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Sammanfattning 

Verktyg som analyserar och detekterar problem på ett trefasnät kan spara tid och 
minska energiförbrukningen för industrin. Dagens utbud av trefasloggers har an-
tingen ett mycket högt pris eller begränsad funktionalitet.  

Det här examensarbetet undersökte huruvida en prototyp för en trefaslogger med 
transientdetektering kunde produceras och säljas för under 4000 SEK. Arbetet in-
nebar i huvudsak elektronikutveckling. Utifrån funktionsundersökningar planera-
des hårdvaran och komponenter valdes, varpå fullständigt kretsschema och PCB-
ritning utvecklades. Resultatet visade att en trefaslogger med transientdetektering 
kunde tillverkas och säljas för cirka 3300 SEK inkluderat 25% försäljningsmargi-
nal.  
Arbetet utfördes hos Motion Control i Västerås på efterfrågan av ABB Robotics.  

Nyckelord 
Trefaslogger, transientdetektering, elkvalitet, elektronikutveckling, mätinstru-
ment, PCB, elektronikschema 

  



 

 
 

 
 

  



 
 
 
 
 

Abstract 

Tools that can analyse and detect problems on a three-phase grid can save time and 
decrease energy consumption in the industry. The range of products available on 
today’s market either comes with a steep price, or limited functionality. 

This thesis examined the possibility of developing and producing a three-phase 
logger with transient detection, that could be sold for less than 4000 SEK including 
sales margin. The work mainly consisted of hardware development. The choice of 
hardware emanated from function analyses, whereupon a complete schematic- and 
PCB-design was developed. The result showed that a three-phase logger with tran-
sient detection could be produced and sold for approximately 3300 SEK, including 
a 25 % sales margin. The thesis was done at Motion Control in Västerås at the re-
quest of ABB Robotics. 

Keywords 
Three-phase logger, transient detection, energy quality, hardware development, 
analysis tool, PCB, hardware schematic 

  



 

 
 

 
 

  



 
 
 
 
 

Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till alla medarbetare på Motion Control för det vänliga 
mottagandet. Ett extra tack till Christer Gerdtman, Fredrik Lundh, Robert Hillman, 
Niklas Ernmark och Christian Selander. Att ni lagt ner tid och engagemang och de-
lat er kunskap har betytt mycket för projektet och vår personliga utveckling.   
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1. Inledning 

För att detektera och analysera avvikelser i kvalitet på ett trefasnät krävs avance-
rade mätverktyg. Störningar på elnätet kan orsaka stora kostnader, framförallt om 
de förekommer i en industrimiljö. Det är därför av stor vikt att kunna härleda fel 
till dess ursprungskälla [1]. Om felkällan är känd kan den åtgärdas eller hjälpa till 
att utesluta fel i andra system.  

1.1 Problemformulering 
ABB Robotics system för stresstester av robotarmar har vid vissa tillfällen startat 
om av okänd anledning. För att utreda orsaken bakom beteendet har Motion Con-
trols konsult på ABB Robotics uppmanat till ett projekt gällande utveckling av en 
trefaslogger. Trefasloggern skall vara ett felsökningsverktyg som kan mäta ett tre-
fasnät och detektera förekomst av spännings- och strömtransienter. 

Det finns flera produkter på marknaden som kan mäta och analysera ett trefasnät.  
Dessa har dock enligt ABB, onödigt bred funktionalitet eller för hög kostnad för att 
vara ett alternativ. Önskemål finns om en kostnadseffektiv modul i portabelt for-
mat för att enkelt kunna installeras på olika platser vid olika tillfällen. 

1.2 Målsättning 
För att fastställa projektets delmål genomfördes i huvudsak en intervju med Mot-
ion Controls konsult på ABB Robotics och projektets beställare, Fredrik Lundh. 
Utifrån önskemålen från Fredrik sammanställdes en kravspecifikation som kan 
läsas i sin helhet i bilaga B. Målsättningen för utvecklingen baseras på kravspecifi-
kationen. Prototypen för trefasloggern ska:  

• Kunna mäta spänning och ström på de tre faserna 
• Ha genomföring av faserna för att kunna anslutas i serie med trefasnätet 

och den valda apparaturen 
• Ha tillgång till digitala 24 Vdc in- och ut signaler för anslutning till andra 

industrienheter 
• Vara utrustad med USB-gränssnitt och Bluetooth för kommunikation och 

överföring av loggade mätvärden 
• Kunna strömförsörjas av en alternativ strömkälla vid strömavbrott eller ur-

koppling av trefasnät.  
• Kunna tillverkas och säljas för ett maximalt pris på 4000 SEK inklusive för-

säljningsmarginal 

Hårdvaran ska vara förberedd för de mjukvarufunktioner som efterfrågas i bilaga 
B. Val av komponenter baseras på funktionsundersökningar i kapitel 3. Denna rap-
port ska undersöka om målsättningen kan uppnås till ett försäljningspris på max 
4000 SEK. 
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1.3 Avgränsningar 
Projektet ska ta fram produktionsunderlag för hårdvara till en trefaslogger. Hård-
varumässigt avgränsas mätning till spänning och ström på de tre fasledarna. Mjuk-
varuutveckling påverkar inte prototypens slutpris och ligger därför utanför rappor-
tens omfattning. Däremot ska hårdvaran vara förberedd för samtliga mjukvaru-
funktioner som efterfrågats i kravspecifikationen för en vidareutveckling från pro-
totyp till produkt.  

Avgränsningen baseras på kravspecifikationen i bilaga B och den förväntade tidsåt-
gången för de olika funktionerna som sammanställs i bilaga B, tabell 2 och 3. B. 

1.4 Motion Control 
Motion Control bedriver produktutveckling av elektronik och mjukvara. Företaget 
erbjuder även konsulttjänster inom process- och produktutveckling inom data- och 
elektronik. [2] 

1.5 ABB Robotics 
ABB Robotics arbetar med modulbaserade tillverkningssystem samt produktion, 
leverans och service av industrirobotar [3]. 

1.6 Författarnas bidrag till examensarbetet 
Daniel Krumlinde Lundvall har bidragit till arbetet kring förundersökning, funkt-
ionsundersökning, elektronikdesignspecifikation, simuleringar samt större delen 
av schemaritningen. 

Jacob Odenbrand Linder har bidragit genom arbete med förundersökning, funkt-
ionsundersökning, elektronikdesignspecifikation och delar av schemaritningen. 
Han har även tagit fram PCB-ritningen. 

Arbete kring teknisk dokumentation och ritningar över elektronikschema och PCB 
har handletts och granskats av anställda på Motion Control.  
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1.7 Akronymer 
 

CSV ”Comma Separated Values”. CSV-filer används i pro-
gram som sparar data i tabeller, exempelvis Excel. 
  

A/D ”Analog to Digital”, analog till digital. 
  

AC ”Alternating Current”, växelström. 
  

BSD-licens Mjukvarulicens. Mjukvaran är fri att användas kommer-
siellt. 
  

Brytfrekvens Den frekvens då ett filter dämpar en signal med -3 dB. 
Noteras som !". 
  

DC ”Direct Current”, likström. 
  

Divide and conquer En problemlösningsmetod, vanlig inom programme-
ring. Dela upp problem och lös dess delproblem. 
  

DSP ”Digital Signal Processor”, digital signalprocessor. 
  

Flyttal Aritmetik som representerar ett decimaltal:  
#$%&$!$'(&) ∗ +(#,-./0,01 	→ 123 ∗ 1089 = 1,23 
  

Footprint Gällande komponentstorlek. Den yta en komponent 
upptar på ett kretskort, samt placering av pinben. 
  

I/O ”Input/Output” 
  

LCD ”Liquid Crystal Display”, en displaytyp. 
  

LED ”Light Emitting Diode”, lysdiod. 
  

LFBGA ”Low Profile Fine-Pitch Ball Grid Array”, en typ av kaps-
ling för integrerade kretsar. 
  

MCU ”Micro Controller Unit”, Mikrokontroller. 
  

Middleware Mjukvara som agerar brygga mellan operativsystem och 
applikation. 
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N/A ”No Answer” 
  

Open source Öppen källkod. 
  

PCB ”Printed Circuit Board”, mönsterkort. 
  

Rekursion Ett programmeringsverktyg. En rekursiv funktion defi-
nieras med hjälp av referenser till sig själv. 
  

rms ”Root Mean Square”, effektivvärdet av en sinussignal. 
 

Sampel Ett diskret mätvärde av en kontinuerlig signal. 
  

SD ”Secure Digital”, lagringsenhet. 
  

SDRAM ”Synchronous Dynamic Random-Access Memory”, ett 
typ av RAM-minne. 
  

Silkscreen Tryck på PCB som visar komponentplacering 
 

sps ”Samples per second”, antal samplingar per sekund. 
  

Triggning Ett visst villkor som får loggern att spara mätningar 
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Figur 2.1 - Graf trefasspänning 

2. Teori och bakgrund 

Följande kapitel går igenom teoretisk kunskap om trefasnätet och de problem som 
uppstår vid olika typer av avvikelser i elkvalitet. Dessutom behandlas olika typer av 
överspänningsskydd, samplingsteori och algoritmers komplexitet.    

2.1 Trefas växelspänning 
Överföring av energi i elnätet sker i regel alltid genom trefas växelspänning. Förde-
len med ett sådant system är att optimal effekt kan överföras med lägst antal le-
dare. [4] 

Trefas består av tre stycken växelspänningar med en fasförskjutning på 120 grader 
relativt varandra enligt formel 2.1-2.4 [4]. Fasernas förskjutning illustreras i figur 
2.1.   

<=(?) = <A=(?)#$&B?	[D]    (2.1)	

<9(?) = <A9(?)sin	(B? − 120°)	[D]   (2.2)	

<K(?) = <AK(?)sin	(B? − 240°)[D]    (2.3)	

<(?) = 	<A(?)#$&B?	[D] = #Mä&&$&%O&#	PQPO&?(&RäS)O	 	 (2.4)	

<A = #Mä&&$&%O&#	%S<&)?Q&#(PMT$?<)		 	 	 	

B = %S<&)?Q&O&#	R$&'OT!SO'RO&#	 	 	 	

? = ?$)		 	 	 	 	 	

 



 

 
6  |  TEORI OCH BAKGRUND 
 

 

 

För att överföra trefas växelström används totalt fem ledare varav tre ledare till-
handahåller spänning. Spänningens effektivvärde beräknas enligt formel 2.5 och 
betecknas ”rms” (Root Mean Square). Resterande två ledare är neutralledare och 
skyddsledare. Skyddsledaren får endast anslutas till nolledare i en el-central. Då fel 
uppstår i systemet och exempelvis ett hölje blir strömförande, ska strömmen ledas 
genom skyddsledaren tillbaka till nolledaren i el-centralen. Formel 2.6 visar förhål-
landet mellan huvudspänning och fasspänning. [5]  

U =
VW

√9
		 	 	 	 	 (2.5)	

	

UY = UZ√3	 	 	 	 	 (2.6)	
 

2.2 Elkvalitet 
Samhället blir allt mer beroende av elektricitet som en effektiv energikälla. Det har 
lett till en ökad medvetenhet om elnätets kvalitet. Elkvalitet är ett samlingsbegrepp 
för avvikelser från ideala spänningsförhållanden. [6] Problem med elkvalitet upp-
skattas kosta Sverige över 2250 Mkr per år [1].  I en rapport från Council of Euro-
pean Energy Regulators (CEER) listas ett antal typer av störningar som anses ha 
negativ påverkan på elnätet [6,7], något som följande kapitel kommer behandla. 

2.2.1 Spänningsdippar och höjningar 
En spänningsdipp (figur 2.2) innebär en spänningssänkning som pågår under mer 
än 20 ms där den nominella spänningen sjunker med från 10%  till fullständigt 
bortfall [1], [8]. Dippar kan ske då något strömkrävande ansluts till nätet, eller vid 
blixtnedslag som leder till att faserna kortsluts [8,9]. Då dippar är en relativt lång-
sam företeelse påverkas spänningens effektivvärde [1]. Spänningsdippar påverkar 
framförallt industriella processer då produktionen i värsta fall tas ur bruk under ett 
flertal minuter [9].  

 
  

Figur 2.2 – Spänningsdipp [1] 
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Spänningshöjningar (figur 2.3) innebär en höjning på mer än 3% av den nominella 
spänningen under mer än 20 ms. Höjningar kan uppstå vid inkoppling av konden-
satorbatterier, urkoppling av reaktorer eller dålig jordning. Konsekvensen av åter-
kommande spänningshöjningar är utmattade isolationsmaterial vilket kan leda till 
isolationsfel och utrustning som går sönder. [1]  

 

2.2.2 Transienter 
Transienter (figur 2.4) är snabba förändringar i spänning eller ström som pågår i 
mindre än 20 ms [1], ofta så kort som 1 ms [10]. Transienter kan orsakas av åska, 
in-/urkoppling av kondensatorbatterier, omkopplingar i nätet [1], produkter såsom 
LED-lampor och dimrar med pulsbreddsmodulering och andra typer av switchad 
elektronik [8]. Transienter kan bland annat orsaka driftstörningar eller skador på 
elektronik.  

 

2.2.3 Övertoner 
Spänningar och strömmar med heltalsmultiplar av grundtonen (50 Hz i svenska 
elnät) kallas för övertoner (figur 2.5). Övertoner förvränger spänningen och 
strömmens ursprungliga vågform, och kan bland annat öka energiförluster. Alla 
olinjära laster skapar övertoner. [1]  
  

Figur 2.4 - Transienter [1] 

Figur 2.3 – Spänningshöjning [1] 

Figur 2.5 - Övertoner [1] 
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2.2.4 Obalans 
Obalanser (figur 2.6) uppstår då olika faser har olika belastning, vilket resulterar i 
varierande spänningsnivåer mellan faserna. Obalans kan bland annat orsakas av 
hushållsapparater som nuförtiden drivs via en fas, exempelvis diskmaskiner. Kon-
sekvenserna av obalans är ökad ström i neutralledaren, minskad verkningsgrad i 
trefasmotorer och övertoner. [1] 

  

2.2.5 Flimmer 
Flimmer (figur 2.7) är fluktuationer i spänningen som resulterar i att belysning 
blinkar eller pulserar. Flimmer uppstår vid frekvent in- och urkoppling av laster 
[1], eller plötsligt ökad strömanvändning på nätet, exempelvis av en hiss eller indu-
strimaskin [8]. Konsekvensen av flimmer är till skillnad från andra elkvalitetspro-
blem en negativ upplevd effekt hos abonnenter [1]. 
 

2.2.6 Spänningssprång 
Spänningssprång (figur 2.8) visar enstaka men återkommande störningar som 
skapar ostabil belysning. Spänningssprång är spänningsförändringar som är större 
än 3% och mindre än 10%. Spänningssprång förekommer vid start av motorer, 
svetsar, induktionshällar med mera, och har liknande konsekvenser som flimmer. 
[1] 
  

Figur 2.7 - Flimmer [1] 

Figur 2.6 - Obalans [1] 

Figur 2.8 - Spänningssprång [1] 
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2.2.7 Frekvensavvikelser 
Frekvensavvikelser (figur 2.9) uppstår då en större last kopplas bort, eller då en 
relativt stor kraftanläggning plötsligt bortfaller. Vid en sådan händelse uppstår ett 
över- eller underskott av energiproduktion vilket stör frekvensen. Frekvensavvikel-
ser är relativt ovanliga, men när de inträffar är konsekvenserna omfattande på 
grund av att störningen påverkar hela nätet. [1] 

Konsekvenser är att utrustning med frekvensskydd kopplas bort, skydden måste 
därför vara inställda utifrån de frekvensavvikelser som kan förväntas av nätet [1].  

 

 

 

2.3 Överspänningsskydd 
Komponenter som är känsliga mot kraftiga förändringar på spänningsmatning och 
I/O-portar behöver skyddas. Ett instrument för mätning av trefas måste kunna 
mäta transienter, likväl skydda känsliga komponenter mot dem. Följande kapitel 
avhandlar varistor och lågpassfilter som överspänningsskydd.  

2.3.1 Varistor 
En varistor är en typ av resistor vars resistansvärde varierar beroende på spänning-
en över den. Det finns både varistorer som ökar och minskar resistans vid ökad 
spänning.  

En shunt varistor kan installeras för att skydda mot transienter, den kopplas då 
mellan de ingående ledningarna. När inspänningen överstiger gränsvärdet minskas 
varistorns resistans kraftigt och den börjar leda. En koppling med en shunt varistor 
illustreras i figur 2.10. Man kan använda en Metal Oxide Varistor (MOV), eller en 
Transient Voltage Surpression Varistor (TVS). En varistor måste ha en märkspän-
ning för det tänkta nätet [11]. 

Figur 2.10 - Koppling med shuntvaristor 

Figur 2.9 - Frekvensavvikelser [1] 
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2.3.2 Lågpassfilter 
För de delar av en krets som inte ska mäta transienter kan ett lågpassfilter använ-
das. Om en transient förväntas ha högre frekvens än den önskade signalen, kan 
dämpning ske med hjälp av ett lågpassfilter.  

Ett lågpassfilter kan bestå av en kondensator och resistor (RC), en induktor och 
resistor (LC) eller en kombination av de två (RLC)[11]. Figur 2.11.a visar en gene-
risk kretsritning för ett första gradens lågpassfilter, vars simulation med brytfre-
kvens (fc) på 4.8 kHz illustreras i Figur 2.11.b. Figur 2.12.a visar ett generiskt låg-
passfilter av andra graden, tillsammans med en simulation i Figur 2.12.b där fc = 
4.8kHz. Det är tydligt att figur 2.12 har en brantare kurva. 
  

Figur 2.11.b - Första gradens lågpassfilter. Inre kurva visar fas i grader, yttre kurva visar dämpning i dB. 

Figur 2.11.a - Generisk kretsritning för första gradens lågpassfilter 
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Figur 2.12.b – Andra gradens lågpassfilter med två uppsättningar komponenter. Inre kurva visar fas i grader, 
yttre kurva visar dämpning i dB. 

Figur 2.12.a - Generisk kretsritning för andra gradens lågpassfilter 
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2.4 Sampling 
Vid digitalisering av en analog signal utförs mätningar i en viss samplingsfrekvens. 
För att den digitala signalen ska vara en korrekt avbild av den analoga signalen 
måste Nyquists samplingsteorem om samplingsfrekvens tillämpas. Nyquists samp-
lingsteorem visar att samplingsfrekvensen måste vara minst dubbelt så hög som 
den samplade signalens högsta frekvens. Om inte villkoret uppfylls (figur 2.13) kan 
den återskapade signalen innehålla oönskade frekvenskomponenter. [12] För att 
undvika undersampling kan ett lågpassfilter dämpa oönskade frekvenser. 
  

Figur 2.13 – Simulering av olika samplingsfrekvenser relativt insignalens frekvens 
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2.5 Algoritmers komplexitet 
Begreppet Ordo eller Big-O används för att klassificera hur en algoritms exekve-
ringstid växer i relation till antalet invärden [13]. Hur snabbt exekveringstiden 
växer blir därför en avgörande faktor vid val av algoritm. Figur 2.14 demonstrerar 
Ordo för olika komplexiteter. Y-axeln visar varje komplexitets operationer från 0 
till 1000 beroende av antal invärden från 0 till 100 på x-axeln.  

 
  

Figur 2.14 - Jämförelse Big-O komplexitet 
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3. Metoder 

Projektet innebar en praktisk utveckling av produktionsunderlag med teoretiska 
undersökningar som beslutsunderlag. Följande metoder användes och redogörs för 
i följande kapitel: 

• Marknadsundersökning över liknande system 
• Undersökning om produktionskostnader 
• Litteraturstudie av algoritmer för transientdetektering 
• Undersökning av prototypens funktioner 
• Designspecifikation för hårdvara 
• Simuleringar 
• Konstruktion av elektronikschema 
• Konstruktion av PCB-ritning 
• Sammanställning av komponentlista  

3.1 Tidigare arbeten - marknadsundersökning 
Det finns flera produkter på marknaden som kan mäta och analysera elnätet. För 
att få en överblick över existerande system genomfördes en marknadsundersök-
ning. Syftet var att skapa ett beslutsunderlag för funktioner som kunde vara av 
värde i en egen implementation.  

Marknadsundersökningen visade att det fanns alternativ på marknaden som upp-
fyllde många av de parametrar som ansågs viktiga enligt kravspecifikationen i bi-
laga B. Dock var det tydligt att priset var högt för en produkt med bred funktion-
alitet. Triggningsfunktioner fanns dessutom endast hos det dyraste alternativet av 
de produkter som undersöktes. Därav ansågs marknaden ha utrymme för ett mer 
behovsspecifikt verktyg där priset kunde hållas lågt. Marknadsundersökningen 
finns att läsa i sin helhet i Bilaga A.  

3.2 Produktionskostnader 
Efter intervju med Motion Controls VD erhölls en grovt uppskattad tillverknings-
kostnad av PCB enligt följande: 

• 150 SEK per kort vid tillverkningsvolym 10–20 stycken 
• 1000 SEK engångskostnad som startavgift 
• 250 SEK frakt vid varje beställning 

De återförsäljare som används för inköp av elektroniska komponenter har fri frakt 
vid köp över en viss summa. Komponenter antas beställas i tillräckligt stor volym 
för att undvika dessa summor.  

Motion Control rekommenderar en försäljningsmarginal på 25 %.  
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3.3 Algoritmer för transientdetektering 
Enligt målsättningen och kravspecifikationen i bilaga B behövde hårdvaran vara 
förberedd för att kunna hantera transientdetektering i mjukvara. Som beslutsun-
derlag för val av mikrokontroller utvärderades olika mjukvarulösningar och deras 
komplexitet.  

3.3.1 Fouriertransform 
Fouriertransform (FT) kan användas för att representera en funktion av tid i dess 
frekvensspektrum [14]. En Fouriertransformerad funktion av tid är ett komplext tal 
vars absolutvärde representerar frekvensens närvaro, och vars komplexa argument 
representerar fasförskjutningen enligt formel 3.1 [14].  För att använda FT i ett di-
gitalt system finns Discrete Fourier Transform (DFT) vars algoritm beräknar en 
sekvens av samplade värden. DFT har en komplexitet på O(n2) [15].  

[(!) = ∫ #(?)O8]9^_1)?
`

8`
		 	 	 	 (3.1)	

3.3.2 Discrete Fast Fourier Transform 
Discrete Fast Fourier Transform (DFFT) är benämningen på en algoritm som kan 
räkna ut DFT med komplexiteten O(n log n) [15].  Ett exempel på en sådan algo-
ritm är Cooley-Tukey [15]. Algoritmen implementeras genom rekursion och ”divide 
and conquer” vilket gör den väl lämpad att köras i mjukvara. Det finns färdiga C-
bibliotek för beräkning av DFFT. Ett sådant är KISS FFT som är ett open-
sourcebibliotek under BSD-licens [16]. 

3.3.3 Wavelettransform 
Wavelettransformen (WT) används för att representera en funktion av tid i fre-
kvensspektret. Precis som FT och FFT är resultatet signalens frekvensinnehåll. 
Dock skiljer den sig åt genom att den ger bättre uppskattning av de olika frekven-
sernas plats i tid [10], vilket gör den till en effektiv algoritm vid övertonsanalys [17]. 
Algoritmen beräknas med komplexiteten O(n) och använder Divide and Conquer 
[10]. 

Även för WT fanns open-sourcebibliotek att tillgå. Exempel på ett sådant var 
Wavelib som är ett C-bibliotek under BSD-licens  [18].  

3.3.4 Lookup Table 
Om en signal är periodisk kan förväntade värden lagras i en tabell, en så kallad 
Lookup Table (LUT). På så sätt kan det uppmätta värdet jämföras med det förvän-
tade värdet från tabellen. En jämförelse från LUT kan utföras med komplexiteten 
O(1) om samplingen kan synkroniseras med index i tabellen. Det går även att an-
vända en hashtabell för uppsökning av värde med komplexiteten O(1) [13]. Både 
LUT och hashtabeller är vanligt förekommande datastrukturer och färdiga imple-
mentationer och exempel finns att tillgå [13].  
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Tabell 3.1 - Big-O-komplexitet för olika beräkningsme-
toder 

3.3.5 Sammanställning 
En sammanställning av de olika beräkningsmetodernas Big-O-komplexitet visas i 
tabell 3.1. 

 

Algoritm Big-O 
FT n2 
FFT n log n 
WT n 
LUT 1  

 
 

3.4 Funktionsundersökningar 
För att utreda vilka metoder som kunde vara lämpliga för implementation av pro-
jektets olika delar genomfördes funktionsundersökningar. Syftet var att få ett be-
slutsunderlag för hur hårdvaran skulle konstrueras och vilka komponenter som 
skulle ingå. De övergripande funktioner som undersöktes illustreras i figur 3.1.  

 
  

Figur 3.1 - Övergripande blockschema för kretsfunktioner 
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3.4.1 Strömförsörjning 
Följande undersökning utvärderade olika konstruktioner utifrån de krav och öns-
kemål angående strömförsörjning som listats i målsättningen. Undersökningen 
gjordes genom sökningar på internet under vecka 13, 2019. 

Följande parametrar ansågs vara avgörande vid val av metod: 

• Tidsåtgång implementation - Den uppskattade tidsåtgången för en im-
plementation av den undersökta metoden. Tidsåtgången delades in i inter-
vallerna 1–2 dagar, 5–8 dagar och 10–14 dagar. 
 

• Antal komponenter och kostnad - En uppskattning av det antal kom-
ponenter som krävdes för metoden och dess kostnad i relation till andra me-
toder.  
 

• Kretskomplexitet och konstruktionssvårigheter - Den uppskattade 
komplexiteten för att implementera metoden baserat på de två tidigare pa-
rametrarna. De olika metoderna graderades som låg, medel eller hög kom-
plexitet i relation till varandra. 

3.4.1.1 Metod - Strömförsörjning från trefas 
En lösningsmetod var att få strömförsörjning från en utav faserna ur nätet som 
mättes. Fasspänningen på 230 Vac rms behövde då transformeras ner och likriktas 
till en lämplig spänningsnivå för kretsens komponenter. För att åstadkomma detta 
kunde en AC/DC omvandlare användas. En AC/DC lösning behövde klara av 
transienter på minst 3 kVac. Om den omvandlare som valdes inte hade inbyggt 
överspänningsskydd behövde även det inkluderas i lösningen. 

3.4.1.1.1 Antal komponenter och kostnad 
En implementation av ovan nämnda metod (se figur 3.2) uppskattades behöva föl-
jande komponenter: 

• AC/DC omvandlare 
• Resistor 
• Kondensator 
• Varistor 

 
 
 
 
Omvandlaren var den dyraste komponenten. En grovt uppskattad prisbild var 
~150–200 SEK baserat på produkter från Mouser Electronics hemsida vecka 13, 
2019. 
 

3.4.1.1.2 Tidsåtgång implementation 
Design och implementation av metoden ansågs tidskrävande på grund av följande 
argument:  

Figur 3.2 - Generisk kretsritning för strömförsörjning från trefas 



 
 
 
 

19  |  METODER 
 

• Högspänning kräver hög säkerhet 
• Komponentavstånd behövde tas i beaktning 
• Kretsen behövde designas och simuleras 
• Komponenterna behövde kopplas upp och testas i labb 
• Kretsen behövde ritas upp i CAD 

 
Allt detta behövde dessutom föregås av tillräcklig instudering för att veta hur me-
todens krets kunde utvecklas på bästa sätt. Metodens uppskattade tidsåtgång var 
10–14 dagar. 

3.4.1.1.3 Komplexitet och konstruktionssvårigheter 
Med tanke på instudering, designprocess och antal komponenter ansågs metodens 
komplexitet vara hög. 
 
3.4.1.2 Metod - Extern AC/DC-adapter 
Då det fanns färdiga AC/DC-adaptrar för vanliga vägguttag, kunde en sådan anslu-
tas till kretsen via en kretskortsmonterad strömkontakt. Spänningen konverterades 
då till önskad likspänningsnivå utanför trefasloggern. En sådan lösning krävde 
dock tillgång till ett vägguttag vid installation, vilket inte kunde garanteras av be-
ställaren. De säkerhetsaspekter som behövde beaktas i metod 1 fanns inbyggda i en 
extern spänningsadapter, vilket minskar komplexiteten för implementation. 

3.4.1.2.1 Antal komponenter och kostnad 
Metoden uppskattades behöva följande komponenter: 

• Extern spänningsadapter 
• Kretskortsmonterad strömkontakt (figur 3.3)[19] 

Denna lösning uppskattades kosta >300 SEK, eftersom 
spänningsadaptern behövde klara stora spännings-
transienter.  

3.4.1.2.2 Tidsåtgång implementation 
En implementation av metoden innebar att: 

• Hitta en lämplig extern spänningsadapter som kan hantera spänningstransi-
enter 

• Implementera en strömkontakt på kretskortet 

Metoden hade en uppskattad tidsåtgång på 1–2 dagar.  

3.4.1.2.3 Komplexitet och konstruktionssvårigheter 
Den uppskattade tidsåtgången var låg och lösningen innebar få komponenter. Då 
den elektronik som transformerar ner spänningen skulle köpas i form av en färdig 
lösning ökade priset, men eventuella konstruktionssvårigheter sänktes kraftigt. 
Därav graderades denna lösnings komplexitet och konstruktionssvårigheter som 
låg. 

Figur 3.3 - Kretskortsmonterad 
strömkontakt [19] 
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Figur 3.4 - Generisk krets för spänningsdelning 

3.4.1.3 Metod - 24 Vdc 
24 Vdc är en industristandard som ofta finns att tillgå i bland annat el-centraler. En 
alternativ metod var att utnyttja den för strömförsörjning. 

3.4.1.3.1 Antal komponenter och kostnad 
För att neddimensionera spänningen till en 
lämplig nivå för kretsen kunde spännings-
delning användas. En sådan lösning skulle 
behöva följande komponenter: 

• Två resistorer enligt figur 3.4  

Uppskattningsvis skulle metodens kostnad 
inte överstiga 50 SEK. 

3.4.1.3.2 Tidsåtgång implementation 
En implementation av metoden skulle innebära: 

• Val och beställning av komponenter 
• Design av kretskort i CAD 

 
Tidsåtgången för implementation av metoden uppskattades till 1–2 dagar.  

3.4.1.3.3 Komplexitet och konstruktionssvårigheter 
Metodens konstruktion ansågs ha låg komplexitet eftersom spänningsdelning var 
allt som krävdes. Design- och utvecklingstiden var låg och priset relativt lågt. På 
grund av den förhållandevis enkla designen antogs få konstruktionssvårigheter in-
träffa, därav ansågs lösningen ha låg komplexitet. 
  



 
 
 
 

21  |  METODER 
 

3.4.1.4 Metod - Backup-batteri 
Vid bortfall av ordinarie strömförsörjning behövde trefasloggern kunna drivas till-
räckligt länge för att spara ner pågående loggfiler och stänga ner styrenheten på ett 
kontrollerat sätt.  

3.4.1.4.1 Antal komponenter och kostnad 
De komponenter som skulle behövas för metoden var:  

• Ett batteri (figur 3.5)[20] 
• En batteriladdningskrets 

Komponenternas kostnad uppskattades till mindre än 
50 SEK. Uppskattningen var baserad på en batterikapa-
citet på ca 1 Ah. För högre kapacitet skulle priset öka. 
Kostnaden baserades på batterier från Hobbykings 
onlinebutik och laddningskretsar från Digikeys online-
butik vecka 13, 2019. 

3.4.1.4.2 Tidsåtgång implementation 
En implementation av metoden skulle innebära:  

• Val och beställning av komponenter 
• Design av krets i CAD 

 
Metoden uppskattades ha en tidsåtgång på 1–2 dagar.  

3.4.1.4.3 Komplexitet och konstruktionssvårigheter 
Metodens komplexitet låg främst i den research som behövde genomgås i form av 
instudering av datablad. Utöver det hade konstruktionsfasen potential att bli för-
hållandevis kort. Svårigheter uppskattades kunna uppstå i och med att man förlitar 
sig på en färdigutvecklad krets, och att dess datablad innehåller korrekt informat-
ion. Val av en tillförlitlig producent behövde prioriteras. Komplexiteten och kon-
struktionssvårigheter för metoden graderades som medel.  
  

Figur 3.5 – LiPo-batteri [20] 
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3.4.1.5 Metod - Superkondensator 
Ett alternativ till backup-batteri var att använda en kondensator med högt kapaci-
tansvärde. Under normal drift laddas kondensatorn upp. Kondensatorns laddning 
kan sedan användas som en kortvarig spänningskälla vid bortfall av ordinarie 
spänningsmatning.  

3.4.1.5.1 Antal komponenter och kostnad 
De komponenter som krävdes för metoden var: 

• En superkondensator 

Superkondensatorers pris varierar beroende på kapacitans och spänningsvärde. Ett 
pris på omkring 30 SEK uppskattades baserat på priser från Mouser, vecka 13, 
2019. 

3.4.1.5.2 Tidsåtgång implementation 
Metodens implementation skulle innebära: 

• Beräkning av lämpligt kapacitansvärde 
• Val och beställning av komponent 
• Design av krets i CAD 

Uppskattningsvis skulle metoden sammantaget ha en tidsåtgång på 1–2 dagar.  

3.4.1.5.3 Komplexitet och konstruktionssvårigheter  
En uppskattning om kretsens totala strömförbrukning behövde göras och ett lämp-
ligt kapacitansvärde kunde sedan beräknas. Samtliga moment för metoden ansågs 
ha relativt låg komplexitet. 
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Tabell 3.2 - Sammanställning av undersökning om strömförsörjning 

 

3.4.1.6 Strömförsörjning - Analys och sammanfattning 
En färdigkonstruerad extern AC/DC spänningsadapter var den metod med minst 
komponenter, och därav den mest tidseffektiva lösningen. Metoden att använda 24 
Vdc ansågs vara en bra kompromiss mellan komplexitet, tidsåtgång och relevans 
från ett användarperspektiv. Önskemål från beställare var dock att kretsen kunde 
strömförsörjas via trefasnätet då detta tillhandahöll en smidigare och mer lättin-
stallerad produkt. En sådan lösning skulle dock ta mer tid då kretsdesign och val av 
komponenter krävde mer tid. Efter intervju med hårdvaruutvecklare på Motion 
Control bör en kombination av varistor och lågpassfilter implementeras som över-
spänningsskydd vilket ytterligare ökar utvecklingstiden. 
 
Att implementera ett backupbatteri ansågs relativt enkelt då det fanns färdiga kret-
sar för ändamålet. Dock var en superkondensator funktionellt tillräcklig samt 
mindre komplex att implementera. Tabell 3.2 visar en sammanställning av under-
sökningen. 
 
 

Lösning Komponenter Pris SEK Tidsåtgång Komplexitet 
Intern trans-
formator 

~4 150–200 10–14 dagar Hög 

Extern trans-
formator 

2 >300 1–2 dagar Låg 

24V 2–4 <50 1–2 dagar Låg 
Batteri 2 <50 1–2 dagar Medel 
Kondensator 1 <50 1–2 dagar Låg 
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3.4.2 A/D-omvandlare 
För att ha beslutsunderlag inför val av A/D-omvandlare gjordes en undersökning 
av de krav som ställts utifrån målsättningen. 

3.4.2.1 Undersökta parametrar 
Undersökningen analyserade ett antal parametrar som ansågs vara viktiga för en 
A/D-omvandlare. Parametrarna bestämdes utifrån bilaga B.  

• Upplösning – Hur många bitar en A/D-omvandlare hanterar visar vilken 
upplösning det uppmätta värdet har. En högre bit-upplösning innebär fler 
potentiella nivåer på den uppmätta signalen. 
 

• Samplingshastighet – Samplingshastighet visar hur snabbt en A/D-
omvandlare kan utföra sina mätningar i sampel per sekund (sps). 

 
• Kanaler – Det antal signaler som en A/D-omvandlaren kan mäta parallellt. 

 
• Gränssnitt – Genom vilket/vilka kommunikationsgränssnitt A/D-

omvandlaren kan förmedla data om mätvärden. 
 
• Isolering – Trefasloggern behövde hantera både hög- och lågspänning. 

Kretsens olika delar behöver därför vara galvaniskt isolerade från varandra. 
Vissa A/D-omvandlare har inbyggd isolering men det finns även separata 
isolationskretsar.  
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3.4.2.2 Upplösning 
Utifrån de krav som ställts i kravspecifikationen i bilaga B var en önskad upplös-
ning på mätvärden för spänning och ström 1 V respektive 10 mA. Produkten be-
hövde kunna mäta värden mellan +/- 3 kV vilket innebär ett spänningsspann på 6 
kV. Den maximala strömmen som behövde kunna mätas var +/- 300 A vilket gav 
ett spann på 600 A. Minsta bit-antal för att uppnå önskat upplösning beräknades 
till 13 bitar respektive 16 bitar enligt formel 3.2 och 3.3. 

UMMTö#&$&%	#Mä&&$&% = log9 e
fggg

=
h ≈ 13	bitar	 	 (3.2)	

 

UMMTö#&$&%	#?SöP = log9 e
fgg

=gno
h ≈ 16	+$?(S	 	 	 (3.3)	

 

3.4.2.3 Samplingshastighet 
Enligt förundersökning om transienter (se kapitel 2.2.2) antogs dessa ha en maxi-
mal frekvens på 1 kHz. Det grundläggande önskemålet gällande samplingshastighet 
var därför 2 ksps enligt Nyquists teorem, men önskemål fanns om en varierbar has-
tighet.  

 

3.4.2.4 Kanaler  
För att mäta ström och spän-
ning på tre faser behövdes sex 
kanaler (se figur 3.6). Om möj-
ligt behövde A/D-omvandlaren 
som valdes kunna hantera åtta 
kanaler (ström och spänning i 
tre faser samt ström i neutral-
ledare och jord) för en eventuell 
framtida expandering av kret-
sen.  

 
  

Figur 3.6 - Illustration av 8-kanalers A/D-uppkoppling 



 

 
26  |  METODER 
 

 

3.4.2.5 Gränssnitt 
A/D-omvandlaren behövde ha tillgång till ett kommunikationsgränssnitt som den 
valda mikrokontrollern kunde hantera. De vanligast förekommande seriella gräns-
snitten på en mikrokontroller var I2C och SPI. Tabell 3.3 sammanställs hastighets-
kraven på kommunikationsprotokollet utifrån hur många kanaler som användes, 
samt hur hög samplingshastighet som krävs enligt formel 3.4. 

q$&#?(	öROS!öS$&%#ℎ(#?$%ℎO? = (&?(T	'(&(TOS ∗ 16	+$? ∗ !s	 (3.4)	

Tabell 3.3 - Hastighetskrav kommunikationsprotokoll 

Sampling 1 kHz 10 kHz 100 kHz 200 kHz 
6 kanaler 96 kbps 960 kbps 9,6 Mbps 19,2 Mbps 
8 kanaler 128 kbps 1,28 Mbps 12,8 Mbps 25,6 Mbps 

 

3.4.2.6 Spänningsmatning 
För att använda så få komponenter som möjligt på kretsen skulle A/D-
omvandlaren kunna drivas på samma spänning som mikrokontrollern, alternativt 
från trefasnätet som mäts.  Matningsspänning för mikrokontroller är i regel 3,3 
Vdc. 

3.4.2.7 Isolering 
För att skydda lågspänningssidan från högspänningsstörningar krävdes någon typ 
utav isolation (se figur 3.7). Då A/D-omvandlaren skulle kommunicera via SPI eller 
I2C kunde en isolationskrets för det valda kommunikationsprotokollet användas. 
Det fanns även A/D-omvandlare med inbyggd isolation vilket skulle förenkla ut-
vecklingen något. Trefasnätet hos ABB förväntades ha spänningstransienter på upp 
till 3 kVac. Den valda kretsen bör ha isolation för något högre, förslagsvis ≥ 4 kVac. 

Figur 3.7 - Övergripande blockschema över kritiskt isolationsområde 
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3.4.2.8 Analys och sammanfattning – A/D-omvandlare 
Undersökningen fastställde de krav som kunde komma att ställas på A/D-
omvandlare i projektet. Kraven sammanställdes i tabell 3.4. Det var tydligt att det 
krävdes en A/D-omvandlare med högre upplösning för att implementera ström-
mätning. Gällande kommunikationsprotokoll krävdes SPI vid högre samplingshas-
tigheter, eftersom I2C har en maxhastighet på 3,4 Mbps. En A/D-omvandlare med 
inbyggd isolation var att föredra för att minska komplexiteten av kretsdesignen.  

 

Tabell 3.4- Sammanställning undersökta parametrar 

Parameter Värde 
Upplösning 13–16 bitar 
Samplingshastighet 96 kbps – 25,6 Mbps 
Antal kanaler 6–8  
Interface I2C full speed/fast mode 

SPI 
Spänningsmatning 3,3 Vdc eller fasspänning 
Isolation ~ 4 kVac 

 
  



 

 
28  |  METODER 
 

 

3.4.3 Mikrokontroller 
En undersökning utfördes för att ge inblick i vilka lämpliga alternativ som fanns för 
mikrokontroller. Undersökningen utvärderade kretsar från två tillverkare, 
Microchip och STMicroelectronics. Undersökningen genomfördes genom sökning-
ar på tillverkarnas hemsidor under vecka 14, 2019 och genom samtal med anställda 
på Motion Control. 

3.4.3.1 Undersökta parametrar 
Baserat på projektets målsättning togs ett antal parametrar fram som skulle jämfö-
ras för de undersökta kretsarna. 

• Antal bitar – Antal bitar som processorn kan hantera. 
 

• Antal I/O – Antalet I/O-pinnar på enheten behövde beaktas så att samtlig 
funktionalitet kunde anslutas till kretsen. Följande externa enheter behövde 
anslutas: 

 
o USB 
o Externt RAM-minne 
o Bluetooth modul 
o SD-kort 
o A/D omvandlare 
o Lysdioder 
o Vbat 
o Knappar 

 
• Klockfrekvens - Den frekvens med vilken processorn utför instruktioner. 

Den är ofta anpassningsbar, här angavs max-värde. Processorn behövde ha 
tillräcklig beräkningshastighet för att kunna utföra den valda metoden för 
transientdetektering. 

 
• Kommunikationsgränssnitt - Vilket inbyggt stöd som fanns tillgängligt för 

olika kommunikationsprotokoll. Kretsen behövde ha inbyggt stöd för de 
kommunikationsprotokoll som hade efterfrågats: 

 
o Kommunikation med SD-kort 
o Kommunikation med A/D-omvandlare via I2C eller SPI 
o Kommunikation med extern enhet via USB för extrahering av loggade 

värden och konfiguration av enheten 
o Kommunikationsprotokoll för felsökning under utvecklingsprocessen, 

till exempel UART 
 

 
• Inbyggt minne och stöd för externt minne - Typ av inbyggt minne 

kretsen har, samt vilken lagringskapacitet. Trefasloggerns firmware ska 
rymmas på ROM-minnet. Styrkretsen behövde ha tillräckligt med RAM-
minne för att kunna hantera loggningen av data genom en pre-
buffertfunktion. De vanligaste typerna av RAM-minnen som används ex-
ternt med mikrokontroller är SRAM och SDRAM. SRAM har högre överfö-
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ringshastighet men är dyrt i jämförelse med SDRAM. SDRAM kräver in-
byggt stöd i styrkretsen. Kompabilitet med SDRAM blir därför en viktig pa-
rameter i undersökningen.  
 

• Stöd för SD-kort - Kommunikation med SD-kort kan göras genom två 
olika gränssnitt, SD Mode och SPI Mode. SD Mode har stöd för parallell-
seriell överföring över en till fyra dataledningar medan SPI kommunicerar 
genom SPI-protokollet över en dataledning. SD Mode möjliggör snabbare 
dataöverföring men behöver inbyggt stöd i mikrokontrollern. Hos vissa till-
verkare kallas SD Mode även för SDIO. 
 

• Strömförbrukning - Hur mycket ström som kretsen drar. Eftersom kret-
sen primärt skall drivas från nätet är inte en låg strömförbrukning av hög 
prioritet. Strömförbrukningen kan i vissa fall variera mycket för olika kretsar 
i en familj. Om så är fallet och ingen generell strömförbrukning finns anges 
inget värde. 

 
• FPU - Dedikerad inbyggd enhet för beräkningar av flyttal. 

 
• DSP-funktioner - DSP-funktioner används ofta för att effektivisera 

signalbehandlingsberäkningar. Stöd för dessa finns i regel i dedikerade DSP-
kretsar men det finns även stöd i vissa mikrokontroller. 
 

• Realtidsklocka - Realtidsklocka (RTC) används för att hålla reda på aktu-
ell tid och datum. En mikrokontroller med inbyggd RTC var att föredra för 
att kunna tidsstämpla transientloggningar.  
 

• Vbat - Vbat är en hårdvarufunktion som spänningsmatar kritiska processer 
vid bortfall av ordinarie spänningskälla. Genom att använda ett externt bat-
teri kopplat till Vbat kan realtidsklockan fortsätta köras vid avbrott i mat-
ningsspänningen eller vid förflyttning av enheten. På så vis behöver inte re-
altidsklockans tid ställas in vid varje uppstart.  
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3.4.3.2 Behov av I/O portar 
Antal I/O portar varierar mycket mellan olika mikrokontroller beroende på serie 
och typ av kapsling. En uppskattning av det minsta antal I/O portar som krävdes 
för att kunna tillgodose kretsens anslutningar gjordes.  

• USB – USB har två kommunikationsledningar. 
 

• Externt RAM-minne - Kommunikation med externt RAM sker parallellt 
över ett antal dataledningar. Antalet beror på typ av RAM, databredd och 
storleken på minnet. Kravet på antal I/O-pinnar kan därför variera. För att 
säkerställa att styrkretsen hade tillräckligt med tillgängliga I/O-pinnar re-
serverades ett antal i överkant, 40 st. 

• SD-kort - För att minska användningen av I/O-pinnar, samt minska kom-
plexiteten på mjukvaran kunde stöd för SD-kort i mikrokontroller väljas. Då 
krävdes endast 4 I/O. 
 

• A/D-omvandlare – A/D-omvandlaren skulle kommunicera med mikro-
kontrollern via I2C eller SPI som kräver tre respektive fyra I/O-pinnar.  
 

• Bluetooth-modul – Det finns en rad olika valmöjligheter för Bluetooth-
moduler. Efter samtal med personal på Motion Control fastställdes att fyra 
I/O-pinnar var tillräckligt.  

 
• Lysdioder – Efter samtal med personal på Motion Control fastställdes att 

ett minimikrav på antal lysdioder var en för indikering av strömförsörjning 
och fyra för status/debug.  Totalt fem I/O-pinnar.  

 
•  Knappar – Enligt målsättningen skulle trefasloggern utrustas med knap-

par för start/stop och omstart. De två knapparna behövde varsin I/O-pinne 
för anslutning till mikrokontrollern. Totalt två I/O-pinnar. 

 
• Debug – För att lätt kunna felsöka under utvecklingen behövdes kommuni-

kation via UART och ett antal I/O-pinnar anslutna till en stiftlist. UART-
kommunikationen behöver två respektive fem I/O-pinnar reserverades för 
felsökning. 

 
• Reserverade I/O – Under utvecklingens gång kunde extra funktioner som 

kräver anslutningar tillkomma. Ett överskott på 10 I/O-pinnar ansågs vara 
tillräckligt. 
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I tabell 3.5 sammanställs det minsta antal I/O-pinnar som en lämplig mikrokon-
troller bör ha.  

Tabell 3.5 - Sammanställning I/O 

Funktion Antal I/O 
USB 2 
RAM 40 
SD-kort 4 
ADC 4 
Bluetooth 4 
Lysdioder 5 
Knappar 2 
Vbat 1 
UART 2 
Debug 5 
Reserverade 10 
Totalt 79 

  
 
3.4.3.3 Undersökta mikrokontroller 

3.4.3.3.1 PIC24F 
PIC24F är Microchips familj för 16-bitars mikrokontroller med fokus på lågt pris 
och låg strömförbrukning. Familjen delas in i underkategorier som inriktar sig på 
olika applikationsområden (se figur 3.8). [21]  

 
Figur 3.8 - PIC24F underkategorier [21] 
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Serien PIC24F’GB’ ansågs bäst lämpad på grund av dess inbyggda stöd för USB och 
möjlighet för stort internt minne. Undersökningsparametrarna för PIC24F’GB’ 
sammanställs i tabell 3.6. 

Tabell 3.6 - Viktiga parametrar för PIC24F'GB' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Parameter Värde 
Tillverkare Microchip 
Antal bitar 16-bit 
Antal I/O 28–100 
Klockfrekvens 32 MHz 
Kommunikationsgränssnitt SPI, I2C, USB, UART, CAN 
Inbyggt minne Upp till 256 KB ROM 

Upp till 96 KB RAM 
Stöd externt SRAM Ja 
Stöd externt SDRAM Nej 
SD Mode/SDIO Nej 
Strömförbrukning - 
FPU Nej 
DSP-funktioner Nej 
RTC Ja 
Vbat Nej 
Pris 18–48 SEK 
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3.4.3.3.2 dsPIC33 
dsPIC33 från Microchip är en familj Digital Signal Controllers (DSC) som kombi-
nerar en mikrokontroller med stöd för de signalbehandlingsfunktioner som nor-
malt kräver en DSP [22]. Underkategorin dsPIC33E’MU’ hade stöd för både USB 
och stort internminne. Undersökningsparametrarna sammanställs i tabell 3.7. 
 

Tabell 3.7 - Viktiga parametrar för dsPIC33E’MU’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Parameter Värde 
Tillverkare Microchip 
Antal bitar 16-bit 
Antal I/O 28–100 
Klockfrekvens 70 MHz 
Kommunikationsgränssnitt SPI, I2C, USB, UART, CAN 
Inbyggt minne Upp till 512 KB ROM 

Upp till 53 KB RAM 
Stöd externt SRAM Ja 
Stöd externt SDRAM Nej 
SD Mode/SDIO Nej 
Strömförbrukning 70 mA vid 70 MHz 
FPU Nej 
DSP-funktioner Ja 
RTC Ja 
Vbat Nej 
Pris 46–63 SEK 
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3.4.3.3.3 PIC32 
PIC32 är en familj 32-bitars mikrokontroller från Microchip. De erbjuder i regel 
högre processorhastigheter, mer minne och integrerad FPU. För Microchips 32-
bitars serie kan MPLAB Harmony användas för enkel implementation av mikro-
kontrollerns funktioner och middleware som t.ex. realtidsoperativsystem [23]. 

PIC32 delas in i underkategorier som är inriktade på olika applikationsområ-
den[23]. Av underkategorierna framstod PIC32MX och PIC32MZ som de bästa 
alternativen på grund av det inbyggda stödet för samtliga efterfrågade kommuni-
kationsprotokoll. MX och MZ hade även störst internminne och stöd för externt 
SRAM via parallellgränssnittet PMP. Undersökningsparametrarna för PIC32MX 
och PIC32MZ sammanställs i tabell 3.8. 

Tabell 3.8 - Viktiga parametrar för PIC32MX och PIC32MZ 

 

 

 

 

 

 

 
  

Parameter PIC32MX PIC32MZ 
Tillverkare Microchip Microchip 
Antal bitar 32-bit 32-bit 
Antal I/O 28–100 64–288 
Klockfrekvens Upp till 120 MHz Upp till 252 MHz 
Kommunikationsgränssnitt SPI, I2C, USB, 

UART, CAN 
SPI, I2C, USB, UART, CAN 

Inbyggt minne Upp till 512 KB 
ROM 
Upp till 128 KB 
RAM 

Upp till 2048 KB ROM 
Upp till 640 KB RAM 

Stöd externt SRAM Ja Ja 
Stöd externt SDRAM Nej Ja 
SD Mode/SDIO Nej Ja 
Strömförbrukning - - 
FPU Ja Ja 
DSP-funktioner Nej Nej 
RTC Ja Ja 
Vbat Nej Nej 
Pris 13–59 SEK 75–138 SEK 
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3.4.3.3.4 STM32 
STM32 från STMicroelectronics är en familj 32-bitars mikrokontrollers baserade 
på ARM Cortex-M processorer. Familjen delas upp i underkategorier där ”STM32 
High Performance MCUs” och ”STM32 Mainstream MCUs” var bäst lämpade för 
trefasloggerns användarönskemål.  

Inom båda kategorierna fanns stöd för samtliga efterfrågade kommunikationspro-
tokoll och ett stort urval av processortyper, hastigheter och minnesstorlekar. Det 
finns en rad olika utvecklingsmiljöer för STM32 med både gratis- och betalversion-
er. STM32CubeMX är ett gratisverktyg från STMicroelectronics som kan användas 
för enkel konfiguration, initiering och kodgenerering [24]. 

Serierna STM32F303, STM32F4 och STM32F7 ansågs vara lämpliga och uppfyllde 
funktionskraven. STM32F303 hör till kategorin ”STM32 Mainstream MCUs”. De 
är baserade på ARM Cortex-M4-kärnan. Det är den enda serien i familjen F3 som 
har inbyggt stöd för externt SRAM-minne. Undersökningsparametrarna för 
STM32F303 sammanställs i tabell 3.9 [25]. 

  Tabell 3.9 - Viktiga parametrar för STM32F303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Parameter Värde 
Tillverkare STMicroelectronics 
Antal bitar 32-bit 
Antal I/O 25–115 
Klockfrekvens 72 MHz 
Kommunikationsgränssnitt SPI, I2C, USB, UART, CAN 
Inbyggt minne Upp till 512 KB ROM 

Upp till 80 KB RAM 
Stöd externt SRAM Ja 
Stöd externt SDRAM Nej 
SD Mode/SDIO Nej 
Strömförbrukning 352–450 µA/MHz 
FPU Ja 
DSP-funktioner Ja 
RTC Ja 
Vbat Ja 
Pris 30–90 SEK 
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STM32F4 hör till kategorin ”High Performance MCUs”. De är baserade på ARM 
Cortex-M4-kärnan och är specifikt framtagna för applikationer som kräver både 
signalbehandling och realtidsstyrning. Undersökningsparametrarna för STM32F4 
sammanställs i tabell 3.10 [26]. 
 

Tabell 3.10 - Viktiga parametrar för STM32F4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Parameter Värde 
Tillverkare STMicroelectronics 
Antal bitar 32-bit 
Antal I/O 23–216  
Klockfrekvens 84–180 MHz 
Kommunikationsgränssnitt SPI, I2C, USB, UART, CAN 
Inbyggt minne Upp till 2048 KB ROM 

Upp till 384 KB RAM 
Stöd externt SRAM Ja 
Stöd externt SDRAM Ja 
SD Mode/SDIO Ja 
Strömförbrukning 89–260 µA/MHz 
FPU Ja 
DSP-funktioner Ja 
RTC Ja 
Vbat Ja 
Pris 39–160 SEK 
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STM32F7 hör till kategorin ”High Performance MCUs”. De är baserade på ARM 
Cortex-M7-kärnan riktar sig mot applikationer som kräver mycket hög prestanda. 
De viktiga parametrarna för undersökningen för STM32F7 sammanställs i tabell 
3.11 [27]. 

Tabell 3.11 - Viktiga parametrar för STM32F7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Parameter Värde 
Tillverkare STMicroelectronics 
Antal bitar 32-bit 
Antal I/O 50–168  
Klockfrekvens 216 MHz 
Kommunikationsgränssnitt SPI, I2C, USB, UART, CAN 
Inbyggt minne Upp till 2048 KB ROM 

Upp till 512 KB RAM 
Stöd externt SRAM Ja 
Stöd externt SDRAM Ja 
SD Mode/SDIO Ja 
Strömförbrukning 420–472 µA/MHz 
FPU Ja 
DSP-funktioner Ja 
RTC Ja 
Vbat Ja 
Pris 45–180 SEK 
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3.4.3.4 Analys och sammanfattning – Mikrokontroller 
Trots att endast två tillverkare undersöktes fanns ett stort antal mikrokontroller 
som uppfyllde merparten av funktionskraven. De olika kretsarna var uppdelade i 
grupper eller familjer inom vilka funktionerna var snarlika. Det som skiljde dem åt 
var oftast klockfrekvens, antal I/O och mängden inbyggt minne samt stöd för ex-
ternt SRAM eller SDRAM. Parametrar hos de undersökta mikrokontrollerna sam-
manställs i tabell 3.12. 

Tabell 3.12 – Sammanställning av viktiga parametrar för mikrokontrollers 

Parameter               PIC24F dsPIC33 PIC32MX PIC32MZ STM32F303 STM32F4 STM32F7 

Tillverkare Microchip Microchip Microchip Microchip STM STM STM 

Antal bitar 16 16 32 32 32 32 32 

Antal I/O 28–100 28–100 28–100 64–288 25–115 23–216 50–168 

Klockfrekvens 

(MHz) 

32 70 50–120 200–252 72 84–180 216 

SPI  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

I2C Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

USB Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

UART Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Minne ROM 

(kB) 

16–256 256–512 Upp till 512 Upp till 

2048 

Upp till 512 Upp till 

2048 

Upp till 

2048 

Minne RAM 

(kB) 

4–96 28–53 Upp till 128 Upp till 

640 

Upp till 80 Upp till 384 Upp till 

512 

Stöd externt 

SRAM 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Stöd externt 

SDRAM 

Nej Nej Nej  Ja Nej Ja Ja 

SD 

Mode/SDIO 

Nej Nej Nej  Ja Nej Ja Ja 

Strömför-

brukning 

- - - - 352–450 

µA/MHz 

89–260 

µA/MHz 

420–472 

µA/MHz 

FPU Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

DSP-

funktioner 

Nej Ja Nej  Nej Ja Ja Ja 

RTC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Vbat Nej Nej Nej  Nej Ja Ja Ja 

Kapsling QFN/TQF

P/ 

SOIC/SSO

P 

QFN/TQFP/ 

PDIP/ 

TSSOP/ 

QFN/TQFP/ 

SOIC/SPDIP

/ 

SSOP/VTLA 

LFBGA LQFP/WLCSP

/ 

UFBGA 

LQFP/WLC

SP/ 

UFQFPN/ 

BGA 

LQFP/WL

SCP/ 

TFBGA/B

GA 

Pris (SEK) 18–48 46–63 13–59 75–138 30–90 39–160 45–180 
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3.4.3.5 Slutsats 
Vilken av Microchips familjer som passade bäst för ändamålet berodde på flera 
olika aspekter. dsPIC har DSP-funktioner som kunde vara användbara vid val av en 
mer avancerad metod för transientdetektering. PIC32 har överlag högre klockfre-
kvenser, mer minne och integrerad FPU som kunde vara användbart vid flyttalsbe-
räkningar. 16-bitarsfamiljen PIC24F kunde tillhandahålla alla de kommunikat-
ionsprotokoll som behövdes till ett lägre pris, men var i de flesta fall mycket be-
gränsade i minnesstorlek.  

De undersökta kretsarna från Microchip saknade i regel stöd för externt SDRAM, 
något som ansågs vara mycket viktigt för att kunna tillgodose det minnesutrymme 
som krävdes. Undantaget var ett antal kretsar ur familjen PIC32MZ. De kretsarna 
fanns endast tillgängliga i LFBGA-kapsling där samtliga kontakter sitter på under-
sidan av chipet. LFBGA kan vara mycket svåra att löda och felsöka och bör därför 
undvikas. Flera av kretsarna från Microchip hade inbyggd realtidsklocka men sak-
nade Vbat-funktion. Det skulle betyda att ett externt RTC-chip skulle behövas vil-
ket hade ökat priset. 

De undersökta styrkretsarna från STMicroelectronics hade stöd för samtliga kom-
munikationsprotokoll. De hade inbyggd FPU och DSP-funktioner för effektiv 
signalbehandling och i regel högre klockfrekvenser jämfört med Microchips styr-
kretsar. Två av de undersökta serierna hade dessutom stöd för både SDRAM och 
SD-kort, samt inbyggt RTC med Vbat-funktion. 

Den avgörande parametern i undersökningen ansågs slutligen vara stöd för externt 
SDRAM. De serier som erbjöd sådant stöd var STM32F4 och STM32F7. De skiljde 
sig åt främst i strömförbrukning och pris samt en rad extra funktioner som inte var 
relevanta för en trefaslogger. Därför blev slutsatsen att använda en mikrokontroller 
ur serien STM32F4.  
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3.5 Elektronikdesignspecifikation 
Följande kapitel redogör för den funktionalitet som slutprodukten ska innehålla, 
val av kretsens komponenter, simuleringar, kretsscheman och kretsritningar. 

3.5.1 Hårdvara 
Figur 3.9 visar en övergripande design över trefasloggerns hårdvara. Hårdvaran 
delades upp i en analog högspänningsdel 230 Vac rms och en digital lågspännings-
del. Hög- och lågspänning samt kritiska in- och utgångar avskiljs av en isolations-
zon.  

3.5.1.1 Högspänningsdel 
Högspänningsdelen utformades efter följande riktlinjer: 

• Trefasloggern ska installeras i serie med elnätet. Därför behöves genomfö-
ring av fasledare, neutralledare och jord. 

• Från faserna omvandlas spänningen till en nivå som A/D-omvandlaren kan 
hantera. Där behövs även skydd som filtrerar ut inkommande högfrekventa 
störningar utanför mätområdet.  

• A/D-omvandlaren läser av spännings- och strömnivåerna för vardera fas, 
och skickar isolerade digitala signaler till lågspänningsdelen.  

• Kretsen strömförsörjs från en av faserna. Växelspänningen transformeras 
ner och likriktas för att sedan agera som kretsens spänningskälla. Isolering 
mellan hög- och lågspänningsdelen måste finnas.  

Figur 3.9 - Blockschema hårdvara. Isolationsområden är rödmarkerade 
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3.5.1.2 Lågspänningsdel 
Hårdvarans lågspänningsdel bestod av ett antal huvudkomponenter. Dessa var en 
mikrokontroller, ett RAM-minne, ett SD-kort och en Bluetooth-modul. Lågspän-
ningsdelen designades efter följande riktlinjer där också hänsyn till framtida mjuk-
varufunktioner behövde tas:  

• Mikrokontrollern tar emot mätvärden från A/D-omvandlaren 
• Mätningarna sparas i en buffert på RAM-minnet 
• Vid detektering av transient i mjukvara loggas mätvärden på SD-kortet  
• Lagrade data på SD-kortet kan överföras till extern enhet antingen via Blue-

tooth-modulen eller via USB 
• Inställningar av funktioner för mikrokontrollern kan utföras via Bluetooth 

eller USB  
• Det finns ingångar och utgångar för externa 24 Vdc triggersignaler. Hante-

ring av spänningsnivåer mellan signal och mikrokontroller sker i en isolerad 
zon 

• För indikering av kretsens tillstånd finns fem lysdioder  
• Två tryckknappar för av- och påslagning av loggning samt återställning finns 
• Kretsen är utrustad med en kondensator för alternativ strömförsörjning un-

der en kortare period vid bortfall av den primära strömförsörjningen.  

Mikrokontrollerns anslutningar till övriga komponenter visas i figur 3.10. 
  

Figur 3.10 - Blockschema mikrokontroller 
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3.5.2 Komponentval 
De funktionsundersökningar som gjordes i kapitel 3.3 låg till grund vid val av kom-
ponenter. Följande kapitel går igenom de komponenter som valdes för implemen-
tation i prototypens hårdvara. 

3.5.2.1 Strömförsörjning 
För strömförsörjningen av kretsens valdes metoden att använda en av faserna ur 
trefasnätet. Beslutet baserades på att prototypen skulle vara anpassad efter an-
vändarönskemålen från beställaren. 

Samtliga komponenter skulle drivas med 3,3 Vdc, men på grund av den 24 Vdc ut-
signal som skulle implementeras ansågs den bästa lösningen vara att använda en 
230 Vac/24 Vdc modul. 24 Vdc kunde därför användas till triggersignalen, och för 
resterande komponenter användes ytterligare neddimensionering till 3,3 Vdc. 

För att skydda lågspänningskomponenterna behövde AC/DC-modulen vara isole-
rad för överspänningar på upp till 3 kVac. Modulen behövde även kunna leverera 
tillräckligt med ström för att driva samtliga komponenter (se tabell 3.13).  

Tabell 3.13 - Kretsens strömförbrukning 

Komponent Strömförbrukning(mA) 
Mikrokontroller 38 
RAM 100 
ADC 12 
LED 100 
BT 100 
SD-kort 100 
Summa 450  

 

Utifrån detta valdes IRM-15-24 (figur 3.11) som tillverkas av Mean Well. Dess spe-
cifikation (se tabell 3.14) uppfyller alla de krav som ställs [28]. Den ingår dessutom 
i en serie produkter med samma kapsling, vilket innebär att den enkelt kan bytas ut 
om mer eller mindre ström skulle behövas i framtiden.  

 

 

 

 

 
  

Parameter Värde 
Spänning in 95–264 Vac 
Spänning ut 24 Vdc 
Ström ut 0,63 A 
Frekvens in 47–440 Hz 
Isolering 3 kVac 
Mått kapsling 53 x 28 x 24 mm 
Pris styck 107 SEK 

Figur 3.11 - IRM-15-5, samma kapsling som IRM-
15-24 [28] 

Tabell 3.14 - IRM-15-24 
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3.5.2.2 Mikrokontroller 
Undersökningen av mikrokontroller resulterade i en rekommendation på familjen 
STM32F4 från STMicroelectronics. Ur familjen valdes sedan STM32F429ZE, som 
valdes främst för sitt stöd av externt SDRAM. Kretsen hade även stöd för all den 
funktionalitet som efterfrågats i bilaga B. Den hade stöd för parallell kommunikat-
ion med SDRAM med en bussbredd på 8, 16 eller 32 bitar. Skrivning till SD-kort 
kunde utföras via SDIO-protokollet med fyra parallella dataledningar. Genom in-
byggd RTC och stöd för anslutning av ett externt batteri till Vbat behövdes ingen 
separat RTC-krets. Väsentliga parametrar hos STM32F429ZE (figur 3.12) sam-
manställs i tabell 3.15. [27] 

 

              Tabell 3.15 - Sammanställning STM32F429ZE 

 

  

Parameter Värde 
Klockfrekvens (MHz) 180 
ROM (kB) 512 
RAM (kB) 256 
Antal I/O 114 
USB Ja 
SDIO Ja 
UART/SPI/I2C 8/6/2 
RTC Ja 
Vbat för RTC Ja 
Stöd för SDRAM Ja 
Strömförbrukning (µA/MHz) 208 µA/MHz 
Matningsspänning (V) 1.8 - 3.6 
Kapsling LQFP 144 
Pris 100 SEK 

Figur 3.12 – STM32F429ZE [27] 
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3.5.2.3 A/D-omvandlare 
Då A/D-omvandlaren behövde mäta 230 Vac rms och kommunicera med mikro-
kontrollern var isolation viktigt. För att tillhandahålla en tillräckligt hög kommuni-
kationshastighet med mikrokontrollern skulle den också använda SPI.  

ADE7912 (figur 3.13)[29] är en A/D-omvandlare vars huvudapplikationsområde är 
ström- och spänningsmätning av trefasnät. Den hade inbyggd isolation samt tydlig 
dokumentation för hur den skulle kopplas upp mot trefasnätet.  

ADE7912 har två kanaler, en för ström och en för spänning, vilket innebar att en 
A/D-omvandlare per fas och skyddsledare behövde användas. Den har även en 
output på upp till 8 kHz vilket väl uppfyller de ställda kravet på 2 ksps.  

Väsentliga parametrar sammanställs i tabell 3.16. ADE7912 mäter spänning i ett 
område på 500 mVac. Den inkommande spänningen behövde därför anpassas till 
detta intervall. Strömmätningen utförs genom mätning av spänning över en 
shuntresistor. Spänningsintervallet som mäts över resistorn ska vara ≤31,25 mVac 
och även där behövdes neddimensionering. 

 

Parameter Värde 
Matningsspänning 3,3 Vdc 
Strömförbrukning 12 mA 
Sampling output ≤ 8 kHz 
Upplösning 24 bit 
Antal kanaler 2 
Kommunikationsprotokoll SPI 
Kapsling SOIC-20 
Pris 94 SEK 
 

 
  

Tabell 3.16 - ADE7912 

Figur 3.13 - ADE7912 [29] 
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3.5.2.4 Shuntresistor 
Shuntresistorn skulle kunna ge ett spänningsfall på 31,25 mVac vid strömmar på 
upp till +/-300 A. Resistorvärdet räknades ut genom formel 3.5.  

t =
u

v
=

K=,9w∗=gnx

Kgg
≈ 100	yΩ	 	 	 	 (3.5)	

Den förväntade effektutvecklingen i shuntresistorn utan transient räknas ut i for-
mel 3.6 och med transient i formel 3.7. 

{ = t ∗ |9 = 100 ∗ 108f ∗ 329 = 102,4	P}	 	 	 (3.6)	

{ = t ∗ |9 = 100 ∗ 108f ∗ 3009 = 9	}	 	 	 (3.7)	

Då transienterna förväntas vara så korta som 1 ms behövde shuntresistorn ej di-
mensioneras för 9 W. Den shuntresistor som valdes var WSMS2908 (se figur 3.14) 
[30] som tillverkas av Vishay. Relevanta parametrar sammanställs i tabell 17. 

 

Tabell 14 - Sammanställning WSMS2908 

Parameter Värde 
Resistans 100 µΩ 
Effekthantering 3 W 
Tolerans 5% 
Mått 29 x 8 x 1,1 mm 
Pris 20 SEK 
  

Figur 3.14 - WSMs2900 [30] 
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3.5.2.5 RAM 
Vid val av RAM-minne fanns det en del parametrar att ta i beaktning. RAM-minnet 
skulle användas till att spara åtta ringbuffrar för ström och spänning för både fa-
serna och skyddsledaren. Ringbuffrarna behövde kunna lagra ett 60 sekunders 
spann kring en detekterad transient. Den absolut minsta lagringskapaciteten upp-
skattades till 123Mbit enligt formel 3.8. 

32+$? ∗ 8	+<!!S(S ∗ 8'ÄÅ ∗ 60	#O'<&)OS ≈ 123q+$?						 	 (3.8)	

För att räkna på det värsta scenariot antogs alla åtta buffrar vara fyllda, samtidigt 
som sex nya transienter detekterades. För att mätningarna inte skulle sluta upp-
höra medan data laddas över på SD-kortet måste då sex nya ringbuffrar kunna på-
börjas. Därför behövde produkten det dubbla av det som redovisas i formel 3.8, 
vilket innebar att ett minne på 256Mbit behövdes. För att möjliggöra en framtida 
uppgradering av RAM skulle även kapslingen vara av en typ som finns med större 
minne, gärna av samma tillverkare. 

Det RAM som valdes var MT48LC16M16A2P-6A (figur 3.15) som tillverkas av 
Micron. Minnet är av typen SDRAM. SRAM hade möjliggjort en högre överförings-
hastighet, men för det lagringsutrymme som krävdes ansågs det inte kostnadseffek-
tivt. MT48LC16M16A2P-6A hade 256Mbit utrymme, en 16-bitars databuss och 
kostar 54 SEK [31].  Den ingår även i en serie minnen med samma kapsling med 
tillgång till både lägre och högre minneskapacitet. De viktigaste parametrarna 
sammanställs i tabell 3.17.  

 

 

 

 

 

 
 
 

3.5.2.6 Strömförsörjning av backup 
I det fall då kretsen kopplades ur från trefasnätet, eller då elnätet var nere, måste 
kretsen kunna strömförsörjas tillräckligt länge för att spara ner eventuella loggar. 
För att anta ett ”worst case” scenario bör tid finnas för att spara ner alla buffrade 
värden på ~16MB. Då det är användaren som väljer vilket typ av SD-kort som an-
vänds måste även det förväntas kunna vara bland de långsammare. Enligt ett stort 
test av SD-kort hade det långsammaste kortet en skrivhastighet på 13.1 MB/s [32]. 
Det protokoll som skulle användas för projektet (SDIO) stödjer överföringshastig-

Parameter Värde 
Typ SDRAM 
Databuss 16-bit 
Minne 256 Mbit 
Max klockfrekvens 167 MHz 
Spänning in  3–3,6 

Vdc  
Strömförbrukning 135 mA 
Kapsling  TSOP-54 
Pris 54 SEK 

Tabell 3.17 - MT48LC16M16A2P-6A 

Figur 3.15 - MT48LC16M16A2P-6A [31] 
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heter på upp till 200MHz, vilket innebär att protokollet ej är en begränsning. Den 
maximalt förväntade överföringstiden redovisas i formel 3.9. Den minst behövda 
kondensatorkapaciteten redovisas formel 3.10 och 3.11 i där Vmin beräknas som 2V 
efter mikrokontrollerns specifikationer. 

?ÇÉ0 =
=fÑÖ

=K,=ÑÖ/s
= 1,22	#O'<&)OS								   (3.9)	

t =
u

v
=

K,Ká

àwg	Çâ
= 7,3	Ω									    (3.10)	

ãÇÉ0 = 	
81

(å∗çée
èêëí
èìîï

h
= 	

8=,99

(ñ,K∗çée
o

x,x
h
= 	333,7	Pó								  (3.11)	

Det ansågs dock nödvändigt att implementera en större kondensator än det abso-
luta minimum. Superkondensatorer är relativt billiga och skulle kunna tillhanda-
hålla en mycket längre strömförsörjning än tmin. Projektet implementerade därför 
en superkondensator på 5 F (figur 3.16). Superkondensatorn tillverkas av Illinois 
Capacitor och kostade 35 SEK [33]. Kondensatorn skulle ge en strömförsörjning 
enligt formel 3.12 samt figur 3.17.  

? = −ã ∗ t ∗ ln e
áêëí

áìîï
h = −5 ∗ 7,3	 ∗ ln e

9

K,K
h = 18.8	#O'<&)OS (3.12) 

 

 

  

Figur 3.17 - DGH505Q5R5[33] Figur 3.16 - Urladdning kondensator 5 F 
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3.5.2.7 Bluetooth-modul 
Bluetooth-modulens syfte var främst för att kunna göra 
inställningar trådlöst. Kraven på hastighet var därav 
låga. Eftersom trefasloggern strömförsörjdes från tre-
fasnätet var energiförbrukningen inte någon prioritet. 
Den Bluetooth-modul som valdes var Bluegiga WT12 
(se figur 3.17)[34] som tillverkas av Silicon Labs. Tek-
niska data sammanställs i tabell 3.18.  

                   Tabell 3.18 - Sammanställning Bluegiga WT12 

Parameter Värde 
Version Bluetooth 2.1 klass 2 
Räckvidd 30 meter 
Interface UART, SPI, USB 
Dimension 15,6 x 14 x 2,4 mm 
Pris 138 SEK 
 
  

Figur 3.18 - Bluegiga WT12 [34] 
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Figur 3.19 - Phoenix VDFK  
0711027 [35] 

3.5.2.8 Kontaktdon 
Följande kapitel redogör för de kontaktdon som valdes till kretsen. 

3.5.2.8.1 Trefasnät 
Anslutningen till och från trefasnätet skulle ha både in- och utgång för faser, 
skyddsledare och jord. Önskemål från produktbeställaren var en Phoenix kontakt 
med 6mm2 diameter och skruvterminal. Kontakterna skulle kunna monteras på 
PCB eller chassi. 

Kontakten valdes ur Phoenix VDFK (figur 3.19) [35] serie 
som innehåller kontakter för högström. ABB:s krav var 
att hela kedjan för genomföringen av trefasledarna måste 
vara 6mm2. En kretskortsledare behövde då vara 8,5 cm 
bred vid användning av 70 µm tjocka kopparlager1. 8,5 
cm breda ledare ansågs ta upp för mycket plats på möns-
terkortet. Chassikontakter med lödkrok på insidan valdes 
istället för att kunna använda en 6mm2-kabel internt. 
Teknisk data sammanställs i tabell 3.19. 

       Tabell 3.19 - Sammanställning Phoenix VDFK 0711027 

 

 

3.5.2.8.2 USB 
Då den valda mikrokontrollern hade stöd för USB behöv-
des endast ett kontaktdon. Huvudfunktionen för USB-
kommunikationen skulle vara ett interface för inställ-
ningar av produkten. Därför ställdes inga höga krav på 
hastigheten, och USB 2.0 ansågs tillräckligt. Kontaktty-
pen valdes till USB-B (figur 3.20)[36] eftersom den an-
sågs mer robust än exempelvis USB-micro, och vanligare 
förekommande än USB-A. Kontaktdonet skulle vara en 

                                                   

 

1 Standard på Motion Control var 35- eller 70 µm. 

Parameter Värde 
Poler 1 
Märkspänning 500 V 
Märkspänning 
transient 

6 kV 

Märkström  41 A 
Dimension 10 x 31,5 x 30 mm 
Ledartjocklek 8,36 - 0,13 mm2 
Pris 68 SEK 

Figur 3.20 – Kretskortsmonterad 
USB-B kontakt [36] 
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honkontakt och rätvinkligt kretskortsmonterad. 
 

3.5.2.8.3 SD-kort  
Kontaktdonet för SD-kortet hade inga specifika krav utöver 
att den skulle vara rätvinkligt kretskortsmonterad. Ett San-
Disk SD-kort drar max 100 mA [37], så kontakten behövde 
klara av det.  

Den kontakt som valdes (figur 3.21) var som tillverkas av 
Molex [38]. Den uppfyllde de få krav som ställdes. 

 

3.5.2.8.4 24 VDC in- och utsignaler 
Anslutningen till 24 Vdc in- och utgångar skulle enligt önskemål från produktbe-
ställaren var en Phoenix kontakt med ~2.5 mm2 diameter och skruvterminal (se 
figur 3.22). Kontakterna skulle kunna monteras på PCB. Teknisk data angående 
den valda kontakten sammanställs i tabell 3.20 [39].  

           Tabell 3.20 - Sammanställning Phoenix kontakt 

Parameter Värde 
Poler 4 
Märkspänning 400 V 
Märkström  16 A 
Ledartjocklek 2,5mm2 
Dimension 9,5 x 20.32 x 18,5 mm 
Pris 17 SEK 

 

 
  

Figur 3.21 12 - 503500-
0993 [38] 

Figur 3.22 - Phoenix kontakt [39] 
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3.5.2.9 Isolation 
För de in- och utgångar som skulle anslutas till lågspänningssidan krävdes isolering 
(se figur 3.23). Då det fanns risk att användaren kopplar fel i dessa in- och ut-
gångar behövde kretsen vara skyddad mot eventuella överspänningar som kunde 
uppstå. 

 

3.5.2.9.1 Isolation USB 
För att isolera USB-porten fanns det färdiga IC-kretsar för just detta ändamål. 
ADuM3160 som tillverkas av Analog Devices var en sådan IC. Eftersom kommuni-
kationshastigheten via USB för prototypen inte är avgörande är det enda kravet en 
adekvat spänningsisolation och ett lågt pris. ADuM3160 (se figur 3.23) tillhanda-
håller en isolation på upp till 2,5 kVrms och är den billigaste USB-isolatorn på 58 
SEK. 
 

3.5.2.9.2 Isolation 24 Vdc in- och utsignaler 
24 Vdc in- och utsignalerna var tänkta att användas 
som triggersignaler för att indikera att en händelse har 
inträffat eller för att starta loggning i mikrokontrollern. 
För att kunna anslutas till enheten behövde de isoleras 
och anpassas till mikrokontrollerns spänningsnivå. 
Signalerna skulle omvandlas från 3,3 Vdc till 24 Vdc för 
utsignal och vise versa för insignal, och sedan passera 
isolationsbarriären genom isolationskretsar.  

Det fanns en rad färdiga IC lösningar för isolering av digitala signaler. Kretsen som 
valdes var ADuM2400 från Analog Devices. ADuM2400 har fyra kanaler i en rikt-
ning och isolation för upp till 5 kVrms. Då trefasloggern skulle ha stöd för fyra in-
signaler och fyra utsignaler behövdes en isolationskrets i vardera riktning. Kretsen 
har samma kapsling som ADuM3160 (se figur 3.24) och kostade 70 SEK [40]. 

Figur 3.24 - ADuM3160 & 
ADuM2400 [40] 

Figur 3.23 – Illustrering över isolationsområde 24 Vdc och USB 
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3.6 Simuleringar 

3.6.1 Insteg till A/D-omvandlare 
För att anpassa den inkommande spänningen till nivåer som kunde avläsas av 
A/D-omvandlaren behövdes ett insteg konstrueras. Insteget konstruerades utifrån 
databladet för ADE7912 [29] men dimensionerades för att kunna mäta spänningar 
mellan +/- 3 kV och strömmar mellan +/- 300 A.  

För att dimensionera komponentvärden och verifiera att kretsarna hade önskat 
beteende gjordes simuleringar i mjukvaran LTspice. 

3.6.1.1 Mätning av spänning 
Instegskretsen skulle konvertera en spänning på 3 kV till 0,5 V. Enligt databladet 
rekommenderades en spänningsdelningskrets [29]. Denna var anpassad för 230 
Vac och behövde modifieras genom att öka resistorvärden. Följande kopplades upp 
och simulerades: 

• Ett lågpassfilter med fc = 4,8 kHz 
• Spänningsdelning 6 MΩ / 1kΩ 

o För att minska värmeutvecklingen delades 6 MΩ upp på 3*2 MΩ 
• Konstant 230 Vac rms 50 Hz 
• Transient på 2675 Vac 1 kHz, en period 

Figur 3.25 visar kretsen och figur utspänningen under simulering.  
  

Figur 3.25 – Generisk krets samt simulerad utspänning 
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Figur 3.28 - Simulering strömmätning med transi-
ent 270 A 1 kHz 

Figur 3.27 - Simulering effekt över shunt med konstant 
32 A 50 Hz samt transient 270 A 1 kHz 

3.6.1.2 Mätning av ström 
För mätning av ström skulle en transient på +/- 300 A mätas som ett spänningsfall 
på 31,25 mVac över en shuntresistor. Följande simulering utfördes: 

• Shuntresistor 100 µΩ (se kapitel 3.3.3.4) 
• Lågpassfilter med fc = 4.8 kHz 
• Ferritblock 150 Ω för att filtrera brus på ~100 MHz [29] 
• Konstant 32 A 50 Hz 
• Transient 270 A 1 kHz, en period 

 

Kretsen byggdes upp i LTspice (se figur 3.26) och simulerades (se figur 3.27, 3.28). 
Simulationen visar att en strömtransient hamnar inom intervallet 31,25 mVac, 
samt en utvecklad effekt på 7,2 W under transienten. 32 A utvecklar en effekt på 
~100 mW, vilket överensstämmer med tidigare beräkningar i kapitel 3.3.3.4. 

Figur 3.26 – Kretsschema för strömmätning 
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3.6.2 24 Vdc utsignaler 
Trefasloggern skulle ha 24 V digitala in- och utsignaler för anslutning och kommu-
nikation med annan industriutrustning. Eftersom mikrokontrollerns utsignaler var 
3,3 V behövde signalernas logiknivå höjas. För detta konstruerades en krets bestå-
ende av en NPN-transistor och en PNP-transistor samt tre resistorer enligt figur 
3.29. 
 
Kretsen simulerades i LTspice (se figur 3.29, 3.30) genom att låta insignalen (V2) 
gå mellan 0 V och 3,3 V. Simulationen visade att utsignalen slår om från 0 V till 24 
V när insignalen översteg 0,5 V. Det ansågs tillräckligt då mikrokontrollern enligt 
databladet har en maximal utspänning på 0,4 V vid låg signal.  
  

Figur 3.29 – Kretsschema för höjning av logiknivå i LTspice 

Figur 3.30 – Simulering över utsignalens spänningsnivå relaterat till insignalen 
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3.7 Kretsschema 
Kretsschema utvecklades i CADSTAR. Arbetet utfördes iterativt över flera versioner 
som modifierades efter granskning och synpunkter från elektronikutvecklare på 
Motion Control. Följande kapitel ger en överblick av de mest kritiska funktionerna i 
kretsschemat, bilaga D visar fullständigt schema. Streckad linje innebär isolations-
barriär. 

3.7.1 Insteg till A/D-omvandlare 
A/D-omvandlaren är kopplad enligt tillverkarens datablad (se figur 3.31)[29]. Utö-
ver komponentkopplingarna för de simuleringar som redogjordes i kapitel 3.4.1 
kopplades även: 

• Avkopplingskondensatorer mellan spänning och jord, 100 nF och 10 µF pa-
rallellt 

• På ingångarna för spänningsmätning (V1P) och strömmätning (IM och IP) 
kopplades lågpassfilter enligt formel 3.13. 

• Fas A fick klocksignal från en kristall på 4 MHz 
o Fas B och C (ej i bild) fick klocksignal från Fas A  

• Shunten (R8) låg i serie med fasen, och kopplades över IM och IP 
• På insteget vid ström- och spänningsmätning kopplades ett ferritblock på 

150 Ω 
• På den isolerade lågspänningssidan kopplades A/D-omvandlarna till mikro-

kontrollern via en gemensam SPI-buss 
 

!" =
=

9∗^∗=gggö∗KK0Z
= 4.8'ÄÅ	 	 	 	 (3.13)	  

Figur 3.31 – Kretsschema för A/D-omvandlare 
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3.7.2 Mikrokontroller 
Mikrokontrollern separerades i kretsschemat till ett I/O-block och ett strömblock. 
I/O blocket består endast av signalreferenser till andra komponenter och kan avlä-
sas i bilaga C. Strömblocket (figur 3.32) har enligt databladet kopplat: 

• Avkopplingskondensatorer på 100 nF mellan varje spänningsben och jord 
• En större avkopplingskondensator 4.7 µF och två 1 µF 
• En hållare för 2032-batteri kopplades till VBAT 
• En bulkkondensator 15 F för strömförsörjning vid strömavbrott eller ur-

koppling 

  
Figur 3.32 - Mikrokontroller strömblock 
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3.7.3 RAM-minne 
Kretsschemat för RAM-minnet (figur 3.31) består främst av signalbussar som 
kopplades till mikrokontrollern. Följande kopplingar gjordes: 

• Till MCU: 
o 16-bit databuss  
o 13-bit adressbuss 
o 2-bit bankval2 
o Funktionspinnar WE, CAS, RAS, CS 
o Maskning av databuss DQML och DQMH 

• Avkopplingskondensatorer 100 nF mellan varje spänningsben och jord 
• En större bulkkondensator 10 µF 

                                                   

 

2 RAM-minnet består av fyra minnesbanker med 4 MB minneskapacitet vardera [41]. 

Figur 3.31 - Schemaritning RAM 
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3.7.4 24 Vdc kommunikation 
24 Vdc in-och utsignalerna behövde anpassas till mikrokontrollerns logiknivå, 3,3 
V. Insignalerna dimensionerades ner genom spänningsdelning (se figur 3.33). Där-
efter passerar signalerna genom isolationskretsen och vidare till mikrokontrollern.  

På isolationskretsen kopplades 100 nF avkopplingskondensatorer mellan matning 
och jord (se figur 3.34).  

  

Figur 3.34 – Schemaritning för AduM2400 power block 

Figur 3.33 – Schemaritning för ADuM2400 insignaler 
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Utsignalerna gick från mikrokontrollern via isolationskretsen och ut. För att höja 
logiknivån från 3,3 V till 24 V användes den krets som simulerats i kapitel 3.6.2. 
Kretsen för de fyra utsignalerna kopplades upp enligt figur 3.35. Avkopplingskon-
densatorer kopplades till isolationskretsen på samma sätt som för insignalerna. 

  

Figur 3.35 – Schemaritning för ADuM2400 utsignaler 
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3.7.5 USB-isolation 
USB-isolationen fick spänningsmatning 5 Vdc från den enhet som kopplades i 
USB-porten. Kretsen och kontakten kopplades efter databladet (se figur 3.36)[42] 
enligt följande: 

• D- och D+ är kommunikationssignalerna mellan extern enhet och isolat-
ionskrets 

• UD- och UD+ är kommunikationssignalerna mellan isolationskretsen och 
mikrokontroller 

• SPD och SPU kopplas till VDD2 för att aktivera maximal överföringshastig-
het 

• PIN och PDEN kopplas till VDD1 för att alltid ha kretsen påslagen 
• Avkopplingskondensatorer: 

o 100 nF på vardera sida om isolationskretsen 
o 4.7 nF för USB-portens skärmning 

 

Figur 3.36 – Kretsschema för USB isolation 
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3.8 PCB 
Följande kapitel redogör för hur PCB designades med fokus på isolationszoner, 
komponentplacering samt lager- och spårdesign. Färdig PCB-ritning kan ses i figur 
3.37. 

 
  

Figur 3.37 - PCB-ritning 
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3.8.1 Lageruppdelning och ledare 
En fyra lagers PCB användes vid designen. Det ansågs vara tillräckligt för att kunna 
åstadkomma en. PCB:ns lager användes enligt följande:  

Lager 1 – Signal  
Lager 2 – Jord 
Lager 3 – Matning 
Lager 4 – Signal 

Tjockleken på kopparn valdes till 35 µm (1,37795 mil), och spårens minsta bredd 
räknades ut med hjälp av standard IPC-2221A3 (se formel 3.14) [43]. Formel 3.15 
visar uträkning av minsta spårbredd på lager 1. Den maximala strömmen som leve-
reras av AC/DC-modulen IRM-15-24 är 0,63 A. 

'õ11ú,	ùûü,ú = 0,048	

∆T = temperaturökning	i	℃	

A = tvärsnitt	i	P$T9	

| = #?SöP = 0,63	™	

´ ∗ P$T

39,37
= ´ ∗ PP 

	

| = k∆¨g,àà ∗ ™g,ñ9w     (3.14)	

#MåS+SO))õ11ú,	ùûü,ú =
â

=,KññÆw∗KÆ,Kñ
=

g,fK

g,gàØ∗=g∞,±±

≤

∞,≥o¥ = 0,16	PP (3.15) 

På rekommendation av hårdvaruutvecklare på Motion Control valdes 0,3 mm som 
minsta ledarbredd för signaler och 0,5 mm för jord- och matningsledare. I undan-
tagsfall kunde ledarbredd minskas ytterligare för att lyckas med ledningsdragning-
en, dock aldrig mindre än 0,2 mm. 

 
  

                                                   

 

3 Standard för design av PCB. 
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3.8.1.1 Signallager 
Lager 1 användes som det primära signallagret. Majoriteten av signalledarna går i 
lager 1 och komponenterna monteras här. Lager 4 används som sekundärt signalla-
ger. Figur 3.38 och 3.39 visar kopparspåren i lager 1 respektive lager 4. 
  

Figur 3.38 – Kopparspår i lager 1 Figur 3.39 – Kopparspår i lager 4 
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3.8.1.2 Zoner och isolering 
PCB delades upp i tre zoner: 

1. Trefas 
2. 3,3 Vdc 
3. 24 Vdc 

För att isolera zonerna från varandra separerades dem genom kopparfria isolation-
sytor. Komponenterna som gick över de kopparfria ytorna hade alla inbyggd isole-
ring enligt kapitel 3.5.3.  

Jordlagret, lager 2, kan ses i figur 3.40. Gula ytor visar var koppar finns. De tre zo-
nerna har varsitt jordplan som separeras genom isolationsytor. 

Matningslagret, lager 3, kan ses i figur 3.41. 24 Vdc-zonen har två matningsplan, 
dels 24 Vdc för signalerna, dels 3,3 Vdc för att driva isolationskretsarna. Trefaszo-
nen har inget matningsplan då matning till AC/DC endast krävde ett spår på lager 
1. Shuntmotstånden hade skruvmontering för trefaskablarna som togs in via chas-
sikontakter.  

 

Figur 3.40 – Lager 2, jordlager. Indelat i trefas 
(övre del), 24 Vdc (nedre vänstra del), och 3,3 Vdc 

(nedra högra del) 

Figur 3.41 – Lager 3, matningslager. Indelat i 24 
Vdc (nedre vänstra del) och 3,3 Vdc (resterande) 
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3.8.2 Komponentplacering 
Figur 3.42 visar silkscreen för lager 1, den blåa texten är endast för förtydligande i 
denna rapport. Alla komponenter placerades på det översta lagret för att underlätta 
designen. Komponenternas placering utgick från tillhörande zon samt zonernas 
mest kritiska komponenter. De kritiska komponenterna placerades ut enligt föl-
jande: 

• 3,3 Vdc 
o Då majoriteten av spåren skulle dras till mikrokontrollern placerades 

den i mitten av zonen 
o RAM-minnet var den komponent som hade flest kopplingar till 

mikrokontrollern. De I/O som användes av mikrokontrollerns min-
neshanterare kunde inte ändras. Därför placerades och roterades 
RAM-minnet och mikrokontrollern så att ledningsdragning mellan 
dem kunde underlättas.  

o Bluetoothmodulen placerades så långt ifrån AD/DC- och DC/DC-
modulen som möjligt för att minska elektromagnetiska störningar 
 

• 24 Vdc-zon 
USB använde förbestämda I/O på mikrokontrollern som inte kunde 
ändras, medan 24 Vdc signalerna kunde använda valfria. Zonen pla-
cerades i kretskortets underkant för att samla merparten av kontak-
terna på samma sida.  
 

• Trefaszon 
o Shunten var den största komponenten och styrde därför placering av 

A/D-omvandlare. Komponenterna lades i linje med varandra för att 
underlätta ledningsdragning  

o AC/DC-modulen korsar isolationsbarriären. Den placerades på 
samma sida som den 24 Vdc-zon modulen skulle strömförsörja  

Resterande komponenter placerades på ett sådant sätt att ledningsdragning och 
kortets storlek kunde minimeras.  
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3.8.3 Kapsling 
Slutmått på PCB uppmättes till 230 x 160 mm. Då kapslingen ej behövde vara 
skärmande valdes en kapsling i ABS-plast. Kapslingen hade monteringshål för 
PCB, mått på 245 x 175 x 50 mm och kostade 126 SEK [44].  

 

  

Figur 3.42 - Silkscreen, blå text exkluderat 

Figur 3.43 – Kapsling G750 [44] 
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4. Resultat 

Följande kapitel redogör det resultat som uppnåtts under projektets gång. Kapitlet 
är uppdelat i uppnådda hårdvarufunktioner samt de mjukvarufunktioner som an-
sågs förberedda för implementation i hårdvara.   

4.1 Hårdvara 
Vid projektets slut hade schemaritning, PCB-layout och komponentlista framtagits. 
Alla funktionerna från målsättningen, och majoriteten av funktionerna från krav-
specifikationen uppfylldes. Undantaget var möjligheten att mäta ström i jord- och 
neutralledare (se tabell 4.2). De funktioner som hårdvarudesignen möjliggjorde 
var: 

• Mätning av spänning och ström på tre faser. Kretsen dimensionerades efter 
förväntade transienter på 3 kVac och +/- 300 A.  

• Kretsen hade genomföring av faser, jord- och neutralledare 
• Hela kretsen strömförsörjdes från en av faserna 
• Fyra utgångar och fyra ingångar för 24 Vdc signaler 
• En USB-kontakt och stöd för USB-kommunikation i den valda mikrokon-

trollern 
• En Bluetooth-modul 
• Lågspänningssidan av kretsen kunde strömförsörjas i ≥55 sekunder med 

hjälp av en superkondensator 
• Tillgång till SD-kort  
• Tillräckligt RAM-minne för loggning av ström- och spänningstransienter på 

tre faser i ett 60 sekunders spann 

Tabell 4.1 visar produktionskostnad per enhet vid tillverkning av 10 kretskort. Total 
tillverkningskostnad per kretskort blev 2653 SEK. Med 25 % marginalpåslag kunde 
ett försäljningspris på 3316 SEK fastställas. 
 

 

Tabell 4.1 - Produktionskostnad per styck vid tillverkning av 10 kretskort 

  Styckpris Frakt Startkostnad 
PCB 150 250 1000 
Kapsling 126 0 0 
Komponenter 2262 0 0 
Tillverkningskostnad 
styck 2653     
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4.2 Förberedda mjukvarufunktioner 
Hårdvaran ansågs förberedd för alla de mjukvarufunktioner som efterfrågades i 
kravspecifikationen (se bilaga B, tabell B.3). Funktionerna (se tabell 4.3) var förbe-
redda enligt följande:  

• A/D-omvandlaren tillhandahöll mätningar på både ström och spänning. Alla 
typer av transientdetekteringar var därför förberedda så långt det gick i 
hårdvara 

• A/D-omvandlaren samplade i 8ksps 
• A/D-omvandlaren hade valbar samplingshastighet 
• Fem lysdioder implementerades på kretskortet 
• SD-kort och SDRAM implementerades. All typ av loggning och lagring kan 

därför utföras i mjukvara 
• USB-kontakt implementerades i hårdvara. Inställningar samt dataöverföring 

via USB kunde därför utföras i mjukvara 
• Triggersignaler in/ut 24Vdc implementerades på hårdvara, hantering av 

signaler kunde utföras i mjukvara 
• Bluetooth-modul implementerades i hårdvara. Inställningar via Bluetooth 

kunde därför utföras i mjukvara 
• Övertonsanalys upp till den 80:e övertonen var möjligt i mjukvara enligt 

formel 4.1 och 4.2. 

´ ∗ %S<&)?Q& = öROS?Q&	    (4.1) 

´ =
àggg	Yµ

wg	Yµ
= 80 [P(´!SO'RO&# 	∂∑∏<$#? = 4	'ÄÅ]   (4.2) 
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      Tabell 4.2 - Förberedda hårdvarufunktioner  Tabell 4.3 - Uppfyllda mjukvarufunktioner 

   

Funktioner Hårdvara Uppfylld 
ADC Upplösning 1V, 10 
mA 

Ja 

USB kommunikation Ja 
Status LED Ja 
Stiftlister monterade på 
kretskort 

Ja 

Åtkomst SD-kort Ja 
Pris: 3000–4000 kr Ja 
Mätning fasspänning Ja 
Ingång triggersignal Ja 
Utsignal trigger 24V Ja 
Anslutning, genomföring 
nät 

Ja 

Klara högspänning och 
strömmar + transienter 

Ja 

Strömförsörjning nät Ja 
Mätning huvudspänning Ja 
Krets förberedd för BT Ja 
Backupbatteri Ja 
Mätning ström faser Ja 
Mätning ström nolla Nej 
Mätning ström jord Nej 
Mätning av effekt/rörelse Ja 

Funktioner Mjukvara Förberedd 
Loggning vid transient Ja 
Loggning av tidsstäm-
pel 

Ja 

Samplingshastighet 
minst 2 ksps 

Ja 

LED: PÅ/AV Ja 
LED: Minnet fullt Ja 
LED: Loggning pågår Ja 
LED: Processor OK Ja 
LED: Processoraktivitet Ja 
Detektering av spän-
ningstransient 

Ja 

Detektering av transient 
derivata 

Ja 

Loggning tidsperiod Ja 
Loggning vid trigger-
signal 

Ja 

Lagring på SD-kort .csv 
fil 

Ja 

Valbar samplingshas-
tighet 

Ja 

Valbar tid loggning Ja 
Valbart triggervillkor Ja 
Konfiguration via USB Ja 
Utsignal trigger Ja 
Insignal trigger Ja 
Detektering av transient 
tröskelvärde 

Ja 

Tanka ut data via USB Ja 
Detektering av ström-
transient 

Ja 

Konfiguration via BT Ja 
Analys av övertoner Ja 
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5. Analys och diskussion 

De mål som sattes för projektet kan anses uppfyllda (se kapitel 4). I teorin uppfyller 
hårdvaran majoriteten av önskemålen i kravspecifikationen (se bilaga B). Hårdva-
ran anses uppfylla kravspecifikationen baserat på information från datablad samt 
simuleringar. Hårdvaran har ej analyserats i praktiken. Resultatet baseras helt på 
att databladen för respektive komponent innehåller korrekt information. Det pro-
duktionsunderlag som tagits fram måste därför anses vara i prototypstadie. 

Projektet anses dock vara en adekvat indikation på att en trefaslogger kan tillverkas 
för det efterfrågade priset.  

5.1 Utelämnade funktioner 
Mätning av ström i jord- och neutralledare var ett lågt prioriterat önskemål från 
produktbeställaren och uteslöts därför från designen. Att implementera det i fram-
tida revisioner anses möjligt då jord- och neutralledare är inritade i kretsen. Kom-
munikationsbussen från A/D-omvandlare till mikrokontroller kan hantera mer än 
två enheter till. Ytterligare två A/D-omvandlare med kringkomponenter kan därför 
implementeras i en framtida revision av kretsschemat. Komponenter för en sådan 
funktionsutökning skulle kosta ungefär 250 SEK, vilket skulle ge ett försäljnings-
pris på 3629 SEK.  

Övertonsanalys var en lågprioriterad funktion enligt kravspecifikationen (se bilaga 
B). A/D-omvandlarna kan tillhandahålla mätningar på upp till den 80:e övertonen 
av 50 Hz. För att erhålla en mer avancerad övertonsanalys skulle en annan A/D-
omvandlare behövas. Mikrokontrollern har viss DSP-funktionalitet som kan behö-
vas för mer avancerade analysalgoritmer. Tester behövs dock utföras för att utvär-
dera prestandan för en Wavelettransform på den valda mikrokontrollern, som en-
ligt kapitel 3.2.3 är lämplig för övertonsanalys. 

Batteridrift valdes bort och istället användes en superkondensator. Medan konden-
satorn uppfyllde de krav som ställdes har batteridrift vissa fördelar. Ett batteri 
skulle kunna strömförsörja produkten under en längre period. Ett batteri är dessu-
tom lättare att byta ut vid fel, eller uppgradera vid behov.  
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5.2 Utvecklingspotential 
Projektets fokus låg hos transientdetektering. Analys av fler elkvalitetsproblem an-
ses kunna implementeras i mjukvara med den nuvarande hårdvaran, dessa är föl-
jande: 

• Spänningsdippar och höjningar 
• Obalans mellan faser 
• Flimmer 
• Spänningssprång 
• Frekvensavvikelser 

Frekvensavvikelser kan precis som övertonsanalys behöva en mer avancerad algo-
ritm i form av Fourier- eller Wavelettransform. Resterande anses kunna implemen-
teras genom mindre krävande algoritmer. Huruvida processorkraften och RAM-
minnet är tillräckliga för att implementera en eller flera extrafunktioner måste ana-
lyseras vidare. 

5.3 Ekonomi- och miljöperspektiv 
En trefaslogger som detekterar problem på elnätet kan spara företag stora summor 
pengar (se kapitel 2.2). Hos ABB Robotics har veckolånga stresstester behövt star-
tas om då de inte har kunnat utesluta fel i egna system. Förlorad utvecklingstid 
kostar pengar, framförallt om det resulterar i en missad deadline i utvecklingsar-
betet.  

I fallet ABB Robotics och dess testhall skulle trefasloggern ej innebära några ener-
gibesparingar. Stresstester utförs mer eller mindre dygnet runt oavsett. Ett omstar-
tat test adderar därför ingen energiförbrukning. För ett företag som inte utför tes-
ter dygnet runt, kan ett verktyg som upptäcker problem med elnätet ha en stor po-
sitiv påverkan i form av minskad energiförbrukning. Det kan då vara ett verktyg 
som dels kan spara pengar i form av minskad förlorad arbetstid och dels minska 
negativ miljöpåverkan genom en lägre energiförbrukning.  
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6. Slutsatser 

Målsättningen för denna rapport var att undersöka kostnaden för utveckling och 
tillverkning av en trefaslogger. Kraven var detektion och loggning av transienter på 
3000 Vac och +/- 300 A, samt ett försäljningspris på under 4000 SEK.  

Resultatet har visat att en produkt med den efterfrågade funktionaliteten kan till-
verkas och säljas för 3316 SEK. Det material som producerats har lagt en grund för 
vidareutveckling. 

Innan mjukvaruutveckling kan börja bör praktiska tester utföras på hårdvaran. När 
hårdvarans funktionalitet är bekräftad kan kapitel 3.2 användas som underlag för 
mjukvara gällande transientdetektering. Ska någon form av frekvensanalys imple-
menteras bör den valda mikrokontrollern utvärderas vidare. Resterande mjukva-
ruutveckling kan använda kravspecifikationen (se bilaga B) som underlag. Analys 
av spänningsdippar och höjningar, obalans, flimmer, spänningssprång och fre-
kvensavvikelser anses intressant att utvärdera för en framtida funktionsutökning. 
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Bilagor 

A   Marknadsundersökning av trefaslogger 

A.1 Inledning 
Detta dokument innehåller en marknadsundersökning av de trefasloggers som 
finns på marknaden idag. Jämförelsen är gjord på produkter som kan mäta spän-
ning och ej kräver en fast installation. 

A.1.1 Bakgrund 
Motion Controls kund ABB Robotics har upplevt oönskat beteende vid tester av 
industrirobotar, där robotar vid vissa tillfällen har startat om av okänd anledning. 
För att utreda orsaken bakom omstarterna har Motion Control fått i uppdrag att 
utveckla en trefaslogger.  

Trefasloggern skall vara ett felsökningsverktyg som kan detektera transienter i ett 
trefasnät. Produkter för ändamålet finns på marknaden men då dessa har onödigt 
bred funktionalitet, hög kostnad och en icke flexibel installation önskas en mer 
nerskalad lösning. Hos Motion Controls kund ABB Robotics finns önskemål om en 
kostnadseffektiv modul i portabelt format för att enkelt kunna installeras på olika 
platser vid olika tillfällen. Målet är att utveckla en fristående trefaslogger med lag-
ringsmöjlighet som kan detektera transienter, logga dessa och presentera data i 
form av en CSV-fil.  

A.1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen var att fastställa hur befintliga produkter uppfyllde ett 
antal viktiga parametrar. Detta används som beslutsunderlag för ett projekt som 
bygger på att utveckla en ny trefaslogger. 

A.1.3 Undersökning 
De parametrar som har valts till grund för denna undersökning baseras främst på 
en intervju med projektbeställaren Fredrik Lundh på Motion Control. Produkter 
och dess information har hämtats från internet under vecka 12, 2019. 
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A.2 Undersökta parametrar 
Efter samtal med Fredrik Lundh på Motion Control ansågs följande parametrar 
vara viktiga för en trefaslogger. 

• Dataanalys 
• Human Interface 
• Installation 
• Konfigurationsmöjlighete  
• Mätområden 
• Pris 
• Samplingshastighet 
• Storlek 
• Strömförsörjning och batteritid 
• Triggning 

Nedan följer beskrivningar av de parametrar som valdes. 

A.1.1 Dataanalys 
Hur användaren kan ta del av, och analysera den data som genereras vid mätning-
ar. 

A.1.2 Human Interface 
Hur produkten kommunicerar med användaren och vice versa. 

A.1.3 Installation 
Hur installeras produkten. 

A.1.4 Konfigurationsmöjligheter 
Hur användaren konfigurerar produkten. 

A.1.5 Mätområden 
Vilka värden kan produkten mäta, och vilka toppvärden hanterar den?  

A.1.6 Pris 
Vad kostar produkten? Följande valutakurser gällde då rapporten skrevs: 

• 1 USD = 9,16 SEK 
• 1 EUR = 10,42 SEK 

A.1.7 Samplingshastighet 
I vilken frekvens samplar produkten insignalen? 

A.1.8 Strömförsörjning och batteritid 
Blir produkten strömförsörjd från nätet den mäter eller från en extern källa, samt 
hur länge räcker batteriet för mätningar? 
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A.1.9 Triggningsmöjligheter 
Kan produkten loggföra baserat på ett eller flera triggningsvillkor? Exempelvis 
amplitud eller derivata. 
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Figur A.1 - Fluke 1735 modul 

 

A.3 Produkter 
För denna undersökning valdes fyra produkter ut. Produkterna kommer från olika 
tillverkare och ligger i olika prisklasser.  

Fluke 1735 Three-Phase Power Quality Logger 
Undersökningens dyraste verktyg. Har färgskärm och knappsats, samt mäter och 
analyserar ett flertal mätvärden från en trefasledning. De efterfrågade parametrar-
na sammanställs i tabell A.1. 

Fluke 1735 (se figur A.1) är en portabel trefaslogger som kan användas för att sä-
kerställa kvalité på ett trefasnät. Vanliga applikationsområden är att verifiera ett 
systems kapacitet innan en last adderas, kvantifiera energikonsumtion innan och 
efter energiförbättringar, övertonsanalys och övervakning av spänningsdippar och 
toppar. 

 

                  Tabell A.1 - Sammanställning Fluke 1735 

Dataanalys Direkt på enhetens 
skärm, eller genom 
kommunikation 
över RS 232 

Human Interface 320x240 färgdis-
play, 
Knappsats 

Installation Kontaktlös tång-
mätning 

Konfiguration Direkt på enheten 
med hjälp av skärm 
och knappar 

Mätområden Spänning (600V), 
ström (3000A), 
effekt (Aktiv, sken-
bar, reaktiv, 
distortion), energi 
(Aktiv, skenbar, 
reaktiv), frekvens, 
övertoner.  

Pris 22 850 SEK 
Samplingshastighet 10.24 kHz 
Storlek 240 x 180 x 110 mm 
Strömförsörjning Batteritid 6–12 

timmar 
Triggning Spänningsdippar 

och toppar 
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Figur A.2 - PCE-360 enhet 

 

 
 

A.3.1 PCE360 Power Analyzer 
En portabel enhet med skärm och knappsats (se figur A.2) för mätning och analys 
av ett flertal mätvärden på en trefasledning. De efterfrågade parametrarna sam-
manställs i tabell A.2. 

 
Det billiga priset relativt Fluke 1735 betyder minskad funktionalitet i då ingen möj-
lighet till triggad loggning finns. 

 

              Tabell A.2 - Sammanställning PCE-360 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dataanalys Direkt på enhetens 
skärm, eller genom 
proprietär mjukvara 
som kommunicerar 
via RS-232 

Human Interface Bakgrundsbelyst 
skärm, 
Knappsats 

Installation Kontaktlös tång-
mätning 

Konfiguration Direkt på enheten 
med hjälp av skärm 
och knappar 

Mätområden Spänning(600V), 
ström(1000A), ef-
fekt/energi (aktiv, 
skenbar, Reaktiv), 
frekvens, fasvinkel. 

Pris 11 150 SEK 
Samplingshastighet N/A 
Storlek 235 x 117 x 54 mm 
Strömförsörjning Batteritid ~50 tim-

mar 
Triggning Nej 
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Figur A.3 - MSL SL-3V 
modul 

 

 

A.3.2 MSL SL-3V Three Phase Voltage Logger 
Undersökningens billigaste verktyg. En portabel och funktionellt avgränsad pro-
dukt för att mäta och analysera trefasspänning. De efterfrågade parametrarna 
sammanställs i tabell A.3. 

MSL SL-3V (se figur A.3) är ett enkelt och billigt instrument i relation till reste-
rande undersökta produkter. Den mäter endast spänning och då loggningen sker 
kontinuerligt är inställningsmöjligheterna begränsade.  

 

                        Tabell A.3 - Sammanställning MSL SL-3V 

 

 
  

Dataanalys Data laddas över till extern 
dator via USB, och analyseras i 
proprietär mjukvara 

Human Interface Lysdioder 
Installation Kontaktlös tångmätning 
Konfiguration Genom proprietär mjukvara 
Mätområden Spänning (500V) 
Pris 5600 SEK 
Samplingshastighet 800Hz @ 50Hz or 960Hz @ 

60Hz 
Storlek 145 x 89 x 46 mm 
Strömförsörjning Från trefasledning, batteritid 

~1 år 
Triggning Nej 
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Figur A.4 - PQ3450 modul 
 

 

A.3.3 Exetech PQ3450 
En portabel enhet med skärm och knappsats för mätning och analys av ett flertal 
mätvärden på en trefasledning. De efterfrågade parametrarna sammanställs i tabell 
A.4. 

PQ3450 är ett relativt dyrt verktyg utan proprietär mjukvara. Data loggas i en Ex-
cel-kompatibel fil vilket innebär att analysen sköts helt av användaren. Till skillnad 
från resterande undersökta produkter drivs PQ3450 av en medföljande AC adapter 
eller utbytbara AA batterier. 

 

Tabell A.4 - Sammanställning PQ3450 

Dataanalys Data finns tillgänglig på SD-
kort och lagras i en Excel-
kompatibel fil. Analys kan 
även ske direkt på enhetens 
skärm 

Human Interface Knappsats och en punktmatris 
LCD med bakgrundsbelysning 

Installation Kontaktlös tångmätning 
Konfiguration Direkt genom enhetens dis-

play och knappsats 
Mätområden Spänning(600V), 

ström(3000A), effekt/energi 
(aktiv, skenbar, reaktiv), fas-
vinkel. 

Pris 14 650 SEK 
Samplingshastighet N/A 
Storlek 225 x 125 x 64 mm 
Strömförsörjning 100-240V AC adapter eller 8st 

AA batterier. Batteritid N/A 
Triggning Nej 
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A.4 Sammanställning av parametrar 
I tabell A.5 presenteras en sammanställning för att jämföra alla undersökta pro-
dukter och hur de uppfyller de viktiga parametrarna. 

Tabell A.5 - Sammanställning av parametrar 

Parametrar Fluke 1735 PCE-360 MSL SL-3V Exetech PQ3450 

Dataanalys På enhet 
Via dator (RS-232) 

På enhet 
Via dator (RS-232) 
Proprietär mjukvara 

Via dator (USB) 
Proprietär mjukvara 

SD-kort med excel-
kompatibel fil 

Human Interface 320x240 Färgdis-
play, knappsats 

Svartvit display, 
knappsats 

Lysdioder Tvåfärgsdisplay, 
knappsats 

Installation Kontaktlös Kontaktlös Kontaktlös Kontaktlös 

Konfiguration På enheten På enheten Proprietär mjukvara På enheten 

Mätområden Spänning (600V), 
ström(3000A), ef-
fekt (Aktiv, skenbar, 
reaktiv, distortion), 
energi (Aktiv, sken-
bar, reaktiv), fre-
kvens, övertoner. 

Spänning(600V), 
ström(1000A), ef-
fekt/energi (aktiv, 
skenbar, reaktiv), 
frekvens, fasvinkel. 

Spänning (500V) Spänning(600V), 
ström(3000A), ef-
fekt/energi (aktiv, 
skenbar, reaktiv), 
fasvinkel. 

Pris 22 850 SEK 11 150 SEK 5 600 SEK 14 650 SEK 

Samplingshastighet 10.42 kHz N/A 800Hz @ 50Hz or 
960Hz @ 60Hz 

N/A 

Storlek 240 x 180 x 110 mm 235 x 117 x 54 mm 145 x 89 x 46mm 225 x 125 x 64mm 
Strömförsörjning Batteritid 6–12 h Batteritid ~50 h Från trefasledning, 

Batteritid ~1 år 
Extern AC adapter, 
Batteritid N/A 

Triggning Spänningsdippar, 
spänningstoppar 

Nej Nej Nej 
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A.5 Slutsats och diskussion 
Det finns alternativ på marknaden som uppfyller många av de parametrar som an-
ses viktiga, det är dock tydligt att priset är högt för en produkt med bred funktion-
alitet. Av de produkter som undersökningen behandlat är det endast MSL SL-V3 
som är nära det pris (3 000–4 000SEK) som efterfrågats av produktbeställaren. 
Den produkten saknar dock den viktiga triggningsfunktionen, och samplar därför 
endast kontinuerligt.  

Slutsatsen är därför att det bör finnas utrymme på marknaden för ett mer behovs-
specifikt verktyg där priset kan hållas lågt. 
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B Kravspecifikation 

B.1 Mätning och detektering av transienter  
I övervakningen av trefasnätet behöver loggern kunna mäta storheter och detektera 
oregelbundenheter i form av transienter. De funktioner som efterfrågades var: 

• Mätning av huvudspänning mellan de tre faserna 
• Mätning av fasspänning mellan fas och nolla för de tre faserna 
• Mätning av ström i de tre fasledarna 
• Mätning av ström i neutralledare 
• Mätning av ström i jordledare 
• Mätning av utvecklad effekt  
• Detektering av spänningstransienter på +/- 3kV 
• Detektering av strömtransienter på +/- 300A 
• Detektering av transient genom beräkning av derivata 
• Detektering av transient genom tröskelvärden 
• Analys av övertoner i nätet 

B.1.1 Loggning av mätvärden 
För att kunna analysera mätvärden behövde enheten kunna spara data internt. 
Loggningen kunde antingen vara konstant på låg samplingsfrekvens eller triggas av 
en händelse, exempelvis vid detekterad transient eller extern triggersignal. Vid 
triggad mätning skulle loggningen ske på högre frekvens och spara mätvärden för 
ett visst tidsintervall före och efter händelsen. De funktioner som efterfrågades var: 

• Loggning av mätvärden vid transientdetektering för ett visst tidsintervall  
• Loggning av mätvärden för en angiven tidsperiod 
• Loggning av mätvärden vid triggersignal  
• Loggning av tidsstämpel för mätvärden 
• Lagring av loggade mätvärden i en CSV-fil 
• Lagring av loggningsdata på SD-kort 

B.1.2 Kapacitet 
De uppmätta värdenas noggrannhet var av stor vikt för att kunna få en pålitlig in-
syn i händelseförloppet. Funktioner som efterfrågades var: 

• En samplingshastighet på minst 2 ksps 
• Mätning av spänning med en upplösning på minst 1 V 
• Mätning av ström med en upplösning på minst 10 mA  

B.1.3 Inställningar 
Olika användningsområden kan kräva olika typer av mätningar. För att tillgodose 
de olika behov som kan uppstå är det fördelaktigt att enheten kunde konfigureras 
från en extern enhet. Önskvärd funktionalitet för inställningar var: 

• Valbar samplingshastighet 
• Valbart tidsintervall för loggning 
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• Valbar metod för transientdetektering (derivata/tröskelvärde) 
• Valbart triggervillkor (transientdetektering, tidpunkt, triggersignal) 

B.1.4 Kommunikation 
För att kunna konfigurera trefasloggern från en extern enhet behöver en kommu-
nikationsmetod implementeras. Dessutom kunde överföring av data via ett kom-
munikationsprotokoll vara att föredra framför fysisk utmatning av SD-kortet. Öns-
kemål om trådlös kommunikation fanns, och om det inte inkluderas i modulen 
skulle stöd i hårdvara finnas för senare implementation av Bluetooth. Funktioner 
som efterfrågades var: 

• Konfigurering av enheten från extern enhet via USB 
• Konfigurering av enheten från extern enhet via Bluetooth 
• Tanka ut data från SD-kort via USB 

B.1.5 I/O 
För att enheten skulle kunna interagera med andra system fanns önskemål om ut-
signaler som triggas vid en händelse. Standard för industriella signaler är 24 Vdc. 
Dessutom var det önskvärt med insignaler till enheten trigga loggning. 

• Skicka utsignal (24 Vdc) vid transientdetektering  
• Trigga loggning genom insignal (24 Vdc) 

B.1.6 Lysdioder 
Avläsning av driftstatus ansågs värdefullt både för utvecklingens och slutproduk-
tens skull. Genom ett antal lysdioder skulle enheten kunna indikera sitt tillstånd. 
De indikationer som efterfrågades var: 

• PÅ/AV 
• Minnet fullt 
• Loggning pågår 
• Ström inkopplad 

B.1.7 Anslutningar 
Enheten behövde kunna anslutas mellan trefasnätet och roboten för att utföra 
mätningar. Det innebär att kretsen skulle vara anpassad för höga spänningar och 
strömmar, på eller i närhet av kretskortet. Enheten skulle vara utrustad med kon-
taktdon enligt industristandard för enkel anslutning på in- och utgång.  

SD-kortet behövde vara lätt att komma åt för utmatning. För enkel felsökning ska 
stiftlister monteras på kretskortet. De anslutningar som efterfrågades var: 

• Anslutning, genomföring och utgång för de tre faserna, nolla och jord 
• Klara av konstanta spänningar på +/- 230 Vac och strömmar på +/- 32 A 
• Klara av transienter på +/- 3 kVac och +/- 300 A 
• SD-kortet skall kunna tas ut för att komma åt loggningsfiler 
• Stiftlister monterade på kretskortet för enkel felsökning 
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B.1.8 Strömförsörjning 
Enheten är ämnad att monteras i närhet till eller i industrirobotens kontrollskåp. 
Det kommer att finnas tillgång till strömförsörjning via det nät som försörjer robo-
ten. I händelse av avbrott i nätet behövde enheten kunna strömförsörjas av ett bat-
teri eller kondensator under en kort period, för att stänga filer och avsluta proces-
ser på ett kontrollerat sätt. Funktioner som efterfrågades var:  

• Strömförsörjning från det trefasnät som mäts 
• Strömförsörjning från backuplösning. Tillräckligt länge så att loggfiler hin-

ner sparas och systemet avslutas. 

B.1.9 Ekonomi 
För att enheten skulle vara ett mer attraktivt alternativ för beställaren jämfört med 
befintliga produkter behövde slutpriset vara jämförelsevis lågt. Ett önskvärt pris-
spann är 3000–4000 SEK.  

B.1.10  Kapsling och formfaktor 
Enhetens skulle monteras i kontrollskåpets närhet.  

• Maximal kapslingsstorlek: 200 x 100 x 100 mm 
o Kretskortet skall rymmas och kunna monteras i den valda lådan 

• Enheten bör vara anpassad för montage på vägg 
• Maximal totalvikt: 1 kg 

B.1.11  Etiketter 
För att undvika fel vid anslutning skulle enhetens kontaktdon vara uppmärkta för 
korrekt ledare. 

B.1.12  Miljö 
Enheten var ämnad att installeras i normal inomhusmiljö. Produktens temperatur-
tolerans skulle vara 10–40 °C. 

B.2 Sammanfattning målsättning 
Utifrån önskemålen framställdes en lista för hårdvara och en för mjukvara. Lis-
torna sorterades enligt en projektmatris (se tabell B.1) som utifrån två parametrar 
ger uppgiften en rang. Den ena parametern är Vikt vilket syftar på hur pass viktigt 
det är att en uppgift blir utförd. Den andra parametern är Tid vilket är en grov upp-
skattning om hur lång tid en uppgift kommer ta att utföra. Vilken diagonal funkt-
ionen hamnar i bestämmer den rang mellan A-E som funktionen får. Matris rangen 
blir då en översikt dels över viktiga uppgifter samt uppgifter som har kort utveckl-
ingstid, medan uppgifter med lång utvecklingstid och låg vikt hamnar långt ner på 
listan.  

Tanken är inte att strikt utveckla uppgifter med rang A först, men det ger en bra 
överblick över viktiga och tidseffektiva funktioner. Uppgifterna har delats upp i 
hårdvara (se tabell B.2) och mjukvara (se tabell B.3). 
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Tabell B.2 - Prioritetstabell hårdvara 

Tabell B.1 - Prioritetsmatris 

Vikt       Tid 1 2 3 
1 A B C 
2 B C D 

3 C D E 
 

  

Aktivitet Hårdvara Vikt Tidsåtgång Prioritet 
ADC Upplösning 1V, 10 mA 1 1 A 
USB kommunikation 1 1 A 
Status LED 1 1 A 
Stiftlister monterade på kretskort 1 1 A 
Åtkomst SD-kort 1 1 A 
Pris: 3000–4000 kr 1 1 A 
Mätning fasspänning 1 2 B 
Ingång triggersignal 2 1 B 
Utsignal trigger 24V 2 1 B 
Anslutning, genomföring nät 1 2 B 
Klara högspänning och strömmar + transient 1 2 B 
Strömförsörjning nät 1 2 B 
Mätning huvudspänning 2 2 C 
Krets förberedd för BT 2 2 C 
Backupbatteri 1 3 C 
Mätning ström, faser 3 2 D 
Mätning ström nolla 3 2 D 
Mätning ström, jord 3 2 D 
Mätning av effekt/rörelse 3 2 D 
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Tabell B.3 - Prioritetstabell mjukvara 

 
 
 
 
  

Aktivitet Mjukvara Vikt Tidsåtgång Prioritet 
Loggning vid transient 1 1 A 
Loggning av tidsstämpel 1 1 A 
Samplingshastighet minst 2 ksps 1 1 A 
LED: PÅ/AV 1 1 A 
LED: Minnet fullt 1 1 A 
LED: Loggning pågår 1 1 A 
LED: Processor OK 1 1 A 
LED: Processoraktivitet 1 1 A 
Detektering av spänningstransient 1 2 B 
Detektering av transient derivata 1 2 B 
Loggning tidsperiod 2 1 B 
Loggning vid triggersignal 2 1 B 
Lagring på SD-kort .csv fil 1 2 B 
Valbar samplingshastighet 2 1 B 
Valbar tid loggning 2 1 B 
Valbart triggervillkor 2 1 B 
Konfiguration via USB 1 2 B 
Utsignal trigger 2 1 B 
Insignal trigger 2 1 B 
Detektering av transient tröskelvärde 2 2 C 
Tanka ut data via USB 2 2 C 
Detektering av strömtransient 3 2 D 
Konfiguration via BT 3 2 D 
Analys av övertoner 3 3 E 
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C   Komponentlista 

# Komponent Värde Tillverkare An-
tal 

Styck 
(SEK) 

Total 
(SEK) 

1 Kondensator, ke-
ramisk chip 

100nF 25A 
10% X5R 

AVX 51 1,29 65,79 

2 Kondensator, ke-
ramisk chip 

10uF 6.3V Kemet 7 0,68 4,76 

3 Kondensator, ke-
ramisk chip 

33nF 10V 
10% 

Kemet 12 0,42 4,98 

4 Kondensator, ke-
ramisk chip 

10 pF 50V Vishay 2 0,31 0,624 

5 Kondensator, ke-
ramisk chip 

1uF 16V 10% 
X7R 

TDK 2 0,83 1,658 

6 Kondensator, ke-
ramisk chip 

4.7uF 25V TDK 7 2,95 20,65 

7 Kondensator, ke-
ramisk chip 

100uF 6.3V 
20% 

Murata 3 5,77 17,31 

8 Kondensator, ke-
ramisk chip 

10uF 50V 
20% 

Murata 1 3,45 3,45 

9 Kondensator, ke-
ramisk chip 

2.2uF 10V 
10% X7R 

TDK 2 1,07 2,14 

10 Kondensator, ke-
ramisk chip 

4.7 nF 50V 
5% NPO 

Murata 1 1,11 1,11 

11 Kondensator, ke-
ramisk chip 

22pF 50V 5% Vishay 2 0,94 1,88 

12 Superkondensator 15F 3V 40% AVX 1 30,03 30,03 
13 SD-kort läsare 9 pin Molex 1 33,08 33,08 
14 Phoenix kontakt 5 kontakter 

58A 600V 6-
20AWG 

Phoenix 2 92,40 184,8 

15 Diod, switching 75V 150mA Taiwan Se-
miconductor 

12 0,95 11,420
4 

16 Inductance, ferrite 
bead 

150R TDK 12 1,21 14,52 

17 ADE7912 5 Analog De-
vices 

3 81,20 243,6 

18 STM32F492ZE 32-bit 
180Mhz 

STM 1 109,10 109,1 

19 DC/DC 24V/3V 1kV 
isolation 

Murata 1 146,67 146,66
8 

20 AC/DC IRM-15-24 
3kV isolation 

MeanWell 1 80,40 80,4 

21 WT12 Bluetooth 2.1 
class 2 

Bluegiga 1 138,00 138 

22 ADuM3160 Isolations-
krets 

Analog De-
vices 

1 54,86 54,86 
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23 MT48LC16M16A2
P-6A 

SDRAM 16-
bit 256Mbit 

Kemet 1 83,75 83,75 

24 ADuM2400 Isolations-
krets 

Analog De-
vices 

2 57,35 114,7 

25 Induktor 10uH 1.44A Murata 1 7,09 7,0908 
26 LED Green SMD 

LED 
Osram 5 1,64 8,2 

27 Skruvplint 4 kontakter 
2.5mm2 

Phoenix 2 17,02 34,04 

28 CR2032 Batteri-
hållare 

  Keystone 1 10,45 10,45 

29 WAFER 
STRAIGHT 1x4 
2.00 

SINGLE 
RM2.00–0.9 

Harwin 1 1,69 1,69 

30 USB KONTAKT B  30V 1A, 
HMD FE-
MALE USB 
TYPE B AN-
GLED 

TE Con-
nectivity 

1 5,75 5,75 

31 Strömställare Taktil brytare Omron 2 6,56 13,12 
32 WAFER 

STRAIGHT 1x6 
2.00 

SINGLE 
RM2.00–0.9 

Harwin 1 2,51 2,51 

33 Resistor, chip 1K Panasonic 16 0,94 15,057
6 

34 Resistor, chip 10K 0.1W 1% Bourns 5 0,19 0,94 
35 Resistor, hål 2M Vishay 9 0,62 5,589 
36 Resistor, chip 2k 0.1W 1% Vishay 5 0,13 0,67 
37 Resistor, chip 12K 0.1W 1% Bourns 4 0,17 0,66 
38 Resistor, chip 7.5k 0.1W 1% Vishay 4 0,09 0,3792 
39 Resistor, chip 47k 0.1W 1% Vishay 4 0,13 0,536 
40 Resistor, chip 4k7  Vishay 4 0,13 0,536 
41 Resistor, chip 100K 0.1W 

1% 
Vishay 4 0,13 0,536 

42 Resistor, chip 33k2 0.1W 
1% 

Multicomp 1 0,04 0,0364 

43 Resistor, chip 1M Vishay 1 1,13 1,134 
44 Resistor, chip 47R 1% 

0.25W 
Vishay 1 0,61 0,611 

45 Resistor, chip 1.8k 1% 1W Vishay 1 0,12 0,118 
46 Shuntresistor 100uR 5% 

3W 
Vishay 3 29,16 87,48 

47 Transistor PNP 45V 
0.1A 

Nexperia 4 0,61 2,42 

48 Transistor NPN 45V 
0.1A 

Nexperia 4 0,61 2,42 

49 HMD Kristall HC49 4MHz IDQ 1 3,98 3,98 
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50 Zenerdiod Uni-
directional 
40W 

Vishay 1 1,95 1,95 

51 Kontakt trefas 300V 50A Phoenix 10 68,48 684,84 
 Summa     2262  
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D   Schemaritning 

Figur D.1 - Översikt schemaritning 
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Figur D.2 - Schemaritning Fas A 
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Figur D.3 - Schemaritning Fas B 
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Figur D.4 - Schemaritning Fas C 
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Figur D.5 - Schemaritning MCU I/O 
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Figur D.6 - Schemaritning MCU Power 
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Figur D.7 - Schemaritning RAM 
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Figur D.8 - Schemaritning extern kommunikation 
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Figur D.9 - Schemaritning human interface 
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Figur D.10 - Schemaritning kontakter 
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Figur D.11 - Schemaritning 24 Vdc in 
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Figur D.12 - Schemaritning 24 Vdc ut 
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Figur D.13 - Schemaritning kraftblock 
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