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1 Inledning
1.1 Bakgrund till projektet
Glödlampans successiva utfasning innebär att den inom några år är ersatt av energisnålare
belysningsalternativ. Under flera år har ett successivt utbyte skett från resistiv-induktiva laster
till elektronikbaserade. Det finns en oro att en storskalig förändring av tekniken att omvandla
elenergi till ljus, värme och andra energiformer skall leda till en försämrad elkvalité, speciellt
gällande övertonsdistorsion.
För att få en uppfattning om eventuell problematik med att ha en stor andel elektronisk last i
hushållsinstallationer så har ett antal mätningar av spänningar och strömmar utförts i en
realistisk modell av ett hus. Modellen byggdes upp i Pehr Högströms laboratoriet vid Luleå
tekniska universitet (Ltu) Skellefteå/Elkraft.
I modellhuset ersattes stegvis glödlampor med lågenergilampor ( som även kallas
kompaktlysrör, eng. Compact Fluorescent Lamp, CFL) och lysdiodlampor samtidigt som
annan hushållsutrustning i olika konstallationer var anslutna till elnätet.

1.2 Mål med projektet
Projektets mål var att kartlägga hur storskalig användning av energisnål utrustning, i första
hand ljuskällor, kommer att påverka den elektromagnetiska störnivån i hushålls- och
kontorsmiljö. Även dessa lasters inverkan på elnätskommunikation har studerats.

1.3 Rapportens innehåll
Kapitel 2 i rapporten beskriver mätuppställningen. Kapitel 3 till och med 5 beskriver
mätresultaten. Kapitel 6 ger allmänna slutsatser från mätningarna. I beskrivningen av
mätresultat skiljs mellan energiförbrukning (Kapitel 3), lågfrekventa störningar (Kapitel 4)
och högfrekventa störningar (Kapitel 5).
Resultat från mätningar av lågfrekventa störningar omfattar grundtonens effektfaktor (Avsnitt
4.1), strömmens effektivvärde (Avsnitt 4.2), distorsion i strömmen upp till 2 kHz (Avsnitt
4.3), strömmen i nolledaren (Avsnitt 4.4) och total effektfaktor (Avsnitt 4.7). Vid mätningarna
kompletterades belysningen med andra apparater vanliga i hushåll. Dessutom gjordes separata
mätningar på belysning och enskilda apparater. (Avsnitt 4.5 och 4.6)
Kapitel 5 beskriver så kallad högfrekvent distorsion, d.v.s. distorsion i frekvensområdet över
2 kHz. I vissa typer av lågenergilampor och även andra typer av modern utrustning, har en låg
distorsion i frekvensområdet upp till omkring 1 kHz medfört en ökande distorsion i
frekvensområdet mellan några kHz och omkring 50 kHz. Kunskapen om emission och
spridning av distorsion över 2 kHz är mycket begränsade, bland annat därför att denna typ av
störningar är en ny företeelse i kraftnäten. Här ges en kortfattad översikt av det önskvärda och
inte önskvärda gällande högfrekventa signaler i luft och ledningar (Avsnitt 5.1) och en
beskrivning av olika ljuskällor och EMC-filter (Avsnitt 5.2). Sedan följer mätningar gjorda på
ljuskällor tillsammans med andra laster (Avsnitt 5.3) där speciellt fokus varit på vad som är
känt gällande övertonsutbredning under 2 kHz (Avsnitt 5.3.1) och vad som är speciellt vid
högre frekvenser (Avsnitt 5.3.2). Här visas hur HF-strömmar går mellan laster (Avsnitt 5.3.3),
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vandrar in till grupper av laster (Avsnitt 5.3.4) och även kan mätas på laster i stand-by
(Avsnitt 5.3.5). Gällande elnätskommunikation och gällande filtrering så har speciellt
modulationen av HF-strömmar (Avsnitt 5.3.6) och de elektroniska lasternas individuella
egenskaper för HF-strömmar (Avsnitt 5.3.7) redovisats.

2 Mätuppställning
Den 4 juni 2002 invigdes Pehr Högströmlaboratoriet i Skellefteå. Ett elmiljölaboratorium
anpassat för att undersöka samverkan mellan byggnader, elsystem och apparater gällande
elektriska störningar.
Laboratoriet innehåller bland annat ett elnät i miniatyr med, kablar, kabelskåp elcentraler mm
simulerande ett lågspänningsnät med autentiska komponenter och realistiska ledningslängder.
Ett stort utbrett jordplan som kan sektioneras finns tillgängligt för att underlätta mätningar
relaterade till skyddsjorden.
Elkraftmatningen till laboratoriet kan dels komma direkt från en transformator i det vanliga
distributionsnätet på universitetsområdet dels genom ett motorgeneratorsystem där spänning
och frekvens kan varieras. Matningen till mätinstrument och hjälputrustning liksom
laboratoriets belysning är separerat från elnätet för laboratorieändamål.

2.1 Testhus i laboratoriemiljö

Figur 2.2-1 I testhuset hos EMC on Site har vägguttag fästs på väggen och lamputtag fästs i taket, likt
ett bostadshus i miniatyr. Allt är matat från en el-central som är placerad vid ett elmätarskåp
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En fullskalemodell av ett hus byggdes inne i laboratoriet på EMC on SITE i Skellefteå, se
Figur 2.1. Huset är byggt för att efterlikna den elektriska installationen i ett verkligt hus. Detta
har uppnåtts genom att placera ett antal väggelement i närheten av en av laboratoriets
elcentraler (överlämningspunkt) se Figur 2.1. Från elcentralen har realistiska längder av
installationsledning (Flertrådig enkelledare, FK) förlagts i plaströr (plastslang) anslutna via
kopplingsdosor till jordade och ojordade vägguttag som fästs på väggen. Uttagen (två grupper
med jordade och två grupper ojordade) är placerades på olika avstånd enligt Figur 2.1 med
möjlighet att mata spänningen från valfri fas i elcentralen.
Central 72
1,11+j0,11 ohm
3,6 m
15,2 m

2,4 m
1,14+j0,08 ohm

2,4 m
1,4 m

1,4 m
1,4 m

1,25+j0,14 ohm

1,70+j0,15 ohm

1,60+j0,13 ohm
1,63+j0,14 ohm

Figur 2.2 Kabellängd och nätimpedans för en av grupperna i testhuset.
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Figur 2.3 En hel del av ledningsdragningen är placerat på taket på testhuset.

För att begränsa huset storlek så placerades en hel del av ledningsdragningen på taket, detta
framgår av Figur 2.3. Ledningarna placerades kompakt men på avstånd från varandra, detta
för att minska den ömsesidiga påverkan. Elcentralen var försedd med jordfelsbrytare och
dvärgbrytare och i fasadmätarskåpet (till vänster om elcentralen i Figur 2.3) finns diazed
huvudsäkringar men ingen elmätare.

2.2 Mätdatainsamling
När mätningarna genomfördes placerades de elektriska lasterna i vägguttag och lamputtag på
ett sätt som om möjligt efterliknade normalfallet dock med en liten fysisk utbredning, se Figur
2.4. Den elektriska sammankopplingen (med bl.a. grenuttag) och ledningslängden bedömdes,
trots den kompakta miljön, bra motsvara normalfallet.
Under mätningarna gjordes datainsamlingen med mätinstrumenten HIOKI MEMORY
HiCORDER 8855 och Dranetz-BMI PX5 anslutna i fasadmätarskåpet, i elcentralen eller på
elkabel beroende på mätobjekten. Som komplement till mätinstrumentens egna ström- och
spänningsingångar användes Pearson strömmätdon Model 411.
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Figur 2.4 I testhuset ser vi mätinstrumenten anslutna för mätning och en hel del laster påslagna

Spis, tv och värmepump placerades fysiskt på lämplig plats och elektriskt där de hörde
hemma (kök, vardagsrum). Tv- antennen var separat och placerad på testhuset tak. Då det
blev möjligt att låna in två olika luft/luft värmepumpar för mätning valdes att inte utföra fast
installation av luft/luft värmepump. En förenkling som dessutom innebar att två olika luft/luft
värmepumpar med olika egenskaper kunde prövas.
Spänningsmatningen till mätinstrumenten skedde inte från testhuset och mätningarna
upprepades vid olika tillfällen och tidpunkter i de fall som signaler i elnätet utifrån
misstänktes påverka mätningarna. Analysen av mätningarna har skett med Dran-View 6,
Matlab och Excel.

3 Mätresultat – effekt
Den aktiva effekten hos lasterna har mätts och redovisas i figurer, tabeller och beräkningar.
Den energi som kunderna debiteras för, är effekten som förbrukas multiplicerat med
driftstiden. Vid samma driftstid för glödlampor och lågenergibelysning är den procentuella
besparingen i energi lika med den procentuella besparingen i effekt.

3.1 Effekten för en enda glödlampa
Glödlampan är traditionellt den vanligaste ljuskällan i våra hem. Den nyttjar relativt hög
effekt och en stor del av den förbrukade effekten omvandlas inte till ljus utan blir värme.
Projektet har valt att använda glödlampor som förbrukar 60W vid 230V.
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Glödlampans effekt har uppmätts vid tre olika spänningar över lampans klämmor. Vid 230 V
effektivspänning är effekten precis lika med märkeffekten, 60 Watt.
Den nyttjar högre effekt om den matas med högre spänning och detta förkortar dessutom
livslängden på glödlampan. En ökning i spänning med 4,3 % (till 240 V) ger en ökning i
effekt med 6.7 % till 64 W. På samma sätt ger en sänkning av spänning till 220 V en sänkning
i effekt till 56 W. Den uppmätta relationen mellan effekten och spänningen visas grafiskt i
Figur 3-1.
65
64
63

effekt W

62
61
60
59
58
57
56
55
217

222

227

232

237

spänning Vrms

Figur 3-1. Effekt med varierande spänning, uppmätt för en 60 Watt glödlampa.

Figur 3.1 visar att effekten, i det uppmätta området varierar linjärt med spänningens amplitud.
Spänningsvariationer påverkar inte den genomsnittliga effekten.

3.2 Effekten för en enda lågenergilampa
Mätningarna av effekten som funktion av spänningen upprepades för en 11-W lågenergilampa
även kallad kompaktlysrör. Resultaten visas i Figur 3-2. Vid nominell spänning (230 V)
mättes momentant 10,5 W för denna lampa. En 4,3 % sänkning i spänningen (till 220 V) ger
en sänkning i effekt till 9,7 W (8 %) medan en 4,3 % ökning ger bara 4 % ökning i effekten.
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10
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232

237
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Figur 3-2. Effekten med varierande spänning uppmätt för en 11-W lågenergilampa.

Slutsatsen från figuren är att en spänningssänkning leder till en större sänkning av den aktiva
effekten än den ökning av energiförbrukning som fås vid en motsvarande spänningshöjning.
Konsekvensen är att medeleffekten kommer att bli mindre än 10,5 Watt, även om spänningen
genomsnittlig är lika med 230 Volt. Hur stor avvikelsen blir beror på hur mycket spänningen
varierar.
Det är viktigt att betona att jämförelsen av glödlampan och lågenergilampan i Figur 3.1. resp
Figur 3.2. bara visar principskillnaden mellan ljuskällorna, jämförelsen gäller två slumpvis
valda exemplar. Det gjordes inte någon jämförelse av ljusintensiteten mellan de valda
lamporna eller av intensitetsvariationer på grund av spänningsvariationer, eller inkopplingstid
Skillnaden i effektförbrukningen för den provade lågenergilampan är mellan 17 och 18 % av
förbrukningen för den provade glödlampan.

3.3 Minskning av den aktiva effekten vid utbyte av ljuskälla
För att undersöka minskningen av den aktiva effekten vid utbyte av glödlampor mot
lågenergilampor byggdes det upp en anläggning med 21 glödlampor, 7 i varje fas. Det fanns
vid detta mättillfälle ingen annan belastning inkopplad i modellhuset.
Spänningen och strömmen vid mätarskåpet i de tre faserna fördes till en Dranetz-BMI PX5
elkvalitetsmätare. Medelvärdet av den aktiva effekten beräknades av instrumentet varje
sekund under en timme.
Mätningarna upprepades med 6 glödlampor och 1 lågenergilampa i varje fas, osv.
Spänningen i mätarskåpet visade bara små variationer i magnitud. Medelvärdet under en
timme varierade mellan 226,1 och 227,8 Volt. Mätt under en sekund fanns alla värden mellan
222,0 och 228,3 Volt. Dessa små variationer är vanliga i lågspänningsnät.
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Den högsta och lägsta aktiva effekten under en timme visas i Figur 3-3 som funktion av
antalet lågenergilampor, i en av faserna. Medelvärdena i de tre faserna visas i Figur 3-4.
Totala antalet lampor var sju, antalet glödlampor minskade då antalet lågenergilampor ökade.
Mätresultatet visar en tydlig minskning av den aktiva effekten. Medelvärdet av den aktiva
effekten multiplicerat med längden av mätperioden ger energiförbrukningen under
mätperioden.

450
400

Aktiv effekt (W)

350
300
250
200
150
100
50
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Antalet CFL av 7 lampor/fas

Figur 3-3, Högsta och lägsta aktiva effekten som funktion av antalet lågenergilampor.
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Figur 3-4, Medelvärdet av den aktiva effekten som funktion av antalet lågenergilampor.

Mätresultatet sammanfattas i Tabell 3-1; märkeffekten var 60 W för glödlampor och 11 W för
lågenergilampor. Den uppmätta effekten är summan av medelvärdet i de tre faserna.
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Mätningar visar att avvikelsen mellan den uppmätta effekten och märkeffekten är mindre än 2
%. Denna avvikelse ligger inom mätfelet och påverkan av spänningsvariationerna enligt Figur
3-1 och Figur 3-2.

Tabell 3-1, Jämförelse mellan den uppmätta effekten och märkeffekten.

antalet
CFL
0
3
6
9
12
15
18
21

antalet
glödlampor
21
18
15
12
9
6
3
0

totala
märkeffekten
1260 W
1113 W
966 W
819 W
672 W
525 W
378 W
231 W

uppmätta
effekten
1256 W
1108 W
969 W
822 W
677 W
522 W
375 W
227 W

avvikelsen
0,3 %
0,4 %
0,3 %
0,4 %
0,7 %
0,7 %
0,8 %
1,6 %

När 21 glödlampor har ersatts av 21 lågenergilampor så har den aktiva effekten sjunkit från
1256 W till 227 W, eller 49 W per lampa. Den effekt som tas ut och debiteras kunden där
lamporna sitter har minskat med omkring 82 %.
Till denna minskning skall man sedan addera skillnaden i effektförlust i elnätet. Förlusterna är
mycket svårare att mäta, men i Avsnitt 3.5 kommer det att göras en uppskattning av
förlusterna.

3.4 Den aktiva effekten för ett helt hus
Som det beskrevs i Kapitel 2, så byggdes det ett tänkt hus med tre faser upp i labbet. Rummen
fördelades mellan faserna och ett antal hushållslaster kopplades in i respektive rum enligt
Tabell 3-2 och Tabell 3-3.

Tabell 3-2. Fördelning av lasterna över faserna i modellhuset i labbet

fas

A

rum

kök, tvättstuga och garage badrum och sovrum

laster induktionshäll,
mikrovågsugn,
vattenkokare, 7 st lampor,
2 st lysrör, 1 nätdel.

B

7 st lampor, bärbar dator.

C
vardagsrum, hall och ute
5 st lampor, 2 st lysrör,
LCD TV, PC, skrivare,
bordslampa, bärbar dator,
1 nätdel.
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Tabell 3-3. Detaljer av lasterna i modellhuset.

last

beskrivning

induktionshäll

Husqvarna DHC 6501 7,4 kW; enfasigt ansluten till nätet effektläge valdes
så att ca 1 liter vatten hölls kokande

mikrovågsugn UPO DMR-603 50-500W; Ansluten men ej i drift
vattenkokare

Caline F-2010 1850-2200W, Ansluten men ej i drift

lampor

60W glödlampor växlades stegvis till 11W lysrörslampor, blandade fabrikat

lysrör (fas A)

1 st Beghelli 2XFP 36W13, 1 st TORN 1G336, 3x 36W

nätdel (fas A)

DVE DSA-0151A-05A, Ansluten, ej lastad

laptop (fas B)

Compaq NC 3860 90 W (i drift under mätningen)

lysrör (fas C)

2 st Exaktor 3602/28; 3 x 28W

LCD TV

LG 42LC46 230W

PC

Dell 4600 115/230V 5,0/2,5 A

skrivare

HP Laserjet series 2, 850W, Ansluten men ej i drift

bordslampa

Unilux 2085 50W

laptop (fas C)

Nätdel Dell PA-9 100-240V 1,5A, Ansluten men ej i drift

nätdel

DVE DSA-0151A-05A, Ansluten, ej lastad

Lamporna byttes från totalt 19 stycken 60 W glödlampor till samma antal 11 W
lågenergilampor (7, 7 och 5 i faserna A, B och C). Lågenergilamporna som användes var
slumpvis utvalda av olika fabrikat. Ström och spänning mättes för de tre faserna samt för
strömmen i nolledaren.
Tabell 3-4. Aktiv effekt per fas med utbyte av lamporna i tre steg.
Fas A

Fas B

Fas C

Glödlampor

1052 W

441 W

717 W

Glödlampor

1964 W

Lågenergilampor
Lågenergilampor

706 W
119 W

707 W

102 W

512 W
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Den aktiva effekten beräknades genom att multiplicera spänningens och strömmens
momentanvärde och sedan togs medelvärdet av produkten över en längre period. Resultatet
visas i Tabell 3-4.
Jämförelsen mellan första och sista raden ger minskningen i effekten vid utbytte av alla
glödlampor mot lågenergilampor. Minskningen i fas A är 345 W eller 49,3 W per lampa;
minskningen i fas B är 339 W eller 48,4 W per lampa; minskningen i fas C är 205 W eller 41
W per lampa. Observera att det fanns bara 5 glödlampor i fas C.
Det ska också observeras att effektmätningen i detta fall var ett momentvärde över ett relativt
kort tidsfönster (mindre än en sekund). Målet med mätningen var inte att göra en noggrann
mätning av effektförbrukningen men istället att bedöma hela den möjliga påverkan på nätet av
bytet från glödlampor till lågenergilampor. Framförallt i fas A visade mätningarna en stor
variation i effekten; variationen beror på induktionshällen som under normal drift
kontinuerligt kopplas mellan högeffekt och lågeffekt. Värdet på 1964 W i fas A vid andra
mätning togs inte med i bedömningen ovan.

3.5 Räkneexempel: förluster i elledningarna
För att kunna bedöma hur mycket förlusterna egentligen är i elledningarna närmast
abonnenten, gör vi en beräkning på att 21 glödlampor byts till lågenergilampor.
För att kunna utföra beräkningarna på ett lämpligt sätt används en förenklad modell av ett
lågspänningsnät. Även om upplägget inte är exakt som i verkligheten är modellen tillräckligt
nära verkligheten för att kunna ge en tillräckligt noggrann uppskattning av hur bytet påverkar
förlusterna.
Modellen visas i Figur 3-5 och består av följande ledningar:
A. 12 meter 1,5 mm2 kopparledare som matar varje lampa. Matningen är enfas (därför finns
både fas- och nolledarström) och ledningslängden motsvarar medelvärdet av de ledningar i
huset som finns mellan belysningsgrupper och elcentralen. Resistansen för denna tråd är
140 mΩ för fasledaren och nolledaren var för sig. Totalt 280 mΩ för den 24 meter långa
slingan fasledare - nolledare. Det finns totalt 21 slingor på 24 meter i huset.
B. 30 meter 6 mm2 kopparledare i form av en trefaskabel, med samma area i fas- och
nolledare, som går från husets elcentral och till ett kopplingsskåp vid gatan utanför husen.
Ledningslängden representerar medelvärdet av de kablar som går från elcentralen i
respektive hus och till kopplingsskåpet vid gatan. Här blir resistansen 87,5 mΩ för
fasledaren och nolledaren var för sig. Det finns 10 A (2300 Watt) övrig last i kabeln från
huset fördelat på de tre faserna och 1 A tredjetons ström i nolledaren. Lamporna är
fördelade jämt över faserna.
C. 100 meter trefaskabel med 50 mm2 area i fas- och nolledare som matar husen från
närmaste krafttransformator. Kabeln är förutom lamporna belastad med 100 A övrig last
från 19 hus, fördelad över faserna. Det finns även 15 A tredjetons ström i nolledaren.
Kabeln representerar medelvärdet av kabellängden till ett 20-tal andra hus i samma gata
eller i området. Resistansen är 35 mΩ i fasledaren respektive nolledaren. Vi antar att
glödlamporna också byts ut i de andra 19 hus.
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Figur 3-5. Förenklad modell på ett lågspänningsnät för att uppskatta förlusterna på grund av
belysningen.

Vi kommer att beräkna förlusterna per hus (dvs A + B + C/20) för tre olika fall:
9 Ingen belysning;
9 Bara glödlampor;
9 Bara lågenergilampor
Ingen belysning.
Sträcka A: det finns ingen ström så förlusterna är noll.
Sträcka B: strömmen är 10 A genom 30 m fasledare och 1 A genom 30 m nolledare;
resistansen för varje ledare är 87.5 mΩ. Det ger för förlusterna:
B = 3 ⋅ (10) 2 ⋅ 87,5 ⋅ 10 −3 + 12 ⋅ 87,5 ⋅ 10 −3W = 26,3W
Sträcka C: strömmen är 100 A genom fasledare och 15 A genom nolledare, resistansen för
varje ledare är 35 mΩ. Det ger för förlusterna:
C = 3 ⋅ (100) 2 ⋅ 35 ⋅ 10 −3 + (15) 2 ⋅ 35 ⋅ 10 −3W = 1057W
De totala förlusterna per hus är:

26,3 +

1057
W = 79,1W
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Endast glödlampor
Sträcka A: det finns 21 lampor, alla med en ström lika med 259,8 mA, resistansen för varje
ledare är 280 mΩ. Förlusterna blir då (för 21 lampor):
A = 21 ⋅ (259,8 ⋅ 10 −3 ) 2 ⋅ 280 ⋅ 10 −3W = 0,40W
Sträcka B: strömmen genom varje fasledare är 10 A plus 7 lampor; strömmen genom
nolledaren är 1 A. Förlusterna blir då:
B = 3 ⋅ (10 + 7 ⋅ 259,8 ⋅ 10 −3 ) 2 ⋅ 87,5 ⋅ 10 −3 + 12 ⋅ 87,5 ⋅ 10 −3W = 36,8W
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Sträcka C: strömmen genom varje fasledare är nu 100 A plus 20 gånger 7 lampor; strömmen
genom nolledaren är 15 A. Förlusterna i denna sträcka blir då:
C = 3 ⋅ (100 + 140 ⋅ 259,8 ⋅ 10 −3 ) 2 ⋅ 35 ⋅ 10 −3 + 152 ⋅ 35 ⋅ 10 −3W = 1961W
1961
W = 135,2W Förlusterna i nätmodellen
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ökar med 56,1 W per hus när glödlamporna är inkopplade. Eftersom vi har antagit att varje
hus har 21 glödlampor blir de extra förlusterna 2,7 W eller 4,5 % per glödlampa.

De totala förlusterna per hus blir nu. 0,4 + 36,8 +

Endast lågenergilampor
Sträcka A: strömmen per lampa går ner till 77 mA, som ger för förlusterna i detta sträcka:
A = 21 ⋅ (77 ⋅ 10 −3 ) 2 ⋅ 280 ⋅ 10 −3W = 0,035W
Sträcka B: här ska det tas med också att strömmen genom nolledaren ökar med 21 gånger 36
mA, som ger för förlusterna:
B = 3 ⋅ (10 + 7 ⋅ 77 ⋅ 10 −3 ) 2 ⋅ 87,5 ⋅ 10 −3 + (1 + 21 ⋅ 36 ⋅ 10 −3 ) 2 ⋅ 87,5 ⋅ 10 −3W = 29,4W
Sträcka C: nu blir det tredje tonen från 420 lampor som adderas i nolledaren, med följande
resultat för förlusterna:
C = 3 ⋅ (100 + 140 ⋅ 77 ⋅ 10 −3 ) 2 ⋅ 35 ⋅ 10 −3 + (15 + 420 ⋅ 36 ⋅ 10 −3 ) 2 ⋅ 35 ⋅ 10 −3W = 1320W
1320
W = 95,4W . Förlustökningen när
20
lågenergilamporna är inkopplade är 95,4 − 79,1W = 16,3W vilket innebär 0,78W eller 7,1%
per lågenergilampa.

Förlusterna i elnätet per hus blir 0,035 + 29,4 +

Sammanfattning
Förlusterna i den förenklade modellen på ett lågspänningsnät visad i Figur 3-5 minskar från
2,7 W till 0,78 W vid bytet från glödlampor till lågenergilampor en minskning med. I förra
avsnittet såg vi att lampornas effekt minskade från 60 till 10,8 W per lampa. Den aktiva
effekten i huset och förlusterna i lågspänningsnätet minskar tillsammans med omkring 80 %.

4 Mätresultat - lågfrekventa störningar
4.1 Enstaka lampor
4.1.1

Glödlampor

Glödlampan innehåller ingen elektronik; konsekvensen av det är att de uppför sig som en rent
resistiv last d.v.s. ström och spänning ligger i fas och strömmen är lika sinusformig som
spänningen. Glödlampan drar alltså en ström som följer spänningens kurvform. Den uppmätta
vågformen visas i Figur 4-1: spänningen och strömmen är i fas och har samma vågform. Båda
är nära sinusformiga.
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20 ms

Figur 4-1. Spänningens (röd) och strömmens (brun) vågform för en 60-Watt glödlampa.

4.1.2

Lågenergilampor

Mätningar har gjorts på ett urval av de märken som finns på marknaden. Projektet har försökt
välja lampor som kan finnas i ett stort antal, kampanj lampor från IKEA, Vattenfall och
Skellefteå Kraft samt ett antal lampor från Jula, Claes Olsson och ICA. Projektet har valt att
använda mestadels 11W vilket brukar anses motsvara ljusstyrkan från en glödlampa på 60W.
Den uppmätta vågformen till en lågenergilampa visas i Figur 4-2: spänningen är sinusformig
medan strömmen har en transient kurvform och ligger före spänningen (kapacitiv fasvinkel).
Spektrumet av strömmen till lågenergilampan visas i Figur 4-3.
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Figur 4-2. Spänningens och strömmens vågform för en lågenergilampa.
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Figur 4-3. Spektrum av strömmen till en lågenergilampa.

4.1.3

Lysrör

Ett antal lysrör har också uppmätts i projektet. Några mätresultat visas i figurerna nedan.
Strömmens vågform finns i Figur 4.4. Strömmen är nära sinusformig för de lägre
frekvenserna och är i det närmaste i fas med spänningen. De högfrekventa oscillationerna
tyder på en aktiv PFC krets i lysröret. Fasvinkeln mellan spänning och ström är induktiv och
bara 2 grader. Strömmens spektrum visas i Figur 4-4. Tredje tonen dominerar med 20 % av
grundtonen; femte tonen är bara 5 %, och övriga toner ännu mindre.
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Figur 4-4. Spänningens och strömmen vågform vid ett lysrör försätt med en PFC krets.
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Figur 4-5. Spektrum av strömmen för ett lysrör med PFC krets.

Strömmen för en annan typ av lysrör visas i Figur 4-6. Strömmen är även här nära sinusform
för de lägre frekvenserna, men då strömmens maximum kommer vid spänningens
nollgenomgång innebär det att det finns en stor kapacitiv komponent i strömmen. Strömmen
kommer 78 grader före spänningen, detta motsvarar en effektfaktor på grund av
fasförskjutning (cos φ) lika med 0,21. Med andra ord: strömmen är fem gånger så stor som
behövs för att överföra energin. Figur 4-7 visar spektrumet av strömmen. Distorsionen är hög
runt 1 kHz, med 17: e ton högst.
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Figur 4-6. Spänningens och strömmens vågform till ett lysrör försedd med PFC med kapacitiv
fasförskjutning.
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Figur 4-7. Spektrum av strömmen för ett lysrör försedd med PFC med kapacitiv fasförskjutning.

4.1.4

Diodlampor

Det finns i dagsläget några få olika typer av diodlampor (LED lampor). Det är projektets åsikt
att denna typ av belysning kommer att slå sig in på marknaden allt mer. Därför valdes att ta
med diodlampor i studien även om det ännu bara finns ett litet urval och att flera av de
etablerade tillverkarna av ljuskällor ännu inte börjat leverera till slutkunder. De diodlampor
som finns i handeln idag kan inte konkurrera med glödlampor och lågenergilampor gällande
ljusstyrka. En 2W diodlampa motsvarar en 15W glödlampa. Diodlampor mellan 1,2 och 3W,
inköpta på Jula och Claes Ohlsson har inkluderats i projektet. De finns numer att köpa
varmvita LED lampor vars ljus påminner om glödlampans gällande ljustemperaturen.
Projektet har identifierat två olika konstruktionstyper av LED lampor, ur dem som nu finns
ute i handeln. En typ har en kondensator som förkopplingsdon vilket gör den till en kapacitiv
last. Den andra typen påminner om nätdelen i en lågenergilampa till utförandet, med en
likriktarbrygga följt av en glättningskondensator på ingången. Denna typ har sitt maximala
strömuttag strax innan spänningen når sitt toppvärde.
20

Vågformen av strömmen vid en diodlampa med en kondensator som förkopplingsdon visas i
Figur 4-8. Strömmen är distorderad och fasförskjuten jämfört med spänningen. Strömmen har
sitt maximum vid spänningens nollgenomgång, effektöverföringen är då mycket ineffektiv.
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Figur 4-8. Spänningens och strömmens vågform till en LED lampa.

Diodlampans spektrum visas i Figur 4-9. Total övertonsdistorsion (THD) är lite över 40 %,
med 3: e tonen (omkring 33 %) dominerande. Distorsionen är mindre än för lågenergilampor,
där THD: n är över 90 %.
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Figur 4-9. Spektrum av strömmen till en LED-lampa.
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En ny produkt som börjar komma in på marknaden är så kallade Power LED: s. Den ansluts
till 230 V och matas med en konstantströmsgenerator för 1-6 Dioder. Enligt tillverkaren ger
den 90 % energibesparing. Strömmens vågform för en sådan ”Power LED” visas i Figur 4-10.
Vågformen består av en sinusformig kapacitiv ström samt höga strömspikar som kommer kort
innan spänningens maximum. Vågformen tyder på en enkel utformning med ett EMC filter
med en CX kondensator, en diodliktare och en stor glättningskondensator, som behandlas i
mer detalj i Kapitel 5.

Figur 4-10. Spänningens och strömmens vågform till "Power LED:s": tre diodlampor (vänster), två diodlampor
(mitten) och en diodlampa (höger).

4.2 Anläggningar med bara belysning
I modellhuset som beskrivs i Kapitel 2, gjordes några mätserier då lasten bara innehåll
belysning. Lasten varierade från 7 lågenergilampor i varje fas till 7 glödlampor i varje fas och
olika kombinationer med blandade belysningstyper i samma fas. En del av mätresultaten
redovisas i detta avsnitt.
En av de mätningar som gjordes var ett utbyte från glödlampor till lågenergilampor i flera
steg. Från sju glödlampor per fas, via sex glödlampor och en lågenergilampa per fas, osv till
slutligen sju lågenergilampor per fas. Det relativa övertonsinnehållet som funktion av antalet
lågenergilampor för 3:e ton, 5:e ton, 7:e ton och THD visas i Figur 4.11.. Distorsionen ökar
succesivt med ett THD nära 100 % när lasten endast består av lågenergilampor. Observera att
THD refereras till effektivvärdet av grundtonsströmmen, en grundtonsström som minskar
med antalet lågenergilampor. Den påverkan som strömmen har på nätet bestäms främst av
effektivvärdet (i Ampere) av gruntonen och övertonerna och inte av det relativa
övertonsinnehållet.
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Figur 4-11. Relativt övertonsinnehåll i strömmen som funktion av antalet lågenergilampor, då lasten
består bara av belysning.

Övertonsinnehållet (effektivvärdet) i absolut mått (i Ampere) visas i Figur 4.12 som funktion
av antalet lågenergilampor. Att distorsionen ökar nära linjärt med antalet lågenergilampor
tyder på stor likhet mellan övertonernas magnitud och fassläge och därigenom inga stora
utjämningseffekter mellan lamporna.
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Figur 4-12. Absolut övertonsinnehåll i strömmen som funktion av antalet lågenergilampor, då lasten
består bara av belysning.

Figur 4.13 visar strömmarnas vågformer när hela lasten består av enbart lågenergilampor, sju
lampor per fas. Fasströmmarna är mycket distorderade och strömmen genom nolledaren
(nederst i figur) domineras av tredje tonen. Observera att det finns vissa skillnader i strömmen
i de tre faserna. Det beror främst på att lampor från olika fabrikat användes.
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De tre fasströmmarna som visas i figuren 4.13 har en ledtid som är kortare än en tredjedels
halvperiod (< 60 grader). Strömmen uppträder då aldrig samtidigt i två faser och
konsekvensen blir då, att de tre fasströmmarna istället i tur och ordning återfinns i nolledaren.
I termer av övertoner: tredje ton, nionde ton, osv adderas i nolledaren. Det kan bevisas att
effektivvärdet av strömmen genom nolledaren då är som högst och ca 1,7 (roten ur 3) gånger
strömmen genom fasledaren.
Spektrumet av de fyra strömmarna i Figur 4.13 visas i Figur 4.14. Det visas tydlig att tonerna
som är en multipel av tre (3, 9, 15) uppför sig helt annorlunda än de andra tonerna. För dessa
toner är effektivvärdet omkring tre gånger så stor som effektivvärdet för dessa toner i
fasströmmen, eftersom fasströmmarna adderas i nolledaren vid dessa frekvenser. För de andra
tonerna (inklusive grundtonen) är effektivvärdet i nolledaren litet eftersom tonerna jämnar ut
varandra.
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Figur 4-13. Fasströmmen samt strömmen i nolledaren (nederst) när lasten består bara av
lågenergilampor symmetriskt fördelade över de tre faserna.
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Figur 4-14. Strömmens spektrum när lasten består bara av lågenergilampor.

RMS värdet för strömmen i nolledaren är, som tidigare nämnt, däremot ca 1,7 (roten ur 3)
gånger större än strömmen i fasledaren. Observera även skillnaden i distorsion mellan de
olika faserna, framförallt för de högra tonerna. Det beror åter igen på skillnader i distorsion
mellan olika lampfabrikat.

4.3 Räkneexempel: obalans och tredjeton
I detta exempel antar vi att en glödlampa drar en ström med effektivvärde på 260 mA utan
tredjeton; medan en lågenergilampa drar 77 mA i effektivvärde och 36 mA i tredjeton.
Antag ett utgångsläge med ett hus där 21 glödlampor är fördelat över de tre faserna.
Strömmen blir då 1,8 A genom varje fasledare medan strömmen genom nolledaren är noll.
Efter utbytet av dessa 21 lampor mot lågenergilampor går det 0,5 A genom varje fasledare
och 0,75 A genom nollan. Strömmen genom nolledaren är 1,5 gånger strömmen genom
fasledaren. (Att strömmen genom nolledaren är 1,5 gånger strömmen genom fasledaren och
inte närmare 1,7 ggr beror främst på att vi enbart räknar med bidraget från tredjeton).
En situationen där 21 st identiska lampor är helt symmetriskt fördelad över faserna är
knappast realistisk. Hur blir nu strömmen genom nolledaren om det finns obalans i antalet
lampor. Om det släcks en lampa i en av faserna, medan det finns kvar 7 lampor i de andra två
faserna, då går det en ström på 260 mA genom nollan. Det betyder att en obalans på 3
glödlampor (till ex 7, 7 och 4 lampor tända) ger lika mycket ström genom nolledaren som
utbytet av alla glödlampor mot lågenergilampor. Eftersom nätet är dimensionerat för att
kunna klara en sådan obalans kommer det befintliga nätet också att klara strömmen genom
nollan på grund av tredjeton vid lågenergilampor.
Antag att det finns en vattenkokare på 1000 W, anslutet till samma kabel som matar våra 21
lampor. Eftersom vattenkokare är en enfasapparat kommer den att ge en stor ström genom
nollan. Med 21 glödlampor symetriskt fördelade över faserna och en vattenkokare i en av
faserna blir strömmen genom nollan lika med 4,3 A.
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Om glödlampor utbyts mot lågenergilampor då kommer det 0,75 A tredjetons ström till dessa
4,348 A. Effektivvärdet på den totala strömmen genom nolledaren blir då 4,412 A, en ökning
på bara 0,064 A eller 1,5 %.

4.4 Anläggningar med blandade laster
Som nästa steg gjordes en bedömning av ändring i effektfaktor och distorsion för en
hushållskund om alla glödlampor skulle bytas ut mot lågenergilampor. Samma laster och
fördelning över faserna användes som i Avsnitt 3.4. Lamporna byttes från totalt 19 stycken 60
W glödlampor till samma antal 11 W lågenergilampor. Lågenergilamporna som användes var
slumpvis valda och av olika fabrikat. Ström och spänning för de tre faserna samt strömmen i
nolledaren mättes.
Strömmens vågform i fas A med bara glödlampor som belysning visas i Figur 4.15;
motsvarande spektrum finns i Figur 4.16. Spektrumet visar högst andel av 9:e och 13:e ton i
strömmen, samt en mindre andel av 3:e, 5:e och 15:e ton.
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Figur 4-15. Strömmens (blå) och spänningens (grön) vågform i fas A med bara glödlampor som
belysning.

Figur 4-16. Strömmens spektrum i fas A med bara glödlampor som belysning
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Efter alla glödlampor bytts ut mot lågenergilampor, ser vågformen ut som i Figur 4-18 och
spektrumet som i Figur 4.18. Fasförskjutningen samt minskning i strömmens storlek visas
tydligt genom att jämföra Figur 4-16 och Figur 4.17. I spektrumet är det nu 3:e och 9:e ton
som dominerar. Även 7:e, 11:e, 17:e, 27:e och 37:e ton ökar signifikant.
Amplituden för deltonerna 5 och 15 visar på en minskning. Det ska påpekas här att femte
tonen dominerar i många låg- och mellanspänningsnät och att det är oftast 5:e tonen som
överskrider gränsvärden enligt bland annat EN 50160.

29

Figur 4-17. Strömmens (blå) och spänningens (grön) vågform i fas A med bara lågenergilampor
som belysning.

Figur 4-18. Strömmens spektrum i fas A med bara lågenergilampor som belysning.
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Grundtonens spänning, ström och vinkeln mellan spänning och ström mättes för fyra olika
antal av lågenergilampor (ingen, bara i fas B, i fas B och C, i alla tre faser). Resultaten visas i
Tabell 4-1. Strömmen i fas A under mätning 2 är mycket högre än under mätning 1 även om
lasten innehåller samma mängd glödlampor. Skillnaden beror på att induktionshällen har ett
arbetssätt där den växelvis drar låg och hög ström. Skillnaden i ström mellan dessa två
driftlägen är större än skillnaden på grund av utbyte av glödlampor mot lågenergilampor.
Vid varje mätning var strömmen ledande (före) jämfört med spänningen, d.v.s. även med bara
glödlampor var lasten redan kapacitiv. Vinkeln mellan spänning och ström ökar med omkring
7 grader i fas A, med omkring 18 grader i fas B och med omkring 3 grader i fas C.
Tabell 4-1. Grundtonens spänning, ström och vinkeln för varje fas med utbyte av lamporna i tre steg.
Mätning

Fas A
V

I

Fas B
ϕ

V

227,3V 1,94A

1

glödlampor

223,5V 4,81A

12º

2

glödlampor

218,2V 9,05A

6º

2

lågenergilampor

3

glödlampor

3

lågenergi-lampor

4

lågenergi-lampor

º
222,6V 4,64A

224,1V 3,34A

I

229,7V 0,55A

12º

Fas C
ϕ

V

I

ϕ

3º

225V

3,19A

4º

º

225,4V 3,14A

3º

20º

º

º

º

º

228,2V 0,5A

21º

225,3V 2,29A

6º

19º

228,0V 0,48A

21º

224,7V 2,29A

6º

Strömmens effektivvärde minskar med 0,21 A per lampa i fas A och fas B; och med 0,18 A
per lampa i fas C. Det går inte att ge en enkel förklarning på varför minskningen är mindre i
fas C; det är en kombination av olika faktorer. Men slutsatsen är i alla fall att det finns en
tydlig minskning i strömmens effektivvärde vid byte från glödlampor till lågenergilampor.
Grundtonens effektfaktor i varje fas mättes med noll, fyra och sju lågenergilampor (sju, tre
och noll glödlampor). Resultaten presenteras i Figur 4.19. Det som visas är grundtonens
effektfaktor som räknas ut från vinkeln mellan spänningens grundton och strömmen grundton.
Grundtonens effektfaktor refereras ofta till som cos ϕ och om ström och spänning ligger i fas,
som för en glödlampa, är cos ϕ = 1 .
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Figur 4-19. Grundtonens effektfaktor som funktion av antalet lågenergilampor.

Figuren visar tydligt att effektfaktorn går ner när antalet lågenergilampor ökar men
sänkningen är begränsad. Den lägsta effektfaktorn mättes i fas B när alla glödlampor hade
bytts ut mot lågenergilampor. Minskningen av effektfaktorn med 8 % ska jämföras med
minskningen i den aktiva effekten, som är mer än 70 % i fas B. Även om nätet utnyttjas
mindre effektiv kommer minskningen av effektfaktorn inte att leda till en ökad belastning för
nätet.
Strömmens effektivvärde (rms strömmen) visas i Figur 4.20. Vid utbytet av glödlampor mot
lågenergilampor går effektivvärdet ner i alla tre faserna, som visades tidigare i Tabell 4-1.
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Figur 4-20. Strömmens effektivvärde för de tre faserna som funktion av antalet lågenergilampor.
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Som tidigare visats är strömmen som dras av en lågenergilampa ingen sinusvåg utan istället
mycket distorderad. Strömmens totala harmoniska distorsion, THD, visas i Figur 4.21 som
funktion av antalet lågenergilampor. THD värdet beräknas som ett procentvärde av övertoner
relativt strömmens grundtonsamplitud. En del av ökningen i THD är orsakad av sänkningen
av grundtonens amplitud.
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Figur 4-21. Strömmens distorsion (THD) i procent av grundtonen, för de tre faserna, som funktion av
antalet lågenergilampor.

I faserna A och C ökar distorsionen till litet över 10 %. Lamporna en mindre del av lasten i
denna två faser, medan lamporna är en större del av lasten i fas B. Resten av lasten i fas B är
en bärbar dator som också drar en mycket distorderad ström liknande den från en
lågenergilampa. Resultatet är att THD: n blir över 80 % efter det att alla glödlampor har bytts
ut.
Som det visas i Figur 4-22 finns det även en ökning av mellantonsdistorsionen. Det är igen
framförallt i fas B (bärbar dator plus belysning) som mellantonerna växer, men ett
mellantonsinnehåll på 3 % är ändå ett lågt värde.
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Figur 4-22. Mellantonsinnehåll (TID) i procent av grundtonen i de tre faserna, som funktion av antalet
lågenergilampor.

4.5 Förändringar i vågformer vid utbytet
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I detta avsnitt visas strömmens och spänningens vågformer för fyra olika scenarior.
Mätningarna utfördes vid elcentralen och strömmen mättas i alla tre faser och i nolledaren.
Antalet glödlampor minskas från 19 i det första scenariot till noll i det sista. Resultaten visas i
Figur 4-23 till Figur 4-26. I det första scenariot, Figur 4-23, är strömmarna genom fasledaren
nära en sinusvåg medan distorsionen i nollan är lite större. Strömmen i nollan är omkring lika
som strömmen i fas B.
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Figur 4-23. Strömmens och spänningens vågform med bara glödlampor.
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Efter bytet av lamporna i fas B till lågenergilampor, Figur 4-24, ökar distorsionen i fas B
mycket. Laster i dennas fas består då bara en 7 lågenergilampor och en laptop. Men
amplituden (toppvärdet) av strömmen har minskat från omkring 3 A till omkring 1,6 A.
Strömmen i nollan visar faktiskt en mindre distorsion än i förra figuren. Det beror troligen
mest på lasten i fas A som visar en stor ökning i strömmen. Det är mest sannolikt
induktionshällen som är i ett högeffektläge vid denna mätning.
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Figur 4-24. Strömmens och spänningens vågform med glödlampor i fas A och C.

Som nästa steg byttes lamporna i fas C också ut mot lågenergilampor, resultatet visas i Figur
4-25. Strömmen minskar i amplitud (från omkring 6 A till omkring 3,5 A) men distorsionen
visar ingen signifikant ökning.
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Figur 4-25. Strömmens och spänningens vågform med glödlampor i fas A
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Till slut, i scenariot med bara lågenergilampor, Figur 4-26, finns det en viss distorsion i alla
tre faser. Men bara i fas B är vågformen mycket distorterad.
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Figur 4-26. Strömmens och spänningens vågform med bara lågenergilampor.
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5 Mätresultat - högfrekventa störningar och signaler
5.1 Högfrekventa störningar och högfrekventa signaler
De förlopp och störningar som behandlats i de tidigare avsnitten är kopplade till
nätfrekvensen och förekommer under 2 kHz. Nätfrekvensen är i Sverige 50 Hz, men även 60
Hz (i t.ex. USA), 16 2/3 Hz (tågmatning) och 400 Hz (i t.ex. flygplan) förekommer.
I detta kapitel tas två typer av vågformsdistorsion i frekvensområdet över 2 kHz upp, benämnt
som ”högfrekventa störningar” och ”högfrekventa signaler” respektive ”störningar” och
”signaler”. Störningarna är ett ofrivilligt spill ifrån elektroniska laster, signalerna är det som
används vid t.ex. elnätskommunikation och är medvetet pålagda i våra kraftnät. En annan
term som kommer att användas ibland är ”interferens”, det är en situation då en störning eller
en signal påverkar en apparat på ett negativt sätt, det kan vara driftstörningar, direkta skador
eller minskade livslängd. Det ska påpekas att en ”störning” är bara en avvikelse från
spänningen eller strömmens idealform, som i många fall inte ger någon interferens. I det
vanliga språket används ordet ”störning” snarare för det som kallas för ”interferens” här, men
inom elkvalitet och EMC är skillnaden välldefinierad och viktigt.
Rapporten behandlar bara ledningsbundna störningar och signaler som finns kvar under en
längre tid (sekunder eller längre), d.v.s. strålning kommer inte behandlas och inte heller
transienter.

5.1.1

Konkurrerande signalering och dämpning

Kommunikationsutrustning och annan utrustning påverkar ibland varandra. Det kallas då
interferens. Den ena påverkan som sker är att störningar från de elektroniska lasterna stör ut
elnätskommunikationen, så kallad konkurrerande signalering. Den andra påverkan handlar om
att signaleringen dämpas, även kallad shuntning, och sker på grund av de elektroniska
lasternas impedansegenskaper. Shuntningen innebär att högfrekventa störningar och signaler,
”sugs in” i lasten och dels dämpar elnätskommunikationen dels ökar påkänningarna på de
elektroniska lasterna. Följden kan bli driftstörningar eller skador på utrustning.
Hur spridningen av högfrekventa signaler sker i kraftnät, hur den påverkas av antalet anslutna
laster och hur den påverkar elnätskommunikation och apparaters livslängd är nästan inte
studerat. De mätningar som gjorts inom detta projekt är till stor del unika och resultaten
viktiga eftersom det kan ha stor påverkan på elnätskommunikation och på elektroniska lasters
livslängd.

5.1.2

Möjlig interferens vid radiokommunikation

Från 150 kHz och uppåt så har man sedan länge definierat olika radioband för varierande
typer av kommunikation. Idag återfinns svenska frekvensmodulerade radiosändningar, FMbandet, (P1-P5) i frekvensområdet runt 100 MHz. Men det finns även amplitudmodulerad
(AM) radiokommunikation i frekvensbandet mellan 148,5 och 283,5 kHz (långvåg).
Vid låga frekvenser så minskar möjligheterna till att använda radiobandet (den överförda
bandbredden minskar med minskande frekvens på bärvågen) och därför sattes en undre gräns
i normerna för radiobandet till 150 kHz. Eftersom ledningar kan fungera som antenner
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begränsades det tillåtna ”spillet” i våra elnät från anslutna apparater genom normer, satta från
frekvensen 150 kHz och uppåt.
Apparater som kopplas till elnätet konstrueras och provas för att inte leda till interferens i
radiobanden över 150 kHz enligt normer för ”Electromagnetic Compatibility” (EMC). För att
klara proven förses apparaterna ofta med speciella EMC-filter vid nätdelen.

5.1.3

Signaler mellan 9-148.5 kHz

För länge sedan infördes, mellan 9 och 148.5 kHz, två frekvensband för ledningsbunden
kommunikation inom kraftnätet: ett band för elkraftbolag (9 - 95 kHz); det andra
frekvensområdet (95 - 148.5 kHz) för kunderna. När frekvensbandet uppläts fanns inte dagens
switchad kraftelektronik i apparater, en teknik som används för att minska apparatens volym,
vikt och energiförbrukning.
Den första generationen av switchad kraftelektronik gav främst en ökad övertonshalt i
frekvensområdet under 2 kHz som behandlats i det tidigare Avsnitt 4.3 om strömmens
distorsion. I den andra generationen av switchad kraftelektronik har man som ett mål att
minska distorsionen (se Avsnitt 4.1). Detta sker genom att man tvingar strömmen att följa
spänningen som om lasten vore en resistans. Sinuskurvan ”hackas upp” med en hög frekvens
(20-50 kHz) och resultatet är en ström som, beroende av den reglering som används, mer eller
mindre efterliknar den matande spänningen.

5.2 Mätningar enskilda laster
5.2.1

Glödlampor

Som tidigare konstaterats så innehåller glödlampan ingen elektronik, den agerar som en
resistans när den ansluts till elnätet. Strömmen blir en avbild av spänningens kurvform. Finns
det en transient eller en överton i den matande spänningen så återfinns den i strömmen.
Strömmens vågform visas i Figur 5-1 och spektrummet, i frekvensområdet 9 till 95 kHz i
Figur 5-2. Ett 200 ms långt mätfönster användes för att få spektrummet.

Figur 5-1. Spänningens (röd) och strömmens (brun) vågform för en 60-Watt glödlampa.
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Figur 5-2. Glödlampans ström sett i frekvensplanet 9-95 kHz.

En glödlampa har idealt samma resistans oavsett frekvens och tid; med undantag för start
innan lampans glödtråd värmts upp, detta sker med en tidkonstant på omkring 20 ms för en
60-Watt, 230-Volt glödlampa. Direkt vid inkoppling har glödlampan omkring tio gånger lägre
resistans än vid drift, men sedan lampan uppnått driftsvärme så är lasten resistiv och konstant.
I detta avseende, att vara en konstant resistiv last, avviker glödlampan från andra ljuskällor
som kopplas i elnätet t.ex. lågenergilampor och HF-lysrör.
Glödlampor genererar inga mätbara signaler i frekvensområdet 9-95 kHz; det enda som kan
hittas vid mätning är bakgrundssignaler i det matande nätet. Även om det inte gjordes några
direkta mätningar av det, finns det goda fysiska grunder och anvisningar från mätningar att
impedansen av glödlampan i frekvensområdet 9-95 kHz är resistiv och lika med resistansen
vid 50 Hz d.v.s. ca 880 Ω för en 60-Watt, 230-Volt glödlampa. Det finns små variationer av
impedansen vid spänningens effektivvärde som visades i Kapitel 3.

5.2.2

Lågenergilampor

Vid lågenergilampor är spänningen och strömmen inte längre lika i vågform, se Figur 5-3,
medan spänningen fortfarande är sinusformad så kan strömmen dels vara nära noll under
delar av perioden, dels variera kraftigt med tid. Mäter man strömmen till lågenergilampor och
redovisar den i frekvensplanet mellan 9-95 kHz så hittar man, som i Figur 5-4, en
strömkomponent, denna gång vid omkring 40 kHz med amplituden omkring 0,12 mA
dessutom en komponent på två gånger denna frekvens med en amplitud på omkring 10 μA.
Dessa strömamplituder skall jämföras med grundtonsströmmen som för en 11-Watt
lågenergilampa är ca 55 mA d.v.s. ca 450 respektive 5500 gånger högre. Observera att den
vertikala skalan för spektrumet är lika i Figur 5-2 och Figur 5-4.
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Figur 5-3. Spänningens (röd) och strömmens (brun) vågform för en 11-Watt lågenergilampa.

Figur 5-4. Lågenergilampans ström sett i frekvensplanet 9-95 kHz.

De strömövertoner till nätfrekvensens 50 Hz som beskrevs i Kapitel 4 kommer först och
främst ifrån lågenergilampans drivdons första steg, se Figur 5-5, som består av likriktare och
kondensator. Då det matande elnätets transformatorer och generatorer har låg impedans för
detta frekvensområde (upp till 2 kHz) så vandrar dessa övertonsströmmar från lasterna
huvudsakligen uppåt i elnätet mot matningskällan, se vidare Avsnitt 5.3.1

40

Figur 5-5. Principskiss över nätdel för en lågenergilampa. I första delen bestående av likriktare och
kondensator genereras strömövertoner till nätfrekvensen in i elnätet. Från den andra delen som består av
switchtransistor och transformator genereras högfrekventa signaler in i elnätet.

Naturligtvis så kan även andra laster inkopplade i nätet shunta övertonsströmmen men då
handlar det oftast om avstämda shuntfilter som används för just övertonseliminering eller
olyckliga kombinationer av faskompenseringskondensatorer och induktanser i långa ledningar
eller i transformatorer.
För att driva ljuskroppen, längst till höger i Figur 5-5, används en relativt hög frekvens 30
kHz -50 kHz för att få bästa energieffektivitet. Med hjälp av en switchtransistor och en
transformator så kan likspänningen i kondensatorn omvandlas till en lämplig växelspänning
för att driva ljuskroppen i lågenergilampa längst till höger i Figur 5-5.
Det är denna switchfrekvens som gav 40 kHz signalen i Figur 5-3. Andra och tredje ton av
switchfrekvensen finns då vid 80 och 120 kHz. Eftersom det finns begränsningar i emission
över 150 kHz (för att inte störa kommersiell radiokommunikation) väljs switchfrekvensen
ofta så att tredje tonen ligger något under 150 kHz.
Det är spillet från denna omvandling som vandrar ut i elnätet i form av en högfrekvent ström
och storleken av denna beror naturligtvis på lampans konstruktion men beror också på vilken
impedans som strömmen möter när den vandrar ut i elnätet. Denna impedans är en
kombination av det matande nätet och de andra anslutna lasterna.

5.2.3

Diod-lampor

Diod- eller LED 1 - lampor har i princip behov av samma typ av nätdel som lågenergilampan
med den skillnaden att effekten hos ljuskroppen är lägre och att själva belysningselementet
drivs med likspänning.
Det finns åtminstone två grundlösningar på nätdelen i de LED-lampor som marknadsförs
idag. Den ena, Typ A se Figur 5-6, har samma ingångssteg som en lågenergilampa, visad i
Figur 5-5, medan utgångssteget levererar likström i stället för växelström till ljuskroppen
(lysdioden). I Figur 5-6 switchas strömmen genom lysdioden, men en linjärt reglerad
strömgenerator är också möjlig att använda, dock har den lösningen högre förluster.

1

LED= Light Emitting Diode, ljusemitterande diod.
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Figur 5-6. Principskiss över nätdel, Typ A, för en LED- lampa som närmast liknar nätdelen för en
lågenergilampa. I första delen bestående av likriktare och kondensator genereras strömövertoner till
nätfrekvensen in i elnätet. Från den andra delen som består av switchtransistor och transformator
genereras högfrekventa signaler in i elnätet.

Används en switchad lösning så ökar risken att nätdelen levererar en högfrekvent ström ut
mot elnätet på samma sätt som beskrevs om lågenergilampan. Används en linjär reglering
genereras ingen högfrekvent ström från denna del av nätdelen.

Figur 5-7. Principskiss över nätdel, Typ B, för en LED- lampa. I första delen bestående av likriktare och
kondensator genereras strömövertoner till nätfrekvensen in i elnätet. Den andra delen innehåller en krets
som driver lysdioderna, denna drivning kan vara linjär eller switchad.

I Figur 5-7 visas en annan typ av nätdel, Typ B. I denna lösning finns en seriekondensator
före likriktaren. Denna seriekondensator är vald så att den tillsammans med den kondensator
som finns efter likriktaren fungerar som en kapacitiv spänningsdelare. Drivkretsen till
lysdioderna, till höger i Figur 5-7, är en linjärt reglerad strömgenerator. Förlusterna uppstår
framförallt i strömgeneratorn.
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Figur 5-8. Spänningens (röd) och strömmens (brun) vågform för en 2-Watt LED- lampa med nätdel Typ B.

Figur 5-9. LED- lampans ström sett i frekvensplanet 9-95 kHz.

I Figur 5-8 visas spänning och ström in till en LED- lampa försedd med en nätdel Typ B. Här
syns tydligt att strömmen ligger långt före spänningen. Detta är typiskt för en kapacitiv last.
Den aktiva delen av strömmen, d.v.s. den som nyttjas för att få lampan att lysa, kan i detta fall
vara betydligt mindre än den kapacitiva strömmen. Strömmens spektrum visas i Figur 5-9.
Den kapacitiva spänningsdelaren innebär i detta fall att impedansen mellan fas och nolla i
nätdelen minskar med frekvensen och är teoretiskt 1000 gånger lägre vid 50 kHz än vid 50
Hz. I praktiken beror impedansen vid höga frekvenser på de parasitära induktanser och
resistiva förlusterna vid kondensatorerna. Vanligtvis så har elektrolytkondensatorer; som
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används på likspänningssidan (till höger om likriktaren i Figur 5-8) dominerande kapacitiva
egenskaper för frekvenser upp till omkring 10 kHz.
Eftersom dioder bara leder en del av tiden, kommer impedansen att varierar mycket under en
20-ms period. Att få fram impedansen genom att dela spännings- och strömspektra över en
period av 20 ms eller längre ger ingen bra bild av den verkliga impedansen som funktion av
frekvens. Det är därför svårt att mäta den frekvensberoende impedansen.

5.2.4

EMC – filter

I Avsnitt 5.1.2 beskrevs behovet av att begränsa störningar över 150 kHz som kan leda till
interferens med radiotrafik Denna begränsning kan ske på olika sätt. Ett sätt vore naturligtvis
att välja teknik som i sig själv inte genererar sådana störningar, men de energisnåla metoder
som idag finns innebär alla mer eller mindre generering av oönskade signaler. Ett annat sätt är
att begränsa emissionen av störningar genom att använda lämpliga filter.

Figur 5-10. Ett apparatintag med filter även kallat EMC filter, till vänster. Ett sådant filter sitter t.ex. där
elnätet ansluts i en dator. Principskiss för EMC- filtret till höger

Ett typiskt apparatintag med EMC - filter visas till vänster i Figur 5-10; det kan t.ex. hittas där
elnätet kopplas in i en dator. Filtret i figuren är avsett att anslutas i jordat uttag men det finns
motsvarande filter även för ej jordade uttag. I principskissen till höger i Figur 5-10 ser man att
filtret består av kondensatorer och induktanser, de senare magnetiskt hopkopplade.
Störningar som genereras i lasten (anslutet till höger i filtret) möter först två kondensatorer CY
som avkopplar störningar som finns mellan fas – jord respektive nolla – jord. För att begränsa
läckströmmar vid 50 Hz finns det en övre gräns på storleken för dessa kondensatorer.
Störningar från lasten mellan fas och nolla dämpas i detta filter genom en kombination av
induktanserna L1 respektive L2 samt kondensatorn CX. Induktanserna innebär en hög
impedans för höga frekvenser och ligger i serie med störsignalens väg, medan kondensatorn
som har en låg impedans för höga frekvenser ligger parallellt och shuntar störsignalen som
ligger mellan fas och nolla.
Om man modifierar kretsschemat i Figur 5-7 med en kondensator, CX, mellan fas och nolla,
se Figur 5-11, så begränsar man den delen av de högfrekventa strömmar som genereras vid
switchningen till höger i Figur 5-11 och som skickas in till nätet. Men kondensatorn CX
stoppar då inte bara de signaler som kommer från apparaten utan innebär en shuntning av alla
högfrekventa signaler på elnätet.
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Det finns ingen egentlig begränsning för hur stor kapacitans en kondensator CX, som sätts in
mellan fas och nolla för att begränsa högfrekventa signaler, kan ha 2 . Därför så kan
impedansen för höga frekvenser vara låg mellan fas och nolla. Finns det flera apparater med
CX kondensatorer så kan shuntningen och därmed filtreringen av högfrekventa signaler på
elnätet bli betydande.

Figur 5-11. Principskiss över nätdel, Typ A, för en LED- lampa enligt figur 5.5 försedd med en
kondensator CX som filter för högfrekventa signaler.

Ett filter skiljer inte mellan störningar som kommer från switchningen i nätdelen och andra
signaler som kan finnas på elnätet. Därför så kan behovet av att filtrera störningar i
frekvensområdet 9-95 kHz även påverka ”nyttiga” signaler som t.ex. elnätskommunikation
avsedd för att avläsa elmätare.
EMC-filter hos t.ex. datorer är anslutna i elnätet så länge stickproppen är ansluten. Filtret
sitter oftast anslutet före en eventuell mekanisk avstängningsknapp vilket innebär att
stickproppen måste dras ur vägguttaget för att filtret ska kopplas ifrån elnätet. Att stänga av
datorn eller ha den i stand-by minskar den aktiva effekten och emission av störningar men
hindrar inte HF-strömmar från att dras in i datorn. Så länge datorn är ansluten till elnätet så
kommer filtret att påverka impedansen för höga frekvenser och då främst CX kondensatorn
som sitter ansluten mellan nolla och fas direkt mot nätet som visas i Figur 5-10.
För en kondensator sjunker impedansen med ökande frekvens, för en spole är förhållandet det
motsatta d.v.s. impedansen ökar med ökande frekvens. En kondensator på 2 µF har en
impedans på 1590 ohm för nätfrekvensen 50 Hz men vid 50 kHz har samma kondensator bara
impedansen 1,59 ohm. Den kapacitiva 50 Hz strömmen i en kondensator på 2 µF är ca 150
mA vid 230V, men vid 50 kHz behövs det bara 0,23 V för att ge en ström på 150 mA.

5.3 Mätningar av totala lasten
I Avsnitt 3.4 redovisades mätningar då totalt 19 stycken 60 W glödlampor byttes till samma
antal 11 W lågenergilampor. I detta avsnitt redovisas mätningar i frekvensområdet över 2 kHz
för samma experiment.
Lågenergilamporna som användes var slumpvis utvalda av olika fabrikat. Ström och spänning
mättes för de tre faserna samt för strömmen i nolledaren. Hur fördelning av lasterna var över
faserna i modellhuset i labbet framgår av Tabell 3.2.
2

Den enda begränsningen som möjligen finns är att det ställs gränser på inkopplingsströmmar av apparater.
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5.3.1

Övertoner upp till 2 kHz i elnät

I detta avsnitt behandlas strömmens distorsion från elapparater i frekvensområdet upp till 2
kHz. Då flera apparater ansluts i ett lågspänningsområde adderas dessa övertonsströmmar från
varje apparat. Hur stor summan av övertonsströmmarna blir beror både på amplituden och på
fasläget hos de övertoner som adderas.
Två övertoner som har samma frekvens, samma amplitud men helt ur fas i förhållande till
varandra (180o i fasskillnad) tar ut varandra, elimineras, och den resulterande strömmen av
dessa två blir noll. Två övertoner som har samma frekvens, samma amplitud men är helt i fas
i förhållande till varandra (0o i fasskillnad) adderas och den resulterande strömmens amplitud
blir dubbel. Finns det flera frekvenser i en den distorterade strömmen adderas de på samma
sätt.

Figur 5-12. Övertoner i frekvensområdet upp till 2 kHz vandrar främst bakåt mot elnätets
matningspunkt.

Om två identiska apparater som genererar identisk övertonsström parallellkopplas så är
övertonsspektrat identiskt till amplitud och fasläge och summan en dubblering av
övertonsströmmen. Dessa övertonsströmmar som summerats från lasterna vandrar
huvudsakligen uppåt i elnätet mot matningskällan, se Figur 5-12. Detta eftersom det matande
elnätets transformatorer och generatorer har låg impedans för detta frekvensområde.
Vid mätningarna med testhuset har det varit möjligt att verifiera hur övertonerna summeras
och i huvudsak vandrar mot matande krafttransformator. Central 72 i Figur 5-12 är elcentralen
där testhuset är anslutet och där summaströmmen i faserna och nolledaren mäts.
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En mätning av sammanlagringseffekten vid lågfrekventa övertoner visas i Figur 5-13,
övertonerna i den totala strömmen är omkring lika som summan av övertonerna i de enskilda
lasterna.

Figur 5-13. Jämförelsen av fasströmmarna i frekvensområdet upp till 1 kHz. Övre grafen till vänster
visar totala fasströmmen, till höger fasströmmen till en lågenergilampa (last A). Nere grafen till vänster,
fasströmmen till en lågenergilampa (last B), till höger fasströmmen till en lågenergilampa (last C).
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5.3.2

Högfrekventa signaler 9-95 kHz i elnät

Figur 5-14. Högfrekventa signaler i frekvensområdet 9-95 kHz vandrar i större utsträckning mellan
apparater än bakåt mot elnätets matningspunkt.

Figur 5-15. Jämförelse av fasströmmar i frekvensområdet 9-95 kHz mätt i testhus enligt Figur 5.11. Övre
grafen till vänster visar totala fasströmmen, till höger fasströmmen till en lågenergilampa (last A). Nere
grafen till vänster, fasströmmen till en induktions häll (last B), till höger fasströmmen till fyra
lågenergilampor (last C).
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Till skillnad ifrån övertoner så har det matande nätet vanligtvis en högre impedans mellan fas
och nolla i frekvensområdet 9-95 kHz än impedansen i de elektroniska lasterna, skillnaden
snarast ökar vid högre frekvens. Det innebär att utbredningen av strömmar i frekvensområdet
9-95 kHz, se Figur 5-14 och Figur 5-15 ofta är annorlunda än vad som är känt för övertoner,
se Figur 5-12 och Figur 5-13.

5.3.3

HF strömmar mellan laster i testhuset

Vid en mätning anslöts olika laster till en fas i testhuset och strömmen i frekvensområdet 9-95
kHz registrerades, se Figur 5-15, dels vid säkringscentralen (central 72) och dels direkt vid
lasterna. Uppe till vänster i Figur 5-15 syns summaströmmen i centralen, amplituden är inte så
hög men tydlig i frekvensområdet strax under 40 kHz. Strömmen, till en enskild
lågenergilampa, last B som visas uppe till höger i Figur 5-15 har i stort samma
frekvensinnehåll som summaströmmen men med något lägre amplitud.
De två övre frekvensgraferna i Figur 5.12 ser nästan likadana ut. Om enbart dessa båda
frekvensgrafer jämfördes så skulle den slutsatsen kunna dras, att all ström från last B, en
enskild lågnergilampa, går uppåt mot matningskällan precis som med övertoner via central 72
i Figur 5-14. Men eftersom det i de andra frekvensgraferna finns fler laster med ström i
samma frekvensområde så måste enbart en liten del av den ström som genereras i lasterna
vandra uppåt och merparten av strömmen gå mellan lasterna.
I frekvensgrafen nere till höger i Figur 5-15 (Last C, som innehåller fyra lågenergilampor) är
det dominerande frekvensinnehållet lika som för de andra lasterna, men amplituden
mångdubbelt högre. Då frekvens och amplitud inte återfinns i summaströmmen, måste detta
innebära att all ström med frekvensinnehåll strax under 40 kHz och strax under 20 kHz från
dessa fyra lågenergilampor inte vandrar uppåt mot matningskällan utan att merparten shuntas
in i andra laster.
Det är ur dessa mätningar svårt att avgöra strömmens vägar, var den genereras och var den
shuntas. I frekvensgrafen nere till vänster, som gäller en induktionshäll, syns en kraftig
amplitud strax under 40 kHz men även strax under 20 kHz lik den från fyra lågenergilampor.
Det går inte ur dessa mätningar säkert bestämma vad induktionshällen genererar och vad den
tar emot men det syns tydligt i dessa mätningar och ur andra mätningar som inte redovisas
här, att ett utbyte av högfrekventa strömmar sker mellan laster.
Det som visats med de gjorda mätningarna i testhuset är, att om ökande antal elektroniska
laster ansluts i ett hus ökar inte nivåerna i frekvensområdet 9-95 kHz på nätet nämnvärt, det
kan till och med minska. Detta avviker från hur övertoner (upp till 2 kHz) breder ut sig och
ger också andra konsekvenser. Att högfrekventa strömmar går mellan lasterna innebär att den
enskilda lasten riskerar att ta emot mer högfrekvent ström (högre amplitud, fler frekvenser) ju
fler laster som ansluts. Om lasterna, som här har studerats, skadas eller på annat sätt påverkas
av detta är inte känt. Inga skador eller annan interferens har noterats under mätningarna som
pågick under sammanlagt mellan 20 och 40 timmar, men långtidseffekter har ej studerats.
När laster ansluts i andra hus, och om impedansen då sjunker där i frekvensområdet 9-95 kHz,
så kan högfrekventa strömmar färdas ut från testhuset och in i lasterna i det andra huset. Att
högfrekventa strömmar går mellan laster i olika hus kan i en mätning utanför laboratoriet vara
svårt att skilja från att strömmarna går uppåt mot matningskällan och måste därför vägas in
vid mätningar utanför laboratoriet.
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5.3.4

Högfrekventa strömmar utifrån och in i testhuset

De högfrekventa strömmarna kan naturligtvis även vandra in i ett hus om det finns andra
laster anslutna utanför huset som emitterar störningar eller vid elnätskommunikation. Även
här innebär det att i en mätning då man inte har kontroll på laster och signalkällor, t.ex. kan
flytta eller stänga av dem, är det svårt att avgöra källor till de högfrekventa strömmarna. Ett
exempel visas i Figur 5-16. Figuren visar en mätning då högfrekventa strömmar uppstår både
i och utanför testhuset: de röda cirklarna visar strömmar som kommer utifrån och de blå
cirklarna visar strömmar som kommer inifrån testhuset.
Uppe till vänster i Figur 5-16 visas den totala fasströmmen mellan 20 och 60 kHz vid central
72 (i Figur 5-14). Lasterna som är anslutna i punkterna Last A, Last B och Last C redovisas i
de övriga frekvensgraferna. Vid ca 28 kHz syns en kraftig men smal ”topp”. Denna frekvens
genereras utanför testhuset vilket har verifierats genom att påverka lasten. På de återstående
tre frekvensgraferna återfinns 28 kHz ström men med lägre amplitud.
Mellan 42 till 48 kHz återfinns ett antal toppar i alla frekvensgraferna i Figur 5-16 markerat
inom blå ring. Amplituden i det frekvensområdet är lägst uppe till vänster där central 72 (i
Figur 5-14) är, d.v.s. lägst nivå vid den gemensamma matningen till alla lasterna och störst
mellan lasterna. På samma sätt som i Figur 5-15 går här strömmarna mellan lasterna i
testhuset.
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Figur 5-16. Röda cirklar visar hur högfrekventa strömmar som kommer från nätet fördelar sig på alla
anslutna laster beroende på dess impedans. Blå cirklar visar hur högfrekventa strömmar som alstras inne
i huset sprids i begränsad omfattning ut till nätet medan de påverkar andra anslutna laster inne i huset i
högre grad.

5.3.5

HF strömmar vid stand-by

I Avsnitt 5.2.4 beskrivs EMC filtret och att det brukar vara inkopplad mellan fas och nolla så
länge stickproppen är ansluten även om apparaten är avslagen eller i stand-by läge.
Kombinationen av en LCD TV som står i stand-by läge i testhuset med samtidigt pågående
elnätskommunikation mellan en elmätare och dess koncentrator visas i Figur 5-17.
Kommunikationen pågår endast en kort stund och är på frekvensen 12.5 kHz men
strömamplituden blir i detta fall betydande, drygt 2A i toppvärde, och kan innebära att själva
kontakten mellan elmätaren och dess koncentrator kan vara svår att upprätthålla. Även om
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kommunikationen normalt pågår endast en kort stund så kan en starkt dämpad signal innebära
att upprepad signalering måste ske eller att repeaters behövs.
I Figur 5-18 visas spänning och ström till en LCD TV i stand-by läget utan
elnätskommunikation och i Figur 5-19 visas vad som händer om en luft/luft värmepump är
ansluten på samma fas som LCD TV:n i stand-by. Då är strömmen pulserande och knappt 0,5
A i toppvärde. Strömmens utseende kan variera om arbetsläget i luft/luft värmepumpen
varierar men det är möjligt att strömmen in till CX kondensatorn i LCD TV:n kan se ut som
bilden visar under lång tid.
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Figur 5-17. Spänning (grön) och ström (blå) till en LCD TV (i stand-by) med elnätskommunikation.
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Figur 5-18. Spänning (grön) och ström (blå) till en LCD TV (i stand-by) utan annat anslutet.
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Figur 5-19. Spänning (grön) och ström (blå) till LCD TV (i stand-by) med värmepump.

Figur 5-20 visar ett spektrogram av strömmen till LCD-TV i stand-by och samtidig
elnätskommunikation (samma ström som i Figur 5-17). Frekvensen ligger lodrät (högsta
frekvens längst upp), tiden löper vågrät (från vänster till höger) och amplituden visas i en
färgskala (avbildad till höger) där rött är högst amplitud och blått lägst.
Det breda mörkröda bandet längst ned i frekvensskalan är kommunikationsfrekvensens
grundton 12.5 kHz; vid 25 kHz återfinns en ljusare röd pulserande andraton och vid 37.5 kHz
en kontinuerlig ljusröd tredjeton med ett smalt blått inslag. Den pulserande 25 kHz strömmen
återkommer var 10: e ms och bedöms komma från att likriktarbryggan i nätdelen leder en kort
stund var halvperiod, se vidare Figur 5-23. Även strömmens tredjeton vid 37,5 kHz har inslag
av pulser varje 10:e ms.
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Figur 5-20. Spektrogram av strömmen till LCD-TV i stand-by och samtidig elnätskommunikation.
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5.3.6

Modulation av de högfrekventa strömmar

Figur 5-21 En switchad nätdel (vänster) till en LED- eller diod-lampa (till höger) innehållande en
likriktare och glättningskondensator.

I en switchad nätdel innehållande en likriktare och glättningskondensator, visad i Figur 5-21
är nätströmmen inte kontinuerlig. Strömmen pulserar, med en början strax före spänningens
toppvärde och strömmen slutar flyta vid toppvärdet, som visas till höger i Figur 5-22. Om det
finns samtidiga högfrekventa strömmar och CX kondensatorn är liten eller saknas, som i
spektrogrammet i Figur 5-20, kan man tydligt se att den högfrekventa strömmen pulserar, den
moduleras av nätströmmen.
I Figur 5-22 är detta tydligt. Den blå strömmen är en kombination av nätströmmen med dess
övertoner och elnätskommunikationsströmmen på 12.5 kHz. Det var en sådan pulsation som
även återfanns i spektrogrammet i Figur 5-20. När dioden leder på grund av att nätspänningen
är högre än kondensatorspänningen så kan även kommunikationsströmmen på 12.5 kHz
kopplas in till kondensatorn, impedansen är låg i kondensatorn vid 12.5 kHz och därför så blir
strömmen relativt hög.
Figur 5-23 visar ett spektrogram av strömmen till vänster i Figur 5-22 Längst ned syns den
pulserande elnätskommunikationsströmmen med blå bakgrund och i själva spektrogrammet i
mitten ser man dessutom att det bildats störningar på frekvenser som är ett helt multipel 3 av
12.5 kHz. Dessa störningar bildades inte när kommunikationsströmmen gick genom
kondensatorn CX (jfr spektrogrammet i Figur 5-20).

3

Man kan referera till dessa störningar som ”övertoner av kommunikationsfrekvensen” men vi ska bortse från
det här för att inte blanda med övertoner av kraftsystemets grundfrekvens på 50 Hz.
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Figur 5-22. Till vänster visas spänning (grön) och ström (blå) till en lågenergilampa med
elnätskommunikation, till höger utan elnätskommunikation

Störningar på multipel av kommunikationsfrekvensen innebär i praktiken att störningar uppstår
på ett antal nya frekvenser, med fallande amplitud, gentemot den ursprungliga frekvensen, och
kan hamna ovanför 95 kHz som är övre gränsen för denna typ av elnätskommunikation. Dessa
nya frekvenser kan interferera med elnätskommunikation som används av kunder.
Naturligtvis så gäller denna typ av modulation som visas i Figur 5-23 även andra signaler och
störningar på elnätet liknande elnätskommunikationen. Denna modulerande verkan, på en
högfrekvent signal eller störning, av en switchad nätdel (som är vanlig både i ljuskällor och i
andra elektroniska laster) innebär att HF strömmar sprids ut över ett större frekvensområde. Till
slut så kan detta betyda att det som från början är signaler eller störningar på diskreta frekvenser
alltmer kommer att likna en bred brusmatta i ett stort frekvensområde.
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Figur 5-23. Spektrogram som visar störningar på multipel av kommunikationssignalens frekvens.
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Figur 5-24. Hur mycket en lågenergilampa påverkar/påverkas av signalering beror på var på
spänningskurvan signalen finns.

Att impedansen för höga frekvenser varierar syns även tydligt i Figur 5-24 som även det är en
switchad nätdel. Här är signaleringen pulsad men ligger tidsmässigt i fas med att dioderna i en
nätdel börjar leda, impedansen för signaleringsfrekvensen minskar under signaleringsperioden
och strömmen ökar. Denna amplitudökning i slutet av signalpulsen finns inte när
signaleringen sker i ett tomt nät vilket verifierar att det faktiskt är den switchade nätdelen som
orsakar en impedansminskning för den aktuella frekvensen.
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Figur 5-25. LED-lampa med kondensator som förkopplingsdon, Typ B

Figur 5-26 Spänning (grön) och ström (blå) för lampan i Figur 5-21

Det finns en skillnad i denna modulationseffekt mellan de olika typerna av nätdelar till LED
lampor som redovisades i Avsnitt 5.2.3. I Figur 5-21 ser vi att en LED-lampa med
kondensator som förkopplingsdon, Typ B. Som det visas i Figur 5-26 har den en längre
inkopplingstid av dioderna och därigenom påverkar denna nätdel HF- strömmen under längre
tid än den konventionella nätdelen för en LED-lampa, Typ A, som visas i Figur 5-21 och
Figur 5-28
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Figur 5-27 LED-lampa med likriktarbrygga och glättningskondensator, Typ A

Figur 5-28 Spänning (grön) och ström (blå) för lampan i Figur 5-27.

5.3.7

Elektroniska laster har individuella egenskaper för HF strömmar

I Figur 5-29 visas att olika lågenergilampor med samma märkeffekt tillverkade av olika
fabrikanter har tydliga skillnader i kurvform på strömmen när de matas med samma
nätspänning.
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Figur 5-29 Ström och Spänning för fyra olika 11 W lågenergilampor

Under mätningarna har det dessutom visat sig att egenskaperna för högfrekventa strömmar
skiljer sig mycket mellan olika lampor. Detta gäller inte enbart de lampor som tillverkats av
olika fabrikanter utan gäller även lampor som till synes sett identiskt ut på utsidan. Det är
alltså inte möjligt att klassificera identiska lampor till beteckning och utseende som om de
hade identiska egenskaper gällande högfrekventa strömmar. Frekvensspektrummen för
strömmen mellan 9 och 95 kHz till de fyra olika 11 W lågenergilampor som visades i Figur
5-29 återfinns i Figur 5-30. Här är det också viktigt att komma ihåg att de fyra olika lamporna
kan ha olika impedansegenskaper för höga frekvenser och därmed dra till sig olika mycket
HF-ström från det yttre nätet.
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Figur 5-30 Frekvensspektra för Strömmen mellan 9 och 95 kHz till fyra olika 11 W lågenergilampor
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6 Slutsatser
De ljuskällor och övriga apparater som studerats under detta projekt är enbart en bråkdel av
dem som kan hittas på marknaden och tillflödet av nya elektroniska laster och nya
kretslösningar förväntas att bli stort. Ljuskällorna som provats här, är enbart en liten del av de
nya laster som förväntas anslutas till våra distributionsnät under överskådlig tid. Resultaten
bedöms ändå ge en relativt överskådlig bild av vad som kan förväntas i elnät med
övervägande andel elektroniska laster. Noteras bör att mikrogenerering av el i
hushållsanläggning och laddning av elfordon inte ingått i denna studie.
Några av de resultat som kunnat visas under detta projekt kan sammanfattas till:
-

energiförbrukningen minskas tydligt genom införande av energisnål belysning.

-

den lågfrekventa nätpåverkan (under 2 kHz) är ringa, vid utbyte av glödlampor till andra
ljuskällor med motsvarande ljusstyrka i våra bostäder. Strömövertonerna ökar men
samtidigt så minskar grundtonsströmmen.

-

bedömningen är också, att ett utbyte av laster, från befintliga resistiva/induktiva till 100
% elektronisk last (alla apparater), i våra bostäder inte skulle ge några problem i det
lågfrekventa området bl.a. genom att våra nät idag är generöst dimensionerade; även om
frågan genom detta projekt inte är helt utredd.

-

vid nybyggnad i kombination med ökande mängd elektroniska laster ska den lågfrekventa
nätpåverkan tas med i design och dimensionering av anläggningen.

-

den ökande kapacitiva strömmen som tillkommer med vissa typer av belysning syns inte
som ett problem för tillfället då det bara minskar behovet av kondensatorbatterier i
mellanspänningsnätet.

-

vid nybyggnad och vid kablifiering av luftledningsnät i kombination med ökande mängd
elektroniska laster ska den ökande kapacitiva strömmen tas med i design av
anläggningen.

-

eftersom de högfrekventa strömmarna verkar vandra i huvudsak mellan apparaterna
kommer själva nätet (lasterna exkluderade) inte att bli påverkat i någon större
utsträckning. Det bör dock utredas om eventuella reflexions- eller resonansfenomen kan
uppstå.

-

utbytet av högfrekventa signaler mellan apparater som visats i projektet, kan möjligen ge
upphov till driftstörningar eller skador på apparater.

-

apparater kan möjligen störa avläsning av elmätare via elnätet vilket vanligtvis sker i
frekvensbandet 9-95kHz. Apparater kan störa antingen som en källa till störsignaler eller
genom att kommunikationssignalen shuntas i apparaten. I projektet har tydligt visats att
apparater både kan uppvisa en låg impedans och en impedans som varierar i
signaleringsområdet under en period av nätfrekvensen.
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-

apparater kan i vissa fall skapa övertoner till de frekvenser som används vid
elnätskommunikation, detta innebär en spridning (uppåt) av frekvenser. Konsekvenserna
är med detta projekt inte färdigt utredda men fenomenet kan innebära förflyttning av
störfrekvenser till inte önskade frekvensområden.

-

för att beskriva HF fenomen på ett teoretisk sätt, inklusive definitionen av impedans (som
i grunden är ett matematisk begrep) behövs en större satsning. Projektet har fokuserat på
att göra framställningen av mätresultateten på ett lättbegripligt sätt.

-

växelverkan mellan apparater samt mellan apparater och nät är komplex och inte lätt att
förstå och denna växelverkan är med detta projekt inte färdigt utredd

Redovisningen är långt ifrån heltäckande men visar tydligt den stora skillnaden mellan
utbredningen av strömmar i kraftnät beroende på frekvens och den stora skillnaden i
egenskaper mellan olika typer av elektroniska laster.
Dessa skillnader i egenskaper kan synas harmlösa men har och kommer att ha en stor
betydelse dels för den automatiska avläsningen av elmätare via elnätet som används idag och
dels för drift och livslängdsfrågor för anslutna apparater. Dessa frågor kommer troligtvis att få
en större betydelse när alltfler laster blir elektroniska. Detta inte minst därför att antalet
enheter ökad dramatiskt, att uppgraderingen av elinstallationerna i befintliga bostäder går
långsamt samt att kunskapsnivån om samspelet mellan olika typer av laster och mellan laster
och matande nät är låg.
Även om mätningarna har utförts i en hushållsanläggning med hushållsapparater anslutet till
ett lågspänningsnät så kan man förvänta sig liknande resultat vid mätningar i industrinät
(generering eller belastning), med då på en högre ström och spänningsnivå.
Projektet har tydligt visat att våra dokumenterade kunskaper om frekvensområdet över 2 kHz
är bristfälliga. En brist som är allvarlig främst med tanke på att mängden elektroniska laster
ökar i snabb takt och eventuella kunskapsbrister gällande störningar och hållbarhet blir
kostsamma om de inte åtgärdas i tid.
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