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Sammanfattning 
Denna rapport ämnar ge en utförlig beskrivning av vad som krävs vid framtagandet av en 

trådlindad spänningsdelare med olinjär resistansfördelning. Spänningsdelaren är 

dimensionerad för att kunna utföra noggranna mätningar av blixtimpulser med amplituder upp 

till 800 kV. Information om hur mätkretsen är uppbyggd från generering av en blixtimpuls till 

mätning via spänningsdelning delges i rapporten. Några av de moment som utförts under 

processen är simuleringar av elektriskt fält, dimensioneringar av ingående komponenter och 

beräkning av resistansfördelning. Projektet är initierat av RISE i Borås då behov av ett nytt 

referensmätsystem uppkommit för att den befintliga grundreferensen inte har visat sig helt 

tillfredsställande. 

Syftet med detta examensarbete har varit att beräkna, simulera, dimensionera och konstruera 

en olinjärt trådlindad resistiv spänningsdelare för 800 kV som kan användas som 

referensmätningssystem i Högspänningslaboratoriet på RISE i Borås. 

Arbetet har resulterat i framtagandet av en spänningsdelare som visar prov på goda 

egenskaper. Dock uppstod en resistansförändring av motståndstråden vid trådlindningen som 

gjorde att fullständiga tester av spänningsdelaren inte kunde utföras inom ordinarie projekttid. 

Om en förfining av trådlindningen skulle göras med hjälp av de förbättringar som avhandlas i 

diskussionen av denna rapport skulle syftet troligtvis uppfyllas fullt ut. 

 

Abstract 
This specification aims to provide a detailed description of what is required in the 

manufacture of a wire-wound voltage divider with a nonlinear resistance distribution. The 

voltage divider is designed to perform accurate measurements of lightning impulses with 

amplitudes up to 800 kV. Information about how the measuring circuit is built from the 

generation of a lightning impulse, to measurement via voltage dividing is accounted for in the 

report. Some of the work performed during the process is simulations of electric fields, 

dimensioning of ingoing components and calculation of resistance distribution. The project 

has been initiated by RISE in Borås as the need for a new reference measurement system has 

arisen because the existing reference has failed in proving satisfaction. 

The purpose of this bachelor thesis is to calculate, simulate, dimension and construct an 

nonlinear wire-wound resistive voltage divider for 800 kV that can be used as a reference 

measurement system in the high voltage laboratory at RISE in Borås. 

The work has resulted in the production of a voltage divider which shows samples of good 

properties. However, a change of the resistance in the wire arose during the application. 

Because of this, complete tests of the voltage divider couldn´t be executed. If a refinement of 

wire winding would be made using the improvements stated in the discussion part of this 

report, the purpose would probably be fulfilled.  



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ......................................................................................................... 1 

1.1. Bakgrund ............................................................................................................................................ 1 

1.2. Syfte ................................................................................................................................................... 1 

1.3. Avgränsningar .................................................................................................................................... 1 

2. MÄTSYSTEM FÖR STÖTSPÄNNING ................................................................ 3 

2.1. Stötspänningsgenerator ..................................................................................................................... 3 

2.2. Spänningsdelare ................................................................................................................................. 5 

3. GENOMFÖRANDE ............................................................................................. 8 

3.1. Konstruktion och dimensionering ....................................................................................................... 8 
3.1.1. Högspänningsarm ................................................................................................................................ 8 
3.1.2. Test-toroid ......................................................................................................................................... 11 
3.1.3. Lågspänningsarm ............................................................................................................................... 13 

3.2. Amplitud och stötvågsform .............................................................................................................. 14 
3.2.1. Energiinnehåll i en blixtimpuls ........................................................................................................... 15 
3.2.2. Avkylningseffekt ................................................................................................................................. 15 

3.3. Trådlindat motstånd ......................................................................................................................... 16 

3.4. Simulering av det elektriska fältet och dimensionering av konstruktion ........................................... 18 
3.4.1. Överföringsfunktionen mellan det elektriska fältet och resistansfördelningen ................................ 23 

3.5. Dämpningsresistans ......................................................................................................................... 26 

4. STEGSVARSTEST VID LÅGSPÄNNING ......................................................... 29 

4.1. Generellt .......................................................................................................................................... 29 

4.2. Konvolution ...................................................................................................................................... 30 

5. RESULTAT ....................................................................................................... 31 

5.1. Trådlindning ..................................................................................................................................... 31 

5.2. Verifiering av prestanda ................................................................................................................... 31 
5.2.1. Uppmätta värden vid stegsvarsmätning ............................................................................................ 33 

6. DISKUSSION .................................................................................................... 34 

7. SLUTSATS ....................................................................................................... 35 

REFERENSER ......................................................................................................... 36 



 

 

BILAGOR ................................................................................................................. 38 
 

 



 

1 

 

 

1. INLEDNING 
RISE (Research Institutes of Sweden) är ett oberoende forskningsinstitut med fler än 2300 

medarbetare som erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer tack vare sin unika 

sakkunskap för framtidssäkra produkter, tjänster och teknologier (RISE 2018). En av 

avdelningarna på RISE är avdelningen för högspänning som omfattar mätning vid höga 

strömmar och spänningar. Mätningar utförs såväl i fält som i ett antal särskilt anpassade 

laboratorier, bland annat i ett eget högspänningslaboratorium. Resurserna inom mätteknik för 

högspänning omfattar utrustning som används för att utföra kalibreringar av ström- och 

spänningstransformatorer vid alla befintliga systemspänningar i Sverige. RISE har utvecklat 

en unik kompetens för att kunna utföra mätningar hos kund, i fält eller i 

högspänningsanläggningar som ställverk och liknande, trots att den mätutrustning som krävs 

är både utrymmeskrävande och tung. 

 

Mycket energi läggs på forskning och utveckling av nya metoder och mättekniker med en 

målsättning att kunna genomföra spårbara tester vid de omständigheter som är relevanta för 

förekommande kraftnät (SP 2018). 

1.1. Bakgrund 

RISE utför tester av högspänningskomponenters isolering i enlighet med International 

Electrotechnical Comission (IEC) som är ett globalt standardiserande organ. Framför allt 

används standarderna IEC (2010a) och IEC (2010b) vid provning och kalibrering av 

högspänningkomponenter i högpänningslaboratoriet på RISE. En av de tester som utförs är 

stötspänningstest för blixtimpuls med den standardiserade kurvformen 1,2/50 µs. Detta görs 

för att simulera stöten från ett blixtnedslag och de stötvågor som uppkommer i 

transmissionsledningar IEC (2010a). För att säkerställa en korrekt provning vid dessa 

utföranden kalibreras provningslaboratoriets mätutrustning mot ett referensmätsystem. Behov 

av ett nytt referensmätsystem har uppkommit för att kunna kalibrera mätsystem för mycket 

höga spänningar. Den befintliga grundreferensen för 500 kV har inte visat sig vara helt 

tillfredsställande. RISE:s högspänningslaboratorium innehar även en sekundärreferens för 700 

kV men dess noggrannhet är begränsad. 

 

Referensmätningssystemen består av spänningsdelare vars huvudsakliga uppgift är att skala 

ner en högspänningsstöt till en mätbar storlek. På grund av att det befintliga 

referensmätningssystemet inte har tillfredsställande noggrannhet planeras att framställa en ny 

spänningsdelare för 800 kV med bättre prestanda än den tidigare 700 kV referensen. Tanken 

är att spänningsdelaren skall vara resistiv med två stycken olinjärt lindade motståndstrådar 

med en resistansfördelning lika som den kapacitiva elektriska fältfördelningen som uppstår i 

rummet vid stötspänningar på 800 kV.  

1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete har varit att beräkna, simulera, dimensionera och konstruera en 

olinjärt trådlindad resistiv spänningsdelare för 800 kV som kan användas som 

referensmätningssystem i Högspänningslaboratoriet på RISE. 

1.3. Avgränsningar 

På grund av försenade leveranser av material samt en utdragen process att finna leverantörer 

av eftersökta komponenter, uppstod tidsbrist i slutskedet av projektet. Trådlindningen utfördes 

i slutskedet av projekttiden och resultatet blev ej fullt tillfredställande och funktionsdugligt. 
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Då tid ej fanns att göra om lindningen har avgränsningar således tvingats göras. En fullständig 

verifiering av prestandan hos en spänningsdelare för stötspänning på 800 kV, skall utföras 

enligt IEC (2010b). På grund av den bristfälliga trådlindningen avgränsas testen av 

spänningsdelaren till att endast omfatta stegsvarstester med lågspänning.  
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2. MÄTSYSTEM FÖR STÖTSPÄNNING 
Komponenter i ett elkraftsystem måste klara av att motstå de spänningar som systemet är 

byggt för. Dock kan överspänningar uppstå, vilket kan ha förödande konsekvenser om inte 

komponenterna i systemet klarar av att motstå dessa. Därför är det nödvändigt att testa 

högspänningsutrustning i elkraftsystem under utvecklingsstadiet innan komponenterna tas i 

drift. Standardmetoder för hur testning och provning av högspänningsutrustning går till finns 

tillgängligt i nationella och internationella standarder (E. Kuffel, J. Kuffel &  Zaengl 2000). 

  

Vid blixtnedslag på transmissionsledningar uppstår spänningar med brant stigning. Dessa, så 

kallade, överspänningar ger upphov till stående vågor, vilka fortplantas med ljusets hastighet 

längs ledningarna. Dessa vågor kan till följd av deras höga amplituder ge upphov till skador 

på transmissionssystemets isolering eller på andra högspänningskomponenter som exempelvis 

krafttransformatorer. Överspänningarna kan uppnå värden på flera megavolt. Blixtimpulser 

kännetecknas av korta stigtider på fronten av impulsvågen, för att sedan efter att ha nått sitt 

peakvärde långsamt avklinga mot noll. Otaliga tester tillsammans med år av erfarenhet har lett 

fram till att standardformen av en blixtimpulsvåg blivit accepterad som en aperiodisk impuls 

som når sitt toppvärde efter 1,2 mikrosekunder och har en halvvärdestid på 50 mikrosekunder. 

Mätsystem för stötspänningar utgör en viktig del av högspänningslaboratorium som testar 

isolermaterial samt vid forskning om beteendet hos elektriska urladdningar (E. Kuffel, J. 

Kuffel & Zaengl 2000).  

 

Figur 1 nedan visar en schematisk bild över hur en generell mätkrets för 

stötspänningsimpulser är uppbyggd. Numreringen anger: 1, stötspänningsgenerator. 2, ledning 

till testobjekt. 3, testobjekt. 4, ledning från testobjekt till spänningsdelare. 5, spänningsdelare. 

6, signalkabel från spänningsdelare till mätinstrument. 7, mätinstrument. Rd som är ansluten 

mellan testobjektet och spänningsdelare är en dämpningsresistans. 1, 3, 5 och 6 är anslutna till 

samma jordpotential. Den schematiska bilden är inte skalenlig och visar inte samtliga 

ingående komponenter i kretsen utan är endast avsedd att ge en övergripande förståelse för 

hur systemet är uppbyggt.  

 

 
Figur 1. Schematisk bild över en generell mätkrets i ett högspänningslaboratorium. 

 

2.1. Stötspänningsgenerator 

För att exempelvis kunna utföra tester på hur motståndskraftigt ett isolermaterial är mot en 

blixtimpuls är det nödvändigt att kunna generera en stötvåg enligt den standardiserade 

blixtimpulsens karaktär. Det är inte en direkt träff av ett blixtnedslag som testas utan snarare 
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hur komponenter i nätet omkring ett blixtnedslag påverkas. För att generera en impuls med 

karaktären av den standardiserade blixtimpulsen används en stötspänningsgenerator. 

Stötspänningsgeneratorn presenterades för allmänheten redan 1923 av Erwin Otto Marx (E. 

Kuffel, J. Kuffel & Zaengl 2000). Figur 2 visar ett kretsschema för en stötspänningsgenerator 

med n antal steg. 

 

 
Figur 2. Kretsschema för en stötspänningsgenerator (Wikimedia 2009). 

 

Blixtimpulsen genereras genom att en högspänd liksspänning laddar upp kondensatorer 

parallellt för att sedan ladda ur dessa seriellt via gnistgap. Kondensatorer i varje steg av 

generatorn laddas upp till en spänning, VL, via seriekopplade resistorer. Kulgapen i 

kretsschemat har samma potential som kondensatorerna, alltså VL, men med omvänd 

polaritet. Kulgapen fungerar i uppladdningsfasen som öppna ledare, detta gör det möjligt att 

ladda upp kondensatorerna eftersom det sista gapet isolerar generatorn från lasten. För att en 

gnista skall uppstå i gapet mellan de båda kulorna på varje steg, måste en tillräckligt hög 

spänning genereras, som är högre än VL. Genom att via en trigger skapa en gnista mellan det 

första kulgapet seriekopplas den första och andra kondensatorn, vilket genererar en spänning 

över det andra kulgapet på 2VL. På detta vis skapas en kedjereaktion där samtliga 

kondensatorer seriekopplas till följd av att luftens isolationsförmåga mellan kulgapen 

överstigs och en urladdning av kondensatorerna sker, vilket är överskådligt i den nedersta 

bilden i figur 2. En förhöjning av spänningen har genererats som vid sista steget av 

spänningsgeneratorn är en multipel motsvarande n gånger VL (E. Kuffel, J. Kuffel & Zaengl 

2000). 
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Generatorkretsen består av tre olika typer av resistorer: uppladdnings-, front- och 

svansresistorer. Dessa bidrar tillsammans till att skapa stötspänningens vågform. 

Uppladdningsresistorerna laddar upp kondensatorerna i varje steg, urladdning sker via 

svansresistorerna och då bildas svansen på stötvågen. Frontresistorerna laddar upp den 

inkopplade lastens kapacitans och skapar fronten på vågen (E. Kuffel, J. Kuffel & Zaengl 

2000).  

 

Högspänningslaboratoriet på RISE har en stötspänningsgenerator som består av tolv steg och 

kan generera stötspänningar på upp till 2,4 MV. Vid testning av detta projekts 

spänningsdelare kommer inte alla steg att vara inkopplade, eftersom spänningsdelaren är 

dimensionerad för stötvågor med en amplitud av 800 kV. 

2.2. Spänningsdelare 

Det finns olika metoder att bygga en spänningsdelare, de kan byggas antingen som kapacitiv, 

resistiv eller mixad kapacitiv-resistiv. Denna rapport kommer endast att beskriva en rent 

resistiv spänningsdelares funktion och konstruktion. En spänningsdelare är en av de viktigaste 

komponenterna vid mätning av stötspänningsimpulser. Figur 3 visar en överskådlig bild av en 

spänningsdelares komponenter. 

 

  
Figur 3. Överskådlig bild av en spänningsdelares komponenter. 
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Basalt innebär spänningsdelning av en stötspänningsimpuls att en inkommande spänningsvåg 

leds till toroiden på spänningsdelaren. Toroiden blir då spänningssatt och ett elektriskt fält 

genereras. Toroidens syfte är att forma det elektriska fältet samt att leda vidare impulsen till 

de parallellkopplade motståndstrådarna, R1, som är lindade runt kolonnen. I serie med R1 

ansluts ett motstånd R2 vars resistans är en bråkdel av R1. En vanlig benämning av R1 är 

högspänningsarm och R2 kallas vanligen för lågspänningsarm. 

 

I en kopplingspunkt mellan R1 och R2 utgår en signalkabel vilken är ansluten till ett 

mätinstrument som mäter en nedskalad version av den ursprungliga impulsen. Orsaken till att 

den inkommande spänningen måste skalas ned är att mätinstrumenten skulle haverera om 

försök gjordes att mäta direkt på den högspänning som genereras av stötbatteriet. De 

elektroniska kretsar som ett mätinstrument är uppbyggt av är ej avsedda för de höga 

spänningar som tester utförs på, därför blir en nedskalning nödvändig (Kuffel, Zaengl & 

Kuffel 2000). Signifikant för en väl utformad och avstämd spänningsdelare är att den 

nedskalade avbilden, det vill säga utsignalen, avviker så lite som möjligt från den 

ursprungliga kurvformen. Grundprincipen för spänningsdelning åskådliggörs av kretsen i 

figur 4. 

 
Figur 4. Princip för spänningsdelning (Wikimedia 2014a). 

Delningsförhållandet mellan inkommande och utgående spänning ges, vid låga frekvenser och 

likspänning, av förhållandet mellan de ingående resistanserna i kretsen. I ekvation (1) står R1 

för resistansen i högspänningsarmen, omkring 1-20 kΩ, och R2 betecknar resistansen i 

lågspänningsarmen och den är av storleksordningen 0,5-10 Ω (Schon 2013).  

 
𝑢1

𝑢2
=  

𝑅1+ 𝑅2 

𝑅2
          (1) 

 

En blixtimpuls är varken lågfrekvent eller av likspänningskaraktär utan är en dynamisk 

stötspänningsimpuls och har således helt andra egenskaper som gör det mycket mer komplext 

att beräkna överföringsbeteendet. När mycket korta impulser, som blixtimpulser, genereras 

ger detta upphov till ett frekvensspektrum som uppgår till mer än 10 MHz (Hauschild & 

Lemke 2014). Vid höga frekvenser gör de induktiva bidragen i kretsen samt strökapacitans 

mellan toroid och golv inverkan på överföringsbeteendet. Strökapacitans uppkommer dels av 

potentialskillnaden mellan ytan av toroiden och golvet men även mellan kolonnen och 

närliggande jordpotential. En negativ inverkan detta har på mätresultatet är att det kan skapas 

läckströmmar via strökapacitanserna, att dessa strömmar uteblir i återstoden av kretsen 

innebär att stegsvaret blir en mindre korrekt avbild av den inkommande signalen. För att 

kontrollera det elektriska fältets utbredning nyttjas å andra sidan strökapacitanserna från 

toroiden (Schon 2013).  

 
Lågspänningsarmen är en integrerad del av spänningsdelaren och består av ett motstånd (R2), 

en signalkabel (Zk) och ett avslut på signalkabeln (R). Avslutet ansluts mellan signalkabeln 
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och mätinstrumentet (E. Kuffel, J. Kuffel & Zaengl 2000). Figur 5 visar kretsschemat för 

lågspänningsarmen, där R2 är kopplad i serie med de parallellkopplade motståndstrådarna 

från högspänningsarmen.  

 
Figur 5. Schematisk bild av spänningsdelarens lågspänningsarm. 

Lågspänningsarmen är en del av nedskalningsfunktionen hos spänningsdelaren. Beroende på 

vilket värde som ansätts som R2 bestäms skalfaktorn på spänningsdelaren. 

Lågspänningsarmen fyller också ett annat syfte, nämligen att generera en impedansstruktur 

ekvivalent till högspänningsarmens. Lågspänningsarmen hos en resistiv spänningsdelare bör 

ha ett rent resistivt avslut med resistansen R = Zk (E. Kuffel, J. Kuffel & Zaengl 2000).  

Om lågspänningsarmen är felaktigt anpassad mellan lågspänningsarmen och avslutet kan en 

stående våg uppstå som vandrar fram och tillbaka i signalkabeln och kan påverka 

mätresultatets noggrannhet. Schon (2013) menar därför att avslutningens impedans Zk är av 

yttersta vikt för att signalen inte skall reflekteras tillbaka i signalkabeln. 
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3. GENOMFÖRANDE 
Detta kapitel beskriver hur arbetet har gått till för att ta fram den spänningsdelare som 

verksamheten på RISE’s högspänningslaboratorium är i behov av. Eftersom arbetet har 

fortskridit genom att flera uppgifter hanterats parallellt är sammanställningen av arbetsgången 

inte i kronologisk ordning. Innehållet i kapitel 3.1 bygger till stora delar på data från de andra 

underrubrikerna i genomförandet, varpå hänvisningar till dessa kapitel har blivit nödvändiga.  

3.1. Konstruktion och dimensionering 

3.1.1. Högspänningsarm 

Högspänningslaboratoriet på RISE är i behov av en spänningsdelare för blixtimpulser med en 

amplitud på 800 kV. Spänningsdelaren skall vara portabel och ska alltså dimensioneras för att 

kunna rymmas i en lastbil. På grund av detta får spänningsdelaren inte överstiga höjden 2,2 m. 

Enligt E. Kuffel, J. Kuffel & Zaengl (2000) skall höjden av en spänningsdelare för 

blixtimpulser dimensioneras enligt tumregeln två meter per megavolt. Inom ramen för 

projektets utfördes simuleringar av den elektriska fältstyrkan som breder ut sig i rummet när 

en spänning på 800 kV ansätts på spänningsdelarens toroid. Dessa simuleringar beskrivs 

utförligt i kapitel 3.4 senare i rapporten. Med hjälp av simuleringarna kunde dimensionerna av 

spänningsdelarens komponenter bestämmas. En sidovy över spänningsdelarens 

högspänningsarm visas i figur 6. 

 
Figur 6. Sidovy av spänningsdelarens högspänningsarm. 
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Den totala höjden av spänningsdelaren uppgår till 2130 mm, vilket överensstämmer väl med 

riktlinjerna som E. Kuffel, J. Kuffel & Zaengl (2000), beskriver. Toroiden består av 

aluminium och är placerad 1970 mm ovan markplan, mätt från toroidens översta punkt. 

Ytterdiametern, D, dimensionerades till 1300 mm, med en genomskärningsdiameter, d, på 

250 mm. Toroiden är den komponent som kommer att ta emot blixtimpulsen och leda den 

vidare till motståndstrådarna. Den är utformad enligt ovanstående dimension på grund av att 

det med denna utformning skapas ett elektriskt fält som breder ut sig i rummet på ett 

tillfredsställande sätt vid beräkning av resistansfördelningen. Dimensioneringen utfördes i 

samband med simuleringarna som beskrivs i kapitel 3.4. Toroiden är fastsatt i ett toppmontage 

av aluminium. Toppmontaget ritades i AutoCAD 2018 och ritningar på konstruktionen 

lämnades till RISE verkstad för tillverkning i en CNC-fräs. CNC står för Computer Numerical 

Control och är ett datorsystem som används för att styra verkstadsmaskiner (Wikipedia 

2017a). Figur 7 visar ritningen för toppmontage som lämnades in till verkstaden för 

tillverkning. 

 

  
Figur 7. Ritning av toppmontage. 

 

Mellan toppmontage och toroid är en konformad skärm monterad vilken vid simulering har 

visat ge en god inverkan på det elektriska fältet. Toppmontaget är fastlimmat på rörets översta 

ände med ett genomgångshål där motståndstrådarna kan ledas ut för att fästas i toppmontaget. 

Röret består av glasfiberarmerad epoxi och är tillverkat för att klara höga påfrestningar både 

mekaniskt och elektriskt (Elektro Isola 2015). Diametern på röret är 130 mm, väggtjockleken 

är 5 mm och längden 2070 mm. Med toppmontage och fot monterad på rörändarna blir 

längden på den synliga delen av röret 1950 mm. Röret är planfräst längs med hela längden på 

två sidor med 180 graders förskjutning sinsemellan, på så vis bildas två plana ytor på var sin 

sida om röret. För att bestämma bredden på planslipningen studerades en befintlig 

spänningsdelare i högspänningslaboratoriet på RISE, varpå en bredd på cirka 28 mm 

bestämdes. Efter fräsning blev bredden 27,9 mm, vilket innebar att planfräsningens djup blev 

1,52 mm som syns i figur 8. 



 

10 

 

 

  
Figur 8. Djup och bredd av planfräsning. 

 

   

Två små hål med diameter 5 mm är borrade på en av planfräsningarna i båda ändarna av röret, 

10 mm från toppmontage och fot. Hålet vid toppmontaget samt planfräsningen visas i figur 8. 

Motståndstrådarna kommer att lindas runt röret med utgångspunkt och avslut vid dessa båda 

hål. Det lämnar 1930 mm längd av röret att linda tråden på, denna längd multiplicerat med 

omkretsen blir den yta som motståndstrådarna fördelas över. 

 

Motståndstrådarna, som beskrivs mer utförligt i kapitel 3.3, kommer att uppvisa en olinjär 

stigning. Anledningen till olinjäriteten är för att resistansfördelningen skall ha samma 

förhållande som ekvipotentiallinjerna för det elektriska fältet som breder ut sig i rummet vid 

testning av blixtimpulser. Ekvipotentiallinjerna sluter an vinkelrät mot spänningsdelarens 

kolonn, vilket beskrivs mer under rubriken 3.4.  

Två motståndstrådar lindas runt röret med utgångspunkt från det nedre genomgångshålet. 

Trådarna är lindade åt varsitt håll vilket medför att strömmen i de två trådarna kommer att 

flyta i motsatt riktning i förhållande till varandra. När en ström leds genom en kabel skapas ett 

magnetfält runt ledaren. Eftersom strömmen i de två trådarna går i motsatt riktning, kommer 

de båda magnetfälten att ta ut varandra (Alfredsson & Mårtensson 2011). Genom att nyttja 

detta fenomen i konstruktionen minimeras induktansen som annars hade skapats utmed hela 

kolonnen. Figur 9 visar en schematisk bild av trådlindningen, de ljusare linjerna i figuren 

visar när tråden går på baksidan av röret, notera hur stigningen på tråden ändras och blir 

mindre längre upp på kolonnen i jämförelse med stigningen vid utgångshålet. 
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Figur 9. Schematisk bild av trådlindning. 

 

Röret är fastlimmat i en fot tillverkad i aluminium som i sin tur har fyra ben med hjul som gör 

att spänningsdelaren blir portabel. I foten finns ett utgångshål för kontaktering mellan 

motståndstrådarna och koaxialkabel för signalöverföring.  Denna krets av spänningsdelaren 

som går från kontakteringen och upp till toroiden kallas för högspänningsarmen. Foten och 

benen till högspänningsarmen ritades i AutoCAD 2018 och ritningarna lämnades till 

centralverkstaden på RISE för tillverkning. Figur 10 visar ritningarna på foten ovanifrån och i 

genomskärning. 

 

  
Figur 10. Ritning av fot. 

3.1.2. Test-toroid 

Leveranstiden för en toroid är tyvärr för lång för att hinna med att utföra tester av 

spänningsdelaren innan deadline för detta arbete. På grund av dessa omständigheter kommer 

tester att utföras med en annan toroid, vars dimensioner skiljer sig en del från den tänkta. 

Figur 11 visar skillnaden mellan toroiderna om de skulle monteras på toppmontaget. Den 

vänstra är en test-toroid som fanns tillgänglig på RISE, den högra är den dimensionerade 

toroiden. 
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Figur 11. Jämförelse av toroidernas höjd. Test-toroiden ses till vänster och den dimensionerade toroiden till höger. 

För att kontrollera att resistansfördelningen stämmer ungefärligt överens med fördelningen av 

ekvipotentiallinjerna utfördes ytterligare simuleringar med test-toroidens dimensioner. Det 

bästa resultatet erhölls genom att höja upp test-toroiden till samma höjd som toroiden som 

visas till höger i figur 11, det vill säga 185 millimeter högre upp. Detta löstes genom att fästa 

en metallcylinder mellan test-toroidens toppfäste och högspänningsarmens toppmontage. 

Figur 12 visar spänningsdelaren med den dimensionerade toroiden till höger och den förhöjda 

test-toroiden till vänster.  

 
Figur 12. Uppflyttad test-toroid till vänster och den dimensionerade toroiden till höger i figuren. 
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Test-toroiden som fanns tillgänglig på RISE hålls på plats med hjälp av fyra 

aluminiumskenor. För att bäst efterlikna den toroid som är framtagen med simuleringarna som 

beskrivs i kapitel 3.4, skärmas test-toroiden med aluminiumfolie som sträcker sig från toroid 

till toppmontage. Figur 13 visar en jämförelse mellan den dimensionerade toroiden (blå graf) 

och test-toroiden (röd graf). Diagrammet visar hur det elektriska fältet breder ut sig längs 

höjden av kolonnen och de båda kurvorna följer varandra relativt väl. Om inte test-toroiden 

förhöjts till samma nivå som den dimensionerade toroiden hade linjerna skiljts åt avsevärt 

mycket mer. 

 
Figur 13. Jämförelse av elektrisk fältstyrka mellan dimensionerad toroid och test-toroid. 

 

3.1.3. Lågspänningsarm 

 
Figur 14. Kretsschema för lågspänningsarmen. 

Figur 14 visar hur kretsschemat ser ut för lågspänningsarmen. En färdig konstruktion av 

motståndet, R2, för lågspänningsarmen fanns tillgängligt på RISE. Motståndets värde uppgick 

till 8,125 Ω. Resistansen R2 består av 24 stycken motstånd. Åtta utav dessa har värdet 22 Ω 

och är parallellkopplade, vilket ger en resulterande resistans på 2,75 Ω. I serie med de första 

åtta motstånden är ytterligare åtta parallellkopplade motstånd av samma värde anslutna, vilket 

ger en sammanlagd resistans på 2,75 + 2,75 = 5,5 Ω. Ytterligare åtta parallellkopplade 

motstånd med enskilt värde på 21 Ω följer i en tredje serie vilket ger en sammanlagd resistans 

av 2,75 + 2,75 + 2,625 = 8,125 Ω. Anledningen till att det inte används ett motstånd med 
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resistansen 8,125 Ω är att det hade blivit för hög effektutveckling i ett enskilt sådant motstånd. 

Genom att parallellkoppla flera motstånd eliminerar man detta problem. 

 

En koaxialkabel med impedans Zk = 75 Ω fanns att tillgå på RISE. Även ett resistivt avslut, R, 

till koaxialkabeln fanns till förfogande på RISE med resistansen R = Zk = 75 Ω. 

3.2. Amplitud och stötvågsform 

En blixtimpulsspänning når sitt toppvärde på mindre än några mikrosekunder och avklingar 

sedan långsammare ner mot noll. Figur 15 visar vågformen hos en blixtimpuls, med spänning 

som funktion av tiden. Den snabbt stigande delen av vågformen kallas för front, toppvärdet 

för peakvärde och den avklingande delen av vågkurvan kallas för svans. 

 
Figur 15. Vågform blixtimpuls (Wikimedia 2014b). 

För att simulera en stötvåg som liknar vågen från ett blixtnedslag används enligt standard en 

våg med formen 1,2/50. Värdet 1,2 står för att vågen har en fronttid (T1) på 1,2 μs och värdet 

50 betyder att vågen har en halvvärdestid (T2) på 50 μs efter sitt peakvärde (Hauschild & 

Lemke 2014). Vågformen för den stöt som genereras vid testning av projektets 

spänningsdelare beräknas med hjälp av superponering av två exponentialfunktioner enligt 

ekvation (2). 

 

𝑔(𝑡) = 𝑒−𝛼𝑡 − 𝑒−𝛽𝑡          (2) 

 

där α = 0,01465910868 och β = 2,468926653 (Nishimura, Nishimura, Sato & Yamaguchi 

2010).  För att nå en amplitud på 100 % divideras ekvation (2) med en korrigeringsfaktor på 

0,964, detta gör att stötvågens amplitud blir lika med 1 som syns i figur 16. 

  
Figur 16. Beräknad vågform. 
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Vågformens funktion multiplicerat med spänningens amplitud på 800 kV ger vågformen på 

blixtimpulsen som är tänkt att träffa spänningsdelarens toroid enligt figur 17.  

 
Figur 17. Beräknad vågform med amplitud 800 kV. 

 

Vågformerna genererades i Excel med hjälp av ekvation (2), korrigeringsfaktor samt 

spänningsamplitud, med en steglängd på 0,005 μs mellan varje värde på spänningen.  

 

T1 beräknades med hjälp av: 𝑇1 = (1/0,6) ∗ 𝑇𝐴𝐵. Där TAB är tiden mellan 0,3*û och 0,9*û. 

TAB utläses ur figur 17 till 0,72 μs vilket ger ett värde på T1 = 1,2 μs vilket stämmer överens 

med standardvågformen. Ur diagram avläses T2 till 50 μs.  

3.2.1. Energiinnehåll i en blixtimpuls 

För att beräkna den energi varje stöt består av användes ekvation (3). 

  

𝑄 = ∫
𝑢2(𝑡)

𝑅

∞

0
𝑑𝑡 =  ∫

𝑢2×(𝑔(𝑡))2

𝑅

∞

0
𝑑𝑡       (3) 

 

Där R = 10 kΩ, u = 800 kV och g(t) är vågformen i ekvation (2). Q beräknades till 2 307,52 J 

per stöt. 

 

Enligt IEC 600 60 utförs tester av blixtimpulser med 30 sekunders mellanrum mellan varje 

stöt, vilket ger en medeleffekt enligt ekvation (4). 

 

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
𝑄

𝑡
=  2 307,52/30 =  76,92 𝑊      (4) 

 

3.2.2. Avkylningseffekt 

Det finns tre olika typer av värmeöverföring, dessa är:  

 

● Ledning (konduktion) 

● Strömning (konvektion) 

● Strålning (värmestrålning) 

 

Avkylningseffekten av motståndstrådarna beror mest på värmeöverföring genom 

egenkonvektion (E. Kuffel, J. Kuffel & Zaengl 2000). För att förenkla beräkningarna antogs 

att värmen som tas upp av motståndstrådarna fördelar sig jämnt över ytan på kolonnen. 
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Egenkonvektion innebär att den luft som befinner sig närmast, precis runt kolonnen värms 

upp genom värmeledning. Den uppvärmda luften stiger uppåt och skapar en luftström utmed 

kolonnen i höjdled, egenkonvektion uppstår. Värmeöverföring mellan en gas, som i detta fall 

är luft, och ett material korreleras till Newtons lag för värmeöverföring enligt ekvation (5) 

(Wikipedia 2012). 

𝑃 =  𝐴 ∗∝∗ ∆𝑇          (5) 

där ∝ = värmeövergångskoefficienten = 5 W/m
2
K, A = arean på kolonnen = 0,796 m

2
. 

Medeltemperaturdifferensen mellan kolonn och omgivande luft (∆𝑇) kan beräknas med 

omskrivning av ekvation (5). 

 
∆𝑇 =  𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙/(𝐴 ∗∝)  =  76,92/(0,796 ∗ 5)  = 19,32 𝐾 

3.3. Trådlindat motstånd  

Enligt Schon (2013) skall resistiva spänningsdelare som är anpassade att mäta på spänningar 

upp till 2 MV ha en resistans R1 mellan 1kΩ och 20 kΩ. Projektets spänningsdelare skall mäta 

stötspänningar på upp till 800 kV varpå ett värde på R1 valdes till 10 kΩ. Eftersom två trådar 

skall lindas parallellt utmed kolonnen består varje tråd av ett värde på 20 kΩ ges ett totalt 

värde på resistansen enligt ekvation (6). 

  

 𝑅𝑡𝑜𝑡 = (
1

𝑅𝑡𝑟å𝑑 1
+  

1

𝑅𝑡𝑟å𝑑 2
)−1 = (

1

20000
+  

1

20000
)−1 = 10 𝑘𝛺     (6) 

 

 

Vid val av motståndstråd finns det en del parametrar att tänka på så som:  

 

● TCR (Temperature Coefficient of Resistance), vilket är ett mått på hur mycket den 

totala resistansen förändras vid en temperaturförändring. Den totala resistansen får inte 

ändras med mer än 0,1 %. TCR mäts i ppm/K (IEC 2010a) 

● Resistivitet (ρ). Mäts i Ωm och är ett mått på det elektriska motståndet i en viss metall. 

Ju högre resistivitet desto kortare tråd kommer att behövas. 

● Dimension på tråd. Trådens diameter (d) i mm samt area (A) i mm
2
. Liksom 

resistiviteten, kan dimensionen på tråden avgöra hur lång tråden blir i slutändan. De 

båda parametrarna, dimension och resistivitet, samt trådens längd ger trådens resistans 

enligt ekvation (7). 

 

𝑅 = (ρ*l)/A         (7) 

 

● Massan (m) på tråden, beror på trådens densitet (ρ), samt area och längd.  

● Specifik värmekapacitet (Cp). Mäts i kJ/kg*K. Cp är en materialkonstant som används 

för att beräkna exempelvis hur många grader kelvin ett material med en viss massa 

ökar i temperatur när en viss mängd energi tillförs enligt ekvation (8). 

 

𝛥𝑇 = 𝑄/(𝑚 ∗Cp)        (8) 

 

Dessa parametrar kan jobba mot varandra i vissa avseenden, vilket komplicerar valet av en 

lämplig tråd. Exempelvis bör massan vara tillräckligt hög för att inte temperaturhöjningen 

skall skena iväg, enligt ekvation (8). Detta leder till att tråden blir av större dimension, vilket i 

sin tur genererar en mindre resistans per meter och tråden blir längre än om en mindre 

dimension, med högre resistans per meter, hade använts. Detta skapar ett problem eftersom 

det finns en begränsad yta att fördela tråden på. Den del av kolonnen som består av högst 



 

17 

 

 

resistans kommer att ha den tätaste lindningen, om trådens dimension då är för stor kan detta 

resultera i att tråden således inte får plats, mer om hur resistansfördelning längs kolonnen 

fungerar förklaras i kapitel 3.4.  

 

Schon (2013) beskriver att de vanligaste legeringar som används vid konstruktion av resistiva 

spänningsdelare består antingen av en sammansättning av nickel och krom, som kallas för 

Nikrom, eller en sammansättning av koppar, nickel och en liten mängd mangan, som kallas 

för Konstantan. Testberäkningar med Nikrom gjordes med ett misslyckat resultat. Det visade 

sig att den totala resistansen skulle ändras med cirka 180 Ω om man använde Nikrom-tråd 

med diametern 0,3 mm enligt följande beräkningar och data: 

 

Nikrom 0,3 mm 

Area = π * r
2
 = 7,0686 * 10

-8 
m

2
 

Densitet = ρ = 8360 kg/m
3 

Resistivitet = 4,36 * 10
-6

 Ωm 

Resistans = 20 000 Ω 

Längd = 324,25 m enligt ekvation (7) 

Massa = A * l * ρ = 0,1916 kg 

Specifik värmekapacitet = Cp  = 430 J/kgK 

TCR = 400  ppm/K 

Tillförd energi per stöt, Q = 2 307,52/2 = 1153,76 J 

 

∆𝑇 per stöt = Q/(Cp * m) = 1 153,76/(430*0,1916) = 14 K    (9) 

 

Tillsammans med medeltemperaturdifferensen som fås ur ekvation (9) blir temperaturen efter 

sista stöten 14 K + 19,32 K = 33,32 K 

Med ett TCR-värde på 400 ppm/K fås den totala resistansändringen genom ekvation (10). 

 

∆𝑅 =  33,32 ∗ 400 ∗ 10−6 ∗ 20000 =  266,59 Ω per tråd    (10) 

 

vilket ger en total resistansändring på 133,3 Ω eftersom trådarna är parallellkopplade. Detta 

innebär en resistansändring på 1,33 %. Eftersom den totala resistansen inte får ändras mer än 

0,1 % kunde denna tråd inte användas. 

 

Vidare försök gjordes med Konstantan istället för Nikrom. Konstantan kännetecknas av 

mycket lågt TCR-värde vilket är av yttersta vikt då den totala resistansen endast får avvika 

med 10 Ω. Resistiviteten är dock betydligt lägre, cirka en tiondel, än hos Nikrom, vilket 

medför att en tunnare tråd kommer att behövas. Efter att en rad olika beräkningar utförts på 

olika dimensioner av Konstantan, fastställdes att en diameter på 0,19 mm vore den mest 

lämpade dimensionen. En grövre tråd skulle inte få plats på den begränsade ytan över 

kolonnen och en tunnare får en större värmeutveckling än en grövre. Dock visade det sig att 

denna dimension på tråd var svår att finna hos tillverkare av motståndstrådar vilket innebar att 

en tråd med diameter 0,14 mm valdes istället.  

Följande beräkningar gjordes: 

 

Konstantan 0,14 mm 

Area = π * r
2
 = 1,53938 * 10

-8 
m

2
 

Densitet = ρ = 8900 kg/m
3 

Resistivitet = 0,511 * 10
-6

 Ωm 

Resistans = 20 000 Ω 
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Längd = 602,41 m enligt ekvation (7) 

Massa = A * l * ρ = 0,0825 kg 

Specifik värmekapacitet = Cp = 390 J/kgK 

TCR = 8 ppm/K 

Tillförd energi per stöt, Q = 2 307,52/2 = 1 153,76 J 

∆𝑇 per stöt = Q/(Cp * m) = 1 153,76/(390*0,0825) = 35,84K    (11) 

 

Tillsammans med medeltemperaturdifferensen som fås ur ekvation (11) blir temperaturen 

efter sista stöten 35,84 K + 19,32 K = 55,16 K 

Med ett TCR-värde på 8 ppm/K fås resistansändringen per tråd genom ekvation (12): 

 

∆𝑅𝑡𝑟å𝑑  =  55,16 ∗ 8 ∗ 10−6 ∗ 20 000 =  8,83  Ω per tråd    (12) 

 

Den totala resistansändringen ges av ekvation (13).  

 

∆𝑅𝑡𝑜𝑡  = (
1

8,83
+  

1

8,83
)−1 = 4,415 𝛺       (13) 

Eftersom detta värde inte överstiger 10 Ω kan denna dimension på tråd användas. 

3.4. Simulering av det elektriska fältet och dimensionering av 
konstruktion 

För att den olinjära resistansfördelningen utmed spänningsdelarens kolonn skall kunna 

utformas korrekt krävs vetskap om hur det elektriska fältet ser ut i rymden runt kolonnen. I 

simuleringsprogrammet Agros2D byggdes en rotationssymmetrisk tvådimensionell modell 

upp av den tänkta konstruktionen. Rotationssymmetrin innebär att den modell som skapats går 

att rotera 360 grader kring, i detta fall, y-axeln med samma representation i alla lägen. 

Resultatet som genereras i 2D-simuleringen kan på så vis svara för hur det elektriska fältet 

breder ut sig i rymden kring hela konstruktionen.  

 

En kvadrat med måtten 6500x6500 mm ritades upp, detta motsvarar det område kring 

spänningsdelaren som det för testet anses intressant att betrakta det elektriska fältet i. I 

modellen som kan ses i figur 18, visar cirkeln toroidens genomskärning och dess infästning 

mot kolonnen motsvaras av den modellerade konstruktion som sammanfogar cirkeln (alltså 

toroiden) med y-axeln. Avståndet utmed y-axeln från infästningen ner till origo representerar 

ytan av spänningsdelarens kolonn. 

 

I simuleringen ansattes randvillkor på de olika ytorna för att kunna avgöra det elektriska 

fältets utseende. Till golv, väggar och tak ansattes en fixerad spänningspotential på 0 V, alltså 

jordpotential. All yta inom kvadraten 6500x6500 mm, det som motsvarar luften i 

testlaboratoriets rymd, ålades med en relativ permittivitet lika med 1. Permittiviteten är den 

materialegenskap för luft som anger dess förmåga att motstå elektriskt fält (Alphonce & 

Pilström 2011). Till toroiden sattes randvillkoret till 800 kV och till y-axeln valdes ingen 

fixerad spänning utan en ytladdningstäthet till 0 Coulomb per kvadratmeter. Det sistnämnda 

gjordes av symmetriskäl för att behålla y-axeln neutral i simuleringen.  

 

Programvaran Agros2D utför beräkningar baserat på finita elementmetoden, FEM, vilket är 

en metod för att vid komplexa tekniska tillämpningar approximativt lösa partiella 

differentialekvationer numeriskt. I den modell som byggts upp skapas ett beräkningsnät med 

ett ändligt antal trianglar. Denna triangulering benämns vanligen mesh (maska), hur 

finfördelat detta mesh skall vara går att justera i programvaran. I varje enskild triangel eller 
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element, beräknas en linjär differentialekvation av andra ordningen. Sammantaget genereras i 

detta fall en stabil lösning till det elektrostatiska tillståndet inom de gränser som satts upp som 

motsvarar testlaboratoriet. Det för simuleringen genererade mesh presenteras i figur 18. 

Beräkningsnätet varierar i täthet eftersom de mer geometriskt krävande områdena fordrar 

tätare triangulering för att få god noggrannhet i beräkningen (E. Kuffel, J. Kuffel & Zaengl 

2000). 

 

 
Figur 18. Triangulering enligt finita element metoden, utfört i Agros 2D. 

 

 

Skalärlinjerna som visas i figur 19 är ekvipotentiallinjer vilka i varje punkt är vinkelräta mot 

det eletriska fältet. Det elektriska fältet breder ut sig vertikalt utmed ytan av kolonnen vilket 

leder till att ekvipotentiallinjerna sluter an vinkelrätt mot kolonnen, alltså y-axeln. Alla linjer 

har olika spänningspotential men utmed de enskilda linjerna är potentialen densamma. 

Ekvipotentiallinjerna ger en grafisk förståelse för hur spänningsfördelningen ser ut i höjdled 

utmed spänningsdelarens kolonn. Detta på grund av att y-axeln i simuleringen motsvarar 

kolonnens yta från golv upp till toroidens infästning. Olinjäriteten i lindningen av 

motståndstrådarna blir nödvändig då syftet är att potentialskillnaden mellan två 

ekvipotentiallinjer skall svara mot spänningsfallet över lindningen. Detta skall ske i samma 
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punkter som ekvipotentiallinjerna sluter an mot högspänningsarmen i spänningsdelaren. 

Potentialskillnaden mellan två ekvipotentiallinjer skall alltså vara lika stor som 

spänningsfallet över lindningen mellan samma y-koordinater. Fältstyrkan varierar utmed hela 

kolonnen och således blir även potentialskillnaden mellan ekvipotentiallinjerna olika, därav 

anledningen till behovet av en olinjär lindning. Den metod som använts för att precisera 

lindningens utformning förklaras mer utförligt i kapitel 3.4.1.  

 

Det elektriska fältets utbredning och styrka åskådliggörs av det flerfärgade fältet kring 

konstruktionen i figur 19. I det röda området närmast ytan på toroiden samt vid infästningen 

överst på konstruktionen är fältstyrkan som högst, enligt simulering 2,907 MV/m. Toroiden 

dimensionerades i simuleringar för att fältstyrkan vid ytan ej skulle överstiga 2,98 MV/m. 

Peek (1911) visade genom studier av fältstyrka kring ledningar att 2,98 MV/m är den 

startfältstyrka som erfordras för att koronaurladdningar skall uppkomma. Koronaurladdning 

innebär att fältstyrkan omkring ett ledande material är tillräckligt hög för att en jonisering av 

luften ska uppstå och en ledande region skapas.  Detta fenomen uppträder som ett blåaktigt 

sken i luften närmast den ledande ytan som bär på en hög spänning (Wikipedia 2018).  Skulle 

koronaurladdningar uppstå finns risk för överslag mellan toroid och övriga komponenter. Ett 

överslag sker genom att fältstyrkan överstiger nedbrytningsgränsen för det isolationsmedium 

som isolerar ledande komponenter från varandra. Kring toroiden på en spänningsdelare är luft 

det isolerande mediet och vid överslag joniseras elektroner kring luftens atomer och dessa 

övergår till att bli positivt laddade partiklar. Således övergår det dielektrikum, alltså luften 

som skiljer komponenterna åt, till att delvis bli konduktivt och ett överslag kan därför ske (E. 

Kuffel, J. Kuffel & Zaengl 2000).   

 

 
Figur 19. Ekvipotentiallinjer (de svarta linjerna) samt elektriskt fält (det röd-gula fältet). 
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Flertalet simuleringar genomfördes med olika utformning och position av toroiden. 

Presenterat i figur 18 samt i figur 19 är den modell med den positionering och dimension på 

toroiden som slutligen kom att väljas för vidare beräkningar. Toroiden placerades då med 

1970 mm mellan golvet och dess överkant, 650 mm mellan y-axel och dess ytterkant och med 

en diameter på 250 mm. Innan den slutgiltiga utformningen fastställdes gjordes ett antal 

försök som alla resulterade i högre fältstyrka än 2,907 MV/m vid ytan av toroiden. Syftet med 

att modellera ett antal olika variationer var att få så låg fältstyrka som möjligt vid toroiden 

samt en jämn fördelning av det elektriska fältet. De parametrar som ändrades mellan försöken 

var toroidens position i y-led, diametern på toroiden samt dess avstånd till y-axeln. Då 

konstruktionen är rotationssymmetrisk motsvarar cirkelns avstånd till y-axeln i figur 19, 

toroidens ytterdiameter.  

 

Parallellt med kontrollen av fältstyrkan vid toroiden genererades ett för varje försök unikt 

diagram. Diagrammet visar fördelningen av det elektriska fältet utmed ytan av kolonnen från 

golvet till en höjd av 2080 mm. I diagrammet i figur 20 är kolonnens höjd presenterad utmed 

x-axeln och fältstyrkan, angiven i volt per meter, på y-axeln. I simuleringen valdes x-värdet 

2080 mm på grund av att det är till den höjden på kolonnen som motståndstrådarna är tänkta 

att lindas till. 

 

I tidiga försök placerades toroiden utan direkt anslutning till toppmontaget. Det gav mindre 

tillfredställande resultat då kurvan i diagrammen gjorde flera riktningsändringar, se figur 20. 

Problemet eliminerades genom att ansluta toppmontaget på kolonnen med toroidens cirkel i 

2D modellen. Rotationssymmetriskt motsvarar denna anslutning en konformad skärm mellan 

toppmontage och toroid. Orsaken till att flera riktningsändringar inte var önskvärda på kurvan 

i diagrammet berodde på att kurvan senare skulle komma att matchas med en trendlinje som 

skapas ur ett polynom av n:te ordningen. Vidare förklaring av detta följer i kapitel 3.4.1. Det 

fastslogs att anslutningen mellan toppmontage och toroid var nödvändig för att skapa en 

jämnare kurvform i kommande modeller. 

 
Figur 20. Fördelning av fältstyrkan utmed kolonnen, Tidigt försök av simulering utan någon anslutning mellan 

toppmontage och toroid. 
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Det var nödvändigt att kontrollera diagrammet efter varje förändring av modellen då 

konstruktionen påverkade fältfördelningen markant och ibland mycket ofördelaktigt. Ett 

sådant fall kunde innebära att fältet blev mycket koncentrerat över en kort sträcka på x-axeln, 

vilket åskådliggjordes tydligt i diagrammet. I praktiken skulle det innebära att en stor del av 

motståndstrådarna skulle behöva rymmas utmed en kort sträcka på kolonnen. Vilket ej skulle 

gå att genomföra eftersom motståndstrådarna då inte skulle få plats. 

 

Målet var att skapa en modell som gav en kurvform där arean under grafen fördelas så jämnt 

som möjligt över x-axeln. Figur 21 visar diagrammet över den valda slutgiltiga modellen 

medan figur 22 visar ett diagram från en mindre lyckad modellering. I det senare fallet var 

dels fältstyrkan klart högre samt fältfördelningen var mycket koncentrerad till den översta 

tredjedelen av kolonnen. När den modell som gav det mest tillfredsställande resultatet hade 

fastslagits, exporterades datan till Excel för att kunna generera en trendlinje till diagrammet. 

Den modell som skapades i Agros2D var utgångspunkten för hur spänningsdelaren skulle 

komma att dimensioneras och byggas. Främst med avseende på toroidens dimension och 

placering. 

 

 
Figur 21. Fördelning av fältstyrkan utmed kolonnen, slutgiltig modell. 

 
Figur 22. Fördelning av fältstyrka utmed kolonnen, mindre lyckad modellering. 
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3.4.1. Överföringsfunktionen mellan det elektriska fältet och 
resistansfördelningen 

Simuleringen av det elektriska fältet gjordes med avsikt att skapa en metod för att kunna 

räkna ut hur motståndstrådarna skulle fördelas utmed kolonnen. Den data, i form av x- och y-

värden, som skapades i Agros2D  exporterades till Excel. Av datan i Excel skapades sedan ett 

nytt diagram i vilket det gavs möjlighet att infoga en trendlinje, se figur 23. Anledningen till 

att trendlinjen skapades var för att få ett algebraiskt uttryck som representerade den elektriska 

fältstyrkans fördelning utmed kolonnen, tillika kurvformen i diagrammet. Eftersom 

simuleringarna gjorts med avsikten att skapa ett diagram med så få riktningsändringar som 

möjligt kunde en trendlinje utformas som tillräckligt noggrant följer kurvan. Det algebraiska 

uttrycket, P(x), för trendlinjen är sjättegradspolynomet som visas i ekvation (14). 
 

𝑃(𝑥) = 735990,65𝑥6 − 4267985,07𝑥5 + 8860893,67𝑥4  − 8212642,67𝑥3 + 3624965,33𝑥2 − 570149,48𝑥 + 234092,64 (14) 

 
Figur 23. Fördelning av elektriskt fält samt trendlinje P(x), beräknat i Excel. 

Polynomet P(x) integrerades mellan 0 och 2080 mm, vilket genererar spänningspotentialen U, 

mellan golvet och de två översta varven av motståndstrådarna enligt ekvation (15). Det 

elektriska fältet breder ut sig från toppen av konstruktionen ner till golvet men 

motståndstrådarna verkar inte på hela den sträckan. Motståndstrådarnas första lindningsvarv 

är placerat 150 mm ovanför golvet och det sista varvet är placerat 2080 mm ovanför golvet. 

Resistansen i motståndstrådarna påverkar alltså det elektriska fältet endast på de 1930 mm de 

är fördelade över. Ekvation (16) har därför beräknats för att precisera potentialskillnaden över 

kolonnen som motståndstrådarna skall fördelas proportionellt mot, denna potentialskillnad 

benämns Utråd.  

 

U = ∫ 𝑃
2080

0
(𝑥) 𝑑𝑥= 800 000 V       (15) 

 

Utråd = ∫ 𝑃
2080

150
(𝑥) 𝑑𝑥= 770 100 V       (16) 

 

Spänningsdelaren var tänkt att skapas med en olinjär resistansfördelning utmed kolonnen med 

samma förhållande som spänningsfördelningen i diagrammet ovan. Kolonnen delades upp i 

nitton sektioner som var och en har en unik spänningspotential. Resistansfördelningen skall 

utformas direkt proportionellt mot spänningsfördelningen, alltså fordras en 

överföringsfunktion mellan storheterna. Överföringsfunktionens uppgift var således att 

transponera spänningspotentialen i en sektion till erforderlig resistans över samma sektion.  
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Genom att dividera den totala resistansen i en tråd med spänningen Utråd erhålls 

överföringsfunktionen A, enligt ekvation (17). 

 

𝐴 =  
𝑅𝑡𝑟å𝑑

∫ 𝑃
2090

150
(𝑥) 𝑑𝑥

=  
20 000

770110,54
= 0,025970298     (17) 

 

Nästa steg i att precisera lindningen innebar att resistansen över var och en av de 19 

sektionerna skulle bestämmas. Detta utfördes genom att integrera P(x) mellan gränserna för 

varje sektion. Resultatet av integrationerna multiplicerades med överföringsfunktionen A för 

att erhålla resistansen per sektion. Sektionen vid den del av kolonnen där fältstyrkan var som 

högst kräver mest motståndstråd och gjordes därför 150 mm lång, de övriga gjordes 100 mm. 

Ekvation (18) visar ett exempel på hur resistansen beräknades och i tabell 1 återfinns data för 

alla sektioner.  

 

R240-340 = 𝐴 × ∫ 𝑃
340

240
(𝑥)dx = 591,2413319 Ω     (18) 

 

 
Tabell 1. Sektioner med respektive potentialskillnad samt deras respektive resistans. 
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Nästkommande uppgift var att översätta resistansen per sektion till lindningsvarv av 

motståndstråden. Kolonnens omkrets samt trådens, av tillverkaren angivna, resistans per 

meter gav den resulterande resistansen i ett varv tråd kring kolonnen. Därefter dividerades 

resistansen per sektion med resistansen per varv och på så vis erhölls det antal varv som 

krävdes för önskad resistans per sektion. Ekvationerna (19) och (20) nedan visar hur 

beräkningarna utfördes och resultatet ses i tabell 2. 

 

 

Rvarv= 𝜋 × 𝐷𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛 × 𝑅𝑡𝑟å,1 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟       (19) 

 

Varv = 
𝑅𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑅𝑣𝑎𝑟𝑣
          (20) 

 
Tabell 2. Erforderligt antal varv och stigning per sektion. 

 
 

För att kunna applicera tråden runt kolonnen krävdes att antalet varv per sektion räknades om 

till en stigning av trådlindningen, likt gängstigningen hos en skruv. Antalet varv dividerades 

med sektionens längd i mm och på så vis erhölls en stigning i mm. Motståndstrådarnas 

fördelning utmed kolonnen var slutligen fastställd, i form av nitton unika stigningar. Ett 

externt företag anlitades för att applicera tråden på kolonnen med den varierande stigning som 

önskades. Företaget arbetar bland annat med gängsvarvning, vilket var anledningen till att 

motståndstrådens fördelning beräknades som en stigning. De nitton olika stigningarna 

programmerades in i svarvens styrsystem så den önskade olinjäriteten i trådlindningen kunde 

möjliggöras. 
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Ett körprogram skrevs, utifrån den inprogrammerade stigningen, så att lindningen skulle 

påbörjas vid ett borrat genomgångshål 100 mm från nedre änden av kolonnen. 

Genomgångshålet genom kolonnen behövdes för att trådarna skulle fixeras på insidan av 

kolonnen. På insidan skall trådarna senare lödas ihop med en kontakt för sammankoppling 

med nästa steg i mätkretsen. När tråden var fixerad vid det nedre hålet påbörjades lindningen 

av första tråden, med den givna stigningen över första sektionen. Vid gränserna av 

sektionerna ändras stigningen till nästkommande sektions inställningar, detta upprepas nitton 

gånger. 

 

Appliceringen av den första tråden var färdig då den nått till det borrade genomgångshålet 40 

mm från övre änden av kolonnen. Tråd nummer två utgick ifrån samma startpunkt som första 

tråden med samma körprogram, dock inverterades rotationsriktningen på svarven. Den andra 

tråden lindades således på i motsatt riktning och placerades i mellanrummet mellan två varv 

av den första tråden. Trådarna korsar varandra två gånger per varv på de planfrästa ytorna. 

När den andra lindningen nått till det övre genomgångshålet skall trådarna fixeras på insidan 

röret. De skall senare lödas ihop med en kabel av grövre dimension som skall anslutas till 

toroiden.  

 

En av företagets svarvar anpassades för trådlindning istället för gängsvarvning genom att 

vissa modifieringar gjordes. Svarven utrustades med en ställning för att hålla trådrullen. 

Ställningen fixerades på släden på svarven, vilket är den del som förflyttas axiellt utmed 

kolonnens längd i svarven. På ställningen monterades en fjäderbelastad broms för att tråden 

skulle förbli spänd under appliceringen. Detta krävdes för att tråden skulle kunna lindas på 

precist och tight kring kolonnen. Från trådrullen leddes tråden mellan två cirkulära plattor 

vars uppgift var att bibehålla en konstant riktning av tråden då den lindas av från rullen. I sista 

steget i överföringen till kolonnen leddes tråden genom ett mycket litet hål, det för att 

minimera risken för spelrum i sidled. Centrum av hålet utgjorde siktet i lindningen och skall 

följa den inprogrammerade stigningen. Tanken var att den position där skärverktyget normalt 

är placerad på svarven skulle ersättas av hålets centrum. Svarven skall i övrigt arbeta som 

vanligt förutom att tråd skall lindas utanpå en cylinder istället för att ett skärverktyg skär 

gängor. Bilaga 1 visar kolonnen uppsatt i svarven med de båda lindningarna installerade.  

3.5. Dämpningsresistans 

 

Dämpningsresistansen uppfyller i huvudsak två viktiga funktioner i mätkretsen. Dels skall den 

hindra högfrekventa ståendevåg-fenomen som uppstår på grund av reflektion i 

högspänningsledningen mellan stötspänningsgeneratorn och högspänningsarmen. Dels ska 

den motverka att oscillationer uppstår som beror på induktanser och kapacitanser i 

mätkretsen. Om dämpningsresistansen överdimensioneras motverkas oscillation effektivt men 

på bekostnad av att stigtiden på stegsvaret påverkas och blir för lång (E. Kuffel, J. Kuffel & 

Zaengl 2000).  

 

Hauschild och Lemke (2014), E. Kuffel, J. Kuffel och Zaengl (2000) och Schon (2013) är 

överens om att det är svårt att med säkerhet fastställa den totala strökapacitansen som uppstår 

i en stötspänningskrets. Dock presenterar de nämnda författarna ekvationer för att 

uppskattningsvis beräkna de kapacitiva tillskotten från toroiden och kolonnen. För att erhålla 

riktlinjer för vilken storlek på dämpningsresistansen som bör väljas nyttjades de av Schon 

(2013) presenterade ekvationerna som följer nedan. Approximativa beräkningar av 

strökapacitans från toroiden utfördes enligt ekvation (21). Denna ekvation används för 

beräkning av strökapacitans från raka och krökta ledare, toroiden kan anses vara en krökt 
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ledare vilket rättfärdigar användandet av formeln. Den längd som användes vid beräkningen 

gavs av omkretsen av en hypotetisk centrumlinje inuti toroiden. Varken den verkliga 

innerdiametern eller ytterdiametern blir korrekt att räkna om till en omkrets, därför nyttjades 

centrumlinjens längd. Den streckade cirkeln i figur 24 förtydligar vilken sträcka som räknades 

om till en omkrets som betecknas l i ekvation (21), d anger diametern på den tub som utgör 

toroiden. Vidare beräknades strökapacitans kring kolonnen med ekvation (22), där l anger 

kolonnens längd och d anger kolonnens diameter.  

 

𝐶𝑒,𝑡𝑜𝑟𝑜𝑖𝑑 =  
2𝜋×𝜖0 ×𝑙

𝑙𝑛 ( (2×𝑙 )/𝑑) 
= 56,1 pF       (21) 

 

𝐶𝑒,𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛  =  
2𝜋×𝜖0 ×𝑙

𝑙𝑛 ( (2/√3 )× (𝑙 / 𝑑))
 = 38,67 pF      (22) 

 
Figur 24. Centrumlinje toroid. 

 

Då Hauschild och Lemke (2014), E. Kuffel, J. Kuffel och Zaengl (2000) och Schon (2013) 

menar att det är svårt att med precision och tillförlitlighet avgöra strökapacitans gjordes 

ytterligare beräkningar. Detta för att erhålla ett värde att jämföra mot de första beräkningarna 

av strökapacitansen från toroiden. Beräkningar gjordes med avseende på det elektriska fältets 

styrka och förskjutning. Det elektriska förskjutningsfältet D, härleds ur Maxwells ekvationer 

och kan beräknas med ekvation (23). Beteckningen E anger fältstyrkan kring toroiden och 

utläses ur simulering till 2,907 MV/m och ε0 anger permittiviteten för den fria rymden kring 

toroiden (Wikipedia 2018b).  

 

𝐷 =  𝜀0 × 𝐸 = 2,574 × 10−5  𝐶/𝑚2        (23) 

 

För att kunna beräkna den från toroiden genererade strökapacitansen krävs kännedom om 

laddningen Q vid toroiden. Det beräknas enligt ekvation (24) som är uppkommen ur Gauss 

lag om relationen mellan elektrisk laddning och elektriskt fält (Wikipedia 2018b).  

 

𝑄 =  𝐷 × 𝐴 =  4,128 × 10−5  𝐶       (24) 

 

I ekvation (24) anger A den mantelarea av toroiden till vilken laddningen Q hänförs, detta kan 

ur figur 19 från simuleringen tydligt bestämmas till halva mantelarean. Den halva mantelarean 
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beräknades enligt ekvation (25), där r1 anger radien av den tub som formar toroiden och r2 

anger ytterradien av hela toroiden (Wikipedia 2018b).  

 

𝐴𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙 =  (
2𝜋×𝑟1

2
) × (2𝜋 × 𝑟2) = 1,604 𝑚2     (25) 

 

För att slutligen beräkna strökapacitansen från toroiden nyttjas ekvation (26), där Q är 

laddningen som räknades ut i ekvation (24) och U är spänningen 800 kV för vilken systemet 

är dimensionerat (Alphonce & Pilström 2011).   

 

𝐶𝑒,𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑜𝑖𝑑 =  
𝑄

𝑈
=  51,61 × 10−12 𝐹      (26) 

 

De två olika metoderna som användes för att beräkna strökapacitansen från toroiden gav 

något olika resultat. Resultaten var dock av samma storleksordning vilket gav en anvisning till 

att ett medelvärde av svaren kan användas för vidare beräkning av dämpningsresistansen. 

Beräkningen av resistansen utfördes enligt ekvation (27). Induktansen, L, för hela mätkretsen 

kan enligt Hauschild och Lemke (2014) uppskattas till 1 μH per meter. Då mätkretsens längd 

uppgick till 8 meter gav det således en estimerad induktans L på 8 μH. Summan av Ce,toroid , 

Ce,laddning toroid samt Ce, kolonn  ger Ce , vilket var det värde som ansattes i ekvation (27).   

  

𝑅𝑑 = 2 × √
 𝐿

𝐶𝑒
=  588,12 𝛺        (27) 

 

Ekvationen ovan var avsedd att ge ett värde på Rd för så kallad optimal dämpning, där 

resistansen dimensioneras för att så väl som möjligt vara avstämd mot kretsens ingående 

kapacitanser och induktanser. Denna metod kräver, som tidigare nämnts, noga utredning av 

den totala mätkretsens ingående parametrar om den skall fylla sitt syfte till fullo. Då vissa 

antaganden var tvungna att göras, exempelvis antagandet om induktansen i kretsen, kunde 

resultatet ej förväntas vara helt korrekt. Dock gav det en hänvisning till vilken storleksordning 

av dämpningsresistans som kunde vara klokt att utgå ifrån vid lågspänningstester.  
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4. STEGSVARSTEST VID LÅGSPÄNNING 
Vid prestandavalidering av en spänningsdelare utförs tester enligt IEC (2010b) kapitel 8. I 

detta kapitel återfinns metodbeskrivning för tester av blixtimpulser där man använder ett 

referensmätningssystem som mäter samma impuls som spänningsdelaren som agerar som 

testobjekt. IEC (2010b), kapitel 8, beskriver gränsvärden för hur mycket resultaten från 

referensmätningssystemet och testobjektet får avvika från varandra.  

 

Två av testerna som beskrivs i IEC (2010b), kapitel 8, har som alternativ till 

referensmätningsmetod, en metod att utföra mätning av stegsvar. Dessa tester är: 

● Prestandatest av mätningssystem 

● Dynamiskt beteendetest 

 

Eftersom avgränsningar gjorts till att endast utföra stegsvarstester vid lågspänning följer en 

metodbeskrivning av hur ett sådant test går till. 

4.1. Generellt 

Stegsvarsanalys är en traditionell metod till att karaktärisera en spänningsdelare som används 

i provutrustning för stötspänningstester. För att observera ett systems, i detta fall 

spänningsdelarens, överföringsfunktion kan man använda sig av stegsvarsidentifiering. En 

stegformad ändring sker på systemets insignal varefter utsignalens förändring mäts upp som 

en funktion till tiden (Thomas 2016). För att registrera utsignalen används ett oscilloskop.  

 

Figur 25 visar uppkopplingen av komponenter vid mätning av stegsvar. Steg-generatorn är 

placerad vid en metallisk vägg i höjd med toppen av spänningsdelaren som fungerar som 

jordningsåterledning. Bilaga 3 visar hur mätkretsen kopplats upp vid utförandet av testerna. 

För att generera ett steg, levereras till mätsystemet en likspänning som bryts av ett relä. 

Reläets kontakteringar är belagda med kvicksilver, ett relä av denna typ genererar steg på upp 

till några hundra volt. Brytningarna sker repetitivt. Spänningsdelaren och steg-generatorn är 

kopplade till samma jordningspunkt i golvet av testkammaren (IEC 2010b).  

 
Figur 25. Uppkoppling vid stegsvarsmätning. 
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När mätning av stegsvaret är gjort bearbetas resultatet genom konvolution. 

4.2. Konvolution 

För att utvärdera spänningsdelarens dynamiska prestanda bearbetas stegsvaret från 

lågspänningstester genom konvolution, eller faltning. Genom konvolution kan stegsvaret 

analyseras så att vågformen på utsignalens impuls beräknas från vågformen av insignalens 

impuls. Genom att analysera störningarna på utsignalens vågform relaterat till insignalens 

vågform kan prestandan på mätsystemet utvärderas. För korrekt evaluering förutsätts att 

mätning av stegsvaret genomförts på rätt sätt och att den vågform som konvolutionen utförs 

på är representativ för den verkliga impulsvågform som systemet avses för. På RISE finns 

mjukvara framtagen vilken utför konvolution av stegsvar. Denna mjukvara nyttjades för 

evaluering av de stegsvar som erhölls vid lågspänningstester av spänningsdelaren. Inbäddat i 

mjukvaran är bland annat den konvolutionsintegral som visas i ekvation (28). Resultatet av en 

konvolutionsintegral ger ett slags medelvärde över en viss tid där oväsentliga störningar 

filtreras bort. En förtydligad utsignal Vout(t) erhålls genom att multiplicera funktionen g(t), 

som är stegsvaret, med förstaderivatan V´in(τ) av insignalens vågform Vin(t) och sedan 

integrera över intervallet [0 - t] (Wikipedia 2017b).  

 

𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑡) = ∫ 𝑉
𝑡

0
′𝑖𝑛(𝜏) × 𝑔(𝑡 − 𝜏) × 𝑑𝜏       (28) 

 

Det mätintrument som mäter utsignalen är av digital typ, där utsignalen Vout(t) registreras 

genom sampling. Sampling betyder att separata ögonblicksvärden av signalen upptas och 

antalet ögonblicksvärden per tidsenhet ges av samplingsfrekvensen. Det innebär att tidsvärden 

efter samplingen inte längre är kontinuerliga utan presenteras som åtskilda värden. Då värden 

i tiden är åtskilda kallas det för diskret tid (Thomas 2016). För att utvärdera signalen då den är 

tidsdiskret reduceras den kontinuerliga konvolutionsintegralen (28) till en diskret 

konvolutionssumma och utsignalen Vout(i) ges av ekvation (29). I ekvation (29) anger n antalet 

samplingar av insignalen, V´in (i) är första derivatan av den tidsdiskreta insignalen och Δt 

anger samplingsintervallet av stegsvaret samt in- och utsignalen (IEC 2010b).  

 

𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑖)  = ∑ 𝑉𝑖
𝑘=0 ′𝑖𝑛(𝑘) × 𝑔(𝑖 − 𝑘)  × 𝛥𝑡      𝑖 = 0, 1, 2, . . . . , 𝑛 − 1  (29) 

 

Flera steg av beräkningar utförs i mjukvaran på RISE där den tidsdiskreta 

konvolutionssumman används för att estimera störningar och förvrängningar av insignalen till 

utsignalen. Beräkningarna i mjukvaran kan utreda om det sker en förändring i vågformen av 

den inkommande impulsen, på grund av stegsvaret. Exempel på störningar kan vara att 

stigtiden hos utsignalen avviker kraftigt på grund av överföringsbeteendet hos 

späningsdelaren. Dylika fel i överföringen kan ske till följd av bristande prestanda i 

spänningsdelaren eller inkorrekt val av dämpningsresistans. Konvolutionsberäkningen kan 

även bidra till uppskattning av storleken på fel i halvvärdestiden av amplituden i impulsen, 

något som ej går att utröna från stegsvaret (IEC 2010b). Resultatet av konvolutionen 

presenteras i kapitel 5.2. 
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5. RESULTAT 

5.1. Trådlindning 

Efter att motståndstrådarna lindats med önskad stigning längs med hela kolonnen gjordes en 

okulär besiktning av lindningarna. Det framgick då att lindningarna inte hade utförts helt 

enligt den önskade planen. Överkorsningarna mellan de båda trådarna var spridda stokastiskt 

runt hela kolonnen istället för att ske vid de båda planfräsningarna. I bilaga 2 återfinns en bild 

av trådlindningen. Kontroll av resistans gjordes på RISE genom att med en multimeter mäta 

resistansen i vardera tråden. Resultatet av denna mätning var inte tillfredsställande. 

Resistansen på den första tråden som lindades uppgick till 20 518 Ω medan resistansen på den 

andra tråden som lindades uppgick till 21 172 Ω. Detta får till följd att induktansen i slingan 

med motståndstråd blir alldeles för hög. Magnetfälten som genereras när ström leds genom 

trådarna tar inte till fullo ut varandra, vilket kommer att leda till att det kommer att krävas en 

hög dämpningsresistans. Detta leder till att stigtiden för stegsvaret blir långsamt. En 

spänningsdelare med så stor skillnad i resistans mellan de båda parallella motståndstrådarna 

blir inte användbar för tester med krav på hög precision.  

 

En utredning om varför det blivit så stor skillnad mellan de båda motståndstrådarna gjordes. 

Efter att mätningar gjorts, som beskrivs i kapitel 4, togs stickprov av de båda trådarna från 

högspänningsarmen, ett vid mitten av kolonnen och ett vid toppen av kolonnen. Mätningar av 

resistansen på dessa stickprov visade att resistansen per meter skiljde sig grovt mellan de 

olika proven. I tabell 3 nedan visas resultatet av denna provmätning.  

 
Tabell 3. Stickprov av motståndstråd. 

 
 

Mätningar av ny tråd direkt från trådrullen visade ett resultat på 33,01 Ω/m vilket skiljer sig 

markant från stickprovsvärdena från tråd 1 och tråd 2. Det testades även att dra ytterligare 

med handkraft i stickprovet från slutet av kolonnen, tråd 2, för att se om den skulle töjas. En 

utgångslängd på 1000 mm töjdes till en längd av 1045 mm, med följden att resistansen per 

meter ändrades från 35,61 Ω/m till 37,5 Ω/m. 

 

Att döma av dessa resultat drogs slutsatsen att tråden måste ha töjts vid trådlindningen och på 

så vis resulterat i att de båda trådarnas resistans inte överensstämde med varandra. Däremot 

stämde antalet varv per tråd som lindats. 

5.2. Verifiering av prestanda 

Förloppet vid verifiering av prestanda av en spänningsdelare lyder som följer. En steg-

generator sänder en impuls genom spänningsdelaren, mätinstrumentet uppvisar ett stegsvar. 

Tidsdiskretisering av stegsvaret utförs och en konvolution av stegsvaret genomförs med en 

enligt IEC (2010b) definierad referenskurva som insignal Vin (i). För att få en utvidgad analys 

av mätsystemet användes tre referenskurvor med olika stigtid och halvvärdestid. Dessa tider 

finnes i tabell 4, kolumn 2 och 3. 
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För ett referensmätsystem finns gränsvärden för tidsparametrarna definierade i IEC (2010b). 

Med tidsparametrarna avses stigtiden T1 på fronten samt halvvärdestiden T2 av impulsen. De 

yttre gränsvärdena för avvikelse av tidsparametrarna är 5 % men standarden IEC (2010b) 

föreslår att avvikelsen inte bör överstiga 3 % för ett referensmätsystem med låg osäkerhet. 

Genom konvolution av stegsvarets funktion g(t) i ekvation (28) multiplicerat med en 

referenskurva erhålls en hypotetisk utsignal som visar det dynamiska beteendet av 

spänningsdelaren. Denna hypotetiska utsignal åskådliggörs i figur 27 av den orangea kurvan. 

utsignalen avviker från referenssignalen vilket presenteras i tabell 4. Grafen i figur 26 nedan 

visar stegsvaret som erhölls med en dämpningsresistans på 380 Ω. 

 

 
Figur 26. Stegsvar, g(t), lågspänningstest. 

Figur 27 visar fronten av en teoretisk insignal i form av en referenskurva (blå) och den 

beräknade teoretiska utsignalen (orange). Den beräknade utsignalen ges av konvolution 

mellan stegsvaret och referenskurvan. Skillnaden mellan kurvorna i grafen i figur 27 anges 

procentuellt i tabell 4. Grafen i figur 27 är genererat av parametrarna i rad 3 i tabell 4. 

Referenskurvan Vin (t) hade en stigtid på 0,84 µs, en halvvärdestid på 60,2 µs och en amplitud 

på 1 MV. Avvikelserna i den orangea kurvan beror högst troligt på oscillationerna i 

stegsvaret. Oscillationerna i stegsvaret beror i sin tur på den i trådlindningen genererade 

induktansen.  

 
Figur 27. Jämförelse av stigtiden på fronterna av beräknad utsignal (orange) och teoretisk insignal (blå). 
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Anledningen till att tester ej utfördes med den uträknade dämpningsresistansen på 588 Ω var 

dels att det vid testtillfället ej fanns ett sådant motstånd att tillgå samt att tester med 180 Ω  

respektive 380 Ω gav ett tillräckligt gott resultat för vidare analys. 
 

5.2.1. Uppmätta värden vid stegsvarsmätning 

 
Tabell 4. Resultat avvikelser. 

 
 

Tabell 4 visar resultatet av de beräknade avvikelserna. Samtliga scenariers resultat ligger 

under 5 % vilket är gränsvärdet för vad referensmätningssystem får ha som avvikelse.  
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6. DISKUSSION 
Resultaten av lågspänningstesterna visade, trots vetskapen om att trådlindningen inte blev så 

bra som förväntats, att spänningsdelaren visade prov på mycket goda överföringsegenskaper. 

Trots detta togs beslut om att trådlindningen skulle göras om. Med ett antal 

förbättringsåtgärder i åtanke beslutades att en förfining av trådlindningen bör göras.  

● Istället för att ha en fjäderbelastad broms med konstant bromsverkan bör en variabel 

bromsfunktion installeras. Tanken är att om tråden spänns åt under lindningen så skall 

en vipparm lätta på spänningen och på detta vis lätta på bromsen. Vipparmen skall 

vara fjäderbelastad så att bromsen åter kan verka på trådrullen när spänningen 

minskar.  

● Genomgångshålet för tråden bör ha en mindre diameter samt ett spår i vågrät riktning 

som säkerställer att de båda trådarnas utgångsläge blir exakt samma, i höjdled, vid 

starten av lindningarna. Det upptäcktes vid den okulära besiktningen av lindningen att 

det skiljde en millimeter i höjdled mellan startpunkten av de båda trådarna. Detta tros 

vara anledningen till att överkorsningarna av trådarna inte skett vid de båda 

planfräsningarna så som planerat. 

● Vid beräkning av dimensionen på motståndstråden erhölls en optimal diameter på 0,19 

millimeter. En tråd av den dimensionen visade sig vara mycket svår att införskaffa, så 

valet av den 0,14 millimeter tunna tråden blev tvunget då det var den enda tråd i 

närliggande dimension som gick att få tag på. En tråd med 0,19 millimeter i diameter 

hade inte varit lika känslig för töjning vid appliceringen och variationerna i resistans 

hade eventuellt kunnat undvikas.  

 

Resultaten av lågspänningstesterna är inte heller helt representativa för den spänningsdelare 

som är framtagen med hjälp av simuleringarna som gjordes i början av projekttiden. 

Troligtvis hade resultatet blivit något bättre om spänningsdelaren hade varit utrustad med den 

dimensionerade toroiden som vi genom simulationer funnit lämpligast. Den dimensionerade 

toroiden hade haft en större diameter och därigenom genererat en lägre fältstyrka. 

Resistansfördelningen utmed kolonnen är utformad utifrån denna fältstyrka. Om 

spänningsdelaren varit utrustad med den dimensionerade toroiden hade troligtvis avvikelserna 

i resultatdelen varit ännu mindre. Vidare påverkar storleken av toroiden risken för överslag 

mot närliggande ledande komponenter, denna risk avtar med storleken på toroiden. Det 

sistnämnda är dock endast aktuellt vid högspända blixtimpulstester, vilket ej varit aktuellt 

under projektet.  
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7. SLUTSATS 

Syftet med arbetet har varit att beräkna, simulera, dimensionera och konstruera en olinjärt 

trådlindad resistiv spänningsdelare vilket uppfylldes till största del. Lyckade beräkningar och 

simuleringar genomfördes vilka lade grunden till dimensioneringen av ingående 

komponenter. Utförliga ritningar upprättades och konstruktionen realiserades trots stora 

utmaningar att på mycket begränsad tid anskaffa de sällsynta komponenter som ingår i 

spänningsdelaren. Trots inledande svårigheter, kunde tråden lindas med den beräknade 

olinjära stigningen. Dock insågs inte trådens benägenhet att töjas vid appliceringen. Till följd 

av detta fick de två lindningarna olika resistans, vilket resulterade i ett oönskat oscillerade 

stegsvar vid de utförda lågspänningstesterna.  

 

Beslut togs om att ej gå vidare med högspänningstester, vilket avgränsar detta arbete till att 

enbart lågspänningstester har utförts på spänningsdelaren. Resultatet av dessa tester visade 

prov på mycket goda överföringsegenskaper, trots resistansskillnaden mellan 

motståndstrådarna.  

 

Planer finns på att göra om trådlindningen och utföra de förbättringar som föreslagits i kapitel 

6. Därefter är förhoppningen att en fullständig verifiering av spänningsdelaren utförs med 

högspänning och att resultaten från dessa tester uppvisar ännu bättre prestanda än testerna 

utförda med lågspänning.     



 

36 

 

 

REFERENSER 
 

Alfredsson, A. & Mårtensson, L. (2011). Elteknik. 4. uppl., Stockholm: Liber. 

 

Alphonce, R. & Pilström, H. (2011). Formler och Tabeller från Natur & Kultur. 2. uppl., 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Elektro Isola (2015). Varför ett kompositmaterial. http://www.elektro-

isola.se/Produkter/armerade_laminat [2018-04-12] 

 

Hauschild, W. & Lemke, E. (2014). High-voltage test and measuring techniques. Berlin: 

Springer-verlag. doi:10.1007/978-3-642-45352-6 

 

International Electrotechnical Commission (IEC) (2010a). IEC 600 60-1:2010 High-voltage 

test techniques - Part 1: General definitions and test requirements. Geneva: IEC. 

 

International Electrotechnical Commission (IEC) (2010b). IEC 600 60-2:2010 High-voltage 

test techniques - Part 2: Measuring systems. Geneva: IEC. 

 

Kuffel, E., Kuffel, J. & Zaengl, W.S. (2000). High voltage engineering: Fundamentals. 2. 

Uppl., Oxford: Elsevier Ltd. 

 

Nishimura, S., Nishimura, S., Sato, S. & Yamaguchi, T. (2010). Influence of measuring cable 

on lightning impulse parameters. Electronics and comunnications in Japan, 93(6), ss.663-668. 

 

Peek, F.W. (1911). The law of corona and the dielectric strength of air. The 28th Annual 

Convention of the American Institute of Electrical Engineers. Chicago, United States of 

America. 26-30 juni 1911, ss. 1544-1547. 

 

RISE (2018). Research Institutes of Sweden.  https://www.ri.se/om-rise [2018-04-09] 

 

Schon, K. (2013). High impulse voltage and current measurement techniques. Switzerland: 

Springer international publishing. doi:10.1007/978-3-319-00378-8 

 

SP (2018). Högspänning. 

https://www.sp.se/sv/index/services/electricity/high_voltage/Sidor/default.aspx [2018-04-09] 

 

Wikipedia (2012). Konvektion. https://sv.wikipedia.org/wiki/Konvektion [2018-05-05] 

 

Thomas, B. (2016). Modern Reglerteknik. 5. uppl., Stockholm: Liber. 

 

Wikipedia (2017a). Computer Numerical Protocol. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Computer_Numerical_Control [2018-05-02] 

 

Wikipedia (2017b). Faltning. https://sv.wikipedia.org/wiki/Faltning [2018-05-22] 

 

Wikipedia (2018a). Corona discharge. https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_discharge [2018-

05-20] 

 

http://www.elektro-isola.se/Produkter/armerade_laminat
http://www.elektro-isola.se/Produkter/armerade_laminat
https://www.ri.se/om-rise
https://www.ri.se/om-rise
https://www.sp.se/sv/index/services/electricity/high_voltage/Sidor/default.aspx
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konvektion
https://sv.wikipedia.org/wiki/Computer_Numerical_Control
https://sv.wikipedia.org/wiki/Faltning
https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_discharge


 

37 

 

 

Wikipedia (2018b). Electric displacement field. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_displacement_field [2018-05-18] 

 

Bilder: 

 

Wikimedia (2009). Marx generator. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Marx_Generator.svg [2018-04-22] 

 

Wikimedia (2014a). Resistive divider. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Resistive_divider2.svg [2018-04-27] 

 

Wikimedia (2014b). Lightning impulse. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lightning_impulse.svg [2018-05-03] 

 

Övriga bilder i dokumentet där ingen källa anges är framtagna av författarna till denna skrift. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_displacement_field
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Marx_Generator.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Resistive_divider2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lightning_impulse.svg


 

38 

 

 

BILAGOR 
               Bilaga 1 

 
Översiktsbild av den olinjära trådlindningen.     (Källa: eget foto). 
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Bilaga 2 

 
Okulär besiktning av trådlindningen.                                                                (Källa:eget foto). 
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           Bilaga 3 

 
Uppkoppling av mätkretsen inför mätning av stegsvar.   (Källa: eget foto). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


