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III 

 

Sammanfattning 
 

Detta examensarbete utfördes på Linnéuniversitetet för HOLTAB AB, Tingsryd. 
Examensarbetet handlar om framtagning av ett mätinstrument som säkerställer 

lindningsriktning på kablaget från en strömtransformator. Målet med detta 

examensarbete är att förbättra samt utveckla ett mätinstrument för detta.  

Då instrumentet som används idag är gammalt och fungerar knappt utförs arbetet 

på ett komplicerat och tidskrävande sätt. 
 

Rapporten ger en översiktlig beskrivning av hur ett mätinstrument för prov av 

lindningsriktning skapas. Arbetet handlar om att bygga ett mätinstrument som på 

ett enkelt sätt säkerställer att lindningsriktning för en strömtransformator är 

korrekt inkopplad. Testet skall utföras på kablaget från strömtransformatorn. 
Tanken är att en visuell indikering skall ske. En grön lysdiod lyser vid rätt 

inkoppling och röd lysdiod lyser vid felkoppling. 

  

Instrumentet använder en MOSFET för att från ett 9V batteri mata in en ström-
puls till strömtransformatorns primärlindning. Därefter följer en logikkrets som 

styr en grön eller en röd lysdiod beroende på om primär och sekundär spänning 

på transformatorn är i fas eller motfas. 

Ett antal enkla simuleringstester utfördes för att underlätta förståelsen för de 
olika delkretsarna. Det underlättade därmed uppkoppling och förståelse av den 

slutgiltiga kretsen. Avslutningsvis utfördes en signaljämförelse mellan  

simulering och den  uppkopplade kretsen.  
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Summary 
 

This thesis was performed at Linnaeus University for the company Holtab. The 

thesis is about the development of a measuring instrument which ensures the 
winding direction of the cables connected to a power transformer. The goal of 

this project is to improve and develop a measuring measurement. The instrument 

that is in use today is old, barely works and executed in a complicated and time-

consuming way. 
 

The report provides an overview of how a measuring instrument for testing the 

winding direction is created. This thesis is about building a measuring 

instrument in a simple way. The instrument must have the ability to detect if the 
winding direction is correctly connected. The instrument will be performed on 

the wiring of the current transformer. The idea is that a visual indication is 

displayed, where the green light shows for the right connection and the red light 

shows for the wrong connection. 
  

The instrument uses a MOSFET to enter a current pulse from a 9V battery. 

Thereafter a logic circuit has to be used to perform as an alarm system 
controlling the red and green LED depending on whether the primary and 

secondary voltages are in phase or out of phase. Furthermore, a simple 

simulation tests has been made to ease the understanding of the various circuits. 

At the end a signal comparison between simulation and measurement shall be 
made. 
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Abstract 
 

Detta examensarbete handlar om framtagning av ett mätinstrument som 

säkerställer lindningsriktning på kablaget från en strömtransformator. Syftet med 
arbetet är att förbättra samt utveckla ett mätinstrument då det gamla instrumentet 

fungerar knappt och arbetet utförs på ett komplicerat och tidskrävande sätt. 

 

Denna rapport ger en översiktlig inblick till framtagning av ett mätinstrument 
som kan säkerställa ifall lindningsriktningen på en strömtransformator är korrekt 

inkopplad.  

 

Instrumentet som tas fram skall ha en visuell indikering som bestämmer ifall 
lindningsriktning är korrekt kopplad eller inte. Den gröna lysdioden lyser vid rätt 

koppling och den röda lysdioden lyser vid felkoppling.  

Matningspulsen som alstras av en 555-timer tillsammans med en MOSFET 

bildar en grundfunktion till ett lyckat mätinstrument. Teoretiska kunskaper och 
enkla simuleringstester möjliggjorde den praktiska uppkopplingen. 

Avslutningsvis utförs en signaljämförelse mellan simuleringen respektive 

mätningen. 
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Förord 
 

Denna studie motsvarar ett examensarbete på 15 hp inom högskoleingenjörs 

program med inriktning elkraftteknik. Arbetet utfördes under våren 2016 på 
Holtab och vi är glada att de gav oss förtroendet att genomföra arbetet. Vi vill 

börja med att tacka vår handledare på Holtab Gordon Gunnarsson för god 

vägledning och varmt omhändertagande. Vi vill även tacka vår handledare på 

universitet Peter Budai för att bidra med frågeställningar, diskussioner samt 
vägledning. Ett stort tack skall även riktas till Göran Ewing som har varit väldigt 

hjälpsam under arbetets gång med både teoretiska och praktiska delen.    

 

Slutligen vill vi tacka våra närmaste. Jag, Ayman, vill tacka min familj och släkt 
för allt stöd. Jag, Mohammed, vill tacka min familj för stödet ni ger mig.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete är på 15 högskolepoäng och utförs på uppdrag av 

Holtab AB Tingsryd i samverkan med Institutionen för Fysik och 
elektroteknik på Linne’ universitetet i Växjö. Arbetet går ut på att på ett 

enkelt och säkert sätt ta fram lindningsriktning på kablaget från en 

strömmät-transformator. Man utför dessa mätningar idag på ett osäkert och 

tidskrävande sätt. 

Polariteten på mättransformatorn mäts idag genom att koppla in ett batteri 

med två kablar på primärsidan och två andra kablar till ett instrument på 

sekundärsidan. Mätaren har en analog visare som är centrerad i instrumentet. 
Den ger utslag åt höger om det är korrekt kopplat och åt vänster om 

kopplingsbilden är fel. Med tiden så visade det sig att mätaren inte var 

pålitlig. Den analoga visaren kunde ge utslag åt både hållen. Därför uppkom 

ett uppdrag från Holtab, som gick ut på att ta fram ett säkrare mätinstrument. 
Det nya instrumentet fungerar hanteringsmässigt på samma sätt som det 

gamla. Skillnaden är att den analoga visaren är ersatt med två lysdioder. En 

som blinkar grönt vid rätt polarisering och en som blinkar rött vid felaktig 

polaritet. Detta är mer lätt att observera samt tidsbesparande. 

1.2 fakta om företaget.  

Holtab är ett privat aktiebolag som ägs sedan 2013 av Anders Holmberg 
tillsammans med sin yngre bror Magnus, som är söner till Holtabs grundare 

Bengt Holmberg. Därefter har företagets tillväxt ökat starkt vilket 

återspeglar sig på kontor, antalet anställda, personalutrymme, kunder, 

leverantörer. Omsättningen uppnådde 300 miljoner SEK år 2015. Holtabs 
ekonomiska välmående ger även en  möjlighet att starta ett projekt i Nepal 

som går ut på att hjälpa en by att få elektricitet samt att rekrytera personal 

med nödvändig utbildning. Grundsyftet till projektet är att utveckla Holtabs 

personal genom att förbättra ett utsatt samhälle. 
Holtab har under åratal levererat till elkraftskunder, över hela Norden och 

norra delar av Europa,  inredda av transformatorstationer och teknikhus. 

Dessa är gjorda av betong och plåt. Företaget är bland nordens största 

tillverkare av transformatorstationer. De arbetar med förbättring, tillverkning 
och leverans av transformatorstationer, teknikhus, lågspänningsfördelning 

för kraft- och signal-överföring, gatubelysningsskåp och 

lågspänningsställverk [1].  
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      Fig 1. Mottagningsstation med separata        Fig 2. 36 kV mellanspänningsställver                                   
       utrymmen för mellanspänningsställverk,        ABB ZX0 [1] 

       Scada, och kontor och toalett [1]. 
 
 

Kvalitetspolicy: 
Holtab strävar efter att överstiga kundernas behov och förväntningar. Samt 

att samtliga medarbetare ansvarar för hur kunderna och övrig omgivning 

upplever kvalitén på både utfört arbete och bemötande. Att ständigt sträva 

efter utveckling. 
 

Miljöpolicy: 

Holtab strävar efter förbättring av den inre och den yttre miljön. Att jobba 

med förebyggande åtgärder för att minimera miljöpåverkan exempelvis att 
minska avfall, utsläpp, förebygga föroreningar, utbilda medarbetarna om 

miljörisker, hur man ska hantera dessa samt att uppfylla gällande 

lagstiftningar och krav. 

 
Arbetspolicy: 

I Holtab strävas det efter att ha en god arbetsmiljö samt att bearbeta 

olycksfall och ohälsa för alla. Genom att ständigt försöka hitta samt 

förebygga risker. Att informera om risker samt utbilda medarbetarna om 
dess hantering. Viktigast är att använda de minst skadliga materialen och 

kemikalierna för kundens och medarbetarnas säkerhet. 

 

 

 

 

 



  
 

 3 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utveckla en mätmetod och ett mätinstrument. 

Målet är att få fram ett instrument som kan användas i produktionen för att 

säkerställa att lindnings-riktningen på en strömtransformator är korrekt inkopplad. 

Att fastställa lindningsriktningen på kablaget från mättransformatorn är HOLTAB:s 

önskemål. Instrumentet som används idag är gammalt och fungerar knappt. Att 

använda det är komplicerat och tidskrävande. 

 

1.4 Avgränsningar  

 Det finns två typer av mättransformatorer. Arbetet begränsar sig till en 

strömtransformator och inte en spänningstransformator. 

 Instrumentet ska klara av att detektera strömtransformatorernas lindningsriktning i en 

trefas anläggning. Resultatet sker genom indikering med en grön respektive röd 

lysdiod. 

 Instrumentet ska kunna användas för strömtransformatorer av olika fabrikat och med 

omsättningar från 25A : 5A upp till 300A : 5A. 
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2. Teori 

2.1 Transformator 

En transformator består av två eller flera lindningar förlagda på en laminerad 

järnkärna. Transformatorer ingår i elkraftsystem för växelström, och omvandlar 
elektrisk effekt från ett spänningssystem till elektrisk effekt i ett annat system 

med samma frekvens (se figur 1.1). Transformatorer ingående i 

elkraftöverföringssystem kallas med ett gemensamt namn för 

krafttransformatorer, de förekommer i såväl enfas- som trefasutförande.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     Fig 3. Ideall transformator och induktans. 
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2.2 Mättransformator 

Mättransformatorerna byggs som strömtransformatorer eller 

spänningstransformatorer. Strömtransformatorer omvandlar en stor ström, ofta 

vid hög spänningsnivå, till en ström ofta med sekundär märkström på 5A. 
Spänningstransformatorer används för att omvandla från en hög spänningsnivå 

till en låg spänningsnivå. 

 

Mättransformator används för att elektriskt isolera instrument i en anläggning 
med höga spänningar och strömmar till lämpliga värden för mätinstrumenten. 

Mättransformatorer måste tillverkas så att omsättningsfel och fasfel blir så små 

som möjligt  

 
En spänningstransformator innehåller två spolar med N1 respektive N2 

lindningsvarv. En strömtransformator kan innehålla två lindningar precis som en 

spänningstransformator, men kan också vara konstruerad så att den ledning, vars 

ström skall mätas, fungerar som den ena lindningen. Strömtransformatorns 
lindningar skall ha låg induktans, medan spänningstransformatorns lindningar 

skall ha hög induktans [2] 

 

Fig 4.Späningstranfomator.                              Fig 5. Strömtransfomator. 

 
 

OMSÄTTNINGEN FÖR EN SPÄNNINGSTRANSFOMATOR ÄR  =  
𝑈1

𝑈2
  =  

𝑁1

𝑁2
   

OMSÄTTNINGEN FÖR EN STRÖMTRANSFOMATOR ÄR   =  
𝐼2

𝐼1
  =  

𝑁1

𝑁2
   

 

 

 

 

 



 

 6 

2.3 Strömtransformator 

Strömtransformatorn är en ”instrumenttransformator” som är avsedd att alstra en 

växelström i sekundärlindningen proportionell mot strömmen som skall mätas i 

dess primärlindning. 
 

Strömtransformatorns konstruktion är beroende av dess noggrannhetsklass och  

anslutningens spänning på primärsidan. Primärlindningen P1 och P2 inkopplas 

serie med nätet. Sekundärsidan måste antigen vara kortsluten eller ansluten till 
en apparat med låg resistans. 

 

Även vid omkopplingar i primärkretsen måste alltid strömtransformatorns 

sekundärkrets hållas kortsluten. I annat fall bortkopplas nämligen de motverkade 
amperevarven på sekundärsidan och hela primärströmmen (nätströmmen) verkar 

som magnetiseringsström. Det stora flödet ger då en mycket kraftig uppvärmning 

i järnkärnan och på sekundärsidan mellan S1 och S2 kan en livsfarlig spänning 

uppstå. 
  

Av den anledningen får ingen säkring eller annat brytande organ sätts in i 

sekundärkretsen. Den höga mättningen kan ge järnet en kvarblivande magnetism  
och måste därför avmagnetiseras, innan transformatorn på nytt kan ge  

riktiga värden 

 

  
 

 

 
Fig 6. Strömtransformatorn. 
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2.4 Polaritet 

 
I strömtransformatorer är polariteten oerhört viktig. Polaritet innebär riktningen 

för de inducerade spänningarna i den primära och den sekundära lindningen hos 

transformatorn. 
 

Fel anslutning av strömtransformatorer kan orsaka falsk utlösning av reläskydd. 

Därför är det nödvändigt att strömtransformatorerna är anslutna med rätt 

polaritet. 
 

En polaritetsmätare används för att kontrollera riktigheten av 

polaritetsmarkeringarna på transformatorer. Vid drift är de två ledningar som 

leder strömmen anslutna till transformatorns P1 och P2 lindningar. 
Indikatorinstrumentet är anslutet till S1 och S2 lindningarna.  

 

En likströmskälla kopplas med den positiva terminalen till P1 och den negativa 

polen till P2. En analog spänningsmätare är ansluten till de sekundära 
anslutningarna på strömtransformatorn. Den positiva polen på mätaren är 

ansluten till terminalen S1 av strömtransformatorn medan den negativa är 

ansluten till terminalen S2 [3] 

 
 

 

 
Fig 7. Riktningsmätare för strömtransformatorer. 

 
 

När tryckknappen ”Switch” trycks ned flyter en likström genom 

transformatorlindningens primär. Den momentana primärspänningen inducerar 

en spänning i den andra lindningen och gör så att visaren rör sig  i positiv 
riktning. När tryckknappen släpps, avmagnetiseras järnkärnan vilket leder till en 

omvänd inducerad spänning på sekundären, vilket ger ett utslag i motsatt 

riktning. Om lindningsriktningen är korrekt, kommer mätaren att böja till höger 

när knappen trycks ned, till vänster när den släpps. Om böjningen först är 
negativ, innebär det att polariteten för strömtransformatorn är omvänd. 

Terminalerna S1 och S2 behöver vändas och testet kan utföras igen. 
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3. Metod 
 
Examensarbetet inleddes med ett besök hos Holtab AB för att få djupare inblick 

på problemet men även för platskännedom och för att knyta kontakter. En 

intensiv och nyttig runda i det berörda området leddes av Gordon Gunnarsson, 

teknisk chef och handledaren på Holtab. För att uppnå målen med arbetet gjordes 
en bred faktainsamling i ett tidigt skede. Fakta samlades in från vetenskapliga 

rapporter, litteratur från biblioteket på Linnéuniversitetet. Därefter utfördes enkla 

simuleringar på exempelvis timerkretsar och logikgrindar. Anledningen till att 

dessa simuleringar utfördes var för att få en förankring mellan analys och den 
verkliga uppkopplingen.  

 

Arbetet handlar om att ta fram en mätmetod som på ett enkelt sätt säkerställer att 

lindningsriktning är korrekt inkopplad. Mätningen utförs på kablaget från 
strömtransformatorn. Tanken är att en visuell indikering skall ske för att 

säkerställa tillståndet på lindningsriktningen. Där grön lysdiod lyser vid rätt 

koppling annars röd. Ett instrument skall testas på ett urval av de 

strömtransformatorer som Holtab vid tillfället har i order.  
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4. Kretslösningar 

4.1 Huvudkretsen 

Figuren nedan är kärnan till examensarbetet där ett 9V batteri motsvarar en 

spänningskälla 𝑉1. Strömtransformatorns primär och sekundära lindningar är 𝐿1 

och 𝐿2. 
𝐿1

𝐿2
=

1𝑚𝐻

100𝑚𝐻
 ger ett ström förhållande 𝐼𝑃: 𝐼𝑆 = 10: 1.    

 

Fig 8. Huvudkretsen 
 

Pulssignalen 𝑉2 erhålls från den astabila timerns utgång och ger en puls över 

mosfetens Gate-Source. Motståndet 𝑅1 har i uppgift att begränsar strömmen 

genom primären. Innan strömmen på primärsidan når mättningsnivån uppstår det 

en sekundärström. Sekundärström multiplicerad med resistansen 𝑅2 ger en 
sekundärspänning 𝑈𝑅2. 

 

 

4.2 Timerkrets ”555”: 
 

555-an är en integrerande krets som tillverkades först av Sigmatics i början av 
1970-talet. Den har blivit mycket populär och produceras i stora mängder totalt 

mer än 15 miljarder exemplar. Komponentens stora efterfrågan beror på dess 

flexibilitet att bygga de tre grundläggande vipporna som är astabil, monostabil 

och bistabil.  
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4.3 Astabil 555 timerkrets: 

En astabil tidskrets är en av de vanligaste kretsarna som används inom dagens 

elektronik. Den astabila kretsen genererar en fyrkantspuls. Den har en 

pulsfrekvens som kan korrigeras genom att ändra värden på de två externa 

motstånden 𝑅1 och 𝑅2 samt kondensator C. 

Nedan visas det kretsschema för den astabila-kretsen  
 

 

Fig 9. Astabil 555 timerkrets [4] 

Den astabila-kretsen triggar sig själv och fungerar därmed som en multivibrator. 

Uppladdningen av kondensatorn C sker genom R1 och R2  medan urladdning 

sker endast via R2 . Duty cycle bestäms av kvoten mellan R1 och R2.  

Den astabila kopplingen styrs av kondensatorn C då den laddas och urladdas 

mellan spänningsnivån (0.67*𝑉𝑐𝑐) och triggerspänningsnivån (0.33*𝑉𝑐𝑐). 

I den astabila kretsen finns det inget stabilt läge, dvs. utgångspulsen varieras 

ständigt mellan hög och låg och alstrar därmed en fyrkantspuls. Figur 2 visar den 

typiska spänningen för utsignalen och spänningen över kondensatorn. 

 

                     Fig 10. Den astabila vågformen [4] 
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Tiden då pulsen är hög respektive låg kan beräknas på följande sätt: 
 

tH = ln (2)*( R1 + R2) ∗ 𝐶 = 0.693*( R1 + R2) ∗ 𝐶 

tL =  ln (2)*(R2) ∗ 𝐶 = 0.693 ∗ (R2) ∗ 𝐶 

Periodtiden = T = tH + tL =  0.7*(R1 + 2R2) ∗ 𝐶  

 

4.4 Monostabil 555 timerkrets: 

 

Fig 11. Monostabil 555 timerskrets 

Den monostabila timerkretsen är också en grundsten inom dagens elektronik. 

Den monostabila kretsen kallas för one-shot-pulse på grund av att den sänder ut 

endast en spänningspuls under en viss bestämd tid. De fungerar på följande sätt:  

En kort lågpuls med amplitud mindre än 
𝑉𝑐𝑐

3⁄  i pin-två medför att utspänningen 

blir hög i en viss tidslängd. Genom att ändra på kondensatorn 𝐶1 och resistansen 

𝑅1 ändras pulsens längd.  
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Pulsen ut från den monostabila timern börjar då triggern (pin-två) får en låg 

insignal. Blir kretsen triggad så genereras därmed en puls vid utgången (pin-tre). 

Längden på pulsen bestäms enligt 𝑡𝑝 = 0.7 ∗ 𝑅1 ∗ 𝐶1. I figur 12 visas grafen på 

den monostabila timerkretsens ingångspänning, utgångsspänning samt 

kondensatorspänning. 

 

Fig 12. Den Monostabila vågformen [5] 

 

Spänningen över kondensatorn är låg då den är oladdad. Då kondensatorn laddas 

upp ökar spänningen över den tills den når 67% av 𝑉𝑐𝑐. Det är under den tid som 

kondensator 𝐶1 laddas upp som utgången är hög. 
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4.5 Logikkretsar: 

I logikgrindar som AND, OR och NAND etc. används ofta bipolära transistorer 

vid realisering av de olika grindarna. Den bipolära transistorn finns i två 

komplementära varianter NPN- och PNP-typ. Strömriktningen skiljer mellan de 

två varianterna. I figuren nedan visas en symbol för NPN-transistorn med dess 

tre ben. 

 
Fig 13. Bipolär transistor av NPN-typ [6] 

 

Dessa tre ledare kallas för Bas (B), Kollektor (C) och Emitter (E).  

Transistorn börjar leda då dess tröskelspänning bas- emitterspänning når upp till 

0.7 V. Då erhåller man en hög ström i kollektorn. Funktionen på de använda 

grindarna beskrivs nedan [6] 
 
 

4.5.1 AND grind: 

 

Fig 14.  And grind [6] 

 

Funktionen på en AND grind visas i sanningstabellen i figur 14, dvs. grindens 

utgång är hög endast och endast om både ingångarna 𝑥 𝑜𝑐ℎ 𝑦 är höga och låg i 
andra fall. Om Gate-sourse pulsen är hög och pulsen på sekundära sidan av 

strömtransformatorn är hög är lindningarna i fas. Grön lysdiod skall då blinka. 
Om gate-sourse pulsen är hög och inversen av pulsen på sekundära sidan av 

strömtransformatorn är hög är lindningarna ej i fas. Röd lysdiod skall då blinka. 
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5. Genomförande 
 

Simulering  

 
För simulering i detta arbete användes ett Simuleringsprogram  LT-SPICE. Det 

användes för att jämföra med de verkliga mätningar, som utförs senare i arbetet, 
med de teoretiskt förväntade. Simuleringsprogrammet underlättade förståelsen 

av de olika kretsarna. 
 

5.1 Simulering av huvudkretsen 

 
 

5.2 Oscillator 
  
I ett första steg utfördes enkla simuleringstester för att skapa en fyrkants-

pulssignal med hjälp av en 555 krets. Det är lätt att implementera i simulatorn en 

nära verklig pulskrets. Figuren som visas nedan representerar en pulsoscillator, 

en astabil vippa. 
 

 

 
Fig 15.  Astabil-vippa 

 
Önskemålet med kretsen ovan är att erhålla ca 2 pulser per sekund för att det ska 
vara tydligt för användaren att kunna observera detekteringen. Detta leder till att 

periodtiden är omkring 500 ms. Pulsbredden bestäms enligt ekvation 1. 

 

Ekvation1: 
 

𝑡𝐻 = 𝑙𝑛 (2)*( 𝑅1 + 𝑅2) ∗ 𝐶 = 0.693*( 470 ∗ 103 + 22 ∗ 103) ∗ 1 ∗ 10−6 =  

492ms 
 

Ekvation2: 

 

𝑡𝐿 =  𝑙𝑛 (2)*(𝑅2) ∗ 𝐶 = 0.693 ∗ (22 ∗ 103) ∗ 𝐶 = 22ms. 𝑡𝐿 är den tid då 𝑀1 
leder. 
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Periodtiden = T = 𝑡𝐻 + 𝑡𝐿 = 512 ms. 

5.3 Oscillatorn styr huvudkretsen 

 
Därefter läggs en transformator driven av mosfeten 𝑀1 i kopplingen för att 

studera spänning respektive ström i kretsen. Den bipolära transistorn 𝑄1 är till för 
att invertera utgångsspänningen från den astabila kretsen.   

 
Fig 16.  Oscillator kopplad till huvudkrets 

 
Simulering av kretsen ovan går ut på att observera timerns utgångspuls och se 

hur den påverkar resten av kretsen. Pulssignalen som alstras från timern går in i 

basen B på 𝑄1 och inverteras därmed vid kollektorn C. Inverteringen sker för att 

erhålla kortare strömpulser, vilket är energisparande. När Mosfet:en börjar leda 

läggs det en spänning 𝑉1 över den primärasidan. Därefter alstras det en spänning 

och ström på sekundärsidan. 
 

5.4 Logikkrets för rätt polaritet, grön lysdiod 

 
Figur 16 visar fortsättningen med en logikkrets. Tanken med logikkretsen är att 

styra den gröna lysdioden. 

 

 
 

Fig 17. Logikkrets för den gröna lysdioden 
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Den sekundäraspänning 𝑈𝑅2 går vidare till basen på 𝑄4 som inverterar signalen. 

Därefter går kollektorsignalen från 𝑄4 till basen på 𝑄2. 

Kollektorspänning på 𝑄2 fortsätter in som AND-grindens (𝐴1) första ingång. 

Den andra ingången fås ifrån utgången på 𝑄3. 
 

Utgången på 𝐴1 går till basen på 𝑄11 som inverterar signalen på sin kollektor. 

Kollektorsignalen triggas i sin tur och medför indikeringen av den gröna lampan. 
Indikeringen av lysdioden hänger på ifall transformatorn är i fasläge eller inte. 𝑅2 

och 𝐶2 bestämmer hur lång tid 𝐷1 ska lysa.           

  

 
Fig 18. Grön indikering m.h.a. en ytterligare Monostabil-vippa    

 

 
5.5 Logikkrets för indikering av felaktig polaritet 

 
Angående den röda indikeringen så matas sekundärspänningen  in till basen på 

𝑄21 och inverteras vid dess kollektor. Därefter fortsätter kollektorspänningen in 

till AND-grinden 𝐴2 som dess ena ingång. Den andra ingången kommer ifrån 

𝑄3:C. Logikgrinden för den röda indikeringen visas i Fig 18. 
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Fig 19. Logikkretsen med AND-grind för den röda lysdioden 

Utgången på 𝐴2 fortsätter vidare till basen på 𝑄8 som inverterar signalen på sin 
kollektor. Indikeringen av den röda lysdioden fungerar tvärtemot den gröna 

lysdioden dvs. den lyser när transformatorn är i motfasläge och inte i fasläge. 

 

 
 

Fig 20. Röd indikering m.h.a. en ytterligare Monostabil-vippa    
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5.6 Den fullständiga kretsen. 

 

 
fig 21. Komplett elschema. 
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6. Resultat och analys 
 

6.1.1 De viktiga mätmomenten  
 

Vårt mål med detta examensarbete är att förbättra samt utveckla ett 

mätinstrument. Ett instrument som tar fram lindningsriktningen på kablaget från 
mättransformatorn är projektets önskemål. Efter inledande simuleringar byggdes 

en verklig krets. Resultatet av mätmomenten som utförs i både 

simulationsprogrammet och den verkliga kopplingen visas här. 
 

6.1.2 Astabila-vippans utgång 
 

Signalerna som visas nedan presenterar astabila-vippans utgång samt 

spegelvändningen i fig 15 som utförs m.h.a. NPN-transistorn 𝑄1i fig 15. 

 
Fig 22.1. Mätningen av vippans utgång.      Fig 22.2. Simuleringen av vippans utgång.                 

              

 

6.1.3 Primärsidan med sekundärspänning i fas   

 
En spänning matas in på primärsidan och medför att en ström genom resistansen 𝑅2 

uppstår i sekundärsidan (se fig 15). 𝑅2 𝑠𝑡𝑦𝑟 𝑠ekundärspänningen. Önskan är att erhålla 

relativt hög primärström för att få kraftigare utslag. Förbättring av batteritiden sker 
genom att minska strömpulsens längd på primärsidan (se fig 22) 

 

 

 
Fig 23.1.  Matningsspänning på primärsidan samt sekundärström 
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Fig 23.2. Spänning på primärsidan undre graf samt sekundärspänning övre graf. 

 

 

6.1.4 Fasläge i fas 
 
Sekundärsignalen tillsammans med matningspulsen styr logikgrinden (𝐴1). 

Utgångssignalen från logikgkretsen spegalvänds m.h.a. NPN-transistor 𝑄1 (se fig 15).  

 

 

 
Fig 24.1. Signalen efter AND-grinden (𝐴1) samt NPN-transistorns kollektor.                                                

 

Fig 24.2. Signalen efter AND-grinden (𝐴1) samt NPN-transistorns kollektor 
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Kollektor signalen från (𝑄11 i fig 17) förs till triggningen på den monastabil-vippan 

(𝑈2 𝑓𝑖𝑔 20). Efter det får man en utgångspuls som indikerar grön lysdiod. I detta fall så 

lyser inte den röda lysdioden, eftersom utgången på den monastabila-vippa är låg. 

 

 
Fig 25.1. Monostabilas triggsignal samt utgångssignal.  

 

 
Fig 25.2. Monostabilas triggsignal samt utgångssignal.  
 

6.2 Motfasläge  

 
Principen för motfasläget fungerar på liknande sätt som vid fasläge. Skillnaden är att 
den sekundära utgången på transformatorn inverteras, från hög till låg. Detta leder till att 

den röd lysdiod lyser men ej den gröna. 

 

 
Fig 26.1. Indikerings tillstånd i motfasläge 
 

Fig 26.2. Indikerings tillstånd i motfasläge 
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7. Diskussion och slutsatser 
 

  
Arbetet gav oss först möjligheten att förstå teorin för fasmätning och sedan tolka 

den i genomförandet.  

 

Teorin stämde bättre med simuleringen än med mätningen, dock så var 
skillnaden inte stor. Under projektets gång gjordes ett flertal simuleringstester. 

Vi gjorde samtidigt mätningar på en uppkopplad krets. Orsaken till avvikelser 

mellan simulering och mätning uppstod främst i noggrannheten på 

komponentvärden, framförallt på ingående kapacitanser, resistanser samt 
induktanser i komponenter och kopplingstråd.  

 

Examensarbetet behandlar förbättring samt utveckling av ett mätinstrument. 

Arbetet begränsas till endast ett instrument för en strömtransformator, som 
säkerställer att primär och sekundär lindning är fas rätt inkopplade. 

Säkerställningen sker med lysdiodsindikering. 

 

Instrumentet som används idag är gammalt och fungerar knappt. Mätningen 
utförs på ett komplicerat och tidskrävande sätt. Indikering sker genom ett svagt 

utslag åt höger/vänster på en analog voltmeter.  

 

Vid den avslutande testningen erhölls korrekt funktion både vid fasriktig och 
felfasad inkoppling av en strömtransformator vid 150 A / 5 A och vid 300 A / 5 

A. 

 

Möjliga förbättringar:  
 

- Livslängden på batteriet kan ökas genom en begränsning av strömpulsen 

på primärsidan. Pulsen kan göras kortare genom att minska R4*C3 för 

den första monostabila kretsen. Amplituden på strömpulsen kan sänkas 
genom att öka värdet på R3, som motkopplar Drainströmmen från M1. 

En kortare och svagare strömpuls ökar svårigheten för detektering 

 

- Detektering av sekundärspänning sker nu genom att bas-emitterspänning 

för NPN- transistorer Q2 och Q5 bir tillräckligt stor. Genom att istället 

använda en OP-för-stärkare av typ 358 kan en inställning av 
spänningsnivån ske från någon tiondedels volt till en volt. 

 

- För att anpassa instrumentet för olika primärströmmar kan R3 ersättas av 
ett antal parallell-kopplade motstånd styrda av en DIP-switch. Med två 

motstånd på 6,8 och 15 ohm erhålles vid parallellkoppling värdet 4,7 ohm 

och tre olika maxströmmar på 100, 200 och 300 A kan ställas in. 

 
- AND-logiken kan ske på annat sätt.
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