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Abstract  
Syftet med detta arbete var att för Sjöfartshögskolans räkning skapa en elkretssimulator till 

distanskursen El- och automationsteknik för driftpersonal ombord och i land med kursstart 

hösten 2016. Universitetsadjunkt Tobias Hedin gav oss i uppdrag att ta fram en webbaserad 

simulator samt beräkningar för den samma.  

Genomförandet delades upp i två faser där den inledande fasen var att skaffa en överblick om 

vilka programmeringsspråk som skulle användas samt ta fram beräkningsunderlag för de 

mätningsförfaranden som simulatorn skulle simulera. Den andra fasen var att programmera 

och formge simulatorn och till se att koden följer de krav uppsatta av beställaren. Simulatorn 

programmerades i språken HTML5, CSS och JavaScript där koden validerades emot rådande 

standarder och normer. Samtidigt utfördes även alla beräkningar som sedan verifierades genom 

att jämföra resultatet jämtemot värden från datorprogrammet OrCad.  

Resultatet av projektet blev en väl fungerade simulator som mötte alla krav och specifikationer 

uppsatta i uppdragsdirektivet.  
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Abstract  
The purpose of this thesis was to develop an electrical circuit simulator on behalf of the 

Kalmar Maritime Academy to be used in the distance course Electrical and automation 

engineering on board and a shore, which is due to start in the fall of 2016. University lecturer 

Tobias Hedin commissioned us to develop a web-based simulator and the calculations for the 

same. 

The method for the thesis is divided into two phases where the initial phase was to get an 

overview of which programming language to be used and to develop the calculations of the 

different measurement methods the simulator could simulate. The second phase was to 

program and design the simulator and to see that the code complies with the requirements set 

by the client. The simulator was programmed with the languages HTML5, CSS and JavaScript, 

where the code was validated against existing standards and norms. At the same all the 

calculations was performed and then verified by comparing the results calculated against 

values from the computer program OrCad. 

The result of the project was a well-functioning simulator that met all the requirements and 

specifications established in the project directive. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Tobias Hedin som varit en stor hjälp genom hela 

arbetet.  
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Definitioner och förkortningar 

 

Back-end - Den del av en webbplats som används för att styra innehållet. Är inte synlig för 

användaren.  

 

Exekvera - När en dator genomför instruktionerna i ett program.  

 

Float - Datatyp som representerar ett flyttal.  

 

Insticksprogram - Ett program som installeras som ett tillägg i ett annat program. 

 

Integer - Datatyp som representerar ett heltal.   

 

Källkod - En samling programkod och kommandon som utgör en webbplats eller ett program.  

 

Server-side - Kod som körs på en webbserver istället för i besökarens webbläsare.  

 

Skriptspråk - Ett tolkat programmeringsspråk som kan läsas av programmeraren men kräver 

en exekveringsmiljö för att kunna köras.  

 

Webbaserad - Material som är åtkomligt via en nätverksuppkoppling. 

 

Webbserver - Ett program som tillhandahåller webbsidor för webbplatser. 

  

World Wide Web Consortium (W3C) - Ett industrikonsortium som arbetar med att utveckla 

tekniska protokoll, standarder och programvara för webben.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
Sjöfartshögskolan i Kalmar, som är en del av Linnéuniversitetet, planerar att under år 2016 

starta en distansutbildning inom el- och automationsteknik kallad El- och automationsteknik 

för driftpersonal ombord och iland. I liknande kurser inom grundläggande elteknik som 

erbjuds på Sjöfartsskolan i dagsläget har kursdeltagarna möjlighet att praktiskt utföra 

övningar som innefattar mätning på elektriska kretsar i skolans laborationssalar. Dessa 

moment är inte möjliga att genomföra i den nya kursen då den endast kommer erbjudas på 

distans.  

Webbaserade övningsmoment där kursdeltagarna bereds möjlighet att utföra mätningar i en 

simulerad elektrisk krets kommer att ersätta de moment som skulle utförts på skolan i 

motsvarande campusutbildning. 
 

1.2 Uppdrag 
Universitetsadjunkt Tobias Hedin vid Linnéuniversitetet har givit oss i uppdrag att ta fram en 

webbaserad elkretssimulator som skall användas i den nya distanskursen El och 

automationsteknik för personal iland och till sjöss. Syftet är att simulatorn skall ersätta 

traditionella mätövningar som annars skulle kräva utrustning, lokaler och tid i form av 

planering och förberedelser.   

Uppdraget inkluderar att avgöra vilket programspråk som är mest lämpligt att använda och 

bestämma utseendet på produkten. Simulatorn skall vara plattformsoberoende och kunna 

exekveras lokalt i kursdeltagarens webbläsare utan serverprogramvara och installation. 

Simulatorn behöver inte kopplas till något redovisande dokument för eventuell betygssättning 

då redovisning sker separat via Linneuniversitetets lärplattform myMoodle.  

Simulatorn skall innehålla en simulerad elkrets där kursdeltagaren kan utföra mätningar på 

potentialer, spänningsfall och strömmar.  

Uppdragsgivaren kräver även dokumentation i form av en administratörsmanual till 

kursansvarig, samt en handhavandemanual till kursdeltagare. All programmering kommer att 

kommenteras så att produkten kan modifieras och utvecklas på ett enklare sätt. All kod som 

skrivs kommer även valideras via valideringsverktyget från World Wide Web Consortium 

(W3C). 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppdraget är att skapa en elkretssimulator som alternativ till campusbaserad 

salsundervisning för distanskursen El- och automationsteknik för driftpersonal ombord och i 

land. 

1.3.1 Funktionskrav 
Kraven som finns i projektdirektivet är att ström- och potentialmätningar skall kunna utföras i 

den simulerade elkretsen. Mätningarna skall utföras med en multimeter och mätvärden skall 

presenteras i instrumentets display. Mätningarna utförs på fasta mätpunkter i den simulerade 

kretsen.  Mätresultaten som presenteras i simulatorn skall vara baserade på beräkningar 

utförda med vedertagna formler samt vara validerade mot mätvärden från mjukvaran OrCad. 

Mätvärdena skall kunna ändras av kursledaren, detta ska ske genom att i simulatorn ändra 

värdena på de komponenter som finns i kretsarna.   

 

1.4 Avgränsning 
Projektet utförs i utbildningssyfte och avgränsas till följande: 

 

• I programmeringen kommer hänsyn inte tas till mobila plattformar såsom 

mobiltelefoner och surfplattor.  Simulatorn programmeras för att användas på PC. 

• Simulatorn skall fungera med de vanligast förekommande skärmupplösningarna enligt 

W3C.   

• Efter godkänt funktionstest överlämnas projektet till uppdragsgivaren som efter det 

ombesörjer driften. 

• Hänsyn tas inte till pedagogiska aspekter och användarvänlighet. Detta då arbetets 

omfattning inte lämnar utrymme för att fördjupning i dessa ämnen. 

• Hänsyn tas endast till de senaste uppdateringarna av de vanligast förekommande 

webbläsarna enligt W3C.  

• Simulatorn funktionstestas endast mot de fem vanligaste webbläsarna med senaste 

uppdateringen fr.o.m. Januari 2016. 
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2. Teori 

Nedan följer en introduktion och förklaringar inom områden som denna rapport berör.  

2.1 Programmeringsspråk 
Det finns idag ett stort antal programmeringsspråk. Fokus kommer riktas till de 

programmeringsspråk som lämpar sig för den typ av programmering som krävs för uppdraget.  

 

2.1.1 Språk 

  
HTML (Hyper Text Markup Language) är idag det dominerande språket för att skapa innehåll 

för webben. Html är inget dynamiskt språk utan används för att definiera olika element i så 

som rubriker, brödtext, bilder och länkar och utgör grunden för en webbsida (Castro & 

Hyslop, 2012). 

CSS (Cascading Style Sheets) används tillsammans med HTML för att tala om hur det 

innehåll som definieras där skall presenteras. Här ges de olika elementen i HTML-koden sina 

attribut så som färg, storlek och placering (Castro & Hyslop, 2012).  

JavaScript är ett skriptspråk  som används för att göra en webbsida dynamisk. Med det menas 

att webbsidan är föränderlig beroende på vilka funktioner som programmerats. Javascript till 

skillnad från många andra språk på webben idag används till största delen på klient sidan. 

Detta innebär att programkoden exekveras lokalt på användarens dator med hjälp av 

webbläsare. Detta till skillnad från server-side språk som exekveras av en webbserver för att 

sedan presenteras som HTML-kod i användarens webbläsare (Oracle, 2016). 

Flash är en programvara utvecklad av Adobe för att skapa interaktivt material. Tillskillnad 

från de tidigare nämnda programmeringsspråken sammansätter Flash bilder, video, ljud och 

animationer tillsammans med programmering i språket Actionscript för att skapa interaktivt 

material. Innehåll skapat i flash genererar inte HTML-kod som kan tolkas av avändarens 

webbläsare utan kräver istället ett insticksprogram för att webbläsaren skall kunna visa och 

exekvera filen (Adobe, 2015). 
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2.1.2 Kommentering 
 
Kommentering av programkod är text som i källkoden skrivs in på ett sådant sätt att den inte 

exekveras. Kommentering görs för att det skall vara enkelt att kunna navigera i koden och för 

att förklara hela eller delar av koden. Kommenteringen skall vara genomgående, kortfattad 

och behöver inte kunna förstås av någon utan kunskaper inom programmering och 

programmeringsspråket (Castro & Hyslop, 2012).  

  

2.2 Beräkningar  
Att simulera korrekta värden kommer kräva att beräkningar på ström, spänning, resistans, 

reaktans och impedans görs. I beräkningarna behöver hänsyn även tas till serie- och 

parallellkoppling samt spänningsdelningen. Alla formler som används är hämtade från 

Sjöfartshögskolans formelsamling (Sjöfartshögskolan, 2014). 

 

2.2.1 Ohms lag  
 
De grundläggande storheterna inom elläran är ström, spänning och resistans. Sambandet 

mellan dessa kallas för Ohms lag. Lagen lyder:  

𝑈𝑈 = 𝑅𝑅 ∗ 𝐼𝐼     (1.0) 

Detta betyder att spänningen ökar om strömmen eller resistansen ökar. Med hjälp av Ohms 

lag kan du även beräkna strömmar och resistans enligt följande formler: 

 𝐼𝐼 = 𝑈𝑈
𝑅𝑅

      (1.1) 

 𝑅𝑅 = 𝑈𝑈
𝐼𝐼
     (1.2) 

 

2.2.2 Serie- och parallellkoppling 
 
Seriekoppling betyder att samma ström flyter genom alla punkter i kretsen, medan spänningen 

kommer delas upp över kretsens komponenter i förhållande till deras resistans. Över varje 

resistans kommer spänningen bli 

 𝑈𝑈𝑅𝑅 = 𝐼𝐼 ∗ 𝑅𝑅.     (2.0) 
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För att räkna ut strömmen I för hela kretsen behöves den totala resistansen vilken räknas ut 

enligt följande 

𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 + ⋯+ 𝑅𝑅𝑛𝑛.    (2.1) 

Sedan beräknas 

I= 𝐸𝐸
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

     (2.2) 

Vid parallellkoppling ligger samma spänning över alla komponenter i kretsen medan 

strömmen delar upp sig beroende på komponenternas resistans. Strömmarna över de 

parallellkopplade komponenterna beräknas enligt 

𝐼𝐼𝑅𝑅 = 𝑈𝑈𝑅𝑅
𝑅𝑅

     (2.3) 

Likadant beräknas den totala strömmen 

 𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐸𝐸
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

    (2.4) 

Den totala resistansen 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 fås ur 

1
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

= 1
𝑅𝑅1

+ 1
𝑅𝑅2

… . 1
𝑅𝑅𝑛𝑛

    (2.5) 

 

2.2.3 Kirchhoffs lagar 
 
Kirchhoffs lagar beskriver hur spänningar och strömmar fördelas i en krets. De kompletterar 

Ohm’s lag vid beräkning av strömmar och spänningar i mer avancerade kretsar där serie- och 

parallellkopplingar kombineras. Kirchhoffs första lag beskriver hur strömmar fördelas upp i 

krets enligt: 

𝐼𝐼1 + 𝐼𝐼2 + ⋯+ 𝐼𝐼𝑛𝑛 = 0    (3.0) 

Summan av strömmarna till en knutpunkt är lika med summan från punkten.  Kirchhoffs 

andra lag beskriver hur spänningar fördelas i en krets enligt: 

𝑈𝑈1 + 𝑈𝑈2 + ⋯+ 𝑈𝑈𝑛𝑛 = 0    (3.1)
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2.2.4 Växelströmsmotstånd 
 
Det totala motståndet i en växelströmskrets kallas för impedans. Det är det sammansatta 

motståndet av reaktanser och resistanser i en krets. Impedansen i en krets betecknas Z och 

mäts i ohm. För att beräkna impedansen enligt formeln 

 𝑍𝑍 = �(𝑅𝑅2 + (𝑋𝑋𝐿𝐿 − 𝑋𝑋𝐶𝐶)2)    (4.0) 

behövs även induktorns reaktans 𝑋𝑋𝐿𝐿 och kapacitansens reaktans 𝑋𝑋𝐶𝐶.  

2.3 MyMoodle   

MyMoodle är den webbaserade lärplattform som Linnéuniversitetet idag använder sig utav. 

Här ges varje kurs en egen sida där kursledare kan publicera material för kursen som 

studenterna kan ta del av. På MyMoodle kan filer oavsett filformat publiceras detta då filen 

kommer sparas till besökarens dator för att öppnas eller köras lokalt.  Ett alternativ till detta är 

att länka till material som ligger på en extern server.  

2.4 Validering  

För att säkerställa att simulatorn fungerar korrekt krävs det i uppdragsdirektivet, se bilaga 17, 

att såväl kod som beräknade värden valideras. Validering innebär att materialet som skapat 

stämmer överens med uppdragsgivarens krav. Här innebär det att programkoden skall följa 

standard och de beräknade mätvärdena skall vara sanningsenliga. 
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3. Genomförande 

Utförandet av detta projekt krävde att ett programspråk som uppfyllde de egna och 

uppdragsdirektivets krav på funktioner valdes.   

Programspråket måste kunna hantera de fyra räknesätten samt trigonometriska beräkningar. 

För att ta reda på detta användes en kvalitativ metod i form av internetsökningar.  

En undersökning gjordes för att ta reda på vilka de vanligaste skärmupplösningarna är för att 

kunna anpassa programmeringen därefter. 

Webbprogrammering är under ständig utveckling och därför användes internetsökningar för 

att hitta aktuell information. Googles databas användes eftersom det innehåller sökfunktioner 

för att hitta vetenskapliga källor. Det går att sortera informationen efter publiceringsdatum, 

vilket underlättar sökandet efter aktuell information (Google, 2016). Google är den största 

öppna sökmotorn och således bör mycket relevant fakta kunna införskaffas med hjälp av detta 

verktyg.  (Minabibliotek, 2013).  

För att hitta relevant information har antalet sökträffar begränsats till de första 20. Detta för 

att underlätta vid inhämtningen av information. En sammanställning av sökningarna kan ses i 

tabell 1. 

Tabell 1. Redovisning av sökningar i databaser, resultat från dem samt antal utvalda sidor. 

Databas Sökord/sökträng Antal träffar Första 

urval 

Utvalda 

sidor 

Google Största sökmotorn Ca 94 000 20 1 

Google validator html css Ca 459 000 20 1 

Google lnu.se designmanual Ca 815 1 1 

Google javascript skriptspråk Ca 7 520 2 1 

Google Browser display statistics Ca 33 100 000 3 1 

Universitets-

biblioteket 

HTML5 CSS3 427 8 1 
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Grafiken utformades enligt Linnéuniversitets designmanual för att få en lärmiljö som är 

representativ för skolan och som studenterna känner igen sig. Det kopplar samman andra 

sidor som de använder sig av i sina studier på Sjöfartshögskolan. Programmeringen utfördes 

enligt W3C riktlinjer (W3C, 2016a). Beräkningar utfördes för att få fram rätt värden till 

växelströmskretsen och likströmskretsen.  

 

3.1 Kretsschema 
Ett kretsschema är en schematisk bild som visar hur olika komponenter i en elektrisk krets är 

förbundna med varandra.  Kretsscheman används bland annat vid konstruktion eller vid 

felsökning av en elkrets. 

 

3.1.1 Förklaring av schemat 
 
Kretsarna skall enligt uppdragsdirektivet bestå av en likströmskrets och en växelströmskrets 

med vanligt förekommande komponenter. Likströmskretsen består av sex stycken serie- och 

parallellkopplade resistanser samt en lampa, se fig. 1. I kretsen finns fasta mätpunkter där 

kursdeltagaren kan utföra sina mätningar. Vid spänningsmätning finns åtta mätpunkter där 

mätprober kopplade till en multimeter kan placeras. Vid strömmätning skiljer sig kretsen på 

så vis att det bara finns sex mätpunkter. Detta är för att strömmarna i vissa punkter blir samma 

så dessa slogs ihop till en punkt. Strömmätningarna utförs med en tångmultimeter.  

Växelströmskretsen består av fyra resistorer, en kondensator samt en spole kopplade i serie, se 

fig. 2. Det finns åtta fasta mätpunkter för spänningsmätning. När det gäller strömmätning 

finns bara en punkt då det flyter samma ström genom hela kretsen eftersom det är en 

seriekoppling.  

 

3.1.2 Beräkningar 
 
Kretsarna som skall simuleras är en likströmskrets och en växelströmskrets. För att få 

simulatorn att vissa korrekta värden måste beräkningar på spänningarna mellan alla punkter i 

kretsarna utföras. Beräkningarna har utförts enligt följande:  
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3.1.2.1 Likströmskretsen 

 
 

 
Fig 1. Kretsschema över likströmskretsen. 

 
 
 
Spänningsfallsberäkningar 

𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =  � 1

� 1
𝑅𝑅4
+ 1
𝑃𝑃1
�
−1
+𝑅𝑅2+𝑅𝑅6

+ 1
𝑅𝑅3
�
−1

+ 𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅5  (5.0)

  

𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐹𝐹 = � 1
𝑅𝑅4

+ 1
𝑅𝑅𝑃𝑃1
�
−1

    

𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐺𝐺 = � 1
𝑅𝑅4

+ 1
𝑅𝑅𝑃𝑃1
�
−1

+ 𝑅𝑅2 + 𝑅𝑅6 = 𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐹𝐹 + 𝑅𝑅2 + 𝑅𝑅6  (5.1)

  

𝑅𝑅𝐵𝐵−𝐺𝐺 = � 1

� 1
𝑅𝑅4
+ 1
𝑅𝑅𝑃𝑃1

�
−1
+𝑅𝑅2+𝑅𝑅6

+ 1
𝑅𝑅3
�

−1

= � 1
𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐺𝐺

+ 1
𝑅𝑅3
�
−1

  (5.2)

  

 

Spänning punkt A 

𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐵𝐵 = 𝐸𝐸 ∗ 𝑅𝑅1
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

     (5.3) 

𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐶𝐶 = 𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐵𝐵 + 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐶𝐶    (5.4) 

𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐷𝐷 = 𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐵𝐵 + 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐷𝐷    (5.5) 

𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐸𝐸 = 𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐵𝐵 + 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐶𝐶 + 𝑈𝑈𝐷𝐷−𝐸𝐸   (5.6) 

𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐹𝐹 = 𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐵𝐵 + 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐶𝐶 + 𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐹𝐹   (5.7) 

𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐺𝐺 = 𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐵𝐵 + 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐺𝐺    (5.8) 

𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐻𝐻 = 𝐸𝐸 = 12𝑉𝑉     (5.9) 
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Spänning punkt B 

𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐶𝐶 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐺𝐺 ∗
𝑅𝑅2
𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐺𝐺

    (5.10) 

𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐷𝐷 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐺𝐺 ∗
𝑅𝑅2
𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐺𝐺

     (5.11) 

𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐸𝐸 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐶𝐶 + 𝑈𝑈𝐷𝐷−𝐸𝐸     (5.12) 

𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐹𝐹 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐶𝐶 + 𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐹𝐹    (5.13) 

𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐺𝐺 = 𝐸𝐸 ∗ 𝑅𝑅𝐵𝐵−𝐺𝐺
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

      (5.14) 

𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐻𝐻 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐺𝐺 + 𝑈𝑈𝐺𝐺−𝐻𝐻    (5..15) 

 

Spänning punkt C 

𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐷𝐷 = 0 𝑉𝑉     (5.16) 

𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐸𝐸 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐺𝐺 ∗
𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐹𝐹
𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐺𝐺

     (5.17) 

𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐹𝐹 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐺𝐺 ∗
𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐹𝐹
𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐺𝐺

     (5.18) 

𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐺𝐺 = 𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐹𝐹 + 𝑈𝑈𝐹𝐹−𝐺𝐺    (5.19) 

𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐻𝐻 = 𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐺𝐺 + 𝑈𝑈𝐺𝐺−𝐻𝐻    (5.20) 

 

 

Spänning punkt D 

𝑈𝑈𝐷𝐷−𝐸𝐸 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐺𝐺 ∗
𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐹𝐹
𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐺𝐺

     (5.21) 

𝑈𝑈𝐷𝐷−𝐹𝐹 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐺𝐺 ∗
𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐹𝐹
𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐺𝐺

     (5.22) 

𝑈𝑈𝐷𝐷−𝐺𝐺 = 𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐹𝐹 + 𝑈𝑈𝐹𝐹−𝐺𝐺    (5.23) 

𝑈𝑈𝐷𝐷−𝐻𝐻 = 𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐺𝐺 + 𝑈𝑈𝐺𝐺−𝐻𝐻    (5.24) 

 

Spänning punkt E 

𝑈𝑈𝐸𝐸−𝐹𝐹 = 0 𝑉𝑉     (5.25) 

𝑈𝑈𝐸𝐸−𝐺𝐺 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐺𝐺 ∗
𝑅𝑅6

𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐺𝐺
     (5.26) 

𝑈𝑈𝐸𝐸−𝐻𝐻 = 𝑈𝑈𝐹𝐹−𝐺𝐺 + 𝑈𝑈𝐺𝐺−𝐻𝐻     (5.27) 

 

Spänning punkt F 

𝑈𝑈𝐹𝐹−𝐺𝐺 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐺𝐺 ∗
𝑅𝑅6
𝑅𝑅𝐶𝐶−𝐺𝐺

     (5.28) 

𝑈𝑈𝐹𝐹−𝐻𝐻 = 𝑈𝑈𝐹𝐹−𝐺𝐺 + 𝑈𝑈𝐺𝐺−𝐻𝐻     (5.29) 

 

Spänning punkt G 

𝑈𝑈𝐺𝐺−𝐻𝐻 = 𝐸𝐸 ∗ 𝑅𝑅5
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

     (5.30) 
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Strömmar i punkt 1-7 

𝐼𝐼1 = 𝐸𝐸
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

     (5.31) 

𝐼𝐼2 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐶𝐶
𝑅𝑅2

     (5.32) 

𝐼𝐼3 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐺𝐺
𝑅𝑅3

     (5.33) 

𝐼𝐼4 = 𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐹𝐹
𝑅𝑅4

     (5.34) 

𝐼𝐼5 = 𝑈𝑈𝐷𝐷−𝐸𝐸
𝑅𝑅𝑃𝑃1

     (5.35) 

𝐼𝐼6 = 𝐸𝐸
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

     (5.36) 

𝐼𝐼7 = 𝑈𝑈𝐹𝐹−𝐺𝐺
𝑅𝑅6

     (5.37) 

 
 

3.1.2.2 Växelströmskretsen 

 
 

 
Fig 2. Kretsschema över växelströmskretsen. 

 
 
 
Spänningsfallsberäkningar 

𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 + 𝑅𝑅5 + 𝑅𝑅6    (6.0)

   

𝑋𝑋𝐿𝐿 = 2𝜋𝜋 ∗ 𝑓𝑓 ∗ 𝐿𝐿    (6.1)

     

𝑋𝑋𝐶𝐶 = (2𝜋𝜋 ∗ 𝑓𝑓 ∗ 𝐶𝐶)−1    (6.2)

    

𝑍𝑍 = �𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2 + (𝑋𝑋𝐿𝐿 − 𝑋𝑋𝐶𝐶)2    (6.3)
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𝐼𝐼 = 𝑈𝑈
𝑍𝑍
     (6.4)

     

𝑈𝑈𝑋𝑋𝐿𝐿 = 𝐼𝐼 ∗ 𝑋𝑋𝐿𝐿     (6.5)

    

𝑈𝑈𝑋𝑋𝐶𝐶 = 𝐼𝐼 ∗ 𝑋𝑋𝐶𝐶     (6.6)

    

𝑈𝑈𝑅𝑅 = 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗ 𝑅𝑅     (6.7)

    

𝑈𝑈 = �𝑈𝑈𝑅𝑅2 + �𝑈𝑈𝑋𝑋𝐿𝐿 − 𝑈𝑈𝑋𝑋𝐶𝐶�
2
    (6.8)

  

Spänning i punkt A 

𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐵𝐵 = 𝑅𝑅1 ∗ 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡    (6.9) 

𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐶𝐶 = 𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐵𝐵 + 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐶𝐶    (6.10) 

𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐷𝐷 = 𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐵𝐵 + 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐷𝐷    (6.11) 

𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐸𝐸 = 𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐵𝐵 + 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐸𝐸    (6.12) 

𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐹𝐹 = 𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐵𝐵 + 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐹𝐹    (6.13) 

𝑈𝑈𝐴𝐴−𝐺𝐺 = �𝑈𝑈𝑅𝑅2 + �𝑈𝑈𝑋𝑋𝐿𝐿 − 𝑈𝑈𝑋𝑋𝐶𝐶�
2
   (6.14) 

 

Spänning i punkt B 

𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐶𝐶 = 𝑅𝑅2 ∗ 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡    (6.15) 

𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐷𝐷 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐶𝐶 + 𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐷𝐷    (6.16) 

𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐸𝐸 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐶𝐶 + 𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐸𝐸     (6.17) 

𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐹𝐹 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐶𝐶 + 𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐹𝐹    (6.18) 

𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐺𝐺 = 𝑈𝑈𝐵𝐵−𝐶𝐶 + 𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐺𝐺    (6.19) 

 

Spänning i punkt C 

𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐷𝐷 = 𝑋𝑋𝐿𝐿 ∗ 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡    (6.20) 

𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐸𝐸 = 𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐷𝐷 + 𝑈𝑈𝐷𝐷−𝐸𝐸    (6.21) 

𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐹𝐹 = 𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐷𝐷 + 𝑈𝑈𝐷𝐷−𝐹𝐹     (6.22) 

𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐺𝐺 = 𝑈𝑈𝐶𝐶−𝐷𝐷 + 𝑈𝑈𝐷𝐷−𝐺𝐺    (6.23) 

 

Spänning i punkt D 

𝑈𝑈𝐷𝐷−𝐸𝐸 = 𝑋𝑋𝐶𝐶 ∗ 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡     (6.24) 

𝑈𝑈𝐷𝐷−𝐹𝐹 = 𝑈𝑈𝐷𝐷−𝐸𝐸 + 𝑈𝑈𝐸𝐸−𝐹𝐹    (6.25) 

𝑈𝑈𝐷𝐷−𝐺𝐺 = 𝑈𝑈𝐷𝐷−𝐸𝐸 + 𝑈𝑈𝐸𝐸−𝐺𝐺    (6.26) 
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Spänning i punkt E 

𝑈𝑈𝐸𝐸−𝐹𝐹 = 𝑅𝑅6 ∗ 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡     (6.27) 

𝑈𝑈𝐸𝐸−𝐹𝐹 = 𝑈𝑈𝐸𝐸−𝐹𝐹 + 𝑈𝑈𝐹𝐹−𝐺𝐺    (6.28) 

 

Spänning i punkt F 

𝑈𝑈𝐹𝐹−𝐺𝐺 = 𝑅𝑅5 ∗ 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡     (6.29) 

 

3.2 Layout 
Den grafiska formgivningen och layouten av simulatorn lämnas i uppdragsdirektivet öppen 

för att utformas på ett lämpligt sätt.  

 

3.2.1 Designmanual, egen grafik  
 
I denna fas av projektet skulle simulatorn skapas och arbetet började med att grafiken skulle 

bestämmas. Inspirationen till grafiken hämtades från Linneuniversitetets hemsida.  Grafiken 

utformades i enlighet med Linneuniversitetets designmanual d.v.s. logotyper, typsnitt och 

färger till programmet överensstämmer med Linnéuniversitetets riktlinjer. 

Designmanualen ska vara en hjälp i arbetet med att tydliggöra Linnéuniversitetets varumärke. Den 

ska också bidra till att arbetet med kommunikationen kring universitetets verksamheter blir enklare 

och tydligare, både internt och externt. När vi använder delarna i den grafiska profilen i enlighet 

med manualen blir Linnéuniversitetet en tydlig avsändare. (Linnéuniversitetet, 2015) 

 
De bilder och typsnitt som används utöver det som på egen hand skapats är sådant som är fritt 

att använda enligt upphovsmännen. För att kursdeltagaren tydligt skall kunna förstå hur 

simulatorn fungerar har de grafiska elementen designats för att efterlika verkliga instrument 

och komponenter.  

 

3.2.2 Skärmupplösning  
 
För att simulatorn skall fungera bra måste den anpassas för vissa skärmupplösningar. Enligt 

statistik från W3C är de vanligaste skärmupplösningarna bland deras besökare 1280*1024 och 

uppåt, men eftersom detta är en hemsida för branschfolk så kan det antas att de har utrusning 

som är bättre än gemene mans (W3Schools, 2016).  Skärmupplösningen har därför anpassats 
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till ett spann mellan 1024*768 och 1920*1080 för att ta hänsyn till användare med eventuellt 

lägre upplösning.  

 

3.3 Programmering 
En kvalitativ undersökning gjordes för att välja ett lämpligt programspråk för projektet. Enligt 

uppdragsdirektivet skall simulatorn kunna köras lokalt i kursdeltagarens webbläsare utan 

behov av serverprogramvara. Ingen installation utöver gratis insticksprogram ska heller 

behöva göras. Utöver kraven i uppdragsdirektivet identifierades tidigt att programspråket 

behöver kunna hantera simpla beräkningar.  

Vid genomförandet av programmeringen valdes därför språken HTML, CSS och JavaScript. 

Valet föll på dessa då de uppfyllde alla de krav på funktionalitet som satts samt att de är 

vedertagna standarder som används i stort sett för allt material på webben (W3C, 2016b). 

Anledningen till att Flash valdes bort beror till stor del på att det är en teknik som är på väg 

bort. Mycket av den funktionalitet som tidigare fanns i Flash har nu mer flyttats till HTML 

och Flash har istället blivit ett verktyg mer inriktat mot spel och video på webben.  

 

3.3.1 Översikt av programmet 
 
Programmet delades upp i två delar där den ena delen är simulatorn och där användaren utför 

mätningar med voltmeter och amperemeter i den simulerade elkretsen. Den andra delen är 

dold för användaren och är den delen som används av kursledaren för att ange de olika 

komponentvärdena och där efter beräknas de värden som skall användas i simulatorn.  

Den delen av programmet som kommer vara tillgänglig för studenten består två sidor, 

likströmskretsen och växelströmskretsen. Dessa består av ett kretsschema samt en multimeter. 

Multimetern är en modell av en så kallad tångmultimeter med vilken potentialmätning utförs 

med två stycken mätprobar och strömmätning utförs genom att tången sätts runt ledaren. I 

kretsschemat finns fasta mätpunkter vilka används för utföra mätningar.  

Anledningen till att beräkningarna görs separat för att användaren inte skall kunna öppna 

källkoden för simulatorn och på så sätt kunna se de olika värden och beräkningar som 

uppgiften syftar till att denne själv skall beräkna med hjälp av de mätningar som görs i 

kretsen. Detta är särskilt viktigt då programmet skall användas vid examinerande moment.  
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3.3.2 HTML / CSS 
 
Grunden till programmet är ett antal html dokument som innehåller alla de statiska element 

som programmet består av.  Elementen ges sedan sin specifika stil genom att importera ett 

externt CSS-dokument.  Fördelen med att använda en extern stilmall är möjligheten att 

använda samma stilmall för ett flertal HTML-dokument, HTML-dokumentet blir mer 

överskådligt samt att förändringar för de olika elementen kan göras i ett och samma 

dokument. Framtida förändringar exempelvis att anpassa programmet för mobila plattformar, 

kan då göras på ett enkelt sätt genom att ersätta den nuvarande stilmallen med en anpassad för 

den tänkta plattformen. 

 

3.3.3 JavaScript 
 
Den dynamiska delen av simulatorn skapas genom att importera javascript-filer till html-

dokumentet. Dessa filer innehåller kod som modifierar HTML- och CSS-koden beroende på 

de val som användaren gör. För att förenkla kodandet används även JavaScript-biblioteket 

jQuery som förenklar modifikation av HTML- och CSS-filerna. 

 

3.3.4 Mappstruktur och filer 
 
För att strukturera och särskilja alla de filer som simulatorn består av läggs alla filer av 

samma typ i samma mapp. Uppdelning har även gjorts mellan back-end och front-end delen 

där vissa filer förekommer flera gånger detta för att på ett enkelt sätt kunna plocka bort back-

end delen och flytta enbart denna till en annan plats, se fig. 3.  
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- Simulator 
o Setup 

 Images 
 CSS 

• Reset.css 
• Style_ac.css 
• Style_dc.css 
• Setup_ac.css 
• Setup_dc.css 

 Script 
• jQuery.min.js 
• Setup_ac.js 
• Setup_dc.js 

 Setup.html 
 Setup_ac.html 

o Images 
 Bilder 

o CSS 
 Reset.css 
 Style_ac.css 
 Style_dc.css 

o Script 
 jQuery.min.js 
 Script_ac.js 
 Script_dc.js 
 Values.js 

o Setup.html 
o Ac.html 

Fig 3. Mappstruktur för elkretssimulatorn. 

 

Programmet består av ett antal olika filer som alla importeras till HTML-dokumentet för den 

specifika sidan.  

- Values.js är ett javascriptprogram som består av de variabler som innehåller de 

mätvärden som beräknats i back end programmet, se bilaga 1. 

- Script_ac.js samt Script_dc.js är javascriptprogram som innehåller all kod som styr 

simulatorn, se bilaga 2 och 3. 

- Reset.css är en stilmall för att säkerställa att alla webbläsare tolkar instruktionerna 

i stilmallarna på samma sätt, se bilaga 4. 

- Style_ac.css samt Style_dc.css är stilmallar för att styra utseendet på simulatorn, se 

bilaga 5 och 6. 

- Setup_ac.css och Setup_dc.css är stilmallar för att styra utseendet på back-end 

delen av simulatorn, se bilaga 7 och 8. 

- Setup_ac.js och Setup_dc.js är javascriptprogram som inehåller kod för back-end 

delen, se bilaga 9 och 10. 
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3.3.5  Spänningsmätning 

Till en början skapades mätpunkter som skulle användas vid mätning av potentialer och 

spänningsfall. För att öka användarvänligheten programmerades mätpunkterna till att ändra 

färg efter vilken mätprob som användaren valt. Varje spänningsfall programmerades för sig 

och kontroll gjordes för att säkerställa att mätinstrumentets display fungerade som tänkt. 

För att rätt mätvärde skall visas i displayen finns det en funktion som körs varje gång en 

mätpunkt markeras. Funktionen består av en If-sats som beroende på vilka mätpunkter som är 

markerade sätter värdet som visas i displayen på multimetern lika med den variabel som finns 

i values.js vid rådande kombination.  

 

3.3.6  Strömmätning 

Även i denna programmering inleddes med att skapa mätpunkter men också att dölja 

mätpunkterna för spänningsmätning. För att underlätta programmeringen gjordes en 

tångamperemter då det annars hade krävts att kretsen brutits upp och användare kopplat in sig 

i kretsen med två mätprobar. Mätpunkterna gjordes röda då svart ansågs vara för diskret. 

 

3.3.7  Resistansmätning 

Då resistansmätning inte skiljer sig nämnvärt från spänningsmätning, när det kommer till att 

placera mätprobarna, programmerades även en resistansmätning. All denna kod sattes som 

kommentarer och därmed körs inte koden av webbläsaren. 

 

3.3.8  Setup 

För att läraren skall kunna ändra komponentvärden och därmed uppgiften i kursen, så 

skapades en sida för setup. Programmet tar emot de värden som läraren vill skall gälla för 

växel- resp. likströmskretsen och genererar sedan kod som skall kopieras in i den fil som körs 

tillsammans med webbsidans kod.  
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3.4 Validering  
3.4.2 W3C validator för koden 

För att verifiera att koden följer de normer som finns samt att uppfylla de krav som 

uppdragsdirektivet ställer har verktyget Markup Validator från W3C Markup Validation 

Service använts (W3C, 2013). Detta verktyg används för att kontrollera validiteten i kod 

skriven i HTML samt CSS.  

 

3.4.3 Validering av värdena  

För att säkerställa att mätvärdena som beräknas och används i simulatorn är korrekta skall 

dessa enligt uppdragsdirektivet valideras mot värden från datorprogrammet OrCad. OrCad är 

ett program där användaren kan bygga elkretsar och testa dessa. För att säkerställa att 

beräkningarna stämmer byggs därför kretsar upp i OrCad för att sedan få fram en tabell över 

de olika mätvärdena beräknade av programmet. Sedan jämförs de beräknade värdena mot de 

från OrCad. 
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4 Resultat 

Resultatet av projektet är en elkretssimulator som uppfyller uppdragsdirektivets 

funktionskrav. Nedan redovisas resultaten på de funktionskrav som stipulerades.  

 

4.1 Potentialmätning 
 
Vid potentialmätning måste användaren markera en mätpunkt med den röda mätproben och 

en med den svarta mätproben för mäta potentialen mellan dessa punkter.  När någon av de två 

mätprobarna markeras byter mätpunkterna färg, men en markerad mätpunkt behåller den färg 

som den har fram tills dess att den avmarkeras.  

 

4.2 Strömmätning 
 
När användaren byter funktion på multimetern till strömmätning döljs mätprobarn och alla 

mätpunkter ges färgen röd. Vid strömmätning simuleras en s.k. tångamperemeter som sätts 

runt ledaren. Till skillnad från en konventionell amperemeter behöver den inte seriekopplas i 

kretsen. För att utföra en strömmätning markeras enbart en mätpunkt, försöker användaren 

välja mer än en punkt tillåter inte programmet detta.  När mätpunkten markeras kontrollerar 

programmet vilken mätpunkt som är markerad och presenterar strömmen i denna punkt på 

displayen.  

 

4.3 Resistansmätning 
 
I programmet finns det även en resistansmätare programmerad. Men alla funktioner för denna 

är satta som kommentarer och kan där med inte köras. Den fungerar på samma sätt som 

voltmetern med enda skillnaden att istället för potentialskillnaden så presenteras resistansen 

mellan de två punkterna istället. 
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4.4 Setup 
 
Den del av programmet där kursledaren anger komponentvärden för kretsarna och beräknar 

de olika mätvärdena består även den av två delar en för likströmskretsen och en för 

växelspänningskretsen. Värdena matas in i rätt enhet i textboxar och när knappen ”beräkna” 

klickas hämtar programmet dessa värden och gör om dom till integer (heltal) eller float 

(flyttal) beroende på vilket som används i beräkningarna. Beräkningarna utförs sedan enligt 

de formler som finns i metod-delen. När beräkningarna är utförda skrivs spänningsfallen och 

strömmarna ut i en variabellista som användaren kopierar och klistrar in i dokumentet 

values.js. 

 
4.5 Funktion på skärmupplösningar 

Simulatorn fungerar på de skärmupplösningar som specificerats i punkt 3.2.2.  

 

4.6 Validering av mätvärden 

Resultatet från valideringen av mätvärdena visar att simulatorn utför korrekta beräkningar av 

såväl strömmar och spänningar. En jämförelse mellan de egna beräkningar och 

elkretssimulatorn OrCad, se bilaga 15 

4.7       Manualer 

De manualer som tagits fram för kursdeltagare och kursledare är kortfattade instruktioner om 

programmets funktion och handhavande. Manualerna är åtkomliga direkt i simulatorn och 

setup-delen under menyvalet hjälp.  
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4.8  Validering av programkoden 

Resultatet från valideringen, se tabell 2, visar att koden inte innehåller några fel och således 

följer de standarder och normer som finns.  

 Tabell 2. Valideringsresultat för HTML5- och CSS-kod 

FILNAMN VALIDERINGSRESULTAT 

INDEX.HTML Document checking completed. No errors or warnings to show. 

AC.HTML Document checking completed. No errors or warnings to show. 

SETUP.HTML Document checking completed. No errors or warnings to show. 

SETUP_AC.HTML Document checking completed. No errors or warnings to show. 

RESET.CSS Document checking completed. No errors or warnings to show. 

STYLE_AC.CSS Document checking completed. No errors or warnings to show. 

STYLE_DC.CSS Document checking completed. No errors or warnings to show. 

SETUP_AC.CSS Document checking completed. No errors or warnings to show. 

SETUP_DC.CSS Document checking completed. No errors or warnings to show. 
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5 Diskussion 

Syftet med detta projekt var att skapa en elkretssimulator för Sjöfartshögskolans räkning. 

Arbetet har sin grund i det uppdragsdirektiv som gavs till oss där ramar och krav på den 

slutgiltiga produkten tydligt klarläggs. När vi tog oss an projektet hade vi sedan tidigare 

erfarenhet inom både programmering och design för webben. Tillsammans med våra 

kunskaper inom elteknik ansåg vi oss kapabla att ta oss an uppgiften.  

Projektet delades in i två faser. Den första fasen är en teoridel där en introduktion till de 

områden som projektet berör. Detta för att skapa en tydligare bild om hur projektet skulle 

genomföras i praktiken. De undersökningar som gjordes bidrog till att göra arbetet mer 

strukturerat. Detta underlättade arbetet och skapade en större överblick av de problem som 

behövde lösas. Undersökningen försvårades till viss del då det var svårt att få tag i statistik. 

Mycket av statistiken som finns för exempelvis vilka webbläsare och skärmupplösningar som 

används baseras på besökare till en specifik webbplats och ger ingen enhetlig bild. 

Den andra fasen av projektet är den del där projektet genomförs. Här används teorin från 

första delen för att skapa simulatorn enligt uppdragsdirektivets riktlinjer. De stora bitarna här 

är framförallt beräkningarna som används, dels i programmeringen av simulatorn men även 

för att kontrollera att den samma fungerar korrekt.  

Programmeringen utfördes etappvis och inledningsvis utformades multimetern och dess 

funktioner. Där efter formgavs simulatorn och alla funktioner sattes samman. Till en början 

var tanken att den beräknande delen av programmet skulle integreras i koden för simulatorn 

och dölja dessa funktioner genom att kryptera källkoden. Anledningen till att den istället lades 

separat var för att säkerställa att studenterna inte kommer åt den beräknande delen av koden. 

I efterhand kan ses att en del saker kunde gjorts bättre i programmeringen. Ett exempel på 

detta är att inte ha de två kretsarna som kopior av varandra utan istället ha programmerat 

dessa integrerat med varandra. Detta hade reducerat mängden kod och felsökning samt att 

ändringar hade kunnat göras på ett enklare sätt. Men att ändra på det i efterhand skulle kräva 

mycket arbete då det hade krävts att en ny grundprincip byggts upp. Simulatorn hade kunnat 

göras mer användarvänlig genom att mätpunkter kunnat markeras utan att avmarkera redan 

aktiva mätpunkter.   
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5.1 Vidare arbete 
Förslag till vidare utveckling är att: 

• utöka funktioner så simulatorn kan användas i fler kursmoment, bland annat med ett 

oscilloskop där kursdeltagarna bereds möjlighet att utföra mer avancerade mätningar i 

växelströmskretsen.  

• setup-delen kan utvecklas så kursledaren har möjlighet att lägga till och ta bort 

komponenter i kretsarna och välja vilken typ av komponenter som skall finnas.  

• anpassa simulatorn för mobila plattformar så som surfplattor och smartphones. 
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Bilaga 1 
 

Values.js 
 

 

/* ********************************************************************* 

 Här under skall variablerna för DC-kretsen från Setup filen klistras in 

 ***********************************************************************/ 

 

 

 var uf_ab = 6.966; 

 var uf_ac = 9.731; 

 var uf_ae = 10.046; 

 var uf_ag = 11.303; 

 var uf_ah = 12; 

 var uf_bc = 2.765; 

 var uf_be = 3.080; 

 var uf_bg = 4.337; 

 var uf_bh = 5.034; 

 var uf_ce = 0.314; 

 var uf_cg = 1.572; 

 var uf_ch = 2.268; 

 var uf_eg= 1.257; 

 var uf_eh = 1.954; 

 var uf_gh = 0.697; 

 

 var i_a = 17.861; 

 var i_b = 12.570; 

 var i_c = 8.735; 

 

/* ******************************************************* 

 ********************************************************* 



 *********************************************************/ 

 

 

 /* ********************************************************************* 

  Här under skall variablerna för AC-kretsen från Setup filen klistras in 

  ***********************************************************************/ 

 

  var u_ab = 6.247; 

  var u_bc = 3.524; 

  var u_cd = 0.287; 

  var u_de = 0.510; 

  var u_ef = 1.602; 

  var u_fg = 0.625; 

  var u_ag = 12; 

 

  var itot = 16.019; 

 

 /* ******************************************************* 

  ********************************************************* 

  *********************************************************/} 



Bilaga 2 
 

Script_ac.js 
 

 

 /* Globala variabler som används av flera funktioner   */ 

 

var b_probe = 0; // 1/0 beroende på om svarta proben är markerad 

var r_probe = 0; // 1/0 beroende på om röda proben är markerad 

var volt = 1; // 1/0 beroende på voltmeter-funktionen 

var amp = 0; // 1/0 beroende på amperemeter-funktionen 

var ohm = 0; // 1/0 beroende på ohmmeter-funktionen 

 

var update = setInterval(function(){ display(); }, 10); // Uppdatera skärmen på multimetern med 

intervall på 10ms 

 

 /* Funktioner som körs när röd probe klickas   */ 

 

function redprobe_click() { 

redprobe(); 

colortoggle(); 

} 

 

/* Funktioner som körs när svart probe klickas   */ 

 

function blackprobe_click() { 

blackprobe(); 

colortoggle(); 

} 

 

/* Funktioner som körs när voltmeter knappen klickas och variabler sätts för att hålla koll på vilken 

funktion som är aktiv   */ 

 



function volt_click() { 

volt = 1; 

amp = 0; 

ohm = 0; 

changefunction(); 

uncheck_all(); 

} 

 

/* Funktioner som körs när amperemeter knappen klickas och variabler sätts för att hålla koll på vilken 

funktion som är aktiv   */ 

 

function amp_click() { 

  volt = 0; 

  amp = 1; 

  ohm = 0; 

  changefunction(); 

  uncheck_all(); 

  } 

 

  /* Funktioner som körs när ohmmeter knappen klickas och variabler sätts för att hålla koll på vilken 

funktion som är aktiv 

  Används ej, men ta bort kommentarer för att aktivera   */ 

 

/*  function ohm_click() { 

    volt = 0 

    amp = 0 

    ohm = 1 

    changefunction(); 

    uncheck_all(); 

  }*/ 

 

  /* Funktion för att avmarkera alla mätpunkter, används när funktionen skiftas på multimetern  */ 

 



  function uncheck_all(){ 

    $('#c1, #c2, #c3, #c4, #c5, #c6, #c7').prop('checked', false); 

  } 

 

/* Funktionen håller koll på vilka mätpunkter som är markerade och vilket läge multimetern står i, 

skriver därefter ut rätt värde i displayen */ 

 

function display() { 

 

  var total = 0; 

  var c1 = $('#c1')[0]; 

  var c2 = $('#c2')[0]; 

  var c3 = $('#c3')[0]; 

  var c4 = $('#c4')[0]; 

  var c5 = $('#c5')[0]; 

  var c6 = $('#c6')[0]; 

  var c7 = $('#c7')[0]; 

 

 

  /* Nedan: Värden som presenteras beroende på vilka mätpunkter som är aktiverade vid 

spänningsmätning   */ 

 

  if (volt === 1) { 

 

    if (c1.checked && c2.checked) 

      { total = u_ab.toFixed(3);} 

 

    if (c1.checked && c3.checked) 

      { total = (u_ab+u_bc).toFixed(3);} 

 

    if (c1.checked && c4.checked) 

    { total = (u_ab+u_bc+u_cd).toFixed(3);} 

 



    if (c1.checked && c5.checked) 

    { total = (u_ab+u_bc+u_cd+u_de).toFixed(3);} 

 

    if (c1.checked && c6.checked) 

    { total = (u_ab+u_bc+u_cd+u_de+u_ef).toFixed(3);} 

 

    if (c1.checked && c7.checked) 

    { total = (u_ag).toFixed(3);} 

 

 

    if (c2.checked && c3.checked) 

    { total = u_bc.toFixed(3);} 

 

    if (c2.checked && c4.checked) 

    { total = (u_bc+u_cd).toFixed(3);} 

 

    if (c2.checked && c5.checked) 

    { total = (u_bc+u_cd+u_de).toFixed(3);} 

 

    if (c2.checked && c6.checked) 

    { total = (u_bc+u_cd+u_de+u_ef).toFixed(3);} 

 

    if (c2.checked && c7.checked) 

    { total = (u_bc+u_cd+u_de+u_ef+u_fg).toFixed(3);} 

 

 

    if (c3.checked && c4.checked) 

    { total = u_cd.toFixed(3);} 

 

    if (c3.checked && c5.checked) 

    { total = (u_cd+u_de).toFixed(3);} 

 



    if (c3.checked && c6.checked) 

    { total = (u_cd+u_de+u_ef).toFixed(3);} 

 

    if (c3.checked && c7.checked) 

    { total = (u_cd+u_de+u_ef+u_fg).toFixed(3);} 

 

 

    if (c4.checked && c5.checked) 

    { total = u_de.toFixed(3);} 

 

    if (c4.checked && c6.checked) 

    { total = (u_de+u_ef).toFixed(3);} 

 

    if (c4.checked && c7.checked) 

    { total = (u_de+u_ef+u_fg).toFixed(3);} 

 

 

    if (c5.checked && c6.checked) 

    { total = u_ef.toFixed(3);} 

 

    if (c5.checked && c7.checked) 

    { total = (u_ef+u_fg).toFixed(3);} 

 

 

    if (c6.checked && c7.checked) 

    { total = u_fg.toFixed(3);} 

 

  } 

/* Nedan: Värden som presenteras beroende på vilken mätpunkt som är aktiverade vid strömmätning   

*/ 

 

if (amp === 1) { 

 



  if (c1.checked || c2.checked || c3.checked || c4.checked || c5.checked || c6.checked || c7.checked) 

  { total = itot;} 

 

} 

 

/* Nedan: Värden som presenteras beroende på vilken mätpunkt som är aktiverade vid strömmätning 

Används ej, ta bort kommentarer och lägg till variabler r 1-15 i toppen på dokumentet för att aktivera   

*/ 

 

/* 

if (ohm === 1) { 

 

  if (c1.checked && c2.checked) 

  { total = r1} 

 

  if (c1.checked && c3.checked) 

  { total = r2} 

 

  if (c1.checked && c4.checked) 

    { total = r3 } 

 

  if (c1.checked && c5.checked) 

  { total = r4} 

 

  if (c1.checked && c6.checked) 

  { total = r5} 

 

 

  if (c2.checked && c3.checked) 

  { total = r6} 

 

  if (c2.checked && c4.checked) 

  { total = r7} 



 

  if (c2.checked && c5.checked) 

  { total = r8} 

 

  if (c2.checked && c6.checked) 

  { total = r9} 

 

 

  if (c3.checked && c4.checked) 

  { total = r10} 

 

  if (c3.checked && c5.checked) 

  { total = r11} 

 

  if (c3.checked && c6.checked) 

  { total = r12} 

 

 

  if (c4.checked && c5.checked) 

  { total = r13} 

 

  if (c4.checked && c6.checked) 

  { total = r14} 

 

 

  if (c5.checked && c6.checked) 

  { total = r15} 

} */ 

 

  $('#displaytext').html(total); // Skriver ut värdet i display 

} 

 



 

 

/* Funktionen nedan håller koll på hur många mätpunkter som är markerade och tillåter maximalt 1 

röd och en svart vid volt/ohm 

och enbart en punkt vid strömmätning.   */ 

 

 

function KeepCount() { 

  var Count_r = 0; // Variabeln som håller koll på hur många röd boxar som är i klickade 

  var Count_b = 0; // Variabeln som håller koll på hur många svarta boxar som är i klickade 

  var Count_a = 0; // Variabeln som håller koll på hur många boxar som är markerade vid 

strömmätning 

 

 

 

  if (volt === 1) { 

 

      colortoggle(); 

 

      if (document.attachmentpoints.c1.checked && document.attachmentpoints.c1.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_r = Count_r + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c2.checked && document.attachmentpoints.c2.getAttribute('class') 

=== 'box' ) //Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_r = Count_r + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c3.checked && document.attachmentpoints.c3.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_r = Count_r + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c4.checked && document.attachmentpoints.c4.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_r = Count_r + 1;} 



 

      if (document.attachmentpoints.c5.checked && document.attachmentpoints.c5.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_r = Count_r + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c6.checked && document.attachmentpoints.c6.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_r = Count_r + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c7.checked && document.attachmentpoints.c7.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_r = Count_r + 1;} 

 

 

      if (document.attachmentpoints.c1.checked && document.attachmentpoints.c1.getAttribute('class') 

!== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_b = Count_b + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c2.checked && document.attachmentpoints.c2.getAttribute('class') 

!== 'box' ) //Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_b = Count_b + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c3.checked && document.attachmentpoints.c3.getAttribute('class') 

!== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_b = Count_b + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c4.checked && document.attachmentpoints.c4.getAttribute('class') 

!== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_b = Count_b + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c5.checked && document.attachmentpoints.c5.getAttribute('class') 

!== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_b = Count_b + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c6.checked && document.attachmentpoints.c6.getAttribute('class') 

!== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 



      {Count_b = Count_b + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c7.checked && document.attachmentpoints.c7.getAttribute('class') 

!== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_b = Count_b + 1;} 

 

      if (Count_b === 2 || Count_r === 2) 

      {return false; } 

 

  } 

 

  if (amp === 1) { 

 

      if (document.attachmentpoints.c1.checked && document.attachmentpoints.c1.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_a = Count_a + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c2.checked && document.attachmentpoints.c2.getAttribute('class') 

=== 'box' ) //Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_a = Count_a + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c3.checked && document.attachmentpoints.c3.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_a = Count_a + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c4.checked && document.attachmentpoints.c4.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_a = Count_a + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c5.checked && document.attachmentpoints.c5.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_a = Count_a + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c6.checked && document.attachmentpoints.c6.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 



      {Count_a = Count_a + 1;} 

 

      if (document.attachmentpoints.c7.checked && document.attachmentpoints.c7.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

      {Count_a = Count_a + 1;} 

 

      if (Count_a === 2) 

      {return false; } // Om variabeln blir lika med 3 så retunerar programet false och lådan bockas inte 

för 

 

 

  } 

 

  } 

 

 

/* Funktionen nedan justerar färgen på mätpunkterna beroende på om röd eller svart mätprobe är 

markerad   */ 

 

function colortoggle()   { 

 

if (r_probe == 1 ){ 

 

  if (!document.attachmentpoints.c1.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c1').attr('class', 'box');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c2.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c2').attr('class', 'box');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c3.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c3').attr('class', 'box');} 



 

  if (!document.attachmentpoints.c4.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c4').attr('class', 'box');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c5.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c5').attr('class', 'box');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c6.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c6').attr('class', 'box');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c7.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c7').attr('class', 'box');} 

 

  } 

 

  if (b_probe == 1 ) { 

 

  if (!document.attachmentpoints.c1.checked) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c1').attr('class', 'box2');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c2.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c2').attr('class', 'box2');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c3.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c3').attr('class', 'box2');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c4.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 



  {$('#c4').attr('class', 'box2');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c5.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c5').attr('class', 'box2');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c6.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c6').attr('class', 'box2');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c7.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c7').attr('class', 'box2');} 

 

  } 

 

} 

/* Funktionen nedan skiftar utseende på den röda mätproben beroende på om den är markerad eller ej. 

Sätter även variabeln r_probe till 1 för att kunna användas i andra funktioner   */ 

 

function redprobe(){ 

 

      if (r_probe === 0 && b_probe === 0){ 

        r_probe = 1; 

 

      $('#redprobe').toggleClass('redprobe_active'); 

    } 

 

    else if (b_probe === 1){ 

        r_probe = 1; 

        b_probe = 0; 

      $('#redprobe').toggleClass('redprobe_active'); 

      $('#blackprobe').toggleClass('blackprobe_active'); 



    } 

 

} 

 

/* Funktionen nedan skiftar utseende på den svarta mätproben beroende på om den är markerad eller 

ej. 

Sätter även variabeln b_probe till 1 för att kunna användas i andra funktioner   */ 

 

function blackprobe(){ 

 

      if (b_probe === 0 && r_probe === 0){ 

          b_probe = 1; 

 

        $('#blackprobe').toggleClass('blackprobe_active'); 

      } 

 

      else if (r_probe === 1  ){ 

        b_probe = 1; 

        r_probe = 0; 

        $('#redprobe').toggleClass('redprobe_active'); 

        $('#blackprobe').toggleClass('blackprobe_active'); 

      } 

 

} 

 

 

/* Funktionen nedan justerar utseende på multimeter och mätpunkter när funktionen på multimetern 

ändra. 

Funktion för resistansmätning inlagd men används ej   */ 

 

function changefunction(){ 

 

      /*Voltmeter*/ 



      if (volt === 1){ 

      $('#multimeter').attr('class', 'w_probes'); // Visar sladdarna till mätprobarna 

      $("#redprobe, #blackprobe").show(); //Visar objekt som döljs vid strömmätning 

      $('#voltmeter').attr('class', 'active'); // Knappen "V" på multimeten blir svart 

      $('#amperemeter, #ohmmeter').attr('class', 'passive'); // Knappen "A" och "ohm" på multimetern 

blir grå 

 

      /*Beroende på om den röda eller svarta proben var markerad när byte till A-meter sker så återställs 

här rätt färg på mätpunkterna*/ 

        if (b_probe == 1){ 

          $('#c1, #c2, #c3, #c4, #c5, #c6, #c7, #c8').attr('class', 'box2'); 

        } 

 

        if (r_probe == 1){ 

          $('#c1, #c2, #c3, #c4, #c5, #c6, #c7, #c8').attr('class', 'box'); 

        } 

  } 

 

        /*Amperemeter*/ 

      if (amp === 1){ 

        $('#multimeter').attr('class', 'wo_probes'); // Byter utseende på multimeter till "öppen" strömtång 

        $("#redprobe, #blackprobe").hide(); // Döljer probarna, sladdarna och mtpunkter 

        $('#voltmeter, #ohmmeter').attr('class', 'passive'); // Gör knapparna för V & Ohm grå 

        $('#amperemeter').attr('class', 'active'); // Gör A knappen svart 

 

        $('#c1, #c2, #c3, #c4, #c5, #c6, #c7, #c8').attr('class', 'box'); // Gör alal mätpunkter röda 

      } 

 

      /*Ohmmeter*/ 

      if (ohm === 1){ 

        $('#multimeter').attr('class', 'w_probes'); // Visar hela multimetern 

        $("#redprobe, #blackprobe, #c7, #c8").show(); //Visar objekt som döljs vid strömmätning 

        $('#voltmeter, #amperemeter').attr('class', 'passive '); // Gör V & A grå 



        $('#ohmmeter').attr('class', 'active'); // Gör "ohm" knappen svart 

 

        $('#c2,#c5').css("margin-left", "302px"); // Justerar placeringen av punkterna c2, c5 

        $('#c3, #c4').css("margin-left", "557px"); // Justerar placeringen av punkterna c3, c4 

 

        /*Beroende på om den röda eller svarta proben var markerad när byte till A-meter sker så 

återställs här rätt färg på mätpunkterna*/ 

          if (b_probe == 1){ 

            $('#c1, #c2, #c3, #c4, #c5, #c6, #c7, #c8').attr('class', 'box2'); 

          } 

 

          if (r_probe == 1) 

          { $('#c1, #c2, #c3, #c4, #c5, #c6, #c7, #c8').attr('class', 'box'); } 

      } 

} 

 

 

/*Funktioner för att öppna och stänga hjälprutan*/ 

 

function show_help(){ 

  $("#helptop, #helptext, #helpbanner").show(); 

} 

 

function hide_help(){ 

  $("#helptop, #helptext, #helpbanner").hide(); 

} 



Bilaga 3 
 

Script_dc.js 
 

/* Globala variabler som används av flera funktioner   */ 

 

var b_probe = 0; // 1/0 beroende på om svarta proben är markerad 

var r_probe = 0; // 1/0 beroende på om röda proben är markerad 

var volt = 1; // 1/0 beroende på voltmeter-funktionen 

var amp = 0; // 1/0 beroende på amperemeter-funktionen 

var ohm = 0; // 1/0 beroende på ohmmeter-funktionen 

 

var update = setInterval(function(){display();},10); // Uppdatera skärmen på multimetern med intervall 

på 10ms 

 

 /* Funktioner som körs när röd probe klickas   */ 

 

function redprobe_click() { 

redprobe(); 

colortoggle(); 

} 

 

/* Funktioner som körs när svart probe klickas   */ 

 

function blackprobe_click() { 

blackprobe(); 

colortoggle(); 

} 

 

/* Funktioner som körs när voltmeter knappen klickas och variabler sätts för att hålla koll på vilken 

funktion som är aktiv   */ 

 

function volt_click() { 



volt = 1; 

amp = 0; 

ohm = 0; 

changefunction(); 

uncheck_all(); 

} 

 

/* Funktioner som körs när amperemeter knappen klickas och variabler sätts för att hålla koll på vilken 

funktion som är aktiv   */ 

 

function amp_click() { 

  volt = 0; 

  amp = 1; 

  ohm = 0; 

  changefunction(); 

  uncheck_all(); 

  } 

 

  /* Funktioner som körs när ohmmeter knappen klickas och variabler sätts för att hålla koll på vilken 

funktion som är aktiv 

  Används ej, men ta bort kommentarer för att aktivera   */ 

 

/*  function ohm_click() { 

    volt = 0 

    amp = 0 

    ohm = 1 

    changefunction(); 

    uncheck_all(); 

  }*/ 

 

  /* Funktion för att avmarkera alla mätpunkter, används när funktionen skiftas på multimetern  */ 

 

function uncheck_all(){ 



  $('#c1, #c2, #c3, #c4, #c5, #c6, #c7, #c8').prop('checked', false); 

} 

 

/* Funktionen håller koll på vilka mätpunkter som är markerade och vilket läge multimetern står i, 

skriver därefter ut rätt värde i displayen */ 

 

function display() { 

 

    var total = 0; 

    var c1 = $('#c1')[0]; 

    var c2 = $('#c2')[0]; 

    var c3 = $('#c3')[0]; 

    var c4 = $('#c4')[0]; 

    var c5 = $('#c5')[0]; 

    var c6 = $('#c6')[0]; 

    var c7 = $('#c7')[0]; 

    var c8 = $('#c8')[0]; 

 

 

/* Nedan: Värden som presenteras beroende på vilka mätpunkter som är aktiverade vid 

spänningsmätning   */ 

 

if (volt === 1) { 

 

  if (c1.checked && c2.checked) 

  { total = uf_ab;} 

 

  if ((c1.checked && c3.checked) || (c1.checked && c7.checked)) 

  { total = uf_ac;} 

 

  if ((c1.checked && c4.checked) || (c1.checked && c8.checked)) 

    { total = uf_ae;} 

 



  if (c1.checked && c5.checked) 

  { total = uf_ag;} 

 

  if (c1.checked && c6.checked) 

  { total = uf_ah;} 

 

 

  if ((c2.checked && c3.checked) || (c2.checked && c7.checked)) 

  { total = uf_bc;} 

 

  if ((c2.checked && c4.checked) || (c2.checked && c8.checked)) 

  { total = uf_be;} 

 

  if (c2.checked && c5.checked) 

  { total = uf_bg;} 

 

  if (c2.checked && c6.checked) 

  { total = uf_bh;} 

 

 

  if ((c3.checked && c7.checked) || (c4.checked && c8.checked)) 

  { total = 0;} 

 

  if ((c3.checked || c7.checked) && (c4.checked || c8.checked)) 

  { total = uf_ce;} 

 

  if ((c3.checked || c7.checked) && c5.checked) 

  { total = uf_cg;} 

 

  if ((c3.checked || c7.checked) && c6.checked) 

  { total = uf_ch;} 

 



 

  if ((c4.checked || c8.checked) && c5.checked) 

  { total = uf_eg;} 

 

  if ((c4.checked || c8.checked) && c6.checked) 

  { total = uf_eh;} 

 

 

  if (c5.checked && c6.checked) 

  { total = uf_gh;} 

 

} 

 

/* Nedan: Värden som presenteras beroende på vilken mätpunkt som är aktiverade vid strömmätning   

*/ 

 

if (amp === 1) { 

 

  if (c1.checked) 

  { total = i_a;} 

 

  if (c2.checked) 

  { total = i_b;} 

 

  if (c3.checked) 

    { total = i_c;} 

 

  if (c4.checked) 

  { total = i_b;} 

 

  if (c5.checked) 

  { total = i_a;} 

 



  if (c6.checked) 

  { total = i_a;} 

} 

 

/* Nedan: Värden som presenteras beroende på vilken mätpunkt som är aktiverade vid strömmätning 

Används ej, ta bort kommentarer och lägg till variabler r 1-15 i toppen på dokumentet för att aktivera   

*/ 

 

/* 

if (ohm === 1) { 

 

  if (c1.checked && c2.checked) 

  { total = r1;} 

 

  if (c1.checked && c3.checked) 

  { total = r2;} 

 

  if (c1.checked && c4.checked) 

    { total = r3;} 

 

  if (c1.checked && c5.checked) 

  { total = r4;} 

 

  if (c1.checked && c6.checked) 

  { total = r5;} 

 

 

  if (c2.checked && c3.checked) 

  { total = r6;} 

 

  if (c2.checked && c4.checked) 

  { total = r7;} 

 



  if (c2.checked && c5.checked) 

  { total = r8;} 

 

  if (c2.checked && c6.checked) 

  { total = r9;} 

 

 

  if (c3.checked && c4.checked) 

  { total = r10;} 

 

  if (c3.checked && c5.checked) 

  { total = r11;} 

 

  if (c3.checked && c6.checked) 

  { total = r12;} 

 

 

  if (c4.checked && c5.checked) 

  { total = r13;} 

 

  if (c4.checked && c6.checked) 

  { total = r14;} 

 

 

  if (c5.checked && c6.checked) 

  { total = r15;} 

} */ 

 

  $('#displaytext').html(total); // Skriver ut värdet i display 

} 

 

 



 

/* Funktionen nedan håller koll på hur många mätpunkter som är markerade och tillåter maximalt 1 

röd och en svart vid volt/ohm 

och enbart en punkt vid strömmätning.   */ 

 

 

function KeepCount() { 

  var Count_r = 0;// Variabeln som håller koll på hur många röd boxar som är i klickade 

  var Count_b = 0; // Variabeln som håller koll på hur många svarta boxar som är i klickade 

  var Count_a = 0; // Variabeln som håller koll på hur många boxar som är markerade vid 

strömmätning 

 

 

 

if (volt === 1) { 

 

    colortoggle(); 

 

    if (document.attachmentpoints.c1.checked && document.attachmentpoints.c1.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_r = Count_r + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c2.checked && document.attachmentpoints.c2.getAttribute('class') 

=== 'box' ) //Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_r = Count_r + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c3.checked && document.attachmentpoints.c3.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_r = Count_r + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c4.checked && document.attachmentpoints.c4.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_r = Count_r + 1;} 

 



    if (document.attachmentpoints.c5.checked && document.attachmentpoints.c5.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_r = Count_r + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c6.checked && document.attachmentpoints.c6.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_r = Count_r + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c7.checked && document.attachmentpoints.c7.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_r = Count_r + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c8.checked && document.attachmentpoints.c8.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_r = Count_r + 1;} 

 

 

 

    if (document.attachmentpoints.c1.checked && document.attachmentpoints.c1.getAttribute('class') 

!== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_b = Count_b + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c2.checked && document.attachmentpoints.c2.getAttribute('class') 

!== 'box' ) //Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_b = Count_b + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c3.checked && document.attachmentpoints.c3.getAttribute('class') 

!== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_b = Count_b + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c4.checked && document.attachmentpoints.c4.getAttribute('class') 

!== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_b = Count_b + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c5.checked && document.attachmentpoints.c5.getAttribute('class') 

!== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 



    {Count_b = Count_b + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c6.checked && document.attachmentpoints.c6.getAttribute('class') 

!== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_b = Count_b + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c7.checked && document.attachmentpoints.c7.getAttribute('class') 

!== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_b = Count_b + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c8.checked && document.attachmentpoints.c8.getAttribute('class') 

!== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_b = Count_b + 1;} 

 

 

    if (Count_b === 2 || Count_r === 2) 

    { return false;} 

 

} 

 

if (amp === 1) { 

 

    if (document.attachmentpoints.c1.checked && document.attachmentpoints.c1.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_a = Count_a + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c2.checked && document.attachmentpoints.c2.getAttribute('class') 

=== 'box' ) //Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_a = Count_a + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c3.checked && document.attachmentpoints.c3.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_a = Count_a + 1;} 

 



    if (document.attachmentpoints.c4.checked && document.attachmentpoints.c4.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_a = Count_a + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c5.checked && document.attachmentpoints.c5.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_a = Count_a + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c6.checked && document.attachmentpoints.c6.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_a = Count_a + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c7.checked && document.attachmentpoints.c7.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_a = Count_a + 1;} 

 

    if (document.attachmentpoints.c8.checked && document.attachmentpoints.c8.getAttribute('class') 

=== 'box' ) // Variabeln ökar med 1 om lådan bockas för 

    {Count_a = Count_a + 1;} 

 

    if (Count_a === 2) 

    { return false; } // Om variabeln blir lika med 3 så retunerar programet false och lådan bockas inte 

för 

 

 

} 

 

} 

 

 

/* Funktionen nedan justerar färgen på mätpunkterna beroende på om röd eller svart mätprobe är 

markerad   */ 

 

function colortoggle()   { 

 



if (r_probe === 1 ){ 

 

  if (!document.attachmentpoints.c1.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c1').attr('class', 'box');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c2.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c2').attr('class', 'box');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c3.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c3').attr('class', 'box');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c4.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c4').attr('class', 'box');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c5.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c5').attr('class', 'box');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c6.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c6').attr('class', 'box');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c7.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c7').attr('class', 'box');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c8.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c8').attr('class', 'box');} 

 

  } 



 

  if (b_probe === 1 ) { 

 

  if (!document.attachmentpoints.c1.checked) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c1').attr('class', 'box2');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c2.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c2').attr('class', 'box2');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c3.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c3').attr('class', 'box2');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c4.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c4').attr('class', 'box2');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c5.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c5').attr('class', 'box2');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c6.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c6').attr('class', 'box2');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c7.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c7').attr('class', 'box2');} 

 

  if (!document.attachmentpoints.c8.checked ) // Om variabeln är 1 byts färgen på proben till svart 

såvida boxen inte är förbockad 

  {$('#c8').attr('class', 'box2');} 

 



  } 

 

} 

 

/* Funktionen nedan skiftar utseende på den röda mätproben beroende på om den är markerad eller ej. 

Sätter även variabeln r_probe till 1 för att kunna användas i andra funktioner   */ 

 

function redprobe(){ 

 

      if (r_probe === 0 && b_probe === 0){ 

        r_probe = 1; 

 

      $('#redprobe').toggleClass('redprobe_active'); 

    } 

 

    else if (b_probe === 1){ 

        r_probe = 1; 

        b_probe = 0; 

      $('#redprobe').toggleClass('redprobe_active'); 

      $('#blackprobe').toggleClass('blackprobe_active'); 

    } 

 

} 

 

/* Funktionen nedan skiftar utseende på den svarta mätproben beroende på om den är markerad eller 

ej. 

Sätter även variabeln b_probe till 1 för att kunna användas i andra funktioner   */ 

 

function blackprobe(){ 

 

      if (b_probe === 0 && r_probe === 0){ 

          b_probe = 1; 

 



        $('#blackprobe').toggleClass('blackprobe_active'); 

      } 

 

      else if (r_probe === 1  ){ 

        b_probe = 1; 

        r_probe = 0; 

        $('#redprobe').toggleClass('redprobe_active'); 

        $('#blackprobe').toggleClass('blackprobe_active'); 

      } 

 

} 

 

 

/* Funktionen nedan justerar utseende på multimeter och mätpunkter när funktionen på multimetern 

ändras. 

Funktion för resistansmätning inlagd men används ej   */ 

 

function changefunction(){ 

 

      /*Voltmeter*/ 

      if (volt === 1){ 

      $('#multimeter').attr('class', 'w_probes'); // Visar sladdarna till mätprobarna 

      $("#redprobe, #blackprobe, #c7, #c8").show(); //Visar objekt som döljs vid strömmätning 

      $('#voltmeter').attr('class', 'active'); // Knappen "V" på multimeten blir svart 

      $('#amperemeter, #ohmmeter').attr('class', 'passive'); // Knappen "A" och "ohm" på multimetern 

blir grå 

 

      $('#c2,#c5').css("margin-left", "302px"); // Justerar placeringen av punkterna c2, c5 

      $('#c3, #c4').css("margin-left", "557px"); // Justerar placeringen av punkterna c3, c4 

 

      /*Beroende på om den röda eller svarta proben var markerad när byte till A-meter sker så återställs 

här rätt färg på mätpunkterna*/ 

        if (b_probe == 1){ 



          $('#c1, #c2, #c3, #c4, #c5, #c6, #c7, #c8').attr('class', 'box2'); 

        } 

 

        if (r_probe == 1){ 

          $('#c1, #c2, #c3, #c4, #c5, #c6, #c7, #c8').attr('class', 'box'); 

        } 

  } 

 

        /*Amperemeter*/ 

      if (amp === 1){ 

        $('#multimeter').attr('class', 'wo_probes'); // Byter utseende på multimeter till "öppen" strömtång 

        $("#redprobe, #blackprobe, #c7, #c8").hide(); // Döljer probarna, sladdarna och mtpunkter 

        $('#voltmeter, #ohmmeter').attr('class', 'passive'); // Gör knapparna för V & Ohm grå 

        $('#amperemeter').attr('class', 'active'); // Gör A knappen svart 

 

        $('#c1, #c2, #c3, #c4, #c5, #c6, #c7, #c8').attr('class', 'box'); // Gör alal mätpunkter röda 

 

        /*Justerar placeringen på mätpukter för strömmätning*/ 

        $('#c2').css("margin-left", "332px"); 

        $('#c3').css("margin-left", "587px"); 

        $('#c4').css("margin-left", "527px"); 

        $('#c5').css("margin-left", "272px"); 

 

 

 

      } 

 

      /*Ohmmeter*/ 

      if (ohm === 1){ 

        $('#multimeter').attr('class', 'w_probes'); // Visar hela multimetern 

        $("#redprobe, #blackprobe, #c7, #c8").show(); //Visar objekt som döljs vid strömmätning 

        $('#voltmeter, #amperemeter').attr('class', 'passive '); // Gör V & A grå 



        $('#ohmmeter').attr('class', 'active'); // Gör "ohm" knappen svart 

 

        $('#c2,#c5').css("margin-left", "302px"); // Justerar placeringen av punkterna c2, c5 

        $('#c3, #c4').css("margin-left", "557px"); // Justerar placeringen av punkterna c3, c4 

 

        /*Beroende på om den röda eller svarta proben var markerad när byte till A-meter sker så 

återställs här rätt färg på mätpunkterna*/ 

          if (b_probe == 1){ 

            $('#c1, #c2, #c3, #c4, #c5, #c6, #c7, #c8').attr('class', 'box2'); 

          } 

 

          if (r_probe == 1) 

          { $('#c1, #c2, #c3, #c4, #c5, #c6, #c7, #c8').attr('class', 'box'); } 

      } 

} 

 

/*Funktioner för att öppna och stänga hjälprutan*/ 

 

function show_help(){ 

  $("#helptop, #helptext, #helpbanner").show();} 

 

function hide_help(){ 

  $("#helptop, #helptext, #helpbanner").hide();} 



Bilaga 4 
 

Reset.css 

body,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,form,fieldset,input,textarea,p,blockquote,th,td{margin:

0;padding:0;} 

 

table{border-collapse:collapse;border-spacing:0;} 

 

fieldset,img{border:0;} 

 

address,caption,cite,code,dfn,th,var{font-style:normal;font-weight:normal;} 

 

ol,ul {list-style:none;} 

 

caption,th {text-align:left;} 

 

h2,h3,h4,h5,h6{font-size:100%;font-weight:normal;} 

 

q:before,q:after{content:'';} 

 

abbr,acronym {border:0;} 



Bilaga 5 
 

Style_ac.css 

/* CSS Document */ 

 

body 

 { 

 font-family:Georgia, "Times New Roman", Times, serif; 

 font-size: 13px; 

 color: #000000; 

 background-image:url(../images/bg.png); 

 background-color: #ddddd5; 

 background-repeat:repeat-x; 

 background-position: top,left; 

 } 

 

 

 

h1 { 

 font-family:Georgia, "Times New Roman", Times, serif; 

 font-size:32px; 

 color:#000; 

 font-weight:normal;} 

 

 @font-face { 

    font-family: LCD; 

    src: url(../font/LCD-BOLD.TTF); 



} 

 

#helptop { 

position: absolute;; 

width: 100%; 

height: 100%; 

z-index: 2; 

background-color: #000; 

opacity: 0.9; 

display: none; 

} 

 

#helptext { 

position: absolute; 

width: 50%; 

height: 100%; 

z-index: 3; 

background-color: #fff; 

opacity: 1; 

margin-left: 25%; 

border-radius: 25px; 

border: 1px solid; 

display: none; 

} 

 

#helpbanner{ 

 width:100%; 



 height: 50px; 

 background-color: #fff500; 

 margin-top: 30px; 

 display: none; 

} 

 

 

#main { 

 width: 1280px; 

 height: 768px; 

 margin: auto; 

 position: relative; 

} 

 

#logo{ 

 position:absolute; 

 margin-left: 20px; 

 margin-top: 11px; 

} 

 

#menu{ 

 position:absolute; 

 font-family: "Times New Roman", Georgia, Times, serif; 

 font-size: 24px; 

 margin-left: 380px; 

 margin-top: 28px; 

} 



 

a.menu:link, a.menu:visited { 

 font-family: "Times New Roman", Georgia, Times, serif; 

 text-decoration: none; 

 font-size: 24px; 

 color: #000; 

} 

 

a.menu:active, a.menu:hover { 

 font-family: "Times New Roman", Georgia, Times, serif; 

 text-decoration: underline; 

 font-size: 24px; 

 color: #000; 

} 

 

#content { 

 width: 1280px; 

 height: 658px; 

 margin-top: 80px; 

 /*background-color: #ff00cc;*/ 

 position: absolute; 

 } 

 

#circuit { 

 width: 900px; 

 height: 658px; 

 position: absolute; 



 background-image: url( ../images/schema_ac.png); 

 } 

 

#actext { 

 width: 90px; 

 height: 90px; 

 margin-left: 20px; 

 margin-top: 295px; 

 font-family: 'arial'; 

 font-size: 36px; 

 font-weight: bolder; 

 color: #000; 

 position: absolute; 

 text-align: center; 

} 

 

#r1{ 

 margin-left: 145px; 

 margin-top: 77px; 

 position: absolute; 

 width: 90px; 

 height: 31px; 

 background-image: url( ../images/resistor.png); 

 background-repeat: no-repeat; 

} 

 

#r2{ 



 margin-left: 390px; 

 margin-top: 77px; 

 position: absolute; 

 width: 90px; 

 height: 31px; 

 background-image: url( ../images/resistor.png); 

 background-repeat: no-repeat; 

} 

 

#r3{ 

 margin-left: 500px; 

 margin-top: 551px; 

 position: absolute; 

 width: 90px; 

 height: 31px; 

 background-image: url( ../images/resistor.png); 

 -webkit-transform:rotate(180deg); 

 -moz-transform:rotate(180deg); 

 background-repeat: no-repeat; 

} 

 

#r4{ 

 margin-left: 145px; 

 margin-top: 551px; 

 position: absolute; 

 width: 90px; 

 height: 31px; 



 background-image: url( ../images/resistor.png); 

 -webkit-transform:rotate(180deg); 

 -moz-transform:rotate(180deg); 

 background-repeat: no-repeat; 

} 

 

#capacitor{ 

 margin-left: 798px; 

 margin-top: 285px; 

 position: absolute; 

 height: 90px; 

 width: 45px; 

 background-image: url( ../images/cap.png); 

 background-repeat: no-repeat; 

} 

 

#coil { 

 margin-left: 595px; 

 margin-top: 68px; 

 position: absolute; 

 height: 26px; 

 width: 188px; 

 background-image: url( ../images/coil.png); 

 background-repeat: no-repeat; 

} 

 

#c1{ 



 margin-left:50px; 

 margin-top: 75px; 

 position: absolute; 

} 

 

#c2{ 

 margin-left: 295px; 

 margin-top: 75px; 

 position: absolute; 

 } 

 

#c3{ 

 margin-left:540px; 

 margin-top: 75px; 

 position: absolute; 

} 

 

#c4{ 

 margin-left:806px; 

 margin-top: 75px; 

 position: absolute; 

} 

 

#c5{ 

 margin-left:806px; 

 margin-top: 552px; 

 position: absolute; 



} 

 

 

#c6{ 

 margin-left:350px; 

 margin-top: 552px; 

 position: absolute; 

} 

 

#c7{ 

 margin-left:50px; 

 margin-top: 552px; 

 position: absolute; 

} 

 

.box:before { 

 content:""; 

 display:block; 

 width:30px; 

 height:30px; 

 background-image:url(../Images/probe1.png); 

} 

 

 

.box:checked:before { 

 background-image:url(../Images/probe2.png); 

} 



 

 

.box2:before { 

 content:""; 

 display:block; 

 width:30px; 

 height:30px; 

 background-image:url(../Images/probe3.png); 

} 

 

.box2:checked:before { 

 background-image:url(../Images/probe4.png); 

 } 

 

 

 

#instrument { 

 width: 380px; 

 height: 658px; 

 position: absolute; 

 margin-left: 900px; 

} 

 

#multimeter{ 

 width:336px; 

 height: 500px; 

 margin-left: 10px; 



 margin-top: 100px; 

 position: absolute; 

} 

 

.w_probes { 

 background-image: url(../images/stromtang.png); 

} 

 

.wo_probes { 

 background-image: url(../images/stromtang2.png); 

} 

 

#redprobe { 

 width:70px; 

 height: 283px; 

 margin-left: 14px; 

 margin-top: 92px; 

 position: absolute; 

 cursor: pointer; 

} 

 

.redprobe { 

 background-image: url(../images/probe_r_1.png); 

} 

 

.redprobe_active { 

 background-image: url(../images/probe_r_2.png); 



} 

 

#blackprobe { 

 width:70px; 

 height: 283px; 

 margin-left: 116px; 

 margin-top: 92px; 

 position: absolute; 

 cursor: pointer; 

 } 

 

.blackprobe { 

 background-image: url(../images/probe_b_1.png); 

} 

 

.blackprobe_active { 

 background-image: url(../images/probe_b_2.png); 

} 

 

 

#displaytext{ 

 width: 100px; 

 height: 40px; 

 margin-left: 225px; 

 margin-top: 245px; 

 position: absolute; 

 font-family: 'LCD'; 



 font-size: 36px; 

 text-align: right; 

} 

 

#voltmeter{ 

 width: 90px; 

 height: 40px; 

 margin-left: 235px; 

 margin-top: 314px; 

 position: absolute; 

 font-size: 36px; 

 cursor: pointer; 

 text-align: center; 

} 

 

#amperemeter{ 

 width: 90px; 

 height: 40px; 

 margin-left: 235px; 

 margin-top: 358px; 

 position: absolute; 

 font-size: 36px; 

 cursor: pointer; 

 text-align: center; 

 cursor: pointer; 

 text-align: center; 

} 



 

#ohmmeter{ 

 width: 90px; 

 height: 40px; 

 margin-left: 235px; 

 margin-top: 401px; 

 position: absolute; 

 font-size: 36px; 

 cursor: pointer; 

 text-align: center; 

} 

 

 

.active { 

 color: #000; 

} 

 

.passive { 

 color: #7f7f7f; 

} 

 

#footer{ 

 position:absolute; 

 font-family: "Times New Roman", Georgia, Times, serif; 

 margin-left: 1165px; 

 margin-top: 745px; 

 } 



 

 

 

#koppla  { 

 width:500px; 

 height:400px; 

 background-image:url(../Images/krets.png); 

 background-repeat:no-repeat; 

 

} 

 

#mata  { 

 width:40%; 

 height:400px; 

 background-repeat:no-repeat; 

 position:absolute; 

 margin-top:-400px; 

 margin-left:500px; 

 

} 



Bilaga 6 
 

Style_dc.css 

/* CSS Document */ 

 

body 

 { 

 font-family:Georgia, "Times New Roman", Times, serif; 

 font-size: 13px; 

 color: #000000; 

 background-image:url(../images/bg.png); 

 background-color: #ddddd5; 

 background-repeat:repeat-x; 

 background-position: top,left; 

 } 

 

 

 

h1 { 

 font-family:Georgia, "Times New Roman", Times, serif; 

 font-size:32px; 

 color:#000; 

 font-weight:normal;} 

 

 @font-face { 

    font-family: LCD; 

    src: url(../font/LCD-BOLD.TTF); 



} 

 

#helptop { 

position: absolute;; 

width: 100%; 

height: 100%; 

z-index: 2; 

background-color: #000; 

opacity: 0.9; 

display: none; 

} 

 

#helptext { 

position: absolute; 

width: 50%; 

height: 100%; 

z-index: 3; 

background-color: #fff; 

opacity: 1; 

margin-left: 25%; 

border-radius: 25px; 

border: 1px solid; 

display: none; 

} 

 

#helpbanner{ 

 width:100%; 



 height: 50px; 

 background-color: #fff500; 

 margin-top: 30px; 

 display: none; 

} 

 

 

#main { 

 width: 1280px; 

 height: 768px; 

 margin: auto; 

 position: relative; 

} 

 

#logo{ 

 position:absolute; 

 margin-left: 20px; 

 margin-top: 11px; 

} 

 

#menu{ 

 position:absolute; 

 font-family: "Times New Roman", Georgia, Times, serif; 

 font-size: 24px; 

 margin-left: 380px; 

 margin-top: 28px; 

} 



 

a.menu:link, a.menu:visited { 

 font-family: "Times New Roman", Georgia, Times, serif; 

 text-decoration: none; 

 font-size: 24px; 

 color: #000; 

} 

 

a.menu:active, a.menu:hover { 

 font-family: "Times New Roman", Georgia, Times, serif; 

 text-decoration: underline; 

 font-size: 24px; 

 color: #000; 

} 

 

#content { 

 width: 1280px; 

 height: 658px; 

 margin-top: 80px; 

 /*background-color: #ff00cc;*/ 

 position: absolute; 

 } 

 

#circuit { 

 width: 900px; 

 height: 658px; 

 position: absolute; 



 background-image: url( ../images/schema3.png); 

 } 

 

#dctext { 

 width: 90px; 

 height: 90px; 

 margin-left: 20px; 

 margin-top: 295px; 

 font-family: 'arial'; 

 font-size: 36px; 

 font-weight: bolder; 

 color: #000; 

 position: absolute; 

 text-align: center; 

} 

 

#r1{ 

 margin-left: 140px; 

 margin-top: 77px; 

 position: absolute; 

 width: 90px; 

 height: 31px; 

 background-image: url( ../images/resistor.png); 

 background-repeat: no-repeat; 

} 

 

#r2{ 



 margin-left: 400px; 

 margin-top: 77px; 

 position: absolute; 

 width: 90px; 

 height: 31px; 

 background-image: url( ../images/resistor.png); 

 background-repeat: no-repeat; 

} 

 

#r3{ 

 margin-left: 400px; 

 margin-top: 551px; 

 position: absolute; 

 width: 90px; 

 height: 31px; 

 background-image: url( ../images/resistor.png); 

 -webkit-transform:rotate(180deg); 

 -moz-transform:rotate(180deg); 

 background-repeat: no-repeat; 

} 

 

#r4{ 

 margin-left: 140px; 

 margin-top: 551px; 

 position: absolute; 

 width: 90px; 

 height: 31px; 



 background-image: url( ../images/resistor.png); 

 -webkit-transform:rotate(180deg); 

 -moz-transform:rotate(180deg); 

 background-repeat: no-repeat; 

} 

 

#r5{ 

 margin-left: 301px; 

 margin-top: 285px; 

 position: absolute; 

 height: 90px; 

 width: 31px; 

 background-image: url( ../images/resistor_vert.png); 

 background-repeat: no-repeat; 

} 

 

#r6{ 

 margin-left: 557px; 

 margin-top: 285px; 

 position: absolute; 

 height: 90px; 

 width: 31px; 

 background-image: url( ../images/resistor_vert.png); 

 background-repeat: no-repeat; 

} 

 

#bulb { 



 margin-left: 772px; 

 margin-top: 201px; 

 position: absolute; 

 height: 174px; 

 width: 99px; 

 background-image: url( ../images/bulb.png); 

 background-repeat: no-repeat; 

} 

 

#c1{ 

 margin-left:50px; 

 margin-top: 75px; 

 position: absolute; 

} 

 

#c2{ 

 margin-left:302px; 

 margin-top: 75px; 

 position: absolute; 

 } 

 

#c3{ 

 margin-left:557px; 

 margin-top: 75px; 

 position: absolute; 

} 

 



#c4{ 

 margin-left:557px; 

 margin-top: 552px; 

 position: absolute; 

} 

 

#c5{ 

 margin-left:302px; 

 margin-top: 552px; 

 position: absolute; 

} 

 

#c6{ 

 margin-left:50px; 

 margin-top: 552px; 

 position: absolute; 

} 

 

#c7{ 

 margin-left:805px; 

 margin-top: 75px; 

 position: absolute; 

} 

 

#c8{ 

 margin-left:805px; 

 margin-top: 552px; 



 position: absolute; 

} 

 

 

.box:before { 

 content:""; 

 display:block; 

 width:30px; 

 height:30px; 

 background-image:url(../Images/probe1.png); 

} 

 

 

.box:checked:before { 

 background-image:url(../Images/probe2.png); 

} 

 

 

.box2:before { 

 content:""; 

 display:block; 

 width:30px; 

 height:30px; 

 background-image:url(../Images/probe3.png); 

} 

 

.box2:checked:before { 



 background-image:url(../Images/probe4.png); 

 } 

 

 

 

#instrument { 

 width: 380px; 

 height: 658px; 

 position: absolute; 

 margin-left: 900px; 

} 

 

#multimeter{ 

 width:336px; 

 height: 500px; 

 margin-left: 10px; 

 margin-top: 100px; 

 position: absolute; 

} 

 

.w_probes { 

 background-image: url(../images/stromtang.png); 

} 

 

.wo_probes { 

 background-image: url(../images/stromtang2.png); 

} 



 

#redprobe { 

 width:70px; 

 height: 283px; 

 margin-left: 14px; 

 margin-top: 92px; 

 position: absolute; 

 cursor: pointer; 

} 

 

.redprobe { 

 background-image: url(../images/probe_r_1.png); 

} 

 

.redprobe_active { 

 background-image: url(../images/probe_r_2.png); 

} 

 

#blackprobe { 

 width:70px; 

 height: 283px; 

 margin-left: 116px; 

 margin-top: 92px; 

 position: absolute; 

 cursor: pointer; 

 } 

 



.blackprobe { 

 background-image: url(../images/probe_b_1.png); 

} 

 

.blackprobe_active { 

 background-image: url(../images/probe_b_2.png); 

} 

 

 

#displaytext{ 

 width: 100px; 

 height: 40px; 

 margin-left: 225px; 

 margin-top: 245px; 

 position: absolute; 

 font-family: 'LCD'; 

 font-size: 36px; 

 text-align: right; 

} 

 

#voltmeter{ 

 width: 90px; 

 height: 40px; 

 margin-left: 235px; 

 margin-top: 314px; 

 position: absolute; 

 font-size: 36px; 



 cursor: pointer; 

 text-align: center; 

} 

 

#amperemeter{ 

 width: 90px; 

 height: 40px; 

 margin-left: 235px; 

 margin-top: 358px; 

 position: absolute; 

 font-size: 36px; 

 cursor: pointer; 

 text-align: center; 

 cursor: pointer; 

 text-align: center; 

} 

 

#ohmmeter{ 

 width: 90px; 

 height: 40px; 

 margin-left: 235px; 

 margin-top: 401px; 

 position: absolute; 

 font-size: 36px; 

 cursor: pointer; 

 text-align: center; 

} 



 

 

.active { 

 color: #000; 

} 

 

.passive { 

 color: #7f7f7f; 

} 

 

#footer{ 

 position:absolute; 

 font-family: "Times New Roman", Georgia, Times, serif; 

 margin-left: 1165px; 

 margin-top: 745px; 

 } 

 

 

#koppla  { 

 width:500px; 

 height:400px; 

 background-image:url(../Images/krets.png); 

 background-repeat:no-repeat; 

 

} 

 

#mata  { 



 width:40%; 

 height:400px; 

 background-repeat:no-repeat; 

 position:absolute; 

 margin-top:-400px; 

 margin-left:500px; 

 

} 
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/* CSS Document */ 

 

#varlist{ 

 width:300px; 

 height: 500px; 

 margin-left: 40px; 

 margin-top: 100px; 

 position: absolute; 

 font-size: 16px; 

} 

 

#resistor1 { 

 margin-left: 145px; 

 margin-top: 110px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#resistor2 { 

 margin-left: 390px; 

 margin-top: 110px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#resistor3 { 



 margin-left: 145px; 

 margin-top: 530px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#resistor4 { 

 margin-left: 500px; 

 margin-top: 530px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#spole { 

 margin-left: 618px; 

 margin-top: 110px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#henry { 

 margin-left: 715px; 

 margin-top: 110px; 

  position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#kondensator { 

 margin-left: 648px; 



 margin-top: 320px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#farad { 

 margin-left: 745px; 

 margin-top: 320px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#spanning { 

 margin-left: 138px; 

 margin-top: 302px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#frekvens { 

 margin-left: 138px; 

 margin-top: 332px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#berakna { 

 margin-left: 730px; 

 margin-top: 580px; 



 width: 90px; 

 height: 40px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 
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/* CSS Document */ 

 

#varlist{ 

 width:300px; 

 height: 500px; 

 margin-left: 40px; 

 margin-top: 100px; 

 position: absolute; 

 font-size: 16px; 

} 

 

#resistor1 { 

 margin-left: 138px; 

 margin-top: 110px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#resistor2 { 

 margin-left: 399px; 

 margin-top: 110px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#resistor6 { 



 margin-left: 399px; 

 margin-top: 530px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#resistor5  { 

 margin-left: 138px; 

 margin-top: 530px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#resistor3 { 

 margin-left: 340px; 

 margin-top: 322px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#resistor4 { 

 margin-left: 595px; 

 margin-top: 322px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#resistorl { 



 margin-left: 670px; 

 margin-top: 250px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#spanning { 

 margin-left: 138px; 

 margin-top: 322px; 

 width: 90px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 

 

#berakna { 

 margin-left: 730px; 

 margin-top: 580px; 

 width: 90px; 

 height: 40px; 

 position: absolute; 

 z-index: 2; 

} 
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var u_ab = 0; // spänningsfallet a-b 

var u_bc = 0; // spänningsfallet b-c 

var u_cd = 0; // spänningsfallet c-d 

var u_de = 0; // spänningsfallet d-e 

var u_ef = 0; // spänningsfallet e-f 

var u_fg = 0; // spänningsfallet f-g 

 

var itot = 0; // totalströmmen 

 

var u = 0; // matningsspänning 

var f = 0; // nätfrekvensen 

var r1 = 0; 

var r2 = 0; 

var r3 = 0; 

var r4 = 0; 

var c = 0; 

var l = 0; 

 

var rtot = 0; 

var xc = 0; 

var xl = 0; 

var z = 0; 

var mc = 0; 

var ml = 0; 

 

/* Funktonen som körs när knappen beräkna klickas */ 

function calculate (){ 

 



  /* Här hämtas värdena som satts i textboxarna och rullgardinerna och görs till integer/flyttal */ 

r1 = parseInt($('#resistor1').val()); // R1 

r2 = parseInt($('#resistor2').val()); // R2 

r3 = parseInt($('#resistor3').val()); // R3 

r4 = parseInt($('#resistor4').val()); // R4 

c = parseFloat($('#kondensator').val()); // Kapacitansen 

l = parseFloat($('#spole').val()); // Induktansen 

f = parseInt($('#frekvens').val()); // Frekvensen 

u = parseInt($('#spanning').val()); // Spänningen 

mc= parseFloat($('#farad').val()); // Multipel för Kapacitansen 

ml= parseFloat($('#henry').val()); // Multipel för Induktansen 

 

/* Här utförs alla beräkningar */ 

rtot = r1+r2+r3+r4; // Totala resistansen 

xc =  1/(2*Math.PI*f*c*mc); // Impedansen för kondensatorn 

xl =  2*Math.PI*f*l*ml; // Impedansen för spolen 

z = Math.sqrt((Math.pow(rtot, 2))+(Math.pow((xl-xc), 2))); // Totala impedensen 

itot = (u/z); // Totala strömmen 

 

 

u_ab = (r1*itot).toFixed(3); 

u_bc = (r2*itot).toFixed(3); 

u_cd = (xl*itot).toFixed(3); 

u_de = (xc*itot).toFixed(3); 

u_ef = (r3*itot).toFixed(3); 

u_fg = (r4*itot).toFixed(3); 

 

/* Här skrivs dom beräknade värdena ut i listan till höger på skärmen */ 

 

$('#varlist').html( 

  "<h1>Variabellista</h1>"+ 

  " <br />"+ 



  "<b>var</b> u_ab = " + u_ab +";<br />"+ 

  "<b>var</b> u_bc = "+ u_bc +";<br />"+ 

  "<b>var</b> u_cd = " + u_cd+";<br />"+ 

  "<b>var</b> u_de = " + u_de +";<br />"+ 

  "<b>var</b> u_ef = " + u_ef +";<br />"+ 

  "<b>var</b> u_fg = " + u_fg +";<br />"+ 

  "<b>var</b> u_ag = " + u +";<br />"+ 

  "<br/>"+ 

  "<b>var</b> itot = "+ (itot*1000).toFixed(3) +";<br />" 

 

 ); 

 

} 
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Setup_dc.js 
 

var uf_ab = 0; // spänningsfallet a-b 

var uf_ac = 0; // spänningsfallet a-cd 

var uf_ae = 0; // spänningsfallet a-ef 

var uf_ag = 0; // spänningsfallet a-g 

var uf_ah = 0; // spänningsfallet a-h 

var uf_bc = 0; // spänningsfallet b-cd 

var uf_be = 0; // spänningsfallet b-ef 

var uf_bg = 0; // spänningsfallet b-g 

var uf_bh = 0; // spänningsfallet b-h 

var uf_ce = 0; // spänningsfallet cd-ef 

var uf_cg = 0; // spänningsfallet cd-g 

var uf_ch = 0; // spänningsfallet cd-h 

var uf_eg = 0; // spänningsfallet ef-g 

var uf_eh = 0; // spänningsfallet ef-h 

var uf_gh = 0; // spänningsfallet g-h 

 

var i_a = 0; // strömmen i punkten a,g,h 

var i_b = 0; // strömmen i punkten b,f 

var i_c = 0; // strömmen i punkten c 

 

 

var u = 0; // matningsspnning 

var r1 = 0; 

var r2 = 0; 

var r3 = 0; 

var r4 = 0; 

var r5 = 0; 

var r6 = 0; 



var rp = 0; 

 

var rtot = 0; 

var rbg = 0; 

var rcg = 0; 

var rcf = 0; 

 

 

 

/* Funktonen som körs när knappen beräkna klickas */ 

function calculate (){ 

 

 

r1 = parseInt($('#resistor1').val()); 

r2 = parseInt($('#resistor2').val()); 

r3 = parseInt($('#resistor3').val()); 

r4 = parseInt($('#resistor4').val()); 

r5 = parseInt($('#resistor5').val()); 

r6 = parseInt($('#resistor6').val()); 

rp = parseInt($('#resistorl').val()); 

u = parseInt($('#spanning').val()); 

 

rcf =  1/((1/r4)+(1/rp)); 

rcg = rcf+r6+r2; 

rbg = 1/((1/rcg)+(1/r3)); 

rtot = r1+r5+rbg; 

 

uf_ab = (u*(r1/rtot)).toFixed(3); 

uf_bg = (u*(rbg/rtot)).toFixed(3); 

uf_bc = (uf_bg*(r2/rcg)).toFixed(3); 

uf_ce = (uf_bg*(rcf/rcg)).toFixed(3); 

uf_eg = (uf_bg*(r6/rcg)).toFixed(3); 



uf_gh = (u*(r5/rtot)).toFixed(3); 

uf_ac = (u*(r1/rtot)+(uf_bg*(r2/rcg))).toFixed(3); 

uf_ae = ((u*(r1/rtot))+(uf_bg*(r2/rcg))+(uf_bg*(rcf/rcg))).toFixed(3); 

uf_ag = ((u*(r1/rtot))+(u*(rbg/rtot))).toFixed(3); 

uf_ah = u; 

 

uf_be = ((uf_bg*(r2/rcg))+(uf_bg*(rcf/rcg))).toFixed(3); 

uf_bh = ((u*(rbg/rtot))+(u*(r5/rtot))).toFixed(3); 

 

uf_cg = ((uf_bg*(rcf/rcg))+(uf_bg*(r6/rcg))).toFixed(3); 

uf_ch = (((uf_bg*(rcf/rcg))+(uf_bg*(r6/rcg)))+(u*(r5/rtot))).toFixed(3); 

 

uf_eh = ((uf_bg*(r6/rcg))+(u*(r5/rtot))).toFixed(3); 

 

i_a = (u/rtot*1000).toFixed(3); 

i_b = ((uf_bg*(r2/rcg))/r2*1000).toFixed(3); 

i_c = ((uf_bg*(rcf/rcg))/rp*1000).toFixed(3); 

 

 

$('#varlist').html( 

  "<h1>Variabellista</h1>"+ 

  " <br />"+ 

  "<b>var</b> uf_ab = " + uf_ab +";<br />"+ 

  "<b>var</b> uf_ac = "+ uf_ac +";<br />"+ 

  "<b>var</b> uf_ae = " + uf_ae +";<br />"+ 

  "<b>var</b> uf_ag = " + uf_ag +";<br />"+ 

  "<b>var</b> uf_ah = " + uf_ah +";<br />"+ 

  "<b>var</b> uf_bc = " + uf_bc +";<br />"+ 

  "<b>var</b> uf_be = " + uf_be +";<br />"+ 

  "<b>var</b> uf_bg = " + uf_bg +";<br />"+ 

  "<b>var</b> uf_bh = " + uf_bh +";<br />"+ 

  "<b>var</b> uf_ce = " + uf_ce +";<br />"+ 



  "<b>var</b> uf_cg = " + uf_cg +";<br />"+ 

  "<b>var</b> uf_ch = " + uf_ch +";<br />"+ 

  "<b>var</b> uf_eg = " + uf_eg +";<br />"+ 

  "<b>var</b> uf_eh = " + uf_eh +";<br />"+ 

  "<b>var</b> uf_gh = " + uf_gh +";<br /> <br/>"+ 

  "<b>var</b> i_a = "+ i_a +";<br />"+ 

  "<b>var</b> i_b = "+ i_b +";<br />"+ 

  "<b>var</b> i_c = "+ i_c +";<br />" 

 

 ); 

 

} 
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Index.html 

  <!DOCTYPE html> 

  <html> 

  <head> 

     <meta charset="utf-8" /> 

     <title>Simulator</title> 

  <link href="css/reset.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Stilmall för att justera för olika 

webbläsare--> 

  <link href="css/style_dc.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Stilmall för dokumentet--> 

  <script src="script/jquery.min.js"></script> <!-- Importerar biblioteket jQuery för javascript--> 

  <script src="script/script_dc.js"></script> <!-- Importerar scriptet för simulatorn--> 

  <script src="script/values.js"></script> <!-- Importerar scriptet som innehåller alla määtvärden--> 

  </head> 

  <body onLoad="return redprobe_click()"> 

<!-- Hjälprutan--> 

  <div id="helptop"> 

  </div> 

  <div id="helptext"> 



  <br /> 

  <h1>Hjälp</h1> <br /><br /> 

 

    Detta är en simulator för att utföra mätningar i enklare elkretsar såväl likström som växelström. 

    För att växla mellan de två kretsarna använder du menyn högst upp på sidan. 

  Mätningarna i kretsen görs med hjälp av en multimeter som mäter ström, spänning och resistans 

(inaktiverad i det här kursmomentet). 

  För att byta funktion på multimetern kickar du på knapparna under displayen på multimetern ( V= 

Spänningsmätning, mA = Milli-Amperemeter) 

<br /><br /> 

 

  <b>Spänningsmätning</b><br /> 

  För att utför en spännings mätning krävs att både den röda och den svarta mätproben placeras ut på 

varsin mätpunkt. Detta görs gen om att först klicka på den mätprob som du vill pacera ut , denna lyser 

då upp och du placerar den på mätpunkten genom att klicka på den mätpunkt du vill använda. 

  För att byta mätpunkt kopplar du först loss den mätprob du vill flytta genom att klicka på den. 

Placera sedan ut mätproben på nytt. 

<br /><br /> 

  <b>Strömmätning</b> <br /> 

  Strömmätningen görs med en såkallad tångamperemeter. Denna placeras runt ledaren och mäter 

strömmen med hjälp av induktion. Det krävs alltså inte att kretsen bryts upp och att amperemetern 

kopplas in i serie med kretsen. 

  För att utföra en strömmätning klickar du på en av mätpunkterna och strömmen i den punkten visas i 

displayen. För att byta mätpunkt avmarerar du mätpunken som används genom att klicka på den och 

väljer sedan en ny mätpunkt. 

 

  <br /><br /> 

 

     <a onclick="return hide_help()" >STÄNG</a> 

  </div> 

  </div> 

 

    <div id="main"> 

 

      <div id="logo"><img src="images/logo_310.png" alt=""></div> 

 



      <div id="menu"> 

        <a class="menu" href="index.html">Likström</a> | <a class="menu" 

href="ac.html">Växelström</a> | <a class="menu" onclick="return show_help()">Hjälp</a> 

      </div> 

 

        <div id="content"> 

 

          <div id="circuit"> 

 

            <div id="dctext">DC<br />=</div> 

 

<!-- Formuläret för alla mätpunkter--> 

   <form name="attachmentpoints"> 

            <input type="checkbox" class="box" id="c1" onClick="return KeepCount()" /> 

            <input type="checkbox" class="box" id="c2" onClick="return KeepCount()" /> 

            <input type="checkbox" class="box" id="c3" onClick="return KeepCount()" /> 

            <input type="checkbox" class="box" id="c4" onClick="return KeepCount()" /> 

            <input type="checkbox" class="box" id="c5" onClick="return KeepCount()" /> 

            <input type="checkbox" class="box" id="c6" onClick="return KeepCount()" /> 

            <input type="checkbox" class="box" id="c7" onClick="return KeepCount()" /> 

            <input type="checkbox" class="box" id="c8" onClick="return KeepCount()" /> 

 

  </form> 

 

<!-- Alla resistanser och lampan--> 

            <div id="r1"></div> 

            <div id="r2"></div> 

            <div id="r3"></div> 

            <div id="r4"></div> 

            <div id="r5"></div> 

            <div id="r6"></div> 

            <div id="bulb"></div> 

 



          </div> 

 

<!-- Multimetern --> 

          <div id="instrument"> 

 

            <div id="multimeter" class="w_probes"></div> 

            <div id="redprobe" class="redprobe" onClick="return redprobe_click()"></div> 

            <div id="blackprobe" class="blackprobe" onClick="return blackprobe_click()"></div> 

 

            <div id="displaytext"></div> 

 

            <div id="voltmeter" class="active" onClick="return volt_click()">V</div> 

            <div id="amperemeter" class="passive" onClick="return amp_click()">A</div> 

            <div id="ohmmeter" class="passive">Ω</div> 

 

         </div> 

 

    </div> 

 

 

      <div id="footer">Om | Copyright 2016</div> 

 

  </div> 

 

 

  </body> 

 

  </html> 
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Ac.html 
 

  <!DOCTYPE html> 

 

  <html> 

  <head> 

     <meta charset="utf-8" /> 

 

     <title>Simulator</title> 

 

  <link href="css/reset.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Stilmall för att justera för olika 

webbläsare--> 

  <link href="css/style_ac.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Stilmall för att justera för 

dokuentet--> 

 

  <script src="script/jquery.min.js"></script> <!-- Importerar biblioteket jQuery för javascript--> 

  <script src="script/script_ac.js"></script> <!-- Importerar scriptet för simulatorn--> 

  <script src="script/values.js"></script> <!-- Importerar scriptet som innehåller alla määtvärden--> 

 

  </head> 

 

  <body onLoad="return redprobe_click()"> 

 

    <!-- Hjälprutan--> 

      <div id="helptop"> 

      </div> 

      <div id="helptext"> 

      <br /> 

      <h1>Hjälp</h1> <br /><br /> 

 

        Detta är en simulator för att utföra mätningar i enklare elkretsar såväl likström som växelström. 



        För att växla mellan de två kretsarna använder du menyn högst upp på sidan. 

      Mätningarna i kretsen görs med hjälp av en multimeter som mäter ström, spänning och resistans 

(inaktiverad i det här kursmomentet). 

      För att byta funktion på multimetern kickar du på knapparna under displayen på multimetern ( V= 

Spänningsmätning, mA = Milli-Amperemeter) 

    <br /><br /> 

 

      <b>Spänningsmätning</b><br /> 

      För att utför en spännings mätning krävs att både den röda och den svarta mätproben placeras ut på 

varsin mätpunkt. Detta görs gen om att först klicka på den mätprob som du vill pacera ut , denna lyser 

då upp och du placerar den på mätpunkten genom att klicka på den mätpunkt du vill använda. 

      För att byta mätpunkt kopplar du först loss den mätprob du vill flytta genom att klicka på den. 

Placera sedan ut mätproben på nytt. 

    <br /><br /> 

      <b>Strömmätning</b> <br /> 

      Strömmätningen görs med en såkallad tångamperemeter. Denna placeras runt ledaren och mäter 

strömmen med hjälp av induktion. Det krävs alltså inte att kretsen bryts upp och att amperemetern 

kopplas in i serie med kretsen. 

      För att utföra en strömmätning klickar du på en av mätpunkterna och strömmen i den punkten 

visas i displayen. För att byta mätpunkt avmarerar du mätpunken som används genom att klicka på 

den och väljer sedan en ny mätpunkt. 

 

      <br /><br /> 

 

         <a onclick="return hide_help()" >STÄNG</a> 

      </div> 

      </div> 

 

    <div id="main"> 

 

      <div id="logo"><img src="images/logo_310.png" alt=""></div> 

 

      <div id="menu"> 

        <a class="menu" href="index.html">Likström</a> | <a class="menu" 

href="ac.html">Växelström</a> | <a class="menu" onclick="return show_help()">Hjälp</a> 

      </div> 



 

      <div id="content"> 

 

        <div id="circuit"> 

 

            <div id="actext">AC<br />~</div> 

 

<!-- Formuläret för alla mätpunkter--> 

   <form name="attachmentpoints"> 

            <input type="checkbox" class="box" id="c1" onClick="return KeepCount()" /> 

            <input type="checkbox" class="box" id="c2" onClick="return KeepCount()" /> 

            <input type="checkbox" class="box" id="c3" onClick="return KeepCount()" /> 

            <input type="checkbox" class="box" id="c4" onClick="return KeepCount()" /> 

            <input type="checkbox" class="box" id="c5" onClick="return KeepCount()" /> 

            <input type="checkbox" class="box" id="c6" onClick="return KeepCount()" /> 

            <input type="checkbox" class="box" id="c7" onClick="return KeepCount()" /> 

  </form> 

 

  <!-- Alla resistanser, spole och kondensator--> 

            <div id="r1"></div> 

            <div id="r2"></div> 

            <div id="r3"></div> 

            <div id="r4"></div> 

            <div id="coil"></div> 

            <div id="capacitor"></div> 

 

          </div> 

 

<!-- Multimetern --> 

 

          <div id="instrument"> 

 



            <div id="multimeter" class="w_probes"></div> 

            <div id="redprobe" class="redprobe" onClick="return redprobe_click()"></div> 

            <div id="blackprobe" class="blackprobe" onClick="return blackprobe_click()"></div> 

 

            <div id="displaytext"></div> 

 

            <div id="voltmeter" class="active" onClick="return volt_click()">V</div> 

            <div id="amperemeter" class="passive" onClick="return amp_click()">A</div> 

            <div id="ohmmeter" class="passive">Ω</div> 

 

         </div> 

 

    </div> 

 

      <div id="footer">Om | Copyright 2016</div> 

 

</div> 

 

  </body> 

  </html> 
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Setup_ac.html 
 

<!DOCTYPE html> 

 

<html> 

<head> 

   <meta charset="utf-8" /> 

 

   <title>Simulator</title> 

 

<link href="css/reset.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Stilmall för olika webbläsare--> 

<link href="css/style_ac.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Stilmall för ackretsen--> 

<link href="css/setup_ac.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Stilmall för specefika element i 

setup_ac.html--> 

 

<script src="script/jquery.min.js"></script> <!-- Importerar biblioteket jQuery för javascript--> 

<script src="script/setup_ac.js"></script> <!-- Importerar scriptet för beräkningar ac--> 

 

</head> 

<body> 

  <!-- Hjälprutan--> 

    <div id="helptop"> 

    </div> 

    <div id="helptext"> 

    <br /> 

    <h1>Hjälp</h1> <br /><br /> 

 

    För att beräkna spänningsfallen för simulatorn krävs det att alla komponenter har givits ett värde. 

Resistanser anges i Ohm även lampan. Spolen anges i Henry (H)  och kondenstaor i Farad (F), dessa 

två kan även ges prefix med hjälp av rullgardinen vid komponenten. 

    När du angivit alla värden klickar du på beräkna och spänningsfallen beräknas och genererar en 

variabellista som du kopiar och klistar in på avsedd plats i filen values.js. Values.js filen hittar du i 



mappen scripts under simulatormappen och kan öppnas med progammet anteckningar på pc och 

textedit på Mac. 

    <br /> <br /> 

    För att simulatorn skall fungera bra se till att välja komponenter som inte ger spänningsfall och 

strömmar som består av mer än fem värdesiffror. 

<br /> <br  /> 

       <a onclick="return hide_help()" >STÄNG</a> 

    </div> 

    </div> 

 

  <div id="main"> 

 

    <div id="logo"><img src="images/logo_310.png" alt=""></div> 

 

    <div id="menu"><a class="menu" href="setup.html">Likström</a> | <a class="menu" 

href="setup_ac.html">Växelström</a> |  <a class="menu" onclick="return 

show_help()">Hjälp</a></div> 

 

      <div id="content"> 

 

<!-- Formuläret för att ange alla värden--> 

        <form name="inputs"> 

                 <input type="text" id="spanning" placeholder="Spänning (V)" > 

                 <input type="text" id="frekvens" placeholder="Frekvens (Hz)" > 

                 <input type="text" id="resistor1" placeholder="R1 (ohm)" > 

                 <input type="text" id="resistor2" placeholder="R2 (ohm)" > 

                 <input type="text" id="spole" placeholder="Induktans" > 

                 <input type="text" id="kondensator" placeholder="Kapacitans" > 

                 <input type="text" id="resistor3" placeholder="R3 (ohm)" > 

                 <input type="text" id="resistor4" placeholder="R4 (ohm)" > 

 

                 <input type="button" id="berakna" value="Beräkna" onclick="return calculate()"> 

 

                 <!-- Rullgardiner för olika prefix för kapacitans och induktans value är multipeln--> 



                 <select id="henry"> 

                    <option value="0.001">mH</option> 

                    <option value="0.000001">μH</option> 

                    <option value="1">H</option> 

                </select> 

 

                <select id="farad"> 

                   <option value="0.000001">μF</option> 

                   <option value="0.001">mF</option> 

                   <option value="1">F</option> 

               </select> 

 

       </form> 

 

        <div id="circuit"> 

 

<!-- Resistorer och annat som visas på schemat--> 

          <div id="actext">AC<br />~</div> 

 

          <div id="r1"></div> 

          <div id="r2"></div> 

          <div id="r3"></div> 

          <div id="r4"></div> 

          <div id="coil"></div> 

          <div id="capacitor"></div> 

          <div id="bulb"></div> 

 

        </div> 

 

        <div id="instrument"> 

 

<!-- Variabellistan till höger på skärmen--> 



          <div id="varlist"> 

 

            <h1>Variabellista</h1> 

            <br /> 

            <b>var</b> u_ab = <br /> 

            <b>var</b> u_bc = <br /> 

            <b>var</b> u_cd = <br /> 

            <b>var</b> u_de = <br /> 

            <b>var</b> u_ef = <br /> 

            <b>var</b> u_fg = <br /> <br /> 

            <b>var</b> itot = <br /> 

          </div> 

 

       </div> 

 

  </div> 

 

    <div id="footer">Om | Copyright 2016</div> 

 

  </div> 

 

</body> 

 

</html> 
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Setup.html 
 

<!DOCTYPE html> 

 

 

<html> 

<head> 

   <meta charset="utf-8" /> 

 

   <title>Simulator</title> 

 

<link href="css/reset.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="css/style_dc.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="css/setup_dc.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

 

<script src="script/jquery.min.js"></script> <!-- Importerar biblioteket jQuery för javascript--> 

<script src="script/setup_dc.js"></script> 

 

</head> 

<body> 

 

  <!-- Hjälprutan--> 

    <div id="helptop"> 

    </div> 

    <div id="helptext"> 

    <br /> 

    <h1>Hjälp</h1> <br /><br /> 

 

    För att beräkna spänningsfallen för simulatorn krävs det att alla komponenter har givits ett värde. 

Resistanser anges i Ohm även lampan. Spolen anges i Henry (H)  och kondenstaor i Farad (F), dessa 

två kan även ges prefix med hjälp av rullgardinen vid komponenten. 



    När du angivit alla värden klickar du på beräkna och spänningsfallen beräknas och genererar en 

variabellista som du kopiar och klistar in på avsedd plats i filen values.js. Values.js filen hittar du i 

mappen scripts under simulatormappen och kan öppnas med progammet anteckningar på pc och 

textedit på Mac. 

    <br /> <br /> 

    För att simulatorn skall fungera bra se till att välja komponenter som inte ger spänningsfall och 

strömmar som består av mer än fem värdesiffror. 

<br /> <br  /> 

       <a onclick="return hide_help()" >STÄNG</a> 

    </div> 

    </div> 

 

 

  <div id="main"> 

 

    <div id="logo"><img src="images/logo_310.png" alt=""></div> 

 

    <div id="menu"><a class="menu" href="setup.html">Likström</a> | <a class="menu" 

href="setup_ac.html">Växelström</a> |  <a class="menu" onclick="return 

show_help()">Hjälp</a></div> 

 

      <div id="content"> 

 

        <form name="inputs"> 

                 <input type="text" id="resistor1" placeholder="R1 (Ω)" > 

                 <input type="text" id="resistor2" placeholder="R2 (Ω)"   > 

                 <input type="text" id="resistor3" placeholder="R3 (Ω)" > 

                 <input type="text" id="resistor4" placeholder="R4 (Ω)" > 

                 <input type="text" id="resistorl" placeholder="R lampa(Ω)"> 

                 <input type="text" id="resistor5" placeholder="R5 (Ω)" > 

                 <input type="text" id="resistor6" placeholder="R6 (Ω)"> 

                 <input type="text" id="spanning" placeholder="Spänning (V)"> 

                 <input type="button" id="berakna" value="Beräkna" onclick="return calculate()"> 

 



       </form> 

 

        <div id="circuit"> 

 

          <div id="dctext">DC<br />=</div> 

 

 

 

          <div id="r1"></div> 

          <div id="r2"></div> 

          <div id="r3"></div> 

          <div id="r4"></div> 

          <div id="r5"></div> 

          <div id="r6"></div> 

          <div id="bulb"></div> 

 

        </div> 

 

        <div id="instrument"> 

 

          <div id="varlist"> 

 

            <h1>Variabellista</h1> 

            <br /> 

            <b>var</b> uf_ab = <br /> 

            <b>var</b> uf_ac = <br /> 

            <b>var</b> uf_ae = <br /> 

            <b>var</b> uf_ag = <br /> 

            <b>var</b> uf_ah = <br /> 

            <b>var</b> uf_bc = <br /> 

            <b>var</b> uf_be = <br /> 

            <b>var</b> uf_bg = <br /> 



            <b>var</b> uf_bh = <br /> 

            <b>var</b> uf_ce = <br /> 

            <b>var</b> uf_cg = <br /> 

            <b>var</b> uf_ch = <br /> 

            <b>var</b> uf_eg = <br /> 

            <b>var</b> uf_eh = <br /> 

            <b>var</b> uf_gh = <br /> <br/> 

            <b>var</b> i_a = <br /> 

            <b>var</b> i_b = <br /> 

            <b>var</b> i_c =<br /> 

 

 

          </div> 

 

       </div> 

 

  </div> 

    <div id="footer">Om | Copyright 2016</div> 

  </div> 

</body> 

 

</html> 
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AC validering DC validering  

Spänningsfall Orcad Beräkningar Spänningsfall Orcad Beräkningar 

R1 6,2473 6,2473 R1 6,9654 6,9659 

R2 3,5241 3,5241 R2 2,7658 2,7658 

XL 0,2868 0,2868 R4 0,3145 0,3145 

XC 0,5099 0,5099 R5 0,6966 0,6966 

R3 1,6019 1,6019 R6 1,2572 1,2572 

R4 0,6247 0,6247 P1 0,3145 0,3145 

Validering av spänningar 
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Layout Elkretssimulator 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Layout för likströmskretsen 

 

 

 

Bild 1. Layout för växelströmskretsen 
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Uppdragsgivare och uppdragstagare 
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     Anton Peltohaka 
Bakgrund 
Till höstterminen 2016 är en distanskurs inom el- och automationsteknik inplanerad att starta 
på Sjöfartshögskolan och under våren 2016 skall kursmaterialet tas fram. Kursen skall ges 
helt på distans och behöver då ha vissa övningsmoment som går att utföra via dator och 
internetuppkoppling. I en av dessa övningar skall kursdeltagare kunna utföra mätningar på en 
simulerad krets för att få förståelse för hur man mäter olika storheter inom elteknikområdet. 
 
Uppdrag/direktiv 
Simulatorn skall användas via myMoodle som är Linnéuniversitetets webbaserade 
lärplattform. Uppdraget inkluderar att avgöra vilket programmeringsspråk som är mest lämpat 
för uppgiften med tanke på lärplattformen och själva utseendet på produkten men också för att 
få simulatorn så portabel som möjligt, alltså plattformsoberoende. Dock behövs inte hänsyn 
tas till mobila plattformer så som Android etc. Simulatorn skall kunna köras lokalt i 
kursdeltagarens webbrowser utan någon serverprogramvara. Webbrowsern kan förutsättas 
vara uppdaterad enligt mjukvaruutvecklarens rekommendationer. Utöver gratis 
insticksprogram så som ex. Flash, Silverlight så skall ingen installation. 
 
Simulatorn skall inte kopplas till något redovisande dokument, alltså behövs ingen möjlighet 
att spara mätvärden i en databas. Kursdeltagare skall notera mätvärden och sedan skriva in i 
ett redovisande frågeformulär på lärplattformen. Detta frågeformulär är inte med i uppdraget. 
För bästa resultat bör alla komponenters värden vara fastställda och mätvärdena 
kursdeltagarna får fram skall vara beräknade med hjälp av formler så som Ohms lag etc. Detta 
inkluderar att felaktigt utförda mätningar skall ge mätresultat som om mätningen utförts på en 
riktig krets med riktiga instrument. Kursdeltagare kan på så sätt rapportera in felaktiga värden 
p.g.a. felaktigt utförd mätning. 
 
Simulatorn skall innehålla två elkretsar med vanligt förekommande komponenter, se bilaga 1. 
Kursansvarig lärare skall kunna gå in och ändra värden på komponenterna inför varje ny 
kursstart. Kursdeltagare skall kunna koppla in mätinstrument, som finns i simulatorn, och 
utföra mätningar. Kretsarnas utseende beror på vilken spänningsmatning som valts, 
växelspänning eller likspänning. De skall kunna mäta ström och spänning med en multimeter. 
Ett antal fasta mätpunkter skall finnas, se bilaga 1. Vid spänningsmätning mellan de olika 
mätpunkterna skall mätresultat presenteras i instrumentet. Vid strömmätning markeras 
punkten där mätning skall ske och strömvärdet presenteras. Kursdeltagare skall alltså kunna 
mäta på fel sätt och få ut felaktiga värden och som inte är relevanta för den i övningen 
begärda mätningen. Mätvärdena skall valideras mot OrCad som är en elkretssimulator som 
finns som studentversion och därmed är gratis, http://www.orcad.com/. 
 
När det gäller den grafiska layouten ges mer frihet. Dock skall det vara tydligt för 
kursdeltagare att förstå dess funktion och kretsens uppbyggnad. 
 
Att ta fram administratörsmanual till kursansvarig lärare och handhavandemanual till 
kursdeltagare, ingår i uppdraget. Alla delar av programmeringen skall kommenteras på 
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lämpligt sätt för att kommande utveckling av simulatorn skall kunna genomföras på ett bra 
sätt. All programkod skall valideras på https://validator.w3.org/. 
 
Mål/syfte 
Målet är en produkt som är användbar till starten av höstterminen 2016. Produkten skall 
ersätta traditionella mätövningar i den planerade distanskursen El- och automationsteknik för 
driftpersonal ombord och i land. 
 
Produktmål 
En väl fungerande produkt kommer att ersätta laborationer som annars skulle kräva lärartid, 
utrustning samt lokal. Den skulle också innebära frihet för kursdeltagare att utföra sina 
mätningar när denne anser sig ha tid. Vi tar också bort möjligheten för felkoppling samt 
möjligheten att kursdeltagare utsetts för elchock vid felaktigt förfarande. 
 
Resursram 
Arbetsinsatsen i tid för detta projekt är först och främst fastställd av den kursplan som 
projektarbetet skall ingå i, med hänsyn till antalet högskolepoäng. Målsättningen för 
användandet av den färdiga produkten är terminsstart hösten 2016. Det finns ingen budget för 
inköp av programvara för utveckling av produkten utan finns behov så skall detta diskuteras 
med beställaren på uppdragstagarnas begäran. Uppdragstagarna kommer att ha tillgång till en 
webbsida på lärplattformen myMoodle för att utföra tester med produkten samt kontrollera 
begränsningar i lärplattformen. 
 
Övrigt 
Avstämning för projektets fortlöpande görs i samband med handledarträffar. 
 
 
Undertecknade är överens om projektet som ovan beskrivs. 
 
Uppdragsgivare:  Uppdragstagare: 
 
 
_________________  ______________________ 
Tobias Hedin  Alexander Pilzecker Trygg 
 
 
 
  ______________________ 
  Anton Peltohaka 
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Bilaga 1. 
 
Kretsen i bild 1 visar principiellt hur DC-kretsen skall se ut, bild 2 visar AC-kretsen.  
 
 

 
 
Bild 1. Principskiss för DC-krets till simulator. 
 

 
Bild 2. Principskiss för AC-krets till simulator. 
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