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Sammanfattning 

 
Detta examensarbete behandlar mätmetoder för detektering av partiella urladdningar 

i HVAC- och HVDC- kablar men med en mer fokus på HVDC- kablar. HVAC står 

för ”High Voltage Alternative Current” och HVDC står för ”High Voltage Direct 

Current”.  En partiell urladdning (kallad PD från den engelska benämningen Partial 

Discharge) är ett fysikaliskt fenomen som uppstår på grund av stora elektriska fält-

styrkor vid höga spänningar. Olika typer av defekter kan uppstå i en kabel, dessa 

orsakar olika typer av partiella urladdningar som t.ex. interna urladdningar, yt-

urladdningar och koronaurladdningar. Dessa typer av partiella urladdningar orsakar 

olika skadenivåer på isoleringsmaterial och ökar med tiden, ibland tills en total ned-

brytning sker.   

     Urladdningar uppstår lokalt i kabeln men är inte enkla att detektera. Det krävs 

avancerade mätinstrument för detta på grund av de partiella urladdningarnas 

karaktäristik och kabelns karaktäristik. Partiella urladdningar kan detekteras med 

olika typer av sensorer beroende på vilka typer av partiella urladdningar som är 

aktiva i kabeln. Detektering av partiella urladdningar kan ske vid OFF-LINE- och 

ON-LINE- läge.  Med OFF-LINE menas när kabeln inte är i drift och ON-LINE det 

motsatta, att kabeln är i drift dvs. att spänning är påslagen. Målet med PD- 

detektering är att lokalisera eventuella skador, uppskatta skadorna och förhindra en 

total nedbrytning genom övervakning.   

     Ett av de viktigaste målen för industri samt forskning har varit möjligheten att 

kunna ta fram mätinstrument som kan detektera PD i kablar och klassificera 

(”bedöma”) vad det är för typer av partiella urladdningar som är aktiva i kablarna. I 

detta arbete redovisas hur tekniken fungerar d.v.s. hur klassificering av olika typer av 

partiella urladdningar går till för både HVDC- och HVAC- kablar.  

     Vidare har en mätmetod för detektering av partiella urladdningar studerats 

teoretiskt och testats experimentellt. Metoden är välbeprövad och kallas ”den 

vandrande vågmetoden”. Denna metod används för att detektera partiella ur-

laddningar och upptäcka var någonstans i kabeln partiella urladdningar är aktiva. I 

detta arbete fanns det ingen möjlighet att mäta på högspänningskablar för att 

behörighet och skyddat miljö saknats. Mätmetoden har istället prövats på en RG58-

koaxialkabel eftersom att koaxialkabelns karaktäristik är jämförbar med en hög-

spänningskabels karaktäristik. En signalgenerator har använts som ”PD- källa”. Det 

experimentella försöket har analyserats och redovisats. En försöksmätning med en 

strömsensor har också utförts eftersom att dessa normalt används i praktiken för 

detektering av partiella urladdningar.   
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Summary  
 

This thesis project concerns measuring methods for detection of partial discharges 

within HVAC- and HVDC- cables. HVAC means “High Voltage Alternative 

Current” and HVDC means “High Voltage Direct Current”. A partial discharge 

(called PD) is a physical phenomenon that occurs due to high electric field strengths 

at high voltages. Different kinds of defects can occur in high voltage cables that 

cause different types of partial discharges, for example internal discharges, surface 

discharges and corona discharges. These types of partial discharges cause different 

damage levels on insulation material which increase with time, sometimes until a 

total breakdown occurs.   

     Discharges occur locally in the cable and are not simple to detect. It requires 

advanced measuring instruments for this because of the partial discharges 

characteristics and the cables characteristics. Depending on what type of partial 

discharges that are active in the cable, different types of sensors can be used for PD 

detection. Detection can be done at OFF-LINE mode and ON-LINE mode. OFF-

LINE mode means that the cable is not powered and ON-LINE mode means the 

opposite, that the cable is powered with voltage. The goal with PD detection is to 

localize possible damages, estimate the damages and prevent a total breakdown by 

monitoring.   

     One of the main goals for industry and research has been the ability to develop 

measuring instruments that are able to detect partial discharges in cables and classify 

(“assess”) what types of partial discharges are active in the cable. In this work is 

described how classification of different types of partial discharges is done for both 

HVDC- and HVAC- cables.   

     Furthermore a measuring method for detection of partial discharges has been 

studied theoretically and tested experimentally. The method is a well tried method 

and is called “the traveling wave method”. It is used to detect partial discharges and 

find out at what location in the cable partial discharges are active. In this work there 

was no possibility to measure on high voltage cables because a protected 

environment was not available and, neither a necessary permission. Instead the 

method has been tried on a RG58 coaxial cable because the coaxial cables 

characteristic is comparable with a high voltage cables characteristic. A signal 

generator was used as a “PD source”. The experimental trial has been analyzed and 

presented. A measurement with a current sensor has also been done since these 

normally are used for detection of partial discharges. 
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Abstract 

Detta arbete behandlar mätmetoder för detektering av partiella urladdningar (kallad 

PD från engelska benämningen Partial Disharge) i HVAC- och HVDC- hög-

spänningskablar. HVAC står för ”High Voltage Alternative Current” och HVDC står 

för ”High Voltage Direct Current”. När en viss hög spänningsnivå överskrids i 

kabeln uppstår olika typer av partiella urladdningar och dessa skadar kabelns 

isoleringsmaterial. PD- intensiteten ökar med tiden och om de tillåts fortlöpa under 

en längre tid kan de med tiden helt bryta ned isoleringsmaterialet vilket leder till ett 

fel. Mätmetoder måste föras fram och mätinstrument måste tas i bruk för att detektera 

partiella urladdningar.  Målet med detta är att lokalisera eventuella skador som 

orsakats av partiella urladdningar, uppskatta skadorna och förhindra en total ned-

brytning genom övervakning.     

     Ett av de viktigaste målen för industri samt forskning har varit möjligheten att 

kunna ta fram mätinstrument som kan detektera PD i kablar och klassificera 

(”bedöma”) vad det är för typer av partiella urladdningar som är aktiva i kablarna. I 

detta arbete redovisas hur klassificering av olika typer av partiella urladdningar går 

till för både HVDC- och HVAC- kablar.   

     Vidare har en mätmetod för detektering av partiella urladdningar studerats 

teoretiskt och testats experimentellt. Metoden är välbeprövad och kallas ”den 

vandrande vågmetoden”. För detta uppdrag fanns det ingen möjlighet att mäta på 

högspänningskablar eftersom behörighet och skyddat miljö saknats. Mätmetoden har 

istället prövats på en RG58- koaxialkabel eftersom att koaxialkabelns karaktäristik är 

jämförbar med en högspänningskabels karaktäristik. En försöksmätning med en 

strömsensor har också utförts eftersom att dessa normalt används i praktiken för 

detektering av partiella urladdningar.   
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Förord 

Detta uppdrag har valts efter att jag fått några tips på uppdrag från min handledare. 

Uppdraget var ett projekt från Linnéuniversitetet och har utförts på universitetet. 

Uppdraget har varit spännande, utmanande och väldigt lärorikt. Jag vill tacka min 

handledare som delade med sig tips och gav mig möjligheten att få utföra detta 

arbete. 
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1. Introduktion 
 

1.1Bakgrund 

 
Ingenjörer runt om i världen jobbar ständigt med att försöka göra kraftnäten 

allt mer pålitliga och säkra. Strömförsörjningskomponenter såsom 

transformatorer, kablar, generatorer och ställverk måste försökas hållas i 

”perfekt skick”. En stor och viktig del är att isoleringsmaterialet de använder 

sig av måste tåla så kallad ”hög spänningsstress”, det vill säga tåla en hög 

grad spänningsnivå. När gränsen för spänningsnivån överskrids ökar risken 

för uppståndelse av partiella urladdningar som under en långsiktig process 

kan bryta ned isoleringsmaterialet där urladdning skett. Det finns flera 

faktorer som kan bidra till en tidig urladdning. Dessa faktorer minskar den 

överskridna gränsen för spänningsnivån och därför kan partiella ur-

laddningar uppstå under en lägre spänningsnivå [9]. De faktorer som kan 

initiera och utveckla partiella urladdningar är håligheter inom kabeln, 

åldrande av kabeln samt inledning och spridning av så kallade ”elektriska 

träd”.  Så länge som det finns aktivitet av partiella urladdningar sker det en 

kontinuerlig skada på isoleringsmaterialet tills det sker en total nedbrytning. 

Om det sker en total nedbrytning av isoleringsmaterialet kan det leda till 

allvarliga konsekvenser som exempelvis oväntat elavbrott, utrustnings-

skador och i vissa fall kan en explosion ske där nedbrytningen skett, vilket 

kan medföra personalskador om personal befinner sig i området. Ett fel 

kräver stora resurser och kostar enorma summor att reparera. Felet kan ta allt 

från några timmar upp till flera år att detektera. Mätmetoder och 

mätinstrument måste tas fram för att detektera och lokalisera partiella 

urladdningar. Målet med detta är att lokalisera eventuella skador, uppskatta 

skadorna och förhindra en total nedbrytning. Genom att övervaka och mäta 

PD- intensiteten kan en uppskattning fås om hur stora skadorna är på 

isoleringsmaterialet. När PD- intensiteten uppnått ett kritiskt värde så bör 

kabeln om möjligt, repareras, annars bytas ut. Dessa problem med partiella 

urladdningar har ingenjörer länge handskats med för att försöka hitta 

effektiva lösningar.  

     Tidigare utfördes service och utbyte av högspänningsapparater med 

bestämda tidsintervall eller när apparaterna gick sönder. Med en allt mer 

ökad fokus på förebyggandet av dessa problem genom ständig forskning har 

man idag kunnat gå över till en konditionsbaserad underhållsstrategi. Detta 

innebär att man kontinuerligt testar och undersöker partiella urladdningar för 

att på så sätt uppskatta eventuella skador på isolationsmaterial så att 

nedbrytning kan undvikas. Med mätinstrument kan man detektera de 

partiella urladdningarna i ett tidigt skede och därmed förhindra nedbrytning 

av ett isoleringsmaterial. På detta vis kan man förhoppningsvis förhindra 

allvarliga påföljder. Det är alltså väldigt viktigt och nödvändigt att 

högspänningsapparater samt kablar kan verifieras löpande när de är i drift 

under dess livscykel för att förhindra fel. [1,2,4,5, 8]   
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1.2 Syfte och mål 

Partiella urladdningar skadar och kan med tiden helt bryta ned 

isoleringsmaterial i högspänningskablar. Om isoleringsmaterialet bryts ned 

helt medför detta katastrofala påföljder med väldigt kostsamma 

konsekvenser. Syftet och målet med detta arbete var därför att ta reda på:  

 hur och varför partiella urladdningar uppstår i kablar 

 vilka egenskaper partiella urladdningar har 

 hur isoleringsmaterial skadas 

 vilka mätmetoder som används för detektering av partiella urladdningar 

 hur modern teknik fungerar för detektering, övervakning och analys av 

partiella urladdningar för att förhindra total nedbrytning av 

isoleringsmaterial Är det möjligt att förhindra en total nedbrytning? 

 

1.3 Avgränsningar 

Mätningar av partiella urladdningar har blivit ett av de viktigaste kriterierna 

vid bedömningen av kvaliteten och skicket av högspänningsutrustning som 

exempelvis kabelsystem. Därför har detta arbete fokuserat på mätmetoder 

för detektering av partiella urladdningar i högspänningskablar. För detta 

uppdrag kunde inte mätningar utföras på högspänningskablar eftersom 

behörighet och skyddat miljö saknats. Därför lades fokus på en 

litteraturstudie kring partiella urladdningar och mätmetoder för detektering 

av dessa. Det finns två typer av högspänningskablar och det är HVAC- samt 

HVDC-kablar. I detta arbete har en HVDC- kabel studerats där dess 

konstruktion samt överföringsegenskaper beskrivits.   

     För detektering av partiella urladdningar har en mätmetod studerats i 

detta arbete, den så kallade ” vandrande vågmetoden”. Mätmetoden har 

studerats teoretiskt och utförts experimentellt med en RG58- koaxialkabel 

istället för en högspänningskabel eftersom mätningar inte kunde utföras på 

högspänningskabel. En försöksmätning med en strömsensor har också 

utförts eftersom dessa normalt används i praktiken för detektering av 

partiella urladdningar.   

      En viktig del i detta arbete var att studera hur modern detektering och 

analys av partiella urladdningar går till för att förhindra total nedbrytning av 

isoleringsmaterial.  

 

1.4 Metod 

För att syftet och målet skulle uppnås har följande steg utförts: 
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- Att göra en litteraturstudie kring partiella urladdningar i högspännings-

kablar, studera en mätmetod för detektering av partiella urladdningar i 

högspänningskablar och undersöka modern teknik kring detektering och 

analys av partiella urladdningar. 

- Att utföra ett experimentellt försök av en mätmetod för detektering av 

partiella urladdningar 
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2. Partiell urladdning och mätmetoder 
 

2.1 HVDC- kablar 

 
HVDC- kablar har använts sedan 1950- talet för kraftöverföring och energi-

utbyte mellan asynkrona nät. Marknaden för HVDC- kablar utvecklas 

snabbt tack vare ökade krav på förnybar energiproduktion [17]. Några av 

fördelarna med HVDC- kabel jämfört med HVAC- kabel är att överförings-

avstånd i teorin är obegränsad för HVDC- kablar. I HVDC- kablar vid DC- 

spänning kan längre kabellängder användas jämfört med HVAC- kablar med 

AC- spänning. Detta beror på att det sker mer förluster i en HVAC- kabel. I 

HVDC- kabel sker det betydligt mindre förluster [17] därmed kan längre 

kabellängder användas jämfört med HVAC- kabel. Vilken typ av kabel som 

bör användas beror på användningsområde. Nedan i avsnitt 2.1.1 studeras en 

HVDC- kabel med XLPE- isoleringsmaterial (Cross Linked PolyEthylen). 

 

2.1.1 XLPE- kablar för HVDC 

 

HVDC- kablar är avsedda för att klara DC- spänningar upp mot 400 kilovolt 

eller mer. En vanlig förekommande kabel är XLPE- kabeln som står för 

Cross- Linked PolyEthylen- tvärbunden polyethylen. Det finns olika hög-

spänningskablar men dess konstruktion är snarlika, det som oftast skiljer de 

åt är valet av isoleringsmaterial. XLPE- högspänningskablar är normalt 

avsedda för spänningar upp mot 500 kilovolt. I figur 2.1 visas hur 

konstruktionen för denna typ av kabel kan se ut. [9]  
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 1: Ledare 

 Koppar, emaljerad koppar eller 

aluminium tvinnade trådar. Ledaren kan 

vara vattentät eller icke vattentät. 

  

2: Isolering 

 Cross-Linked Polyethylene (XLPE)  

2.1 Inre halvledande skikt 

2.2 Isolering 

2.3 Yttre halvledande skikt  

  

3: Vattensväljande halvledartejp 

 

 4: Metallskärm 

 Skärmningsalternativ för kortslutnings-

krav och radiella fuktspärr. 

  

5: Kabelmantel  

Mantlingsalternativ för mekaniskt eller 

kemiskt skydd. 

  

6: Ytterliggare komponenter  

Kablar: singel eller multipla fibrer inom 

en polyethylen tub för flexibilitet och 

förbättrat strippning. Dessa är integrerade 

i högspänningskabeln för temperatur-

övervakning av kabeln och för PD- 

detektering. 

 

 

Figur 2.1: Högspänningskabel med XLPE- isolering (Cross-Linked 

Polyethylene). [9] 

 

2.1.1.1 Överföringsegenskaper 

 

Högspänningskabeln har två ledare och ett isoleringsmaterial emellan dem. 

Detta har en likhet med en plattkondensator och ger därför upphov till en 

kapacitans i kabeln. Kapacitansen ökar med kabelns längd. Även en 

induktans uppstår i kabeln eftersom en elektrisk ström flyter genom kabeln 

vilken orsakar ett magnetiskt fält och därmed ett magnetiskt flöde. 

Förhållandet mellan magnetiska flödet och strömstyrkan ger induktansen. 

Induktansen ökar också med kabelns längd [9,10]. Dessa egenskaper är bra 

att känna till eftersom de orsakar en dämpning av signalen genom kabeln 

och därmed erhålls en begränsad bandbredd. Vid låga frekvenser upp mot 

några hundra kHz (kilohertz) är dämpningen väldigt låg (nästan konstant) 
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och börjar öka vid högre frekvenser. Kabelns längd bidrar med en ökad 

dämpning eftersom kapacitansen och induktansen ökar med kabelns längd.  

 
Kapacitans: 
 

Kapacitansen i kabeln beror på isoleringsmaterialets relativa permittivitet, 

radien av ledaren (inklusive skärmen) och radien av isoleringsmaterialets 

yta. Kapacitansen bestäms av: [9] 
 

   
  

      
  
  

  
               

 
   : 

          är isoleringsmaterialets relativa permittivitet 

         är radien av ledaren, inklusive skärmen(mm) 

         är radien av isoleringsmaterialet yta (mm)  
 

Induktans 

 

Induktansen i kabeln beror på axel till axel avståndet mellan ledarna och 

ledarnas radie. Den bestäms av: [9] 
 

  [          ( 
  

 
 )]                    

 
Där: 

 

          är axel-till-axel avståndet mellan ledarna (mm) 

       d är ledarens radie (mm) 

 

Elektrisk spänning 

 

Den elektriska spänningen över ledarskärmens yta bestäms av:  

 

    
  

      
  
  

  
              

 
Där    är den applicerade spänningen mellan ledaren och metallskärmen 

(kV) 

 

Den elektriska spänningen över isoleringsmaterialets yta bestäms av: 
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2.2 Partiell urladdning 

 
En partiell urladdning (kallad PD från den engelska benämning Partial 

Discharge) är en elektrisk urladdning eller gnista som överbryggar en liten 

del av isoleringen mellan två ledande elektroder utan att helt överbrygga 

gapet. Enheten för PD är Coulumb. Energin i en urladdning är vanligtvis 

liten vilken orsakar en långsam nedbrytning av isoleringsmaterialet.  

      Olika typer av defekter i kablar orsakar olika typer av partiella 

urladdningar t.ex. interna urladdningar (inom små håligheter), korona-

urladdningar och yturladdningar. I kablar uppstår oftast partiella ur-

laddningar i håligheter. Så länge som det finns en aktivitet av partiella 

urladdningar, kommer de sakta bryta ned isoleringen. Ökar nedbrytningen 

ökar också PD- intensiteten och dess laddningsstyrka. Nedbrytningen i 

kablar har oftast ett trädmönster liknande utseende (se avsnitt 2.2.3 

elektriska träd) som förstoras och så småningom resulterar i en fullständig 

nedbrytning. Det leder till ett fel på kabeln eller tillbehören. Under den 

partiella urladdningsprocessen frigörs energi som omvandlas till andra 

former av energi, t ex värme, ljus, kemiska förändringar, elektromagnetisk 

strålning, strömpulser och ljud. Dessa energiomvandlingar kan detekteras 

med sensorer vilka möjliggör detektering av partiella urladdningar. [1,2,8]

  

     När PD- nivån för en XLPE- högspänningskabel har nått en viss gräns så 

bör högspänningskabeln om möjligt repareras eller bytas ut [4]. PD-nivån 

mäts i pC (pico Coloumb). 

 

2.2.1 Uppståndelse 
 

För att en partiell urladdning ska uppstå behövs det en fri elektron. Ett stort 

elektriskt fält måste genereras som är stort nog att starta en ”elektronlavin”. 

Den fria elektronen måste accelereras för att en ”elektronlavin” ska kunna 

starta. Som ett exempel kan det vid spetsen av en elektrod skapas ett 

tillräckligt stort elektriskt fält för att starta en elektronlavin. De fria 

elektronerna skapas vid jonisering av atomer och molekyler när de träffas av 

kortvågig strålning som ljus, kosmisk strålning och från stokastisk 

jonisering. När det elektriska fältet överstiger ett kritiskt värde uppstår den 

accelererade joniseringen. Elektronerna får då så pass hög rörelseenergi att 

det frigörs nya elektroner när de krockar med neutrala molekyler. Det är 

detta som gör att en elektronlavin startar. De negativt laddade elektronerna 

förflyttar sig snabbt i riktning mot den positiva elektroden samtidigt som de 

positivt laddade molekylerna, som har förlorat elektroner, rör sig mot den 

negativa elektroden. Den positiva jon ”atmosfären” bildar en rymdladdning 

som minskar fältstyrkan i området där elektroner skulle frigöras genom 

kollision. Effekten av denna, med flera, saktar ned joniseringsprocessen. 

Elektronlavinerna avstannar när fältstyrkan i det aktuella området faller 

under ett kritiskt värde. [2] 

     Inom högspänningskablar finns det normalt fem stadier av orsaker som 

kan initiera och utveckla partiella urladdningar och dessa är: [8] 



  
 

 

8 

      Sohran Eliassi 

 

1. Håligheter vid tillverkning, installation och drift 

2. Åldrande av kablarna (håligheterna förstoras) 

3. Fortsatt aktivitet av partiell urladdning vid drift av dessa kablar 

4. Inledning av elektriska träd 

5. Spridning av elektriska träd 

 

Under kapitel 2.3 studeras några mätmetoder som används för detektering av 

partiella urladdningar. 
 

2.2.2 Hålrumsurladdningar 
 

Vid tillverkning, installation och drift av kablarna uppstår det och utvecklas 

små håligheter i kablarna (millimeter skala i storlek). När storleken av hålen 

når den kritiska gränsen som krävs för att initiera en urladdning, uppstår det 

en utvecklande och självgående partiell urladdning. En urladdning triggas 

igång varje gång en fri elektron initieras i hålen. Storleken på de partiella ur-

laddningarna beror på hålrumsstorleken. Hålrummen utvidgas (blir större) ju 

längre tid urladdningarna tillåts pågå. Ju större hålrum desto större partiell 

urladdning uppstår det (intensiteten ökar) och det i sin tur orsakar större 

skador på isoleringsmaterialet. 

 

2.2.3 Elektriska träd 
 

Urladdningarna som uppstår i högspänningskablar bryter ned isolerings-

materialet i ett trädliknande mönster, det är detta som kallas för elektriska 

träd. Det finns en kritisk storlek på hålrummen, under vilket partiell 

urladdning sannolikt inte kommer att äga rum (Paschens kurva) [8]. För 

XLPE- isolering i kablar, är en sådan kritisk storlek omkring 0,03 mm för en 

sfärisk hålighet fylld med luft vid atmosfärstryck. Storlekar över den 

gränsen triggar sannolikt igång partiella urladdningar, vilket i sin tur skapar 

och utvecklar elektrisk trädformade nedbrytningar i isoleringen tills det sker 

en total nedbrytning om nedbrytningen inte stoppas.[8,4] 

 

2.3 ON-LINE- och OFF-LINE- mätmetoder 
 

I kablar uppför sig en PD- signal som en vandrande våg. Denna karaktäristik 

är till nytta för att kunna hitta ett felställe med ”den vandrande vågmetoden”, 

där metoden på engelska kallas ”Time Domain Reflectrometry (TDR)”. 

Metoden är väldigt välkänd och används världen runt vid både ON-LINE 

och OFF-LINE- mätning. Högfrekvensinformationen i PD pulsen kan mätas 

med rätt kopplingsmetod och bandbredd. Eftersom det inre halvledande 

skiktet ger en frekvensberoende dämpning är den maximala användbara 

bandbredden runt 100 MHz. Mätningar utanför detta bandbreddsområde gör 

det svårt att detektera PD. Denna metod studeras mer grundligt i kapitel 

2.3.2. [2,7] 
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     Vid ON-LINE- mätning är det vanligt att ultraljudsensorer används för 

detektering av partiella urladdningar. Men även HFCT- sensorer (High 

Frequency Current Transformer) kan användas vid ON-LINE- mätning.   

 

2.3.1 ON-LINE- mätning 

 

När partiella urladdningar uppstår i högspänningsutrustning producerar de 

ljudvågor och elektromagnetiska vågor. Detta ger fördelar att kunna upp-

täcka de med ultraljudsensorer och HFCT- sensorer.[3] 

     De typer av ultraljudssensorer som används för att mäta partiell ur-

laddning är: 

 

 Luftburna ultraljudssensorer: ger utspänning i ultraljudfrekvensområdet 

samt audiofrekvensområdet 

 

 Kontaktsultraljudsensorer: ger en utspänning i ultraljudfrekvensområdet 

samt audiofrekvensområdet 

 

Dessa ultraljudssensorer är lämpliga vid ON-LINE- mätning. De kan 

kopplas till ett oscilloskop för att detektera och analysera partiella ur-

laddningar. [6]    

 

2.3.1.1 Luftburna ultraljudssensorer 

 

Dessa ultraljudssensorer fungerar bäst när det finns en klar och direkt luft-

bana från sensorn till den partiella urladdningspunkten. Den råa ultraljud-

elektriska signalen kan inte höras eftersom den ligger utanför frekvens-

området för det mänskliga örat. För att den råa ultraljudelektriska signalen 

ska kunna vara hörbar måste först frekvensen hos signalen förskjutas nedåt 

till audiofrekvensområdet. Därefter kan sedan den partiella urladdningen 

detekteras med en hörlur. Alternativt kan ultraljudssignalen analyseras i 

frekvensdomänen genom en snabb fouriertransform- programvara, ett 

oscilloskop eller en spektrumanalysator. Denna teknik med ultraljuds-

sensorer gör de till ett kraftfullt verktyg för detektering av partiella ur-

laddningar. 

     Fördelen med att kunna förskjuta frekvensen nedåt för att det ska vara 

hörbart har dock sina nackdelar. Det kommer inte att vara möjligt att 

analysera förekomsten av partiella urladdningar vid 360 graders fasvinkel 

för AC- nätspänning. Man kan inte heller analysera de partiella ur-

laddningarna med ”vågformsigenkänning” (”waveform recognition” på 

engelska). Därför finns det kommersiellt tillgängliga, luftburna ultraljuds 

sensorer som ger utdata i audiofrekvensområdet och i det råa 

ultraljudsfrekvensområdet. Luftburna ultraljudssensorer har vanligen smal 

bandbredd, med en centralfrekvens på 40 kHz och en 3 dB bandbredd på ± 1 

kHz. [6]  
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Figur 2.2: Luftburen ultraljudssensor med utdata i ultraljudsfrekvens-

området. [6] 

 

 
 

Figur 2.3: Luftburen ultraljudssensor med utdata i audiofrekvensområdet. 

[6] 

 

2.3.1.2 Kontaktultraljudssensorer 

 

När det avges ultraljud från den partiella urladdningskällan mot en metall-

yta, kommer en stor del av ultraljudet att reflekteras tillbaka och en del av 

det överföras till metallytan. Ultraljudet som uppstår längs med metallytan 

kan detekteras genom en kontaktultraljudsensor placerad på metallytan. 

Därför kan denna typ av sensor användas då det inte finns någon luftväg 

mellan sensorn och den partiella urladdningskällan. Jämfört med den 

luftburna ultraljudssensorn, har kontaktultraljudssensorn en frekvensrespons 

med högre centralfrekvens och större bandbredd.  Den normala eller typiska 

centralfrekvensen ligger på 100 kHz med 3 dB bandbredd på ± 20 kHz. [6] 
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Figur 2.4: Kontaktultraljudssensor med utdata i ultraljudsfrekvensområdet. 

[6] 

 

 
 

Figur 2.5: Kontaktultraljudssensor med utdata i audiofrekvensområdet. [6] 

 

2.3.1.3 HFCT- sensorer 
 

Partiella urladdningar i högspänningskablar inducerar högfrekventa ström-

pulser i kabeln. En HFCT- sensor kan användas för att plocka upp de hög-

frekventa strömpulserna. Detta gör det möjligt att detektera urladdningarna 

och dess laddningsstorlek. HFCT står för “High Frequency Current 

Transformer” och är alltså en ”högfrekvent strömtransformator”. Sensorn 

består av en delad spolkärna för att enkelt kunna kopplas runt högspännings-

kablar. HFCT- sensorer kan inte ge respons vid 50 hertz ström och har en 

frekvensrespons som är ”konstant” inom bandbredden 300 kHz (kiloHertz) 

till 20 MHz (MegaHertz). Frekvensresponsen måste vara plan (konstant) 

inom denna bandbredd annars blir det väldigt svårt eller omöjligt att mäta 

och analysera partiella urladdningar. [6] 
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Figur 2.6: Delad spolkärna, HFCT- sensor [6] 

 

2.3.2 OFF-LINE- mätning 

 

Den vandrande vågmetoden är en väldigt välkänd metod inom OFF-LINE- 

mätning. I kapitel 2.3.2.1 studeras den vandrande vågmetoden. 
 

2.3.2.1 Den vandrande vågmetoden 
 

”Den vandrande vågmetoden” bygger på en princip att PD i en kabel ger 

upphov till en vandrande elektromagnetisk våg som färdas i endera 

riktningen mot ändarna av kabeln. För att lokalisera PD- aktiviteten i en 

kabel med längden L används två sensorer, en i varje ände av kabeln. Men 

det finns också en variant kallad TDR (Time Domain Reflectrometry) där 

endast en sensor används. För denna variant kan ett detekteringsinstrument 

såsom ett oscilloskop användas vid ena änden av kabeln för att detektera 

strömpulserna från vandringsvågen (se figur 2.7). [2,7] 
 

 
 

Figur 2.7: Den vandrande vågmetoden, PUD står för Partial Unit Detector 

(detekteringsinstrument) [7] 



  
 

 

13 

      Sohran Eliassi 

  

 

PD- aktiviteten uppstår någonstans lokalt i kabeln vid en längdposition Lu 

(se figur 2.7). Längden från och med bortre änden om detekterings-

instrumentet fram till punkten där den partiella urladdningen uppstått 

motsvarar längden Lu. En partiell urladdning ger upphov till två strömpulser, 

vardera med laddningen 
 

 
  som vandrar längs kabelns längd L med motsatta 

riktningar och hastigheten v. Hastigheten v i en högspännings-kabel med 

XLPE- isolering är 170 m/μs [7]. Den ena strömpulsen rör sig direkt mot 

detekteringsinstrumentet PUD i änden A, därför kallas den för den direkta 

pulsen. Andra strömpulsen (kallad reflektionspulsen) rör sig mot änden B 

och reflekteras när den når änden B. Pulsen ändrar därmed riktning mot 

änden A där den kan detekteras med detekteringsinstrumentet. Tack vare 

detta kan längpositionen    beräknas i och med att det är en tidsskillnad 

mellan pulserna när de når instrumentdetektorn.  

     Tiden då den första pulsen anländer är 

 

   
     

 
         

och tiden då den andra anländer är 

 

   
    

 
         

 

Längpositionen    från bortre änden B där urladdningen är aktiv bestäms då 

av 

 

    
 

 
               

 

där    är tidsskillnaden mellan pulserna [2,7] 

 

  

     
 

Figur 2.8: Bildskiss av en direkt och en reflekterad puls.    är tidsskillnaden 

mellan pulserna, A är amplituden och   är pulsbredden för pulserna. [7] 
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Nedan i figur 2.9 visas ett lokaliseringsresultat av partiella urladdningar med 

den vandrande vågmetoden.  

 
 

Figur 2.9: Lokalisering av partiella urladdningar med den vandrande våg-

metoden. X-axeln visar vid vilken längd av kabeln PD är aktiv och på Y-

axeln visas PD- intensiteten samt PD- laddningsstyrkan. [2] 
 

En viktig faktor att känna till är att längden på kabeln sätter en begränsning 

för tekniken eftersom pulsernas amplitud dämpas längs med kabeln när de 

vandrar genom den. Med en ökad längd ökar störning och dämpning av den 

reflekterade pulsen. Detta innebär att noggrannheten för signalen minskar 

signifikant [8]. Metoden kan ha en annan betydande nackdel också. Om den 

partiella urladdningen sker i en position nära bortre änden om instrument-

detektorn (i detta fall ände B) innebär det att tidsskillnaden mellan pulserna 

kommer vara litet och ”gå mot noll”. Anledningen är för att den andra 

pulsen som rör sig mot änden B reflekteras ”direkt” eller så pass tidigt att 

den anländer till änden A nästan samtidigt som den direkta pulsen. Det 

innebär att tidsskillnaden mellan pulserna går mot noll ju närmre änden B 

urladdningen uppstår, men tidsskillnaden blir aldrig exakt noll. När tids-

skillnaden blir så pass liten att den reflekterade pulsens pulsbredd hamnar i 

den direkta pulsens pulsbredd sker det en superpositionering av de båda 

pulserna och den totala amplituden kan bli negativ, positiv eller noll (se 

figur 2.10 för ett exempel på superpositionering). [7] 

 

 
 

Figur 2.10: Superpositionering av de båda pulserna när PD- källan sker nära 

bortre änden B. [7] 
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Superpositionering innebär att de båda pulserna ”adderas ihop” och 

resulterar till en puls med större pulsbredd samt en ökad eller minskad 

amplitud än den direkta pulsen. En positiv eller negativ superpositionering 

kan ske. Positiv superpositionering innebär att den resulterande pulsen har 

en ökad amplitud jämfört med direkta pulsen och negativ superpositionering 

innebär det motsatta. Negativ superpositionering är inte acceptabelt eftersom 

att pulsens amplitud kan bli så liten att den inte går att mäta. Beroende på 

mätfrekvens, bandbredd eller vilka filter ett mätinstrument använder så kan 

negativ superpositionering kanske undvikas. 

     Det finns olika filtreringsmetoder för att undvika negativ super-

positionering men inte för vilken kabellängd som helst utan det finns 

gränser. Om kabellängden överskrider gränsen så kan negativ super-

positionering uppstå. Det finns en metod där den reflekterade pulsen kan 

elimineras. Detta innebär att en superpositionering inte kan fås över huvud 

taget eftersom att endast en puls kommer röra sig i kabeln och det är den 

direkta pulsen.  

     Den reflekterade pulsen kan tas bort om man kopplar ett motstånd i 

bortre änden om mätinstrumentet motsvarade kabelns karaktäristiska 

impedans (se figur 2.11). Denna filtreringsmetod kan användas om man 

detekterar urladdningarna med smalbandsdetektor. Impedansen i kablar 

varierar mellan 10-60 Ohm.[7] 

 

 
 

Figur 2.11: Reflektioner eliminerade av ett motstånd lika stor som kabelns 

karaktäristiska impedans. [7] 

 

En annan lösning för att ”eliminera” reflekterade pulser är att använda en så 

kallad ”Reflection Suppressor” som på svenska skulle översättas till 

”Reflektionseliminerare” (se Figur 2.12). 
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Figur 2.12: Reflektionseliminerare (Re) mellan insignal (In) och en partiell 

urladdningsdetektor (PUD). [7] 

 

Reflektionselimineraren kopplas mellan en insignalenhet och den partiella 

urladdningsdetektorn. När den direkta pulsen når PD- detektorn ser denna 

koppling till att ingången av förstärkaren blockeras efter 50 µs 

(mikrosekunder). Då hinner inte den reflekterade pulsen till PD- detektorn 

och därmed kan endast direkta pulsen nå detektorn [7]. Men detta gäller bara 

om den direkta och reflekterade pulsen har en tidsskillnad på 50 µs eller 

mer. Detta sätter en begränsning på hur långt ifrån den bortre änden B den 

partiella urladdningen får uppstå. Längdpositionen    ger information om 

var i kabeln PD- aktiviteten uppstått. Längdpositionen gäller från bortre 

änden B d.v.s. från bortre änden om instrumentdetektorn. Nedan visas de 

beräkningar som behövs för att få fram längdpositionen    där urladdningen 

uppstått. 

 

Hastigheten v i en högspänningskabel med XLPE- isoleringsmaterial 

bestäms av: 

 

       
                  

√  

 
       

√ 
                     

 

Hastigheten beror på    som är dielektricitetskonstanten för isolerings-

materialet. Konstanten kan variera från 2.5 till 3 för en XLPE isolerings-

material [11]. Eftersom referens [7] antydde att hastigheten för en XLPE- 

kabel ligger på 170 m/µs är det lämpligt att anta en dielektricitetskonstant på 

3 då detta ger en hastighet på 173 m/µs. Reflektionspulsen antogs bli 

blockerad efter 50 µs. Det är alltså högsta tillåtna tidsskillnad mellan 

pulserna och ger som sagt en begränsning på vart de partiella urladdningarna 

får uppstå i kabeln från bortre änden B. Längdpositionen    ger 

informationen och kan enkelt beräknas enligt följande från ekvation 7: 
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Varför tidsskillnaden delas med två beror på att den direkta och reflekterade 

pulsen rör sig med samma hastighet (      ) åt varsitt håll, den reflekterade 

åt höger och den direkta åt vänster. Längdpositionen    där urladdningen 

uppstod ges då av hastigheten v i kabeln multiplicerad med kvoten av tids-

skillnaden mellan de båda pulserna och 2 (se ekvation 5, 6 och 7). En tids-

skillnad på 50 µs mellan pulserna fås om urladdningen uppstår 4325 meter 

ifrån den bortre änden B. Om urladdningen uppstår under en kortare 

intervall så kommer den reflekterade pulsen att kunna nå detektorn, därför 

har reflektionselimineraren sina begränsningar och är kanske inte helt 

lämplig för detektering av partiella urladdningar. Negativ superpositionering 

tillåts också eftersom det uppstår vid en mycket lägre tidsskillnad än 50 µs. 

En PD- puls utan störningar har en pulsbredd på runt 10 ns (nanosekunder) 

upp till några 100 ns [7]. Superpositionering uppstår om den reflekterade 

pulsens pulsbredd hamnar i den direkta pulsens pulsbredd. Detta ger också 

en information om vid vilken position en partiell urladdning behöver uppstå 

i kabeln för att en superpositionering ska kunna uppstå. Utifrån en direkt 

pulsbredd på 100 ns kan det erhållas en gräns på vilken längdposition    

som superpositionering inte kan uppstå, en längd motsvarande detta eller 

större där urladdningen uppstått kan alltså inte ge en superpositionering. Så 

vid vilken längd ligger denna begränsning? Även här kan ekvation 7 

användas och då fås: 

 

          
        

 
                        

 

Alltså kan superpositionering fås om den partiella urladdningen uppstår från 

0- till 8.65- meter från bortre änden B. Detta är dock ingen exakt gräns då 

detta endast gäller om en maximal pulsbredd på 100 ns (nanosekunder) er-

hålls. Ju mindre pulsbredden är desto mindre blir gränsen och om den kan 

vara större än 100ns så blir gränsen också större. Reflektionselimineraren 

har alltså sina begränsningar. I detta fall visas att negativ superpositionering 

inte kan undvikas helt och hållet, därmed är filtreringsmetoder inte en 

hundraprocentig effektiv lösning mot eliminering av superpositionering. 
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3 Klassificering av PD 
 

Ett stort mål med PD- detektering senaste decennierna har varit möjligheten 

att kunna detektera partiella urladdningar och tala om vad det är för typer av 

partiella urladdningar (interna urladdningar, korona urladdningar, yt-

urladdningar etc.) som är aktiva i kabel. Olika typer av defekter i kabel 

orsakar olika typer av partiella urladdningar. Det positiva är att dessa typer 

av partiella urladdningar har olika mönsterutseenden som undersöks för att 

diagnostisera (fastställa) vad det är för typer av urladdningar som är aktiva i 

kabel. I mönstren kan en del parametrar studeras, vilka parametrar som kan 

studeras beror på om det är DC- eller AC- kabel som undersöks. Generellt är 

det färre parametrar som kan studeras i DC- kablar vilket gör det svårare att 

vid DC avgöra vad det är för typer av urladdningar som är aktiva. Nedan i 

kapitlen 3.1 HVAC samt 3.2 HVDC redovisas bland annat vilka parametrar 

som är möjliga att studera beroende på om det är HVAC- eller HVDC- kabel 

som undersöks.  
 

3.1 HVAC  
 

Vid mätning av partiella urladdningar i HVAC- kabel sparas, utvärderas och 

efterbehandlas PD- signaler med mätinstrument. Olika typer av partiella ur-

laddningar (hålrumsurladdning, korona urladdning, yturladdning mm) 

detekteras där de sedan i första hand digitaliseras och sparas i en databas. 

Varje typ av partiell urladdning ger ett vist mönsterutseende. Det är dessa 

som analyseras och sparas i databas. Vid AC- spänning är urladdningarnas 

beteenden fasrelaterade där oftast fasupplösta mönster analyseras. De 

parametrar som kan studeras hos urladdningarna är magnituden (styrkan), 

varaktigheten, stigtiden, falltiden, antalet positiva och negativa pulser samt 

fasvinkeln för urladdningarna [2,18]. I och med att varje typ av partiell ur-

laddning ger ett vist mönsterutseende så kan ett mätinstrument tränas på att 

klassificera olika typer av partiella urladdningar. Vid tillverkning får ett mät-

instrument detektera en stor mängd PD-data av varje typ av partiell ur-

laddning. De partiella urladdningarnas PD- mönster sparas i en databas. 

Sparas tillräckligt många samplingar av varje typ av partiell urladdning i 

databasen så kan ”okända” detekterade partiella urladdningar klassificeras 

med god precision När instrumentet detekterar en ”okänd” partiell ur-

laddning så analyseras och utvärderas PD- datan. Eftersom den ”okända” 

partiella urladdningen ger ett vist mönsterutseende så kan mönstret jämföras 

med databasen. Mätinstrumentet kan då diagnosticera (fastställa) vilket 

mönster (vilken typ av partiell urladdning) den detekterade urladdningen 

liknar mest. Ett mätinstrument klarar av att samtidigt detektera många 

partiella urladdningar och fastställa vad det är för typer av partiella ur-

laddningar som detekterats. [2,18] 

     I tabell 3.1 redovisas ett exempel på vilka parametrar som kan studeras 

för att urskilja olika typer av partiella urladdningar samt vilka egenskaper 

parametrarna har för olika typer av defekter (urladdningar) [2].  
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Tabell 3.1: Urskiljning av olika typer av partiella urladdningar i AC- kablar 

 

 

Typ av 

urladdning i 

kablar 

 

Urladdningarnas 

fasvinkel  

 

Antal 

positiva och 

negativa 

pulser 

 

Antal stora och 

små positiva 

pulser 

 

Hålrums-

urladdning 

 

Ger en fasvinkel 

mellan: 

 10-80° och 190-

260° 

 

Ungefär lika 

 

Amplituderna 

är små 

 

 

Spetsurladdning  

 

Ger en fasvinkel 

mellan: 

 10-70° och 190-

260° 

 

Färre 

positiva 

pulser.  

Antal stora är 

fler än antal 

stora negativa 

däremot är 

antal små 

positiva färre 

än antal 

negativa 

 

 

 

Yturladdning 

 

 

 

Ger en fasvinkel 

mellan: 

 0-70° och 160-

320°. 

 

 

 

Färre 

positiva än 

negativa 

pulser 

Amplituderna 

är små. Antal 

stora och små 

positiva pulser 

är fler än de 

medelstora 

positiva 

pulserna 

 

Urladdning från 

flytande delar 

 

Ger en fasvinkel 

mellan: 

0-50° och 180-240° 

 

Lika 

 

Pulsamplituden 

är lika  

 

De parametrar som inte undersökts enligt tabell 3.1 är varaktigheten, stig-

tiden och falltiden men dessa kan också undersökas för klassificering av PD. 

[2] 

 

3.2 HVDC 
 

Som det nämndes i kapitel 3.1 så är urladdningarnas beteenden vid AC-

spänning fasrelaterade där oftast fasupplösta mönster analyseras för att 

klassificera och urskilja olika typer av partiella urladdningar. Eftersom att 

spänningen är konstant vid DC i HVDC- kablar, medför detta att ur-

laddningarna inte är fasrelaterade. Detta gör att urladdningarnas beteenden 

skiljer sig ganska mycket mellan HVAC- och HVDC- kablar. Viktiga 
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skillnader mellan AC- och DC- spänning är att vid DC- spänning så uppstår 

de partiella urladdningarna vid en mycket lägre tröskelspänning (den 

spänningsnivå som måste överskridas för att partiella urladdningar ska 

kunna initieras), de partiella urladdningarna visar sig ha mycket lägre 

magnitud och varje ny initiering av partiell urladdning tar betydligt längre 

tid vid DC- spänning (PD- repetitionen är långsammare vid DC- spänning) 

[18]. Den viktigaste skillnaden är att vid DC- spänning så kan endast ur-

laddningarnas magnitud    samt pulsernas varaktighet    (alternativt tiden 

    mellan varje ny initiering av partiell urladdning) undersökas eftersom att 

spänningen är konstant vid DC [18]. Alltså är det bara två parametrar som 

kan undersökas vid DC- spänning. Det finns ingen lämplig standardmetod 

för att presentera PD- data vid DC- spänning. I litteratur har därför olika 

metoder tagits fram genom åren för att representera PD- data, men vilka 

metoder som än används så utgår alla metoder ifrån de två tidigare nämnda 

parametrarna. Genom en uppsättning data av dessa två parametrar så kan 

olika grafiska representationer med fördelningar och densitetsfunktioner er-

hållas. De fördelningar som kan erhållas är: [18] 

 

               och              – representerar den maximala PD-

magnituden som en funktion av       och       

 

            och           – representerar den genomsnittliga PD-

magnituden som en funktion av       och       

 

     – densitetsfunktion av PD- magnituden 

 

 

        – representerar densitetsfunktionen av tiden mellan PD-

urladdningarna    

 

      och       ungefärliga tiden det tar för företrädande och efterträdande 

urladdningar att ge en genomsnittlig magnitud [18].  

 

Det visar sig att dessa grafiska representationer kan ge ett vist mönster-

utseende för varje typ av partiell urladdning, som vid fallet för AC- 

spänning. Alltså varje typ av partiell urladdning (interna urladdningar, 

koronaurladdningar osv.) kan representeras grafiskt genom fördelningar och 

densitetsfunktioner. När en ”okänd” partiell urladdning detekteras så 

analyseras samt utvärderas PD- datan enligt ovan d.v.s. grafiska 

representationer med fördelningar och densitetsfunktioner kan fås från den 

partiella urladdningen som då ger ett vist mönsterutseende. Detta mönster-

utseende jämförs med data- basen, därmed kan mätinstrumentet 

diagnosticera vilken typ av partiell urladdning som detekterats. Dessa 

grafiska representationer har gjort det möjligt vid DC- spänning att ta fram 

mätinstrumenter som kan detektera och klassificera partiella ur-

laddningar.[18] 
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     I figur 3.1 visas ett exempel på en graffördelning på interna urladdningars 

magnitud i förhållande till tiden. 

 

 
Figur 3.1: Visualisering av en PD- mätning med interna urladdningar, 

skissen visar urladdningarnas magnitud i förhållande till tiden. Grafen är inte 

från en verklig mätning utan skissad med hänvisning till källa [18]. 

 

Figur 3.1 visar ett exempel på hur interna urladdningars magnitud kan se ut i 

förhållande till tiden inom en viss tidsintervall. I figuren kan det ses att 

majoriteten av urladdningarna som uppstått har en magnitud mellan 0 och 

100 pC (picoCoulomb), en viss del av urladdningarna har dock en magnitud 

upp mot ca 250 pC. Det intressanta samt positiva är att studeras ur-

laddningarnas magnitud i förhållande till tiden för olika typer av ur-

laddningar så skiljer graffördelningarna sig avsevärt. För t.ex. yt-

urladdningar så har majoriteten av de urladdningar som uppstår under viss 

tidsintervall en magnitud från 0- till 2000- pC och ca 5000- upp mot 8000- 

pC. Det är ganska få urladdningar som har en magnitud mellan 2000- till 

5000- pC. Detta beteende ger en viss graffördelning som skiljer sig ganska 

mycket jämfört med en graffördelning med urladdningar inom håligheter 

(interna urladdningar) [se källa 18]. Detta visar bland annat att yt-

urladdningar kan ha betydligt högre magnitud. Studeras korona-urladdningar 

så visar också detta en graffördelning som skiljer sig ganska mycket jämfört 

med graffördelningar av yt- eller interna- urladdningar [se källa 18]. Att 

graffördelningarna skiljer sig är bra för då kan ett mätinstrument 

diagnosticera vad det är för typer av urladdningar som är aktiva. För att se 

hur dessa olika fördelningar samt densitetsfunktioner analyseras och 

presenteras för olika typer av urladdningar så hänvisas läsare till källa [18] 

eftersom att egna mätresultatbilder saknas från detta arbete. Där redovisas 

dessa fördelningar samt densitetsfunktioner med riktiga mätresultatbilder.  

     Nedan i avsnitt 3.3 HVPD Longshot™ diagnostic PD test unit visas ett 

modernt mätinstrument som bland annat kan detektera PD i HV- kablar med 
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den vandrande vågmetoden. Instrumentet kan klassificera PD och därmed 

urskilja vad det är för typ av urladdningar som är aktiva i kablar. 
 

3.3 HVPD Longshot™ diagnostic PD test unit 

 

 

 
 

Figur 3.2: HVPD Longshot™ diagnostic PD test unit [15, 16] 
 

HVPD Longshot™ diagnostic PD test unit är ett portabelt PD- mät-

instrument som kan användas för mätning på högspänningsutrustning som 

t.ex. kablar, ställverk, transformatorer med mera. Mätinstrumentet kan 

användas för både ON-LINE- och OFF-LINE- mätning. 

     HVPD Longshot™ PD- mätinstrumentet baserar sig på ett oscilloskop 

och en inbyggd dator. PD- mätinstrumentet kan bland annat detektera PD i 

HV- kablar och diagnosticera vad det är för typer av urladdningar som är 

aktiva i kablar. Instrumentet kan lokalisera PD enligt den vandrande våg-

metoden. Om mätinstrumentet kopplas till ena änden av en kabel så kan en 

transponder användas på bortre änden om kabeln (andra änden) för att öka 

mätnoggrannheten och för att mätning på långa kabellängder skall kunna 

utföras. En högfrekvent strömtransformator kopplad till transpondern kan a-

användas för att detektera PD- pulsen på bortre änden om kabeln (den puls 

som reflekteras). Transpondern kommer att förstärka pulsen och skicka 

tillbaka pulsen in i kabeln med hjälp av en annan högfrekvent ström-

transformator. I och med att den reflekterade pulsen dämpas längs med 

kabellängden så används denna teknik med förstärkning just för att förstärka 

den reflekterade pulsen för att se till att pulsen kan färdas under en längre 

kabellängd fram till detekteringsinstrumentet. Det finns alltså en gräns på 

vilka kabellängder som kan användas för detta ändamål eftersom pulserna 

dämpas längs med kabeln. Pulsen kan bli så pass låg att den inte går att 
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detektera efter en viss kabellängd. Den senaste modellen av HVPD 

Longshot™ kan vid online- mätning detektera PD med HV- kabellängder 

upp till 10 kilometer. [15,16] 
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4. Mätsystem och mätexperiment 

Nedan i avsnitt 4.1 beskrivs hur ett vanligt mätsystem kan se ut och i avsnitt 

4.2 redovisas ett experimentellt mätförsök av den vandrande vågmetoden. 

 

4.1 Ett vanligt mätsystem 

Ett vanligt mätsystem för att detektera partiella urladdningar i en hög-

spänningskabel med den vandrande vågmetoden kan bestå av följande 

instrumenter, block eller komponenter: 

 En eller två högfrekventa strömsensorer (HFCT) 

 Ett oscilloskop 

 Förstärkarkrets 

 Resonanskrets eller kopplingskondensator 

 Brusreduceringskrets 

 Filtreringskrets 

Som det tidigare nämndes i kapitel 2.3.2.1 den vandrande vågmetoden ger varje 

partiell urladdning upphov till två strömpulser som vandrar åt endera hållet i 

kabeln. Dessa strömpulser kan detekteras antingen med en högfrekvent ström-

sensor vid någon ände av kabeln eller med två strömsensorer på båda ändarna av 

kabeln. Alternativt kan också ett oscilloskop användas vid någon ände av kabeln. 

Ena strömpulsen (direkta pulsen) vandrar direkt in mot oscilloskopet medan den 

andra pulsen (reflekterade pulsen) vandrar mot bortre änden om oscilloskopet 

där den sedan reflekteras tillbaka mot oscilloskopet och kan detekteras. 

Positionen där urladdningen uppstått kan sedan beräknas fram med hjälp av tids-

skillnaden mellan den direkta och den reflekterade pulsen. Som det tidigare 

nämnts så dämpas strömpulserna längs med kabeln och dämpningen ökar med 

kabelns längd. Detta sätter en begränsning på hur lång högspänningskabeln får 

vara eftersom att amplituden på pulserna kan dämpas ned till ett så lågt värde att 

de blir omätbara. Det finns däremot lösningar för detta så att längre kabellängder 

kan användas. Det går bland annat att använda en resonanskrets vid bortre änden 

om detekteringsinstrumentet för att förstärka den reflekterade pulsen så att 

amplituden på pulsen inte dämpas ned till noll när den når detekterings-

instrumentet. Används ett detekteringsinstrument så har alltid den reflekterade 

pulsen en längre väg att vandra mot detekteringsinstrumentet därför är det en 

fördel att kunna förstärka just den reflekterade pulsen.  Om strömpulserna som 

detekteras är för små, så kan en förstärkarkrets kopplas mellan detekterings-

instrumentet och oscilloskopet. Då kan strömpulserna förstärkas och bli enklare 

att mäta och tolka.   

     Alla dessa olika ”block” som används för detektering och mätning av de 
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partiella urladdningarna ger samtidigt ett ökat brus i signalen. Resonanskretsen 

som kan används för att förstärka strömpulserna förstärker även brusen i 

signalen. De högfrekventa strömsensorerna samt förstärkarkretsen bidrar också 

till ett ökat brus. Dessa störningar kan bli så pass grova att strömpulserna inte 

kan mätas, därför måste ännu ett ”block” in i ”blocksystemet” (mätsystemet) för 

att reducera bruset så att strömpulserna kan mätas. Mätsystemen innehåller 

därför också oftast en brusreduceringskrets.   

 

4.1.1 Högfrekvent strömsensor 
 

 
 

Figur 4.1: högfrekvent strömtransformator från HVPD [14] 
 

Figur 4.1 visar ett exempel på hur en högfrekvent strömsensor kan se ut. 

Strömsensorn består av en delad spolkärna och passar för anslutning runt en- 

kabel eller högspänningskabels isolerade kärna med nätströmmar upp till 

300 Ampere [14]. För att den ska vara lämplig för PD- mätning är det viktigt 

att frekvensresponsen är ”konstant” från 300 kHz upp till 20 MHz [6]. Se 

tabell 4.1 för datablad information om denna typ av strömsensor [14]. 

  

Tabell 4.1: överföringskaraktäristik för HFCT sensorn [14] 

 

Karaktäristik HFCT 100/50HC 

-3 dB respons 200 kHz – 19 MHz 

Överföringsimpedans 3.0 mV/mA ± 5 % 

Max 50Hz ström 300 A 

Vikt 0.4 kg 

 

 

Denna sensor skall vara lämplig för PD- detektering då den har -3dB 

frekvensrespons från 200 kHz upp till 19 MHz. Strömsensorn ger en 

utspänning där amplituden beror på strömpulsernas strömstyrka. Den ger en 

utspänning på 3.0 mV i amplitud för varje mA d.v.s. 3V per Ampere 

(3V/A). När PD ska detekteras med strömsensorn erhålls alltså en utsignal 

(spänning) där amplituden beror på urladdningens strömstyrka. Med hjälp av 
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amplituden kan strömpulsernas strömstyrka fås fram med hjälp av ström-

sensorns överföringsimpedans.  

 

4.2 Mätexperimentet 
 

En försöksuppställning gjordes med den vandrande vågmetoden som 

tidigare beskrevs i avsnitt 2.3.2.1 dock så utfördes mätningen på en RG58- 

koaxialkabel istället för en högspänningskabel. Det beror på att det inte var 

möjligt att mäta på en högspänningskabel eftersom att behörighet och 

skyddad miljö saknats. Det är bara personal från företag med skyddat miljö 

som får utföra PD- mätningar. Så alternativet var att mäta på en enklare 

kabel som universitetet hade tillgång till och kunde utföra mätningar på. 

Valet föll för en RG58- koaxialkabel eftersom att denna kabel har samma 

isoleringsmaterial som en XLPE- högspänningskabel. Detta gör att 

överföringskaraktäristiken blir någorlunda lik för de båda kablarna vid 

frekvenser upp mot några MHz; därefter blir skillnaden allt större. 

Dimensionerna på kablarna är det stor skillnad där en högspänningskabel är 

mycket större i dimension. Detta medför bland annat att en högspännings-

kabel har betydligt större parasitkapacitanser, att de inre kapacitanserna och 

induktanserna skiljer sig samt att högspänningskabeln klarar betydligt högre 

fältstyrka över isoleringsmaterialet. Dessa företeelser i huvudsak gör att 

högspänningskabeln är mer avsedd för lägre frekvenser men klarar att driva 

betydligt högre spänningar.  

     Mätning med den vandrande vågmetoden utfördes för att testa metoden 

och undersöka hur effektiv den är för felsökningslokalisering. Följande 

instrumenter och komponenter användes vid uppkopplingen: 

 

 En matningskälla 

 

 En signalgenerator 

 

 Ett oscilloskop 

 

 En strömsensor 

 

 3 koaxialkablar med längderna: 20.57m, 18.98m och 1m. Dessa kablar 

kopplades ihop till en enda lång kabel med hjälp av BNC-T adapters.  

 

 Ett motstånd på 47 ohm 

 

Det var endast dessa saker som var nödvändiga för att utföra en försöks-

uppkoppling med den vandrande vågmetoden, dock användes inte ström-

sensorn för den vandrande vågmetoden även om den syns på uppkopplings-

bilden (se figur 4.2). Varför den inte användes beror på att den inte var 

lämplig för PD- detektering samt det experimentella försöket med den 

vandrande vågmetoden. Mer om detta kan läsas i avsnitt 4.2.2. 
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4.2.1 Den vandrande vågmetoden– mätning på RG58-koaxialkabel 

 

 
 

Figur 4.2: Uppkopplingen för den vandrande vågmetoden utan något last-

motstånd vilket därmed gav reflektioner. Strömsensorn användes inte på 

dessa mätningar även om den syns till på bilden. 

 

På denna uppkoppling kopplades två långa kablar ihop med hjälp av en 

BNC-T adapter. Kablarna var endera 20.57 meter och 18.95 meter långa, 

vilka gav en total längd på 39.52 meter. Därefter kopplades ena änden av de 

två ihopkopplade kablarna ihop med en kortare kabel på 1 meter med hjälp 

av en till BNC-T adapter. Dessa adaptrar hade 3 utgångar, två av utgångarna 

användes för att koppla ihop kablarna. Adaptern hade en ledig utgång kvar 

som kopplades till signalgeneratorn. Då kunde två pulser skickas åt varsitt 

håll genom kabeln eftersom signalen som skickades från signalgeneratorn 

delade upp sig mellan de två utgångar som var kopplade till kablarna. Dessa 

två pulser skulle föreställa de två strömpulser som en riktig partiell ur-

laddning ger upphov till. Därmed skulle signalgeneratorn föreställa en PD-

källa (felkälla) som gav upphov till strömpulser. Totala kabellängden blev 

40.52 meter i och med att en 3:e kabel på 1 meter hade kopplats in. 

Anledningen till att två längre kablar kopplades ihop var för att en längre 

kabellängd önskades så att strömpulserna skulle ha en längre väg att vandra, 

detta underlättade mätningarna. Den kortare kabelns slutände kopplades in 

till ett oscilloskop, därmed skulle oscilloskopet kunna detektera den direkta 

och reflekterade pulsen i kabeln. En enkel skissvisualisering av upp-

kopplingen kan ses i figur 4.3. 
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Figur 4.3: En enkel skiss av uppkopplingen i figur 4.2. 
 

Signalgeneratorn (PD- källan) kopplades alltså mellan den korta kabeln och 

de två längre ihopkopplade kablarna. Adaptern som satt på signal-

generatorns utgång delade upp signalen från signalgeneratorn och skickade 

därmed två strömpulser åt varsitt håll i kabeln. Ena pulsen rörde sig snabbt 

genom korta kabeln in till oscilloskopet (änden A) och den andra pulsen 

rörde sig mot motsatt håll d.v.s. genom de två längre ihopkopplade kablarna 

bort mot bortre änden B. Änden var öppen det vill säga inget motstånd 

kopplades till bortre änden B vilket därmed bör ha gett en oändlig impedans 

på utgången. Enligt avsnitt 2.3.2.1 Den vandrande vågmetoden bör därför en 

full reflektion av den andra pulsen ha erhållits när den nådde bortre änden av 

kabeln. En reflektionspuls ges av:  
 

                                                   

 
Där:  

 

              är en reflektionskoefficient 

 

           är den spänning som drivs genom kabeln 

 

       är en lastimpedans på bortre änden av kabeln 

 

        är kabelns karaktäristiska impedans 

 

Reflektionskoefficienten bestäms av:  

 

             
             

         
 

            

            
               

 

Inget motstånd kopplades på bortre änden om kabeln därmed hade utgången 

en oändlig impedans och reflektionskoefficienten blev då: 
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När reflektionskoefficienten var känd kunde den reflekterade pulsen ges av: 
 

                                                          

 
Detta innebar att andra pulsen som rörde sig mot bortre änden reflekterades 

tillbaka med en lika stor amplitud.   

     Denna uppkoppling bör alltså ha gett reflektioner i kabeln, vilken den 

gjorde också. Nedan i figur 4.4 redovisas ett oscilloskopsbild med en direkt- 

samt en reflekterad- puls 

 

 

 
 

Figur 4.4: Oscilloskopsbild som visade en direktpuls till vänster och den 

reflekterade pulsen till höger där tidsskillnaden mellan pulserna var 400 ns. 
 

I figur 4.4 syns den direkta pulsen till vänster och reflekterade pulsen till 

höger. Anledningen till att den reflekterade pulsen hade en lägre amplitud än 

den direkta pulsen berodde på dämpningen i kabeln. Den reflekterade pulsen 

hade en längre väg att vandra in till oscilloskopet jämfört med den direkta 

pulsen och därför dämpades den reflekterade pulsen betydligt mer. Pulserna 

som skickades med signalgeneratorn var fyrkantspulser med en frekvens på 

1 MHz och 20 % duty cycle. I detta fall var det enklare att mäta ström-

pulserna med fyrkantspulser inställa med 20 % duty cycle. Reflektioner är 

generellt betydligt enklare att upptäcka med fyrkantspulser.  
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     Hur kunde det vara säkert att den puls som sågs i figur 4.4 var en 

reflektionspuls? Det fanns ett enkelt sätt att testa detta och det var att koppla 

ett motstånd på bortre änden om kabeln motsvarande kabelns karaktäristiska 

impedans. Utifrån den vandrande vågmetoden skulle detta inneburit att 

pulsen som antogs vara reflektionspulsen, bör ha försvunnit från 

oscilloskopsbilden under detta försök. I figur 4.5, till höger om bilden, visas 

oscilloskopsbilden och resultatet när ett motstånd motsvarande kabelns 

impedans kopplades på bortre änden B. 

 

 

 
 

Figur 4.5: Oscilloskopsbilden av den vandrande vågmetoden utan last-

motstånd (bilden till vänster) och med lastmotstånd på 50 Ohm (bilden till 

höger).   
 

Oscilloskopsbilderna i figur 4.5 visar tydligt att det var en reflektionspuls 

som detekterades när bortre änden om kabeln var öppen under mätningen 

eftersom att pulsen som syns mellan de två andra pulserna i bilden till 

vänster inte syns till i högra bilden. Om det var en reflekterad puls så borde 

tidsskillnaden mellan den direkta och reflekterade pulsen ha gett rätt 

information om var i kabeln PD- källan uppstod. Tidsskillnaden mellan den 

direkta och reflekterade pulsen var 400ns vilket kunde läsas av på 

oscilloskopsbilden i figur 4.4. PD- källans position kunde beräknas fram 

enligt den vandrande vågmetoden. Först behövdes pulsens hastighet i kabeln 

beräknas fram med hjälp av ekvation 8 och därefter kunde PD- källans 

position tas fram av ekvation 9.         

     Pulsens hastighet gavs av: 
 

       
                  

√  

  
           

√    
                  

 
där    är den relativa permittiviteten för isoleringsmaterialet, permittiviteten 
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för koaxialkabelns isoleringsmaterial är 2.27 [12].    

     När pulsens hastighet var känd så kunde PD- källans position fås fram av: 
 

            
        

 
                         

 

Detta gav att PD- källan uppstod 39.8 meter från bortre änden om kabeln 

(änden B enligt skissbilden i figur 4.3). På uppkopplingen var kabelns längd 

från bortre änden till PD- källan (signalgeneratorn) 39.52 meter lång, vilket 

beräkningarna i princip stämde överens med. Att det blev en liten fel-

marginal kan bero på att mätningarna inte gav en noggrann, hundra-

procentigt tidsskillnad. Att PD- källans position kunde beräknas fram 

korrekt utifrån den direkta- och reflekterade- pulsen bevisade att det var en 

reflekterad puls som detekterades under mätningen. 
 

4.2.2 Strömsensorns överföringsfunktion 
 

Som det tidigare nämndes i avsnitt 2.3.2.1 om den vandrande vågmetoden så 

kan en strömsensor användas vid båda eller ena änden av kabeln för att 

detektera partiella urladdningar då pulserna som PD- källan ger upphov till 

är strömpulser. I detta arbete togs en strömsensor fram av typen ”LEM CT 

100-S” [13] för att den eventuellt skulle ha kunnat användas som 

detekteringsinstrument under det experimentella försöket. För att den ström-

sensorn skulle vara lämplig som detekteringsinstrument för partiella ur-

laddningar eller de pulser föreställande dessa i det experimentella försöket, 

krävdes det att strömsensorn skulle ha en plan frekvensrespons inom en viss 

bandbredd [6]. Enligt databladet hade strömsensorn en -3 dB (decibel) 

gränsfrekvens vid 250 kilohertz [13] vilket visade att den inte var lämplig 

för PD- detektering ute i praktiken eftersom att det krävs en plan frekvens-

respons på en bandbredd upp till minst 20 megahertz [6]. Men denna ström-

sensor användes och testades i det experimentella försöket för att se om den 

var lämplig för detektering av de strömpulser som skickades från signal-

generatorn. Det fanns dock dessvärre nackdelar som gjorde att denna ström-

sensor inte heller var lämplig för det experimentella försöket eftersom att 

mätningarna var väldigt svåra att tolka. För att undersöka problemet 

kopplades en enkel koppling upp med strömsensorn (se figur 4.6) för att 

mäta dennes överföringsfunktion. En strömsignal skickades genom en 

koaxialkabel med en viss strömstyrka så att den kunde detekteras med 

strömsensorn och således kunde mätningar utföras med den för att mäta 

frekvensresponsen. 



  
 

 

32 

      Sohran Eliassi 

 
 

Figur 4.6: Uppkoppling med strömsensorn för att mäta dennes 

överföringsfunktion 
 

En sinussignal med en amplitud på 9.4 volt skickades igenom två korta 

kablar via en BNC-T adapter som hade kopplats till signalgeneratorns 

utgång. Adaptern hade två utgångar och därmed kunde två pulser skickas 

från signalgeneratorn. Ena pulsen drevs genom en kabel (markerad med röd 

pil i figur 4.6) direkt in till oscilloskopet för att mäta insignalen från signal-

generatorn och jämföra den med utsignalen från strömsensorn (kabeln som 

markerats med gul pil i figur 4.6). Den andra pulsen drevs igenom kabeln 

(markerad med grön pil i figur 4.6) som går igenom strömsensorn för att 

strömmen genom kabeln skulle kunna detekteras. En resistans på 47 Ohm 

kopplades på bortre änden om kabeln som gick igenom strömsensorn, för att 

stoppa reflektioner. I och med att kabeln var så pass kort skulle det annars 

uppstå reflektioner och superpositionering vilka skulle göra att den uppmätta 

signalen skulle bli för svår att mäta på. Egentligen behövdes ett motstånd på 

50 Ohm för att stoppa reflektioner helt, men ett 47 ohms motstånd gav så 

låga reflektioner att de inte var märkbara.   

     Strömmen genom kabeln bestämdes av:  
 

        
     

       
          

 
där 9.4 V (Volt) var amplituden från signalgeneratorn, 50 Ω var signal-

generatorns inre resistans och 47 Ω var lastmotståndet på bortre änden om 

kabeln. Eftersom att en ström flöt igenom kabeln kunde strömströmsensorn 
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detektera den och ge en utsignal som kunde läsas av med oscilloskopet. 

Strömsensorn skulle ge ut 5 Volt per 100 Ampere enligt databladet [13].  

Eftersom strömmen skulle variera med frekvensen så var det viktigt att kolla 

upp strömsensorns bandbredd och frekvensrespons.   

     Överföringsfunktionen för strömsensorn beräknades enligt följande: 

 

   
   

   
          

 
Där    var överföringsfunktionen. I tabell 4.2 under Bilaga redovisas de 

uppmätta utsignalerna vid de olika frekvenserna i förhållande till insignalen, 

insignalen varierade inte under mätningarna utan den var alltid inställd på 

9.4 V.  

     När mätning av överföringsfunktionen hade utförts kunde den sedan ritas 

in i ett bodediagram så att frekvensresponsen kunde fås. I figur 4.7 visas en 

resultatbild av överföringsfunktionen. 
 

 

 
 

Figur 4.7: Bodediagram av överföringsfunktionen som visar frekvens-

responsen för strömsensorn. Ungefär vid 700 kHz ligger -3 dB gräns-

frekvensen. 
 

Figur 4.7 visar bodediagramet av överföringsfunktionen för strömsensorn. 

De uppmätta värdena visade att -3dB gränsfrekvensen låg vid ca 700 kHz 

vilket i sig var bättre då det innebar att strömsensorn hade en större band-

bredd än vad som angavs i databladet. En trolig orsak till att strömsensorn 

inte var lämplig för det experimentella försöket var att frekvensresponsen 

(se figur 4.7) efter ca 500 kilohertz började svänga kraftigt och var långt 

ifrån plan. För att strömsensorn skulle vara lämplig för mätningar under det 

experimentella försöket krävdes det en plan frekvensrespons på minst några 

MHz eftersom att strömpulserna från signalgeneratorn skickades med en 

frekvens på 1 MHz. Förutom detta visade det sig att brus starkt påverkade 

mätningarna eftersom att strömsensorn hade en tendens att plocka upp 
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mycket brus runt sin omgivning. Dessa företeelser gjorde mätningarna 

mycket svårtolkade. 
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5. Diskussion och slutsatser 

Eftersom att uppdraget inte genomförts hos ett företag med behörighet och 

skyddat miljö så har detta arbete fått fokusera på en litteraturstudie kring 

området partiella urladdningar och detektering av dessa.  

     Det finns olika mätmetoder och mätinstrument för PD- detektering. Mät-

instrumenten är avancerade och består av flera byggblock som t.ex. 

detekteringsdel, signalbehandlingsdel, förstärkningsdel, filtreringsdel och 

brusreduceringsdel. Den vandrande vågmetoden som studerats teoretiskt 

samt utförts experimentellt med en RG58- koaxialkabel har visat sig fungera 

väl. Det har visat sig vara lämpligt och bra att använda denna typ av 

koaxialkabel eftersom att dennes karaktäristik är jämförbar med en XLPE- 

högspänningskabels karaktäristik. I det experimentella försöket där en 

signalgenerator använts som PD- källa så har reflektionspulser kunnat 

detekteras i kabeln. Det experimentella försöket har praktiskt visat hur den 

vandrande vågmetoden fungerar och har möjligtvis gett en någorlunda 

perspektiv om hur PD- signaler detekteras i högspänningskablar. När 

mätningar utförs på högspänningskablar för att detektera PD så är det många 

partiella urladdningar som uppstår under väldigt korta tidsintervaller, vilka 

genererar en mängd olika strömpulser som måste detekteras åt gången. Detta 

gör det hela mycket mer avancerad, en fråga är hur själva detekteringen går 

till när det är så många pulser som ska detekteras?  

     En intressant och viktig del i detta arbete var att undersökta hur modern 

PD- detektering går till. Det har visat sig att det går ut på att detektera och 

utvärdera PD för att klassificera olika typer av partiella urladdningar. Enkelt 

uttryckt går modern PD- detektering ut på att diagnosticera (fastställa) vad 

det är för typer av partiella urladdningar som är aktiva i kablar.  

      

För förbättringsförslag kring detta arbete så kan alltid området utforskas mer 

för att få en djupare teori och kunskap. Att utföra detta uppdrag hos ett 

företag med behörighet och skyddat miljö skulle möjligtvis underlätta 

arbetet då det kan ge bättre inblick i hur tekniker fungerar kring mätmetoder 

och mätinstrument för PD- detektering. Man hade kanske kunnat få se mät-

systemen samt se hur personalen på företagen jobbar med PD- detektering. 

Eventuellt hade mätningar från företaget kanske kunnat erhållas så att en 

djup analys av PD kunnat utföras. En väldigt intressant sak hade varit att få 

se hur ett mätinstrument detekterar och utvärderar PD för klassificering av 

partiella urladdningar samt att få se i praktiken vilka byggblock dessa mät-

instrumenter är uppbyggda av.  
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Bilaga 
 

Strömsensorns överföringsfunktion 
 

Tabell 4.2 Strömsensorns överföringsfunktion vid olika frekvenser 

 

 

frekvens (Hz)    
   

   
 

 
         (dB) 

1000-300k 0.001167 -58.7 

400k 0.001111 -59.1 

500k 0.001059 -59.5 

600k 0.000972 -60.2 

700k 0.000815 -61.7 

800k 0.000556 -65.1 

900k 0.000368 -68.7 

1.0M 0.000500 -66.0 

1.1M 0.000833 -61.6 

1.2M 0.001233 -58.2 

1.3M 0.001811 -54.8 

1.4M 0.002344 -52.6 

1.5M 0.002778 -51.1 

1.6M 0.003756 -48.5 

1.7M 0.004200 -47.5 

1.8M 0.005067 -45.9 

1.9M 0.006144 -44.2 

2.0M 0.006733 -43.4 

2.1M 0.007433 -42.6 

2.2M 0.008333 -41.6 

2.3M 0.009100 -40.8 

2.4M 0.009100 -40.8 

2.5M 0.008956 -41.0 

2.6M 0.007989 -42.0 

2.7M 0.007289 -42.7 

2.8M 0.006600 -43.6 

2.9M 0.005900 -44.6 

3.0M 0.005422 -45.3 

3.1M 0.005278 -45.6 

3.2M 0.005211 -45.7 

3.3M 0.005144 -45.8 

3.4M 0.004867 -46.3 

3.5M 0.004789 -46.4 

3.6M 0.004311 -47.3 

3.7M 0.003956 -48.1 

3.8M 0.003400 -49.4 

3.9M 0.002844 -50.9 
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4.0M 0.002367 -52.5 

4.1M 0.002156 -53.3 

4.2M 0.002222 -53.1 

4.3M 0.002922 -50.7 

4.4M 0.003756 -48.5 
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