representerar ögonblickliga flimmersensationen, Pinst. 
Det analoga svaret från instrumentets insignal till utsignalen i block 4 ges av tabell 3 och 4 
[2]. 
 
Block 5 innehåller en mikroprocessor som utför den statistiska analysen av flimmernivån.  
De statistiska beräkningarna ska göras genom uppdelning flimmernivån till ett antal klasser. 
Flimmernivån samplas konstant och varje gång ett värde kommer så ökas en räknare på 
motsvarande klass upp med ett. Sedan adderas innehållet i alla klassers räknare och genom att 

1  2  3  4  5 E 

[5] 

B C D F A 
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uttrycka summan hos varje klass relativt till den totala summan ges täthetsfunktionen av 
flimmernivån. 
Från denna funktion tas sedan den kumulativa fördelningsfunktionen som används i en 
statistisk time-at- level metod. 
Härifrån tas sedan t.ex. medelvärde, standardavvikelse och flimmernivå som överstigits vid 
given procent av tid.  
I tabell 3 och 4 kan man se vilken relativ spänningsfluktuation som resulterar i vilken 
flimmerfrekvens. För en fyrkanstsvåg krävs endast en relativ fluktuation på 0,199 % för att 
resultatet ska bli en fluktuationsfrekvens på 8,8 Hz [2]. 
 
 

Tabell 3 – Normaliserat flimmermätar svar för sinusformad spänningsfluktuation 
 

  
Hz Spänningsfluktuation 

% 
 Hz Spänningsfluktuation 

% 
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 0,460  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 
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Tabell 4 - Normaliserad flimmermätar svar för fyrkants spänningsfluktuation 
 

Hz Spänningsfluktuation 
% 

 
Hz Spänningsfluktuation 

% 

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 0,384  11,5 0,234 

3,0 0,355  12,0 0,146 

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 
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Fig 9 
 
Tabell 4 och 5 ger upphov till flimmerkurvan i figur 9. Man ser där att ur flimmersynpunkt är 
en sinusformad våg bättre. Detta beror på att fyrkantsvågen innehåller flera frekvenser som 
alla bidrar till flimmerupplevelsen [5]. 
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7 Mätningar 
 
Mätningar är utförda dels ute i fält och dels i Pehr Högström Laboratoriet. En Dranetz PX5, 
med åtta kanaler, har använts för alla mätningar och en del kompletterande bilder har tagits 
med ett oscilloskop. En ljusmätare, Hagner mod .S2, har också använts. All insamlad mätdata 
är bearbetad och analyserad med hjälp av mjukvara Dran-View ver. 6.00.34 
 
  
7.1 Turtle  
 
Turtle är ett system som gör det möjligt att avläsa mätarställningen hos elabonnenter via 
elnätet. Turtle’s mätsystem arbetar med såkallad ultrasmal bandbredd (UNB) och lågfrekvent 
kommunikation vilket gör att den har lång räckvidd trots liten signaleffekt. Den sänder 
informationen kontinuerligt och parallellt till en receiver [23]. Identifieringen sker med hjälp 
av att alla elmätare får en egen frekvens mellan 5 Hz och 9 Hz som skapas med hjälp av 
fasskiftsmodulering. I figur 10 kan man se dessa fasskiften. Informationen överförs sedan 
med hjälp av en frekvensmodulering som varierar mellan +250µHz för en etta, –250µHz för 
synkronisering och 0Hz för en nolla. Dessa värden gäller för ett nät med grundton 60 Hz, för 
50 Hz måste man dividera med en faktor 1,2 för korrekta värden. Skellefteå Kraft Elnät har 
idag ca 20 000 mätare i drift, främst i landsbygdsnät. 
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Fig 10, Strömmen vid Turtle 
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Detta ger då upphov till det frekvensspektrum som visas i fig 11: 
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Fig 11, DFT på strömmen vid turtle, identifieringen sker med hjälp av sidbanden runt 100 Hz  
 
 
7.2 Dimmer 
 
Dimmerns konstruktion tas ej upp i detta arbete för vidare läsning hänvisas till Öhlunds 
examensarbete ”Flimmer inriktad på störning mellan dimmer och långsam 
elnätskommunikation” men kort kan sägas att den reglerar belysningen genom att den 
”klipper” en bit av spänningen och att styrningen sker på nollgenomgången enligt figur 12. 

Sidband på 105 och 95Hz 
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Fig 12, Spänningen över en dimmer av transistortyp 

 
 
Olika dimrar av transistortyp har testats och ingen skillnad mellan olika fabrikat verkar 
förekomma. Problemen verkar vara av generell typ och fokus har legat på kombinationen 
dimmer turtle samt en tredje ännu okänd faktor. Flimmer i samband med dimmerstyrd 
belysning upplevs mer som ett ”blinkade” i lamporna till skillnad från flimmer orsakat av 
spänningsfluktuationer som resulterar i att ljuset från belysningen ”gungar” 
 
 
 
 
7.3 Kontor hos fastighetsbolaget Skebo 
 
Skebos kontor i Skellefteå hade haft problem med blinkande lysrör i en del kontor. Problemet 
hade lokaliserats till en kopieringsmaskin som stod placerad i en korridor. Kopiatorn drar, i 
viloläge,  ström var tredje halvvåg, vilket kan ses i figur 13. Detta resulterar i att spänningens 
RMS-värde varierar med 33 Hz. Denna ström har inte uppmätts på likvärdiga 
kopieringsmaskiner på annan plats. Strömmen kan ha orsakat störningen på närliggande 
lysrör. Bekymren försvann när kopiatorn sattes på annan fas än lysrören. 
 
 

 

Triggpunkt 
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Event Details/Waveforms
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Fig 13, Spänning (uppe), Variation på spänningens RMS-värde (mitten) och ström 
(nere) vid kopiatorn, kopiatorn i viloläge. 

 
 
 
7.4 Sommarstugeområde i Vitnäsudden 
 
Vitnäsudden är ett sommarstugeområde där två hushåll har haft problem med blinkande 
lampor. Problemen uppstod efter det att Skellefteå Kraft installerat Turtle hos samtliga 
abonnenter. De stugägare som upplevde blinkningarna hade halogenlampor i kombination 
med dimmer. Den ena abonnenten, A, hade problem med en halogenbelysning och dimmer 
medan i den andra stugan, abonnent B, stördes flera halogenlampor, samtliga med dimmer av 
transistortyp. Blinkningarna kom i skurar med oregelbundna intervall och kunden uppgav att 
problemen var större på kvällar än under dagtid. Mätningar gjordes vid mätarskåpet hos båda 
abonnenterna.  
 
Den störda belysningen hos abonnent A var en armatur med tre stycken 12V halogenlampor 
och en transformator. Till detta var en dimmer, avsedd för denna typ av lampa, kopplad. 
Kundens Turtle och belysningen satt inte på samma fas, varför besvären inte upphörde när 
Turtle kopplades bort men däremot när dimmern kopplades förbi. 
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Problemen löstes genom att Turtles filterkondensator sattes på samma fas som belysningen 
varefter blinkningarna upphörde. Författaren anser det sannolikt att det kan ha varit en annan 
turtle i området som störde. 
 
Abonnent B hade turtle och störd belysning på samma fas. Här fanns både 12V 
halogenlampor med transformator och 230V halogenlampor, samtliga med dimmerstyrning. 
När turtle kopplades bort upphörde blinkningarna för att sedan återkomma när den kopplades 
in igen. Även här sattes en filterkondensator in och problemen tycktes upphöra. Blinkningarna 
återkom dock och filter sattes då på alla faser med det resultatet att blinkningarna minskade i 
omfattning men inte försvann.  
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Fig 14, Vitnäsudden, abonnent B. Överst spänningen på fasen vid säkringsskåpet. Mitten 
ljusintensiteten från ljusmätare, Hagner, Nedan strömmen vid säkringsskåpet på samma fas 
som belysningen 
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7.5 Hushåll i byn Daglösten 
 
 
En kund i Daglösten har haft stora problem med blinkande belysning, även här halogenlampor 
i kombination med dimmer. Här var blinkningarna intensiva och i princip utan uppehåll. 
Problemet var sedan tidigare löst genom att filterkondensatorer sattes på samtliga faser. Här 
gjordes mätningar (figur 15) vid berörd dimmer samtidigt som strömmen till turtle mättes i 
mätarskåpet. Vid mättillfället kopplades filterkondensatorerna bort. 
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Fig 15, Daglösten. Spänningen före dimmern (överst). Strömmen vid turtle (mitten). 
Strömmen före dimmern (nere) 
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7.6 Pehr Högström laboratoriet, EMC on Site, LTU Skellefteå 
 
 
Att flimmer uppstår i samband med Turtle och dimmer är väldigt ovanligt. Idag finns ca 
20000 enheter ute hos abonnenter (Skellefteå Kraft AB: s nät) och endast fem fall av flimmer 
finns dokumenterat. Försök gjordes i laboratoriemiljö med turtle och liknande belysning som 
hos de kunder som hade problem men utan att fenomenet uppstod. Eftersom företeelsen är 
ovanligt och de drabbade hushållen är så spridda geografiskt fanns känslan av att en tredje 
faktor påverkade. 
Denna okända faktor fick representeras av en varierbar induktans, som vi varierade mellan 
1mH och 8mH och som kopplades in före kretsen enligt figur 16. Denna nätimpedans är 
större än vad som anges som typvärde. I SS IEC 725 anges systemimpedansen för några olika 
länder, men Sverige är dock inte medtaget, 95 % värdet för Irland är 1.26 + j0.6 ohm vid 
50Hz och ett rekommenderat värde för impedansen mellan fas och noll- ledare bör vara 0.4 + j 
0.25 ohm. Vår skapade nätimpedans överstiger detta rekommenderade värde med ungefär en 
faktor tio men om man tänker sig att den även representerar olika lasters påverkan så hamnar 
vi nära vad som kan vara en verklig bild av nätimpedansens momentanvärde.  
 
 
 
 
 
 
Uppkoppling gjord i laboratoriet (fig 16): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orion 512 (Nobö) är en styrenhet för att reglera el-radiatorer, golvvärme odyl. Den signalerar 
på elnätet (figur 18) i CENELEC B-bandet med 120kHz enligt standard EN50065-1. Det 

Energistyrutrustning 
Orion 512 

Turtle Dimmer Halogenbelysning 

Nätimpedans 

230V 
50Hz 
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finns indikationer på att även kombinationen Orion 512 + Turtle kan vara olycklig då Orion 
512 har en klocka med styrning på nollgenomgången. 
 
 
 
 

 
 

Fig 17, Oscilloskopbild av Orion 512s signalering. 
 
 
Mätningar i laboratoriet visar en tydlig ”ringning” vid nollgenomgången som ”svävar”, 
ringningen är på ca 6 kHz. När den sammanfaller med att dimmern ska tända, förloras en 
halvvåg. Detta syns tydligt i figur 18 - 21. 
 
 

 
 

Fig 18, Oscilloskopbild av spänningen över dimmer med turtle och induktans på 6mH. 
 



Examensarbete 
Sarah Rönnberg 

33 

 
 

Fig 19, Oscilloskopbild av spänningen över dimmer med turtle, Orion 512 och induktans på 
6mH 

 

                                       
Fig 20, Med Orion 512  Fig 21, Utan Orion 512 

 
Ringningen “dras ut” och minskar i amplitud när Orion 512n kopplas in.  
 
Vid 6-7mH skapades ett flimmer i belysningen. Mätningar visar att, på samma sätt som i 
Daglösten, ”missar” dimmern att tända på ena halvvågen med ett tydligt blink i lampan som 
följd. När Turtles filterkondensator kopplades in minskade ringningen i amplitud, även om 
man fortfarande kan skönja den, figur 22. Den är dock inte stor nog att skapa synliga 
bekymmer. 
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Fig 22, Oscilloskopbild av spänningen över dimmer med turtle, 6mH induktans och 
filterkondensator. 

 
 
För denna typ av flimmer kan man inte mäta enligt standarden. Kopplar man bort den 
dimmerstyrda belysningen och istället sätter dit en 60W glödlampa fås inget flimmer. Ett PST 
värde här säger ingenting. 
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Diskussion 
 
Problem 
 
Under arbetets gång har ett problem varit bristen på bra mätställen. Mätningarna har därför 
fokuserats på flimmer i samband med dimmer och Turtle. Mätningarna är gjorda i samarbete 
med Greger Öhlund, som samtidigt gjorde sitt examensarbete på EMC on SITE. Främsta 
anledningen till samarbetet var att vi bara hade tillgång till ett mätinstrument men också att 
våra respektive examensarbeten har liknande syfte. 
 
Slutsats och framtida arbete 
 
Analysmetoden och standarden bör förfinas, den täcker inte idag bara problemen med flimmer 
i en 60 W glödlampa och de gränsvärden som finns utgår från den. Här är kunskapen god men 
vi vet idag att flimmer även förekommer i lysrör, lågenergilampor och dimmerstyrd 
belysning. En fråga som väcks är om detta är samma typ av flimmer och om orsaken till det är 
den samma. Flimmer orsakat av stora lastvariationer hos industrier drabbar alla närliggande 
abonnenter på liknande sätt. De abonnenter som drabbas av flimmer i samband med dimmer 
och Turtle är spridda geografiskt, och problemen kan uppstå hos enskilda kunder i ett område. 
De mätningar vi gjort vid dimmerstyrd belysning ger PST värden som ligger väl under gränsen 
för vad som är godkänt. Trots detta så blinkar lamporna på ett sådant sätt att betraktaren inte 
kan undgå att se det. Slutsatsen blir att modeller för andra typer av belysning än 60W 
glödlampa bör tas fram för att korrekta mätningar ska kunna göras. 
 
Vid de försök som vi gjort har vi kunnat se vilken stor inverkan olika utrustning, som enskilt 
klarar kraven som ställs på el-kvalitet, kan ha på varandra och, om förutsättningarna är de 
rätta, hur mycket de kan störa varandra. Kunskapen om vilka dessa förutsättningar är behöver 
bli större. 
Ett problem är också att kunna hitta potentiella störkällor eftersom vi vet för lite om hur olika 
apparater och signaler som finns på elnätet påverkar och påverkas av varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Examensarbete 
Sarah Rönnberg 

36 

Referenser 
 
 
[1] European Standard EN 50160:1999 , Spänningens egenskaper i elnät för allmän 
distribution 
[2] European Standard 61000-4-15:1998 E del 4  utgåva 1, Mät- och provningsmetoder - 
Flickermeter – Konstruktion och utförande 
[3]http://ieeexplore.ieee.org/iel5/39/22408/01045555.pdf?tp=&arnumber=1045555&isnumbe
r=22408 
[4]Axelberg P ”Measurment Methods for Calculating of the Direction to a Flicker Source” 
Department of Electric Power Engineering Chalmers University of Technology 2003 
[5]Bollen M, Gu I ”Signal Processing of Power Quality Disturbances” IEEE Press, in print 
[6] Svärdström A “Modulation och teleteknik” Lund : Studentlitteratur, 1996; ISBN 91-44-
00139-8 
[7] Morcos M.M, Gomez J.C “Flicker sources and mitigation” IEEE Power Engineering 
Review, v 22, n 11, November, 2002, p 5-10 
[8] Pálmi Einarsson E, Wickbom B-O “Load Modelling for Steady-State and Transient 
Analysis of Low Voltage dc Systems”, chalmers university of technology, Department of 
Electric Power Engeneering ISSN 1401-6184, 2004 
[9] J.C. Gomez, M.M Morcos “Flicker Measurement and Light Effect” IEEE Power 
Engineering Review, 2002 
[10] L. Peretto A.E Emanuel, ”A theoretical study of the incandescent filament lamp 
performence under voltage flicker” IEEE Trans. Power Deliver, vol. 12 no 1, pp, 279-
288,1997) 
[11] (http://www.elektrikern-sef.com/modernteknik/branschnytt/elmiljo503.pdf) 2006-01-19 
[12] Tayjasanant T, Wang W, Li C, Xu W ”Interharmonic-Flicker Curves” IEEE 
Transactions on Power Delivery” Vol. 20, No 2, April 2005 
[13] European Standard 61000-3-3:1995 E del 3 begränsning av spänningsfluktuationer och 
flimmer i lågspänningsdistributionssystem förorsakade av apparater med märkström högst 
16A 
[14] www.ne.se 2005-12-13 
[15] M Sandström, U Bergqvist, R Küller, T Laike, A Ottosson och R Wibom ”Belysning och 
hälsa – en kunskapsöversikt med fokus på ljusets modulation, spektralfördelning och dess 
kronobiologiska betydelse” ISBN: 91-7045-636-4 
[16] A Johansson and M Sandström “Sensitivity of the human visual system to amplitude 
modulated light”  ISSN:1401-2928 
[17] Coleman RS, Frankel F, Ritvo E & Freeman BJ (1976) The effects of fluorecent and 
incandescent illumination upon repetitive behaviours in autistic children. Journal of 
Autism and Childhood Schizophrenia, 6, 157-162 
[18] Bergqvis t U (1993) Health problems during work with visual display terminals. Arbete 
och Hälsa 1993:28, Arbetsmiljöinstitutet, Solna. 
[19] Berman SM, Greenhouse DS, Bailey IL, Clear RD & Raasch TW (1991) Human 
Electroretinogram responses to video displays, fluorescent lightning and other high frequency 
sources. Optometry and Vision Science, 58(8), 645-662. 
[20] Rey P & Rey JP (1963) Comparison of the effects of two fluorescent lights on a visual 
task and fatigue tests. In French. Ergonomics, 6, 393-401. 



Examensarbete 
Sarah Rönnberg 

37 

[21] Wilkins AJ, Nimmo-Smith I, Slater AI & Bedocs L (1989) Fluorescent lighting, 
headaches and eyestrain. Lighting Research Technology, 21(1), 11-18. 
[22]http://index.glaxowellcome.se/SYSTEM.PLX?cid=18424&code=QA_ny&gid=9&page=
post&_pg=2&layout=GWS&target=1 2006-01-19 
[23]http://www.turtle.nu 2005-12-13 
 
 
 
 
 
 
 


