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EXAMENSARBETE 

 i 

Studie av alternativ vid konstruktion av testutrustning 
för generatorskydd 

Sammanfattning 

Denna studie utreder alternativ för hur en testutrustning för generatorskydd skulle kunna 

konstrueras. Den är utförd på uppdrag av Siemens Industrial Turbomachinery, SIT. Målet 

är att underlätta konfigureringen av generatorskyddet för de konstruktörer som arbetar på 

SIT samt förebygga fel i provningsfasen som försenar färdigställandet av de 

turbinanläggningar i vilka generatorskydden skall användas. Testutrustningen behöver vara 

billig vilket medfört att fokus har legat på att undersöka möjligheten för konstruktion av en 

egen lösning av signalgenereringen, som är den del av utrustningen som kostar mest.  

Konstruktionen är tänkt att fungera genom användandet av ett styrsystem vars analoga 

utsignaler förstärks till nivåer passande generatorskyddet. Spänningssignalerna 

transformeras upp med hjälp av en transformator och strömsignalerna förstärks genom 

användande av en förstärkarkrets innehållandes transistorer och en operationsförstärkare.  

Kostnaden för konstruktionen är låg jämfört med att köpa in en utrustning motsvarande 

det reläprovningsinstrument som används i provningsfasen. Det upptäcktes dock att det 

fanns möjlighet att köpa in ett begagnat reläprovningsinstrument till ett likvärdigt pris. Då 

detta instrument är av samma fabrikat som det reläprovningsinstrument som används av 

SIT vid funktionsprovning och dessutom en väl beprövad produkt anses det lämpligare att 

istället köpa in en sådant. 
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Study of alternatives in construction of testing 
equipment for generator protection 

Summary 

This study investigates options for how a testing equipment for generator protection could 

be constructed. It is conducted on the behalf of Siemens Industrial Turbomachinery, SIT. 

The goal is to facilitate the configuration of the generator protection for the engineers who 

work on SIT and to prevent errors in the test phase that delays the completion of the 

turbine plants in which the generator protections will be used. Since the test equipment 

needs to be inexpensive the focus has been on exploring the possibility of designing an 

own solution of signal generation which is the piece of equipment that cost the most. 

The created design is intended to function through the use of a control system whose 

analog output is amplified to levels matching the generator protection. The voltage signals 

are transformed by means of a transformer. The current signals are amplified using an 

amplifier circuit consisting of transistors and an operational amplifier.  

The cost of the construction is low compared to the purchase of equipment corresponding 

to the relay tester used in the test phase. However, it was discovered that there existed an 

opportunity to purchase a used relay tester at an equivalent price. Since this relay tester are 

the same brand as the relay tester that is currently used by SIT in their testing process and 

also a well proven product, it is considered to be a better option to buy that instead.  
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Förord 

Som en del i ett co-oparbete på Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) erbjöds jag att 

utföra mitt examensarbete på företaget. SIT erbjöd mig ett antal olika alternativ vilket 

gjorde att jag kände att jag fick chansen att välja ett examensarbete som jag tyckte var 

intressant. Jag har även under arbetet fått god hjälp från personal på SIT som har hjälpt 

mig att lösa problem som uppstått på vägen. 

Ett särskilt tack riktas till min handledare Samuel Nordberg på SIT, vars hjälp och feedback 

har hjälpt mig att fullfölja mitt arbete.  

Jag vill även tacka de andra personer som på ett eller annat sätt har hjälpt mig i min 

utredning. Dessa är, utan inbördes ordning, Per Landstedt, Lars Oscarsson, Daniel Molnar, 

Lars-Olov Ankartross och Jens Riedel. 
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1 Inledning 

Vid skrivandet av rapporten har det antagits att den läsande kommer att ha en 

grundläggande kunskap om ämnet. Därav följer att teori och funktionsbeskrivningar 

kommer att behandla fakta som är av intresse för rapporten snarare än förklara 

samtliga funktioner. 

1.1 Bakgrund 

Så länge som generatorer har funnits har det också funnits behov av att skydda dessa 

mot skadliga driftförhållanden då byte av en trasig generator i en anläggning oftast är 

både dyrt och tidskrävande. Skyddsfunktioner kan till exempel vara skydd mot 

överström, differentialskydd och överspänningsskydd [1].  

Siemens Industrial Turbomachinery, SIT, använder ett så kallat digitalt 

multifunktionsskydd för att skydda den generator som ingår i deras 

turbinanläggningar. Namnet multifunktionsskydd kommer av dess funktion att 

samordna ett flertal skyddsfunktioner utan att behöva ett reläskydd för varje funktion. 

Multifunktionsskyddet fungerar genom att kontinuerligt mäta ström- och 

spänningsamplitud, frekvens och fasvinkel. Värdena jämförs i skyddets mjukvara mot 

gränsvärden angivna vid konfigurering. Om något värde överstiger gränsvärdet 

skickas en signal från en av generatorskyddets binära utgångar som trippar en brytare. 

Vilken brytare som trippas beror på vilken felsituation som uppstått samt hur 

anläggningen är konfigurerad för att hantera ett sådant fel. Generatorskyddet 

kommunicerar även med styrsystemet om vilket fel som uppstått så att operatören får 

veta varför brytaren har lösts ut. Ett digitalt multifunktionsskydd kan på detta sätt 

hantera flertalet skyddsfunktioner samtidigt.  

Då det digitala skyddets funktion är helt beroende av att mjukvaran hanterar 

mätvärdena på rätt sätt behöver skyddet provas så att varje tillverkad gasturbins 

generatorskydd fungerar som avsett innan den sätts i drift. Detta görs vanligtvis med 

ett reläprovningsinstrument, en utrustning framtagen för just reläskyddsprovning.  

SIT använder sig av ett reläprovningsinstrument från Omicron. En provningsprocess 

tar ungefär två dagar att utföra beroende på antalet skyddsfunktioner som skall 

användas i generatorskyddet. Detta kan vara väldigt olika från anläggning till 

anläggning då antalet skyddsfunktioner beror på kundens önskemål. Provutrustningen 

nyttjas mer eller mindre konstant, vilket gör att kravet på en korrekt konfiguration är 

stort. Förseningar på grund av felaktig funktion påverkar inte bara turbinen som 

provas utan även dem som står i kö för provning. 
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1.2 Problembeskrivning 

SIT erbjuder sina kunder möjlighet till att anpassa de turbinanläggningar de köper 

efter behov och önskemål. Då SIT har kunder över hela världen innebär detta en stor 

variation i såväl de önskemål som kunden kan ha om anläggningen som de 

förutsättningar som finns i det land där anläggningen skall användas.  

Möjligheterna till anpassning av anläggningen gör att det inte går att använda sig av en 

standardkonfigurering för generatorskyddet. Gränsvärden för generatorskyddet 

behöver istället konfigureras i varje enskild anläggning för att motsvara de 

förutsättningar som finns på den plats där anläggningen skall placeras. Dessutom kan 

de skyddsfunktioner som önskas av kunden utöver de som alltid ingår också skilja 

markant från fall till fall. Den stora variationen ökar risken för felkonfigureringar som 

behöver korrigeras vid provning och därmed försenar färdigställandet av turbinen. 

För att undvika denna typ av förseningar skulle det vara fördelaktigt att låta 

konstruktörer få möjlighet att testa funktionaliteten på de från standard avvikande 

konfigureringarna i generatorskyddets mjukvara under konstruktionsfasen. På detta 

sätt skulle eventuella fel kunna korrigeras i god tid och förseningar vid avprovning 

undvikas. Samtidigt skulle detta även minska den tid som konstruktören behöver lägga 

på konfigurering av skyddet. 

Detta är dock belagt med ett antal problem. Provningsutrustningen används redan i 

nuläget så mycket att det kan ta lång tid innan det finns tid över för att använda den 

till någonting annat än provning av monterade anläggningar. 

Konstruktörerna skulle alltså behöva ha tillgång till en egen utrustning att utföra tester 

med. Då utnyttjningsgraden på denna utrustning skulle vara låg bedömer SIT att det 

inte är lönsamt att köpa in ett likadant reläprovningsinstrument som det som används 

vid provning. Av denna anledning vill konstruktionsavdelningen på SIT göra en 

utredning om möjliga alternativ för sammanställande av en provningsutrustning för 

test av avvikande generatorskyddsfunktioner för att se om det finns någon möjlighet 

att få en mer ekonomisk lösning med tillräcklig funktionalitet. 

Testutrustningen skall inte användas för slutgiltig provning av anläggningar, utan 

samtliga anläggningar kommer fortfarande att provas av med befintlig 

provningsutrustning. Detta gör att det inte behöver ställas krav på att utrustningen 

skall uppfylla några certifierade krav för provning av reläskydd, då sådan provning 

utförs i ett senare skede. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att göra en studie avsedd att presentera olika alternativ för 

konstruktion av en utrustning för test av ett generatorskydds funktionalitet. Denna 

studie skall svara på följande frågeställningar: 

1. Hur skall testutrustningen monteras och anslutas? 

2. Vilka alternativ finns det för simulering av signaler till generatorskyddet? 

Frågeställningarna skall behandlas ur såväl ekonomisk som funktionell synpunkt. 

Fokus kommer att läggas på den andra frågeställningen, då svaret på denna är 

avgörande för ett eventuellt utförande. 

1.4 Mål 

Studiens mål är att presentera en rapport som skall kunna användas till grund för 

bestämmande om ifall en testbänkskonstruktion skall utföras eller ej. Detta skall göras 

genom att presentera olika signalgenereringsalternativ med fördelar och nackdelar 

samt göra en grov bedömning av hur mycket projektet skulle behöva kosta. Målet är 

även att kunna presentera de olika alternativen så noggrant att en rekommendation för 

vilket alternativ som bör följas upp kan anges. 

1.5 Avgränsningar 

Rapporten kommer att vara en utredning som skall presentera olika alternativ och 

jämföra dessa ur ekonomisk och funktionell synvinkel. Därför kommer inga 

beställningar av utrustning att göras, då det är SIT som i slutändan avgör vilket, om 

något, alternativ som skall följas upp. Av denna anledning kommer därför inte heller 

fullständig prisinformation eller komplett dokumentation att tas fram, då det relevanta 

för utredningen är att ge en ungefärlig prisbild för varje alternativ. Tillverkare och 

modellbenämningar kommer att anges som ett förslag för att visa på önskad 

funktionalitet.  
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2 Tillvägagångssätt 

Huvudsakligen kommer studien att utföras genom informationsinsamling bestående 

av kontakt med tänkbara leverantörer såväl som genomgång av den information som 

finns tillgänglig på deras hemsidor. Det kommer även att ske löpande kommunikation 

med personal på SIT kring tekniska upplysningar som rör sig utanför utredningens 

område. Rapporten kommer att utformas med fokus på att ta fram och bearbeta olika 

alternativ för testutrustningen i syfte att avgöra deras för- respektive nackdelar. Det 

kommer att tas fram förslag på lämpliga komponenter tillsammans med 

prisuppskattningar för dem att använda i jämförelsesyfte. Funktionsbeskrivning och 

bakgrundsteori kommer också att tas fram och presenteras i rapporten i syfte att ge en 

större förståelse av alternativens utformning och krav. 
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3 Teori 

Följande avsnitt kommer att ta upp grunderna för generatorskydd, provnings-

utrustning samt beskriva olika provmetoder. Avsnittet behandlar inte allmänna 

generatorskydd eller provutrustningar närmare utan fokuserar på generatorskyddet 

7UM62 från Siemens och befintlig provutrustning från Omicron. Detta då det är 

dessa som används av SIT och av denna anledning är relevanta för rapporten. 

3.1 Generatorskydd 

Rapporten behandlar provning av ett så kallat digitalt multifunktionsskydd, 7UM62 

tillverkat av Siemens [2]. Digitala multifunktionsskydd har använts sedan i slutet på 

åttiotalet och har ett antal fördelar jämfört med elektromekaniska skydd. Där ett 

elektromekaniskt skydd enbart kan hantera en skyddsfunktion i taget kan ett multi-

funktionsskydd hantera ett stort antal skyddsfunktioner samtidigt. Ett multifunktions-

skydd tar dessutom mycket mindre plats än motsvarande elektromekaniska skydd och 

möjliggör funktioner som tidigare inte var möjliga. Funktioner som mätning av bland 

annat spänning och ström, möjlighet till fjärrkonfigurering och övervakning samt 

självdiagnosticering gör att multifunktionsskydd har blivit den vanligaste 

skyddslösningen [1]. 

För att skydda generatorn mot skadliga driftförhållanden behöver multifunktions-

skyddet ta in mätsignaler för spänning och ström. I syfte att inte utsätta reläskyddet 

för höga ström- och spänningsnivåer används mättransformatorer för ström och 

spänning. Figur 1 visar en typisk uppkoppling av ett generatorskydd.  

Spänningen på generatorns nätsida mäts trefasigt från en y-kopplad mättransformator. 

Mättransformatorn har även en öppen deltakoppling som används av skyddet för att 

mäta nollföljdsspänning. På båda sidor om generatorn mäts linjeströmmar som tas in 

via strömtransformatorer. Det går även att mäta nollföljdsström. Generatorskyddet 

har ytterligare en strömingång som går att koppla in efter kundens önskemål. Denna 

ingång kan till exempel användas för att mäta rotorjordfelsström om kunden vill att en 

sådan skyddsfunktion skall finnas.  
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Figur 1: Exempel på uppkoppling av generatorskydd 

Mätsignalerna som ansluts till generatorskyddet möjliggör användandet av en rad olika 

skyddsfunktioner. Exempel på dessa är olika slag av kortslutningsskydd såsom 

differentialskydd och överströmsskydd, skydd som kontrollerar att spänning och 

frekvens befinner sig inom godkända nivåer, skydd mot undermagnetisering med 

mera. Grundläggande förståelse i funktionerna av olika skydd förutsätts, varför detta 

inte kommer att förklaras närmare. För en fullständig uppräkning av tillgängliga 

skyddsmetoder samt en noggrann beskrivning hur de fungerar hänvisas till manualen 

för 7UM62 [2]. 

När en felsituation har uppmätts i skyddet löser generatorskyddet ut vald brytare och 

indikerar detta genom kommunikation med ett överliggande styrsystem. 7UM62 är 

utrustat med 12 olika binära utgångar som kan användas för olika felsituationer [2]. 

Detta gör att det finns stor möjlighet till att låta skyddsfunktioner lösa ut olika brytare 

beroende på vilken typ av fel som uppstått. Generatorskyddet har dessutom 7 binära 

ingångar, vilket kan användas till att påverka hur skyddet fungerar. En viktig 

tillämpning för SIT är att indikera positionen för de brytare som skyddet kan 

manövrera.  
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För att generatorskyddet skall fungera som avsett behöver generatorskyddets 

mjukvara konfigureras. För generatorskyddet 7UM62 används en programvara kallad 

DigSi [2]. Med DigSi aktiveras de skyddsfunktioner som skall användas och 

generatorskyddets funktionsvärden konfigureras. I programmet går det att ange vilka 

nät- och generatordata som gäller för den aktuella anläggningen och vad varje binär 

in- och utgång skall ha för funktion. DigSi används också för att välja vilket 

kommunikationsprotokoll som skall användas för kommunikation med styrsystemet. 

Förutom konfigurering erbjuder Digsi även möjligheter för realtidsövervakning av 

skyddet, antingen direkt via dator eller via nätverksanslutning. 

3.2 Provning av reläskydd 

För att kunna garantera full funktionalitet hos skyddsutrustningen för exempelvis en 

generator behöver skyddsfunktionerna testas innan driftsättning. Detta görs vanligtvis 

med hjälp av en speciellt framtagen utrustning för reläskyddsprovning. Då studien 

bland annat kommer att undersöka olika möjliga ersättningsprodukter för ett färdigt 

reläskyddsinstrument kan det vara relevant att presentera de olika parametrar som 

behöver kunna varieras vid testning.  

3.2.1 Krav på en reläprovningsutrustnings egenskaper 

För att kunna prova ett generatorskydds egenskaper krävs att genereringen av 

testsignalerna klarar av att varieras. Spänning- och strömamplituder behöver 

naturligtvis kunna ändras, likväl som frekvens. Viktigt är dessutom att varje signal går 

att variera individuellt. Det behöver även finnas möjlighet att fasförskjuta signalerna i 

förhållande till varandra för att kunna testa bland annat skydd mot 

undermagnetisering. Utan möjlighet att variera samtliga av dessa parametrar kommer 

provningsutrustningen förlora en stor del av sin användbarhet. Dessutom behöver de 

olika analoga signalerna vara synkroniserade mot varandra så att det går att lita på att 

det inte finns exempelvis obalans i fasläge i en situation där meningen är att det är en 

annan felsituation som skall simuleras.  

För att kunna reagera på generatorskyddets utsignaler behöver signalgenereringen 

även kommunicera med de binära signalerna som tas emot och skickas. Den behöver 

också vara utrustad med någon form av tidsfunktion som kan användas för mätning 

av utlösningstider. Tidsfunktionen behöver vara automatisk och kunna avgöra när en 

felsituation initieras och när generatorskyddet löser ut. Tiden behöver sedan sparas så 

att resultatet går att avläsa av operatören som utför testet. Signalgenereringen måste 

också operera med korta processtider för att inte bidra med fördröjningar vid 

tidmätning. 
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3.2.2 Testmetoder vid reläskyddsprovning på SIT 

För att kunna simulera en normal testsituation behöver testutrustningen kunna utföra 

tester som liknar de som utförs av det reläprovningsinstrument som SIT:s driftsättare 

använder sig av. För att kunna utföra en bra konstruktion är det därför relevant att 

undersöka vilka testmetoder de använder sig av. Följande avsnitt behandlar de 

testmetoder som beskådades under en testprocess utförd av Daniel Molnar, 

driftsättare på SIT [14].  

3.2.2.1 Ramptest 

I ett ramptest testas trippnivån för ett visst skydd genom att variera aktuellt mätvärde 

stegvis tills skyddet löser ut. Fördröjningen mellan varje steghöjning motsvarar 

maximal godkänd avvikelse för utlösningstid. På detta sätt går det att bestämma 

utlösningsnivå med så stor noggrannhet som ändringen i värde per steg.  

3.2.2.2 Pulsat ramptest 

Ett pulsat ramptest utförs enligt samma princip som ett ramptest, men höjningarna 

sker pulsvis istället för med en konstant stegökning. Efter angiven fördröjningstid 

återställs mätvärdet till en godkänd nivå en tid innan nästa steg initieras. Detta 

används för att testa skyddsfunktioner som fungerar i flera steg med ökande gräns-

värden och minskande utlösningstid. Med ett pulsat ramptest kan utlösningsnivån för 

ett steg testas utan att ett föregående steg löser ut. 

3.2.2.3 Sekvenstest 

Ett sekvenstest utförs genom att i olika tidsintervall simulera ett skeende som skall 

sluta med att skyddet löser ut. Ett exempel på ett sekvenstest är att först simulera ett 

läge där generatorn genererar märkspänning men ingen ström, det vill säga går i 

tomgång. Efter någon sekund simuleras sedan ett läge med spänning och ström som 

är inom godkänt driftområde, men gränsande till gränsnivån som får skydds-

funktionen som testas att lösa ut. Ytterligare någon sekund senare höjs värdena till att 

hamna på otillåtna nivåer och sedan mäts tiden från och med initierande av höjningen 

till dess att skyddet löser ut. 

3.2.2.4 Shot-test 

Ett shot-test är ett test som utifrån en skyddsfunktions kurvform för gränsvärden 

väljer värden precis över och precis under nivån för larmtillstånd. Detta är för att se 

till att skyddet dels inte löser ut vid godkända värden, dels löser ut i rätt tid vid icke 

godkända värden. 
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4 Utformning av testutrustning 

Rapportens huvudfokus är hantering av signalsimulering Detta kommer att 

återspeglas genom att avsnittet kring detta utgör huvudparten av utformningsavsnittet. 

Utöver signalsimulering kommer även tänkt användningsområde för utrustningen 

beskrivas såväl som fysiskt utförande berörande montering och anslutning att 

behandlas. 

4.1 Tänkt användningsområde för utrustningen 

Testutrustningen som skall konstrueras är, som tidigare nämnt, inte tänkt att ersätta 

den certifierade provutrustningen. Tanken med utrustningen är istället att erbjuda 

konstruktörer möjlighet att undersöka en konfigureringsfunktion innan den skickas 

vidare till den certifierade provningen. Tanken är heller inte att utrustningen skall 

användas vid varje ny konfigurering av ett generatorskydd, utan snarare i specialfall. 

Detta kan vara att en kund har önskemål om funktion som inte har använts innan 

eller att en anläggning har förutsättningar som tidigare inte har förekommit. Vid 

sådana tillfällen kan en testutrustning underlätta konstruktörernas arbete då de erbjuds 

en chans att studera konfigureringens funktion innan den färdigställs. 

4.2 Alternativ för signalsimulering 

Som det har nämnts tidigare i rapporten är syftet med testutrustningen inte att kunna 

utföra certifierad provning då detta redan utförs under anläggningens 

provningsprocess. Detta kombinerat med det faktum att utnyttjningsgraden kommer 

att vara låg gör att det inte är ekonomiskt försvarbart att införskaffa en testutrustning 

identisk med den som används i nuläget. Istället läggs fokus på att undersöka 

möjligheterna för en billigare lösning. För att kunna avgöra vilken lösning som lämpar 

sig bäst har ett antal olika huvudalternativ undersökts. Det rör sig dels om inköp av 

färdig utrustning av olika slag, dels om byggnation av egen utrustning. 

Alternativen kommer att jämföras med den nuvarande testutrustningen för att avgöra 

i vilken grad de kan motsvara samma funktion. 

4.2.1 Förutsättningar 

Den testutrustning som används av SIT vid funktionsprovning är ett 

reläprovningsinstrument från Omicron benämnt CMC 356. CMC 356 har sex 

strömingångar som kan generera individuella strömmar på upp till 32 A. Det har även 

fyra spänningsutgångar som kan generera spänningar upp till en nivå av 300 V. 

Modellen är försedd med tio binära ingångar och åtta utgångar. För konfigurering av 

instrumentet används ett PC-program med avancerade funktioner för förinställning av 

testprocedurer. Mer information finns att tillgå i tillverkarens datablad för produkten 

[3]. 
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Vissa utgångsmål för testutrustningen som skall konstrueras har satts. Ström, 

spänning och frekvens behöver kunna styras individuellt i de olika utsignalerna. 

Fasvinkeln mellan utsignalerna behöver även kunna varieras. Samtliga av dessa mål 

behöver uppfyllas för att utrustningen skall kunna nyttjas som avsett. 

För att förenkla urval av alternativ har även ett mål för ström- och 

spänningsgenerering satts. Minimikrav på utrustningen är att kunna generera minst 

sex strömsignaler och fyra spänningssignaler. Signalerna behöver kunna överstiga 

märknivåerna, vilka är 1 A respektive 63,5 V. För att ge full möjlighet till variation i 

testningen skulle det vara bra att kunna generera värden över 8 A och 100 V, som är 

de maximala värden som används vid nuvarande provning. 

Utrustningen behöver även kunna skicka och ta emot digitala signaler. Signalerna 

behövs för att kontrollera funktionaliteten i generatorskyddets binära in- och 

utgångar. Som mest kan generatorskyddet skicka tolv binära signaler och ta emot sju. 

En viktig sak som tagits i beaktande under alternativutredningen har varit den 

ekonomiska aspekten. Inköp av ett reläprovningsinstrument av samma typ som 

används av SIT vid funktionsprovning skulle kosta ungefär 500 000 kronor. Detta har 

satts som absolut maximal tillåten kostnad på en lösning. Önskvärt är att hitta ett 

alternativ för ungefär en femtedel av denna kostnad.  

4.2.2 Alternativ 1: Inköp av ett alternativt reläprovningsinstrument  

Omicrons modell CMC 356, som är den utrustning som används av SIT i nuläget, är 

en avancerad modell med stor funktionalitet. Vissa funktioner, bland annat möjlighet 

att förprogrammera testprocedurer samt kapacitet till generering av höga strömmar 

och spänningar, går att klara sig utan. Detta öppnar upp för möjligheten att köpa ett 

annat reläprovningsinstrument för ett lägre pris. 

4.2.2.1 Inköp av ny utrustning 

För att begränsa urvalet på tillgängliga produkter har minimikraven som nämns i 

föregående stycke använts som urvalsbegränsare. Produkter som haft mindre än fyra 

spänningsutgångar och sex strömutgångar har därför inte räknats med. Detta visade 

sig begränsa urvalet kraftigt, då de flesta produkter är till för enfasig 

reläskyddsprovning vilket inte nyttjar mer än ett par utgångar. 

En annan synpunkt som nämnts ovan är att utrustningen behöver kunna hantera 

binära in- och utgångar. Idealiskt vore om utrustningen hade sju binära utgångar och 

12 ingångar, men ett något mindre antal är acceptabelt. 

Med gallring enligt ovan hittades enbart produkter från tre olika tillverkare. Nedan 

presenteras de i korthet.  

FREJA 306 är ett trefasigt reläprovningsinstrument utvecklat av Megger [4]. 306 är 

Meggers senaste produkt och erbjuder sex strömutgångar istället för de tre som finns 

på tidigare modeller. Den har också fyra spänningsutgångar. Utrustningen kan 
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generera strömmar på 15 A och spänningar på 150 V. Den har även tio individuella 

binära ingångar och åtta binära utgångar uppdelade i två grupper. Detta tillsammans 

med ett medföljande PC-program som har stöd för konfigurering av såväl ramp- som 

sekvenstest gör att utrustningen uppfyller de krav som ställs på signalgenereringen i 

testutrustningen. Mer information om FREJA 306 återfinns i tillverkarens datablad 

om produkten [4]. En FREJA 306 kostar ungefär 300 000 kronor enligt kontakt med 

återförsäljare. 

Det andra trefasiga reläprovningsinstrumentet som hittades var PW336i framtagen av 

Ponovo. PW336i har sex utgångar för ström och fyra för spänning. Det är kapabelt till 

att generera strömmar upp till 15 A och spänningar på 150 V. Åtta binära ingångar 

och fyra binära utgångar erbjuds. Det finns även modeller från Ponovo som erbjuder 

upp till åtta binära utgångar. Dessa har dock valts bort då de är mer avancerade 

överlag, vilket innebär en prisökning som inte är motiverad för den aktuella 

applikationen. Mer information om PW336i återfinns i tillverkarens datablad för 

produkten [5]. Ingen återförsäljare av produkten har återfunnits i Sverige. Kontakter 

med utländska återförsäljare har gjorts, men ingen prisuppskattning har kunnat 

mottagas. 

Som ett tredje alternativ finns möjligheten att köpa in en mindre avancerad modell 

ifrån Omicron. Omicrons modell CMC 256plus kan generera sex strömmar på 12.5 A 

vardera såväl som fyra spänningar på upp till 300 V. Den har tio binära ingångar och 

åtta utgångar fördelade i två par, precis som CMC 356. I tillverkarens datablad för 

produkten hittas ytterligare information [6]. Den lägre strömkapaciteten gör att priset 

på en CMC 256plus hamnar lägre än för en CMC 356. Om det dessutom väljs en mer 

basal programvara för konfigurering än den som används vid funktionsprovning kan 

priset ytterligare sänkas. Pris för en ny CMC 256plus har inte specificerats, då 

kontakter med Omicron inriktat sig på dess begagnade utbud, vilket beskrivs i 4.2.2.2. 

4.2.2.2 Inköp av begagnad utrustning 

Då ett lägre pris är viktigare än exakt mätnoggrannhet skulle ett alternativ vara att 

köpa in ett begagnat reläprovningsinstrument. Detta förutsätter att det finns 

begagnade modeller som passar för applikationen att tillgå.  

Vid studerandet av Meggers FREJA 306 som presenterats i föregående rubrik 

uppdagades att produkten lanserades 2009 [7]. På grund av produktens korta 

tillverkningsperiod antas att begagnade modeller kommer att vara svåra, om inte 

omöjliga, att få tillgång till. Den föregående modellen, FREJA 300, har däremot 

funnits en längre tid och skulle antagligen gå att få tag på som begagnad. För att den 

skulle kunna användas i den aktuella applikationen skulle den dock behöva 

uppgraderas till en 306 då den enbart har tre strömutgångar. Prisskillnaden mellan en 

300 och en 306 är ungefär 50 000 kronor. Med hjälp av denna information går det att 

anta att kostnaden för en uppgradering skulle motsvara denna prisskillnad, med ett 

tillägg för eventuell ombyggnadskostnad. 
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Då återförsäljare för Ponovo saknas i Sverige och kontakt med utländska 

återförsäljare inte gett något resultat har ingen undersökning av utbudet av begagnade 

produkter gjorts. 

Omicrons modell CMC 256plus är precis som Meggers FREJA 306 en relativt ny 

modell. Kontakt med Jan-Olov Ankartross [15], säljare på Omicron, har dock 

uppdagat att det finns en äldre modell kallad enbart CMC 256. Denna modell skiljer 

sig från CMC 256plus enbart genom en sämre noggrannhet, vilket utan problem kan 

accepteras för den aktuella applikationen. Jan-Olov Ankartross låter meddela att det 

finns möjlighet att köpa en begagnad CMC 256 för cirka 140 000 kronor . Det kan 

dock ta tid då trycket på begagnade modeller är högt. Mjukvaran som ingår är den 

mest basala versionen och saknar vissa av de funktioner som finns i den mjukvara 

som används av SIT vid funktionsprovning. Den innehåller fortfarande funktionalitet 

för sekvens- och ramptest såväl som ett manuellt läge men saknar avancerade 

överströmstest och pulsade ramptest. Det är dock oklart om det manuella läget kan 

användas för att uppnå likvärdig effekt som de funktioner som saknas. 

4.2.3 Alternativ 2: Signalgenerering med hjälp av 
spänningsgeneratorer 

Tänkt som ett billigare alternativ till att köpa in ett reläprovningsinstrument undersöks 

metoden att simulera ström och spänning med hjälp av spänningsgeneratorer. En 

spänningsgenerator är en apparat avsedd att kunna simulera spänningssignaler med 

olika vågformer eller frekvenser, i syfte att testa främst elektroniska applikationer.  

Spänningsgeneratorer är en enklare form av utrustning än ett reläprovnings-

instrument. Detta öppnar för möjligheten att få till en billigare lösning förutsatt att 

spänningsgeneratorerna går att anpassa till att fungera tillsammans med 

generatorskyddet. Då det normala användningsområdet för spänningsgeneratorer 

ligger inom elektronik förväntas det inte finnas någon möjlighet att generera särskilt 

kraftiga signaler, men om det finns någon som kan generera signaler som kan uppnå 

märkvärden för generatorskyddet kan en omkonfigurering av skyddet göra tester 

möjliga att utföra.  

Vid genomgång av det utbud av spänningsgeneratorer som fanns tillgängligt på 

elektronikdistributören ELFA:s hemsida, www.elfa.se, framkom att ingen utrustning 

hade mer än fyra utgångar. Detta innebär ett krav på att den modell som väljs kan 

synkronisera flera apparater av samma typ för att uppnå önskat antal signaler.  

I de spänningsgeneratorer som skulle kunna vara aktuella ingår inga binära signaler, 

utan signalerna skulle behöva realiseras med hjälp av ett styrsystem som 

kommunicerar med spänningsgeneratorerna. Då det dessutom inte existerar några 

modeller kapabla att generera spänningar på över 10 V eller strömmar högre än runt 

20 mA skulle lösningen behöva kompletteras med en förstärkarkrets som förstärker 

upp ström- och spänningssignaler till en godkänd nivå. 
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Bäst lämpad för den aktuella applikationen är en spänningsgenerator av modell 

TGA1244 tillverkad av TTI. TGA1244 är en fyrkanalig spänningsgenerator med 

möjlighet till synkronisering av flera generatorer. Detta skulle uppfylla kraven på att 

simulera 12 synkroniserade men individuellt styrda signaler. Mer information om 

modellen återfinns i tillverkarens datablad [8]. Kostnaden för en TGA1244 är cirka 

40 000.  

4.2.4 Alternativ 3: Användande av ett styrsystem för signalsimulering 

Användandet av styrsystem för simulerande av elektriska signaler är en väl beprövad 

metod. Eftersom det existerar färdiga modullösningar för nätsimulering med hjälp av 

styrsystem finns det två olika alternativ att följa upp. Det första är att undersöka om 

den färdiga utrustningen skulle vara lämplig att använda i den aktuella applikationen. 

Det andra är att se om det finns möjlighet att konstruera en egen krets skräddarsydd 

efter applikationens förutsättningar. 

Vad gäller möjligheten att köpa in en färdig utrustning finns det en standardiserad 

metod för simulering av elektriska nät kallad Real Time Digital Simulation (RTDS) [9]. 

Att hitta en utrustning som är anpassad för RTDS är relativt enkelt. Vid en granskning 

av svarstider och föreslagna tillämpningar verkar det dessutom vara en mycket 

intressant lösning. 

Närmare granskning av utrustningen visar dock på att utrustningen framtagen för 

RTDS är väldigt avancerad. Detta får konsekvensen att kostnaden för en utrustning 

hamnar långt över rimliga nivåer. Det faktum att en utrustning för RTDS kostar 

närmare dubbelt så mycket som en nuvarande testutrustning gör att förslaget kan 

förkastas redan innan en närmare specifikation granskats. 

Ett alternativ hade kunnat vara att använda sig av färdigkonstruerade förstärkare 

anpassade för RTDS. Kostnaden för en förstärkare kapabel till förstärkning av tre 

ström- och tre spänningssignaler ligger dock på ungefär 200 000 kronor. Därför är 

även en sådan lösning orimlig för den aktuella applikationen då kostnaden kommer att 

behöva överstiga maximalt tillåten nivå. 

Kvar återstår att undersöka möjligheten för att konstruera en egen 

signalgenereringsutrustning. I syfte att ge en så fullständig bild över den tänkta 

lösningen som möjligt kommer avsnittet att delas upp i fyra delar. Den första delen 

behandlar styrsystemet och vad det kommer att ha för förväntade egenskaper. Den 

andra delen behandlar sedan hur de analoga kortens signaler skall förstärkas upp till 

rätt nivåer. I den tredje delen presenteras den sammansatta lösningen med en 

principskiss. Slutligen behandlar den fjärde delen den ekonomiska aspekten. 
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4.2.4.1 Val av styrsystemsutrustning 

Innan vald styrsystemutrustning presenteras är det lämpligt att förklara hur 

signalgenereringen är tänkt att utföras och vilka problem det innebär. Ett analogt kort 

är gjort för att skicka ut fasta mätvärden. Det kan alltså inte på egen hand avge en 

sinusformad signal. I syfte att simulera en sinusvåg behöver därför styrsystemet 

periodiskt variera det analoga kortets utsignal. Detta ställer två krav på styrsystemet. 

Det analoga kortet behöver gå att uppdatera så pass ofta att kurvformen på utsignalen 

anses vara acceptabelt lik en sinusvåg. Samtidigt behöver även styrsystemets program 

vara snabbt nog för att det skall kunna variera värdena tillräckligt ofta. 

Det huvudsakliga kravet på styrsystemslösningen är alltså att det är snabbt. Av denna 

anledning har fokus legat på att hitta ett styrsystem med så kort reaktionstid som 

möjligt. För att få hjälp med urval tillfrågades Lars Oscarsson [16], konsult arbetandes 

på en av Siemens styrsystemsavdelningar. Han rekommenderade SPEED7 tillverkat 

av VIPA [11]. SPEED7-moduler skall ha möjlighet att konfigureras till en reaktionstid 

på en millisekund. Lars anser därför att SPEED7-moduler erbjuder den bästa 

lösningen som befinner sig inom ett rimligt prisområde [16].  

Även en reaktionstid på en millisekund kommer att innebära en avvikelse på signalen 

jämfört med en normal sinuskurva. Vid märkfrekvens, 50 Hz, tar det 20 ms för en 

sinusvåg att röra sig en hel period. Detta innebär att signalen från styrsystemet under 

denna tid kommer att hinna uppdateras 20 gånger. Hur signalen kommer att se ut 

jämfört med en vanlig sinussignal visas i Figur 2. 

 

Figur 2: Simulerad sinuskurva jämfört med vanlig sinusform 
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I figuren går det se att de fasta värdeändringarna kommer att ge upphov till en viss 

fördröjning. Detta är dock lätt att kompensera bort i styrsystemet när exakt 

förskjutning har beräknats fram. Däremot är det osäkert hur generatorskyddet 

reagerar på en uppdelad kurvform istället för den växelström den vanligtvis tar emot. 

För att undvika eventuella problem med detta kan det vara bra att undersöka 

möjligheten för att jämna till kurvformen i förstärkardelen. 

Styrsystemet är tänkt att manövreras med hjälp av en operatörsterminal med 

pekskärm. 

En funktionsbeskrivning upprättades i syfte att ta fram tidsåtgång för programmering 

och provning. Tillsammans med Lars Oscarsson bedömdes tiden för programmering 

av styrsystemet till ungefär 60 timmar medan provning och kalibrering av systemet 

bedömdes ta ytterligare 20 timmar [16]. Funktionsbeskrivningen återfinns i Bilaga A. 

4.2.4.2 Konstruktion av signalförstärkning 

Som tidigare konstaterat är lösningen med RTDS alltför kostsamt för att vara ett 

alternativ för den aktuella applikationen. Detta innefattar även de för RTDS 

anpassade förstärkare som finns på marknaden. För att en styrsystemskonstruktion 

skall vara ekonomiskt försvarbar behöver det alltså realiseras med en egen 

förstärkarlösning. 

För att generatorskyddets mätingångar skall fungera som avsett behöver det matas 

med en viss lasteffekt. För strömingångarna ligger lasteffekten på ungefär 0,05 VA vid 

märkströmmen 1 A. För spänningsingångarna ligger lasteffekten på ungefär 0,3 VA 

vid en trefasig spänning på 100 V, dvs. 0,1 VA per spänningsingång [2]. För att 

garantera att generatorskyddet uppfattar signalerna som det är tänkt behöver detta tas 

hänsyn till under framtagande av förstärkarkretsarna.  

Vid dimensionering av förstärkarkretsarna behöver det tas hänsyn till det faktum att 

styrsystemets signalers värden anges i likströmsvärden. Detta innebär att det faktiska 

effektivvärde som är relevant vid växelströmssimulering är lägre. Även om 

styrsystemet anges kunna mata spänning mellan -10 till 10 V innebär detta alltså att 

tillgängligt effektivvärde är ungefär -7 till 7 V.  

4.2.4.2.1 Spänningsignalsförstärkning 

När det gäller att förstärka spänningssignaler är det enklaste alternativet att använda 

sig av en enfastransformator. En lämplig transformatortyp är styrtransformatorn, då 

den ofta tillverkas för att transformera spänning till nivåer under 50 V. Genom att 

koppla sekundärlindningen till styrsystemets analoga utgång går det med hjälp av en 

lämpligt dimensionerad styrtransformator att erhålla den spänningsökning som 

önskas. Exempel på en lämplig tillverkare är Intronic, vars styrtransformator ELD EI 

går att få med en omsättning på 230/12 V [10].  
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Det analoga kortet kan mata kretsen med cirka 14 mA vilket gör att tillgänglig effekt 

på generatorskyddets sida är ungefär 0,14 VA vid märkspänning 100 V. Med 

transformatorns verkningsgrad vid märklast inräknad blir summan istället 0,1 VA. 

Detta kan innebära problem för applikationen. Beroende på hur stor del av 

transformatorns effektförlust som beror på tomgångseffekten kan det hända att 

verkningsgraden vid låga effekter är för låg för att generatorskyddet skall kunna matas 

med tillräcklig effekt. Då ingen specifikation för transformatorns tomgångseffekt har 

kunnat erhållas kvarstår dock en osäkerhet kring transformatorns förändring i 

verkningsgrad vid lägre effekter. 

Om verkningsgraden skulle visa sig vara för låg behöver utsignalen från styrsystemet 

förstärkas. Detta sker lämpligast genom att placera en buffertkrets mellan styrsystemet 

och transformatorn. En buffertkrets kan byggas genom att koppla en operations-

förstärkare som en spänningsföljare vilket visas i Figur 3. 

 

Figur 3: Förslag på en förstärkningskrets för spänning. 

Spänningen på buffertkretsens utgång kommer att hålla sig på samma nivå som styr-

systemets utspänning medan all effekt till transformatorn och generatorskyddet matas 

från operationsförstärkaren istället för att behöva matas från styrsystemet. På detta 

sätt behålls kretsens funktion intakt medan tillgänglig effekt ökar. I figuren är även en 

filterkrets, RC1, inlagd som går att använda ifall generatorskyddet uppvisar en negativ 

reaktion på styrsystemets simulerade sinussignal. Önskade värden på filterkretsen har 

inte beräknats då behovet av den är osäkert. 

4.2.4.2.2 Strömsignalsförstärkning 

För att förstärka strömmen från styrsystemet krävs det en egenbyggd lösning, då det 

inte har hittats någon komponent som kan uppfylla alla krav. Problemet ligger i att 

strömsignalen behöver kunna varieras i fler än ett avseende, ibland samtidigt. En 

frekvensomriktare kan till exempel användas för att styra frekvensen, men klarar då 

inte av att samtidigt variera amplituden eller förändra fasläget. För att kunna förstärka 

strömsignalen till en godkänd nivå och samtidigt erbjuda variering av såväl amplitud, 

fasvinkel och frekvens undersöks istället möjligheten att konstruera en lösning med 

hjälp av analoga elektronik-komponenter. 
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Följande grundläggande argument är viktiga att känna till innan förstärkarkopplingen 

presenteras: 

o Strömmen behöver förstärkas i flera steg för att uppnå nivåer närmande sig 

det önskade värdet på 8 A. Detta för att de komponenter som kan avge en 

tillräckligt hög ström inte erbjuder tillräckligt hög förstärkning. För att uppnå 

önskad förstärkning behöver därför dessa komponenter i sin tur matas av en 

förstärkt signal.  

o För att hålla ner kylningskostnaderna är det fördelaktigt att hålla spänningen 

låg och därmed minska effektutvecklingen i förstärkarkretsen. Samtidigt 

behöver spänningen vara hög nog för att generatorskyddet skall kunna matas 

med lasteffekt vid märkström. 

o Då generatorskyddet inte av sig själv kommer att styra hur mycket ström den 

skall matas med är ren strömförstärkning olämplig. Istället är det enklare att 

låta strömmen genereras genom att en spänning varieras över en resistor som 

är kopplad i serie med generatorskyddet. 

Ovanstående argumentation ledde till skapandet av den krets som presenteras i  

Figur 4. 

 

Figur 4: Förslag på förstärkarkrets för strömsignal 

Styrsystemet skickar en spänningssignal, Uin, till förstärkarkretsen som varieras 

periodiskt i syfte att simulera en växelspänning. Vid behov av en jämnare sinuskurva 

går en filterkrets, i Figur 4 märkt RC1, att använda för att filtrera bort höga 

frekvenser. Då denna funktion bara är nödvändig om problem uppstår med 

generatorskyddets avläsning av en icke-sinusformad kurva har komponenternas 

önskade värde ej beräknats.  
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Operationsförstärkaren, märkt A1 i Figur 4, är kopplad som en spänningsföljare. En 

spänningsföljare har ingen spänningsförstärkande funktion, utan har samma spänning 

över ingången som utgången. Däremot kan den mata ut en ström oberoende av 

ingångens strömsignal, vilket är nödvändigt för att ge en tillräckligt stor basström till 

transistorerna.  

För att kunna simulera en växelström till generatorskyddet används två olika 

transistorer kopplade i en så kallad Push-Pullkoppling [11]. Q1 är en NPN-transistor 

som leder vid positiv ström medan Q2 är en PNP-transistor som leder vid negativ 

ström. En transistor har en minsta spänning vid vilken den börjar leda ström. För att 

inte detta skall leda till missformning av den simulerade signalen vid värden nära noll 

är resistorn R1 tillagd. Denna resistor ser till att det alstras en tillräcklig basström till 

transistorerna så fort spänningen från styrsystemet inte är noll.  

Slutligen används resistorn märkt R2 för att begränsa strömmen som går vidare till 

generatorskyddet. Den minsta tillgängliga spänningskällan som hittats kan mata ut 5 V 

likspänning till de två transistorerna. Kopplingen av kretsen innebär att spänningen 

delas jämnt över transistorerna, vilket innebär att maximal spänning vid utgången är 

ungefär 1,77 VAC. Då generatorskyddets lastresistans är låg, 0,05 Ohm, skulle 

strömmen kunna uppgå till 35 A vid maximal spänning. För att minska strömmen till 

acceptabla nivåer har R2 därför dimensionerats till 0,2 Ohm och kopplats in i serie 

med generatorskyddets lastresistans. Detta ger istället en total möjlig ström på ungefär 

7 A. 

Värt att notera är att då spänningskällan U1 inte kan mata högre spänning än 2,5 V 

över utgången behöver det analoga kortets utsignal begränsas till att inte överstiga 

denna spänning. 
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4.2.4.3 Presentation av färdigt signalgenereringskoncept 

Om man använder sig av de lösningar som presenteras i ovanstående avsnitt skulle 

signalgenereringen se ut enligt Figur 5. 

 

Figur 5: Princip över signalgenerering med hjälp av styrsystem 

Upplösningen på de analoga kortens utsignal kan vara värd att ta i beaktning vid 

bestämmande av hur stor noggrannhet som mätningarna önskas kunna utföras med. 

Ett analogt kort med 12-bitars upplösning kan ge ut 4096 olika mätvärdesnivåer 

uppdelade jämnt från -10 till 10 V. För spänningssignalerna är detta tillräckligt då 

spänningen inte behöver kunna varieras i små steg. Däremot kan det vara värt att välja 

ett analogt kort med upplösningen 16 bitar för strömsignalerna. Detta då 

begränsningen av toppvärdet på spänningen till 2,5 V innebär att bara en fjärdedel av 

mätvärdena, 1024 stycken, kommer att användas. 1024 mätvärden uppdelade på 

toppvärdena -10 till 10 A innebär att den minsta värdeförändringen som kan ske är på 

19,5 mA. Detta skulle kunna innebära problem med tester involverande små 

strömmar då noggrannheten kan påverkas. 
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4.2.4.4 Beräknad kostnad 

Alternativet med styrsystems lämplighet beror mycket på hur billigt lösningen går att 

konstruera. Ett förslag på komponenter och uppskattad kostnad för dessa presenteras 

i Tabell 1. Priser är hämtade från elektronikdistributören Elfa Distrelecs hemsida [13]. 

Tabell 1: Förslag på komponenter till strömförstärkningskrets 

Produkt Modell Pris/st Antal Kostnad 

Nätaggregat 50 W RS-50-5 160 8 1 280 

Nätaggregat 35 W RS-35-12 129 16 2 064 

Operationsförstärkare OPA548 160 8 1 280 

Resistor 0,2 ohm MP930-0.2-1% 52,6 8 420,8 

Resistor 300 ohm MP930-300-1% 51,4 8 411,2 

Transistor NPN BD911 13,2 8 105,6 

Transistor PNP BD912 13,2 8 105,6 

   Totalt: 5 622,4 

Nätaggregatet på 50 W är den spänningskälla som benämns U1 i Figur 4. Aggregatet 

på 30 W visas inte i figur men används för dubbel matning av operationsförstärkaren. 

Det bör påpekas att tabellen inte innehåller några komponenter för kylning av kretsen. 

Den har heller inte med någon kostnad för kretskortsmaterial. Det verkliga priset 

kommer alltså att vara dyrare än vad tabellen visar. 

Kostnaden för spänningskretsen är osäker då den beror på ifall det behövs en 

buffertkrets eller ej. Den garanterade kostnaden är kostnaden för fyra 

transformatorer, som tillsammans kostar 576 kronor. Buffertkretsens kostnad skulle 

hamna på ungefär 2 000 kronor. Den har dock inte tagits med i beräkningen då 

förhoppningen är att den inte skall behövas. 

Oavsett eventuella tillkommande kostnader för förstärkningskretsarna går det att 

konstatera att kostnaden för förstärkarkretsens komponenter är väldigt låg jämfört 

med kostnaden för att konstruera kretskortet. Enligt Jens Riedel, elektronikingenjör 

på Angland AB [17], brukar företag ta ut en prototypkostnad vid konstruktion av ett 

nytt kretskort. Denna kostnad är engångssumma vars bidrag till kostnaden för varje 

kretskort vanligtvis blir låg då kretskort brukar produceras i stora antal. I det här faller 

rör det sig dock om en engångsproduktion av åtta kort plus eventuella reservkort. 

Med en prototypkostnad som enligt Jens Riedel brukar hamna på ungefär 

50 000 kronor innebär detta att kostnaden per kort blir hög [17]. Av denna anledning 

bör en eventuell buffertkrets för spänningsförstärkning placeras på samma kretskort 

som strömförstärkningskretsen. Kostnaden för att tillverka fler buffertkretsar än vad 

som skulle behövas är långt lägre än den prototypkostnad det skulle innebära att 

tillverka kretsen separat.  
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Till kostnaden för komponenter, samt prototypkostnad, tillkommer sedan även en 

kostnad för själva tillverkningen av korten samt att samordna dem i någon slags 

modul. Sådana kostnader har inte beräknats då det saknats kunskap för att göra någon 

tillförlitlig approximation. 

Den andra stora kostnaden är programmering och provning av styrsystemets 

funktioner. Ett Speed7-system utrustad med de kort som behövs och en 12-tums 

operatörsstation skulle enligt Lars Oscarsson kosta ungefär 30 000 kronor [16]. Till 

det kan läggas kostnaden för de 80 arbetstimmar som bedöms vara nödvändiga för att 

få önskad styrsystemsfunktion. Siemens värderar en arbetstimme till 700 kronor vilket 

innebär att arbetsinsatsen skulle kosta 56 000 kronor totalt. 

Sammanställande av de kända kostnaderna för en styrsystemslösning ger en summa på 

cirka 140 000 kronor. Den verkliga kostnaden kan antas vara högre, då det alltså 

saknas information om kostnaden för vissa komponenter och konstruktionsmoment.  

4.3 Fysisk utformning 

Testutrustningen är tänkt att placeras i en svängram utrustad med en hjulförsedd bas.  

Denna lösning gör det möjligt att på ett enkelt sätt ställa undan utrustningen de 

tillfällen då den inte används. För att underlätta enkel omkoppling av utrustningen 

rekommenderas användande av kopplingsplintar till reläskyddets mätanslutningar. I 

svängramen monteras även utrustning för spänningsmatning av reläskyddet 

tillsammans med dvärgbrytare för avsäkring av densamma.  

Signalgenereringen behöver också spänningsmatas och avsäkras. Eftersom det är 

oklart vilken lösning som kommer att nyttjas, avsätts det separat plats för detta. På så 

vis påverkas inte resten av utformningen av signalgenereringsvalet. 

Vid kabelval och dimensionering behöver hänsyn tas till anslutningens applikation. 

För all intern trådning i testutrustningen används lämpligen kopplingstråd av typ RK 

eller motsvarande. Ledararean varierar beroende på anslutningens applikation. För de 

trådar som skall användas till binära signaler används 1 mm2. Detsamma kan användas 

för matning av generatorskyddet medan trådar som skall användas till ström- och 

spänningsmätning med fördel kan väljas aningen grövre, exempelvis 2,5 mm2. Det 

externa kablage som kan komma att användas är anslutning till vägguttag för matning 

av generatorskyddet. Här används lämpligen en anslutningskabel av typ RKK eller 

motsvarande med area 1,5 mm2. 

Kablage för matning av signalgenerering kan inte definieras då det är beroende av 

vilket alternativ som skall användas. Kort kan konstateras att ett färdigt relä-

provningsinstrument vanligtvis levereras med en komplett kabelsats. De andra 

alternativen behöver dock förses med eget kablage. 

För en principskiss över testutrustningens fysiska utförande samt ett utkast till en 

apparatlista, se Bilaga B. 
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Det finns även en alternativ lösning för ett fysiskt utformande av testutrustningen. 

Istället för att köpa in och montera ett eget reläskydd finns det möjlighet att låna ett 

skydd från SIT:s standardavdelning. Detta skydd används sällan, vilket gör att det inte 

kommer ha någon större påverkan på möjligt användande av testutrustningen. 

Standardavdelningens reläskydd är redan monterat i en mobil konstruktion, vilket gör 

att svängramen vid denna lösning enbart behöver bestå av signalgenereringsutrustning 

och kopplingsplintar. 

Det behöver finnas möjlighet att konfigurera generatorskyddets mjukvara med hjälp 

av en dator utrustad med programvaran DigSi. I syfte att frigöra resurser 

rekommenderas ett val av en bärbar dator vid användande av testutrustningen. På 

detta sätt kan datorn användas för andra applikationer när inte testutrustningen 

används, vilket är mer kostnadseffektivt än att använda en stationär dator. Av denna 

anledning har ingen plats i svängramen reserverats för en stationär dator. 
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5 Analys 

Då studiens huvudfokus har lagts på att undersöka olika signalgenereringsalternativ 

kommer huvuddelen av analysen att handla om dessa alternativ.  

5.1 Analys av signalgenereringsalternativ 

Varje alternativ analyseras först för sig i syfte att presentera en större grund för 

bedömning av dess lämplighet. Sedan kommer alternativen att jämföras med varandra 

i syfte att avgöra vilka fördelar respektive nackdelar de har i förhållande till varandra. 

Analysen av detta kommer att bearbeta såväl funktionsmässiga som ekonomiska 

aspekter. 

5.1.1 Analys av alternativ kring inköp av ett reläprovningsinstrument 

Vid en genomgång av tillgängliga lösningar kan det snabbt konstateras att Ponovos 

produkter kan exkluderas från vidare bedömning. Detta då, vilket tidigare nämnts, 

kontakt med återförsäljare inte har resulterat i relevant information. Då Ponovos 

produkter specifikationsmässigt liknar övriga produkter bedöms det vara mer 

tidseffektivt att istället följa upp de båda andra tillverkarnas produkter.   

De två lösningar som då finns kvar för jämförelse är FREJA 306 från Megger och 

CMC 256 från Omicron. I båda dessa fall går det att utgå ifrån att en begagnad modell 

skulle vara lämpligare än nyinköp. Prisjämförelse mellan de två alternativen blir dock 

aningen skev på grund av brist på fullständig information från tillverkarna.  I kontakt 

med Megger har enbart nyvärden framkommit, medan kontakten med Omicron har 

varit inriktad på tillgången av begagnade produkter.  

Det finns dock ett antal argument som gör att det känns rimligare att följa upp 

inköpet av en begagnad CMC 256. Det första är dess pris på cirka 140 000 kronor. 

Jämför man det med den uppskattade kostnaden för den uppgradering som skulle 

behöva göras av en begagnad FREJA 300 för att få sex strömutgångar går det att se 

att en begagnad FREJA 300 i sig skulle behöva ligga på högst 80 000 kronor för att 

motsvara priset för en begagnad CMC 256. Då en ny FREJA 300 kostar drygt 

300 000 kronor känns det inte särskilt troligt att det går att få tag på en begagnad 

utrustning för så pass lågt pris. 

Ett annat starkt argument för att välja en CMC 256 är att den tillverkas av samma 

företag som tillverkar den modell som används av SIT i nuläget. Den använder sig 

även av samma mjukvarutyp för konfigurering av reläprovningsinstrumentet som den 

som används av SIT. Tack vare detta finns redan i nuläget kompetens på företaget i 

konfigurering av utrustning från Omicron, vilket minskar inlärningstiden och den tid 

det skulle ta att komma igång med testen. Det är också lättare att relatera till de 

funktionsprov som utförs av SIT om de utförs i samma mjukvarumiljö än om 

testutrustningen skulle opereras med en helt annan programvara. 
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Av dessa två skäl rekommenderas det att i första hand undersöka tillgången på en 

begagnad CMC 256 om någon reläskyddsutrustning skall införskaffas. Det 

rekommenderas att inte uppgradera mjukvaran, utan att först undersöka om de 

funktioner som ingår är tillräckliga. Om så inte är fallet går en uppgradering att utföra 

i ett senare skede. 

5.1.2 Analys av spänningsgeneratorers lämplighet 

Redan vid sökandet efter modeller som erbjöd synkronisering av flera apparater 

framkom att det var en relativt sällsynt funktion. De modeller som erbjöd 

synkronisering var dessutom i regel de dyrare modellerna. 

Behovet av ett styrsystem och en förstärkarkrets gör att detta alternativ blir 

överflödigt då alternativ 3 erbjuder en lösning med hjälp av enbart ett styrsystem och 

en förstärkarkrets. Det är svårt att se att det skulle vara värt en extra kostnad på 

120 000 kronor för den extra funktionalitet som alternativet medför. 

Spänningsgeneratorerna enda fördel är deras förmåga till exakt vågformssimulering. 

Denna fördel vägs dock upp av det faktum att synkronisering mellan styrsystem och 

spänningsgenerator med bra svarstider är mer invecklat än att låta styrsystemet självt 

simulera vågformer. 

Därför kan det anses att användandet av spänningsgeneratorer innebär en onödig 

merkostnad och alternativet kan därför konstateras vara olämpligt. 

5.1.3 Analys kring användande av ett styrsystem för 
signalgenerering 

Att konstruera en egen lösning möjliggör anpassandet av utrustningen till dess tänkta 

funktion. Det är till exempel inga problem att kunna erbjuda tillräckligt många analoga 

eller digitala signaler vilket ger en stor valfrihet vid val av utrustningens 

funktionsmöjligheter. Samtliga funktioner kommer att utföras i samma program vilket 

också underlättar synkronisering av olika signaler. 

Dock är det värt att påpeka att det existerar en osäkerhet kring alternativets kostnad 

då hela dess funktion bygger på att styrsystemets program fungerar som avsett. Det 

innebär en viss utmaning att få in alla funktioner som önskas och samtidigt bibehålla 

den hastighet som krävs för tillfredsställande uppdatering av analoga värden. 

Dessutom kommer såväl styrsystemslösningen som förstärkarlösningarna att vara 

oprövade, vilket ökar risken för problem eller felaktig funktion som behöver 

korrigeras. 

En annan faktor som också är värd att nämna är möjligheten till underhållsarbete. 

Egenkonstruerade kretskort för strömförstärkning innebär att det kan bli svårt att 

ersätta dessa om någonting skulle inträffa med dem. Dessutom saknar konstruktionen 

ordentlig dokumentation vilket gör att eventuella problem med utrustningen kräver att 

operatörer behöver vara väl insatt i dess uppbyggnad för felsökning. 
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5.1.4 Bestämmande av rekommenderad signalgenereringsutrustning 

Som tidigare nämnt bedömdes alternativet med spänningsgeneratorer redan i ett tidigt 

skede inte vara lämpligt för den aktuella applikationen. De alternativ som kommer att 

jämföras här blir alltså de kvarvarande två: Inköp av begagnat reläprovnings-

instrument av typen Omicron CMC 256 alternativt signalgenerering med hjälp av ett 

styrsystem. Valet av reläskyddsutrustningsmodell bygger på argument presenterade i 

avsnitt 5.1.1. 

Det första som behöver tas i beaktning vid jämförelse av alternativen var att styr-

systemsalternativets största eventuella fördel skulle vara dess låga konstruktions-

kostnad. På grund av programmeringskostnader och kostnad för prototyptillverkning 

av strömförstärkningskrets har dock kostnaden hamnat på en likvärdig nivå med ett 

inköp av ett begagnat reläprovningsinstrument. Om det skulle gå att finna en 

tillverkare villig att konstruera kretskorten för en lägre prototypkostnad skulle 

styrsystemsalternativet kunna bli aningen lägre än vid inköp av ett alternativt 

reläprovningsinstrument. Skillnaden får dock ändå ses som marginell. 

Den enda egentligt kvarvarande fördelen för styrsystemsalternativet är då dess 

kapacitet att erbjuda fler signaler än det reläprovningsinstrument som skulle vara 

aktuellt att köpa in. Detta vägs dock upp av att reläprovningsinstrumentet är väl 

beprövat med fullständig dokumentation och garanterad funktionalitet. Att 

efterfrågan på den begagnade modellen är stor innebär dock att det kan dröja innan en 

sådan utrustning blir tillgänglig. Eftersom testutrustningen dock inte har någon 

bestämd tidsplan eller krav på snabbt iordningställande ses detta som mindre viktigt. 

Det bästa tänkbara alternativet bedöms därför att vara inköp av en begagnad CMC 

256 från Omicron. 

5.2 Allmän analys kring testutrustningens utförande 

För att minimera kostnaderna rekommenderas det att inte köpa in ett eget reläskydd, 

utan låna reläskyddet från Siemens standardavdelning vid behov. Denna lösning skulle 

spara ungefär 70 000 kronor utan att innebära några direkta nackdelar då utnyttjnings-

graden på tillgängligt reläskydd är lågt och därför inte antas begränsa användandet av 

testutrustningen. Om det finns möjligt att undersöka möjligheten att även låna en 

portabel dator med DigSi-programvara för konfigurering av reläskyddet skulle det 

också innebära en minskning av kostnaden. 



Studie av alternativ vid konstruktion av testutrustning för generatorskydd   
 

 26 

6 Slutsatser och framtida arbete 

Minimal kostnad för maximal funktion fås om signalgenereringen realiseras med hjälp 

av en begagnad CMC 256 från Omicron. Den kommer att stå för huvuddelen av 

kostnaden, om generatorskydd och portabel dator kan lånas in vid behov istället för 

att köpas in.  

En begagnad CMC 256 kostar cirka 140 000 kronor. Sedan tillkommer kostnaden för 

inköp och montering av materiel till svängramen såsom kopplingsplintar och 

installationskabel. Att använda sig av en begagnad utrustning vars noggrannhet kan 

vara lägre än nytillverkad innebär inget problem då meningen inte är att ersätta 

certifierade test utan enbart att undersöka funktionalitet. 

Den totala kostnaden för projektet kommer att bli aningen högre än målet på en 

femtedel av kostnaden för den utrustning som används av SIT. Det är dock 

fortfarande en avsevärd besparing att använda sig av utredningens alternativ istället 

för att köpa in en likadan utrustning som redan används. 

Innan arbetet med konstruering av testutrustningen påbörjas behöver en bedömning 

göras av utrustningens möjliga utnyttjningsgrad och potentiella nytta jämfört med den 

investeringskostnad det skulle innebära. Vid beslut av att fullfölja konstruktionen går 

det att ta fram fullständiga underlag utifrån de preliminära underlag som presenterats i 

utredningen.  

Nästa steg är sedan att ta beslut kring ifall kontakt skall tas med entreprenörer villiga 

att ta sig an konstruktionen. Då monteringsarbetet inte kräver någon större arbets-

insats kan det vara ett ekonomiskt fördelaktigt att istället utföra arbetet internt.  

Ifall en begagnad CMC 256 ej finns att få tag på behöver en bedömning göras om det 

kan vara ekonomiskt försvarbart att istället införskaffa ett nytt reläprovnings-

instrument. Ett tänkbart alternativ skulle vara CMC 256+ som presenteras i avsnitt 

4.2.2.1. Detta skulle dock innebära en kostnadsökning. En annan möjlighet skulle vara 

att följa upp alternativet med signalgenerering med hjälp av ett styrsystem. Nästa steg 

där skulle då vara att försöka hitta ett företag villigt att konstruera kretskorten som 

behövs för signalförstärkning. 
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A. Önskad funktionalitet för styrsystem 

Samtliga värden som skall anges till styrsystemet skall vara de värden som skyddet uppfattar 

och inte faktiska utvärden från kortet, exempelvis i nivåerna 0-100 V istället för 0-10 V. 

Samtliga analoga utgångar skall gå att konfigurera individuellt. Om till exempel spänning 

önskas att variera skall det gå att ange önskad spänningsnivå för varje enskild spännings-

utgång och inte bara för alla på samma gång. För att konfigureringen skall ske någorlunda 

smidigt behöver någon form av numeriska tangenter införas, antingen på skärmen vid 

användande av touchpad eller med hjälp av knappar. 

Det är även önskvärt att ha möjlighet att repetera testet som utförts, dvs. att inställningar 

inte nollställs när testet är utfört. 

1 Sekvenstest 

Det önskas finnas möjlighet till att konfigurera upp till fem olika lägen efter varandra. 

Övergången skall kunna ställas in till att ske efter en viss tid och/eller genom aktiverandet 

av en viss binär signal på generatorskyddet. 

Varje enskild sekvens skall gå att konfigurera. Dels skall det gå att välja aktivering av 

digitala utgångar, dels skall utvärdena på de analoga utgångarna gå att konfigurera. Följande 

variabler skall gå att variera genom val i operatörsterminalen: 

 Spänningsamplitud 

 Strömamplitud 

 Frekvens 

 Fasvinkel 

Det skall också finnas en möjlighet att ställa in villkor för aktivering/avaktivering av någon 

form av timerfunktion för att kunna mäta reaktionstider hos generatorskyddet. Uppmätt tid 

skall sedan redovisas på skärmen. 
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2 Ramptest 

 

Ett ramptest utförs genom en stegvis förändring i utvald variabel. 

Det behöver finnas möjlighet att variera: 

 Spänningsamplitud 

 Strömamplitud 

 Frekvens 

 Det är önskvärt att även kunna variera 

 Fasvinkel 

Det behöver gå att välja  

 Vilken variabel som skall varieras 

 Utgångsvärde för spänningsamplitud, strömamplitud, frekvens och fasvinklar hos 

samtliga analoga signaler. 

 Tid som varje steg skall hållas aktivt. 

 Eventuell tidsperiod mellan varje steg då ett ”friskt” värde sätts på variabeln 

 ”Friskt” värde för variabel för användande av funktionen ovan 

 Förändring per steg 

 Slutvärde vid vilket testet avbryts. 

 Villkor för att avbryta testet, dvs. hur det detekteras att skyddet har löst ut och att 

testet är färdigt. 

När testet har avslutats skall den nivå som fick skyddet att lösa ut på något sätt presenteras 

i operatörterminalen. 
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B. Förslag på fysiskt utförande av testutrustning 

Figur 6: Principskiss över fysiskt utförande av testutrustning 
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Tabell 2: Förslag på apparatlista för testutrustning exklusive signalgenerering 

Apparat Tillverkare Typ Antal 

Generatorskydd Siemens 

7UM6211-2EB91-0CA0-

L0A 1 

Reläskyddskabel för anslutning 

till dator Siemens 7XV5100-4 1 

Reläskydd: installationsmaterial 

för 19" rack Siemens  1 

Kraftförsörjning 24 V, 10 A Mean Well DRP-240-24 1 

Kopplingsplintar för 

spänningsmätning m. tillbehör Phoenix Contacts 0309086 6 

Kopplingsplintar för 

strömmätning m. tillbehör Phoenix Contacts 0309086 12 

Kopplingsplintar för BI-

signaler m. tillbehör Phoenix Contacts 3104013 14 

Kopplingsplintar för BO-

signaler m. tillbehör Phoenix Contacts 3104013 18 

Stickpropp Clas Ohlson 22-1887 1 

Automatsäkring 2-polig, typ C, 

6A Schneider Electric C60H 2P 6A C 10KA 1 

Kabel 1 mm2  RK  

Kabel 2,5 mm2  RK  

 

 

 


