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Abstract 

The majority of all power cuts that affects individuals and communities are 
caused by earth faults on the power transmission lines at 10kV and 20kV level 
[1]. If these power cuts could be eliminated, less disturbances and interrupts 
would lead to large amounts of money savings. 

Swedish Neutral has developed such a protection system. When an earth fault 
occurs power is injected into the neutral point of the transformer. The RCC 
(Residual Current Compensation) protection calculates a compensation current 
exactly 180 degrees out of phase to the fault current. Doing this, the voltage at 
the fault location becomes very close to zero, without affecting the power 
transmission. 

The protection system can only compensate automatically for the fundamental 
frequency (50Hz), and manually for the 3rd, 5th, 7th and 9th harmonics. In most 
cases, when the harmonics are very small it is not necessary to compensate for 
them. There are though cases when compensation for the harmonics is 
necessary.  

This thesis focuses on finding the best method to extract the content of a 
sampled signal regarding both simplicity and speed. Both amplitude and phase 
of each harmonic must be calculated. Is the proposed method suitable for the 
current computer system and how can it easily be implemented.  

Because the fundamental frequency is known and the harmonics are all 
multiples of the fundamental frequency it makes the task less complex. It is not 
necessary to use the FFT algorithm. The DFT can be calculated using 
correlation. Both phase and amplitude can be calculated very precisely with 
few samples and not so many computer operations.
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Sammanfattning 

Majoriteten av alla strömavbrott som drabbar individer och samhällen orsakas 
av jordfel i högspänningsnät på 10kV och 20kV nivå [1]. Om dessa 
strömavbrott kunde elimineras skulle det resultera i mindre störningar och färre 
avbrott vilket i sin tur skulle leda till stora ekonomiska besparingar. 

Swedish Neutral har utvecklat ett sådant skyddssystem. När ett jordfel inträffar 
injicerar man en effekt i transformatorns nollpunkt. 
RSK(Restströmskompensering) skyddet beräknar en kompenseringsström som 
ligger exakt i motfas till felströmmen. Genom att göra detta sjunker spänningen 
i felstället till nära 0V. Detta utan att påverka nätets funktion. 

Skyddssystemet kan bara kompensera automatiskt för grundtonen (50Hz) och 
manuellt för 3e, 5e, 7e och 9e överton. I de flesta fall är övertonshalten mycket 
låg och det räcker att endast kompensera för grundtonen. Det finns dock fall 
där det är nödvändigt att även kompensera för övertonerna. 

Det här examensarbetet är inriktat på att analysera innehållet ur en samplad 
signal. Vilken metod är bäst med tanke på enkelhet och antalet beräkningar 
som krävs. Både amplitud och fas av varje frekvens skall beräknas. Är den 
föreslagna metoden lämplig att implementeras i det nuvarande datorsystemet.  

Eftersom grundtonen är känd och övertonerna är multipler av den gör det 
uppgiften något mindre komplex. Det är inte nödvändigt att använda FFT – 
algoritmen. DFT kan beräknas genom att använda korelation. Både fas och 
amplitud kan beräknas exakt med relativt få sampel och inte så många dator-
operationer. 
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Nyckelord 

Övertoner 

Korelation 

FFT – Fast Fourier Transform 

DFT – Discrete Fourier Transform 

Jordfelsskydd 

RCC – Residual Current Compensation 

DSP – Digital Signal Processing 

C – programmeringsspråk 

Linux
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1 Inledning 
Swedish Neutral är ett företag som utvecklar avancerade jordfelsskydd för 
högspänningsnät på 10 och 20kV nivå. Då ett jordfel inträffar matas en effekt 
in i transformatorns nollpunkt beräknad att ligga exakt i motfas till 
jordfelsströmmen. Detta medför att spänningen i felstället sjunker till nära noll. 
Ledningen där jordfelet inträffar behöver inte kopplas bort och de kunder som 
matas påverkas inte. 

På senare år har andelen övertoner ökat med varierande storlek i 
distributionsnäten. Övertonshalten har tidigare legat på en så låg nivå att de inte 
behövts ta hänsyn till. För att vid ett jordfel i ett nät med hög övertonshalt 
kunna sänka spänningen till en tillräckligt låg nivå  måste även övertonerna 
beaktas. Det är således helt avgörande att kunna bestämma övertonernas 
storheter. 

Det finns en hel del intressanta aspekter på det här temat. Om jordfelsskyddet 
är snabbt kan spänningen dras ner till nära noll volt i felstället så fort att en 
person som kommer i kontakt med högspänningsledningen inte nödvändigtvis 
behöver dö.  
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Detta examensarbete går ut på att med en lämplig metod bestämma storleken 
på de förekommande övertonerna i ett högspänningsnät. 

Arbetet är utfört som en del av högskoleutbildningen på högskolan i Jönköping 
och omfattar 10 poäng. 
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1.1 Bakgrund 
Swedish Neutral har utvecklat ett jordfelsskyddssystem för högpänningsnät på 
10 och 20kV nivå. Fasspänningar och nollpunktsspänning mäts och analyseras 
kontinuerligt med hänsyn till grundtonen. I de flesta nät där kvalitetsfaktorn är 
hög (låg övertonshalt) är det fullt tillräckligt att endast analysera och 
kompensera för grundtonen. I nät med lägre kvalitetsfaktor (hög övertonshalt) 
är det nödvändigt att även analysera och kompensera för övertonerna. 

För att förbättra jordfelsskyddet i nät där övertonshalten är hög måste skyddet 
kompletteras för att även kunna analysera övertoner.  

 

1.2 Syfte och mål 
Det här examensarbetet är inriktat på att bestämma en lämplig metod för att 
analysera innehållet i en samplad signal. Metoden skall gå att implementera i 
det nuvarande datorsystemet och kräva så lite datorkraft som möjligt. 
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Målet med examensarbetet är att skriva en programmodul i C för 
övertonsanalys. Programmodulen skall med indata från en A/D omvandlare 
bestämma amplitud och fasläge för såväl grundton som de relevanta 
övertonerna 3,5,7 och 9. 

För att utvärdera programmodulen kan en fil innehållandes sampel dumpas av 
datorsystemet. Detta är utmärkt eftersom exakt samma data kan testas 
upprepade gånger med olika inställningar i programmodulen.  

När programmodulen fungerar och snabbhet vill uppnås skall data läsas direkt 
från A/D omvandlaren via en ringbuffer. 

 

1.3 Avgränsningar 
Det är viktigt att avgränsa arbetet så att det inte blir för omfattande. 

Programmodulen behöver endast kunna analysera grundton(50Hz) samt 3e, 5e, 
7e och 9e överton. Detta gör uppgiften mindre komplex eftersom de eftersökta 
frekvenserna är givna.  

A/D omvandling inklusive sampling sköts av det nuvarande datorsystemet och 
behöver inte tas hänsyn till.  
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Filtrering av indata är inte heller nödvändigt då alla sampel redan passerat ett 
filter. Utdata från programmodulen kommer inte på något sätt användas av 
systemet. Målet är att få korrekta utdata. I ett senare skede ska utdata utnyttjas 
och skickas vidare till växelriktaren som är enheten som sköter 
kompenseringen. Detta kräver dock modifieringar i den ursprungliga 
mjukvaran och innefattas ej i detta examensarbete. 

1.4 Disposition 
I den teoretiska bakgrunden ges först en introduktion till högspänningsnät och 
de vitt skilda filosofierna av nollpunktsbehandling. Nollpunktsreaktorn och 
dess funktion beskrivs. Jordfel förklaras Därefter ges en teoretisk bakgrund till 
övertoner.  

I avsnittet efter beskrivs DSP (Digital Signal Processing) som är grunden för all 
digital signalbehandling. Olika beräkningsmetoder utreds. 

Datorsystemet som är baserat på Linux där programmodulen ska 
implementeras beskrivs även i den teoretiska bakgrunden. 

I genomförande beskrivs arbetets tillvägagångssätt. De olika 
beräkningsmetoderna utreds och utvärderas. Olika simuleringar beskrivs.  
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 I resultat presenteras resultat av simuleringar från Matlab. Resultat från 
mätningar i riktiga nät samt från Swedish Neutrals lab presenteras därefter. 

I slutsats beskrivs vad som kan förbättras, dels för att uppnå exaktare resultat 
och dels för att göra modulen snabbare och mindre processorkrävande.
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2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Spoljordade högspänningsnät 10kV och 20kV 

2.1.1 Nollpunktsbehandling i Europa 

De gemensamma nämnarna för i stort sett alla högspänningsnät i Europa är att 
de är trefassystem samt att de principiellt sett inte använder jorden för 
återledning av lastströmmar[1]. Nyttolasten tas ut mellan faserna. Det finns 
dock vitt skilda filosofier och koncept för behandling av kraftsystemets 
nollpunkt.  

Det europeiska grundkonceptet har öppnat upp för en mängd olika, ofta 
nationellt betonade lösningar på systemjordningar och nollpunktsbehandling. 
De flesta kom till redan i början på 1900-talet[1]. Systemjordningens 
utformning har avgörande betydelse för möjligheten att hantera jordfel mer 
eller mindre avbrottsfritt. 

I de flesta nät på 10kV och 20kV, framförallt i Sverige jordas nollpunkten 
genom en nollpunktsreaktor. Detta öppnar upp för avancerade skydd för att 
hantera jordfel på ett effektivt sätt.  

2.1.2 Nollpunktsreaktor 

En nollpunktsreaktor kopplas in mellan transformatorns nollpunkt och jord. 
Syftet med en nollpunktsreaktor är att minimera felströmmen då ett jordfel 
inträffar i nätet genom parallellresonans. Nollpunktsreaktorn kompenserar för 
den kapacitiva strömmen som naturligt uppstår i alla högspänningsnät. Den 
kapacitiva strömmen i nät där kabel används ökar 30-50 ggr jämfört med i 
friledningsnät[1]. Eftersom den kapacitiva strömmen i olika nät varierar är i 
princip alla nollpunktsreaktorer inställingsbara, varav en del är automatiskt 
inställningsbara. Nedan kan inkopplingen av en nollpunktsreaktor skådas. 

 
Figur 2-1- YN-kopplad transformator med nollpunktsreaktor  
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2.1.3 Nollpunktsspänning 

Eftersom transformatorns nollpunkt jordas genom en nollpunktsreaktor uppstår 
en spänning mellan nollpunkten och jord. I ett helt symmetriskt nät där den 
kapacitiva avledningen mot jord är exakt samma i varje fas uppstår ingen 
nollpunktsspänning. Storleken på nollpunktsspänningen beror på skillnaden i 
kapacitiv avledning mot jord mellan de tre ledarna. Exempelvis i ett 
friledningsnät kanske fas L1 systematiskt ligger närmre jordpotential än de 
andra faserna av någon anledning. Nedsmutsning av isolatorer bidrar också till 
kapacitiv avledning. Eftersom avledningen förmodas lika stor i varje fas bidrar 
inte detta till ökad nollpunktsspänning. I rena kabelnät blir 
nollpunktsspänningen mycket liten eftersom den kapacitiva avledningen mot 
jord i stort sett är identisk i varje fas.  

R – Fas 1 

S – Fas 2 

T – Fas 3 

E – Jord 

N – Nollpunkt 

UEN – Nollpunktsspänning 

UER – Fasspänning R 

UES – Fasspänning S 

aU -  

a2U -  Figur 2-2 - Symmetriskt trefassystem med 
potentialförskjutning mot jord 

 

2.1.4 Jordfel 

I normaldrift i ett helt symmetriskt nät ligger nollpunktsspänningen enligt figur 
2-3 i förhållande till fasspänningarna L1, L2 och L3. Nollpunktsspänningen är 
den blå punkten i mitten. Nollpunkten har alltså samma potential som jord. 



Teoretisk bakgrund 

16 

 
Figur 2-3 – Nollpunktsspänning i symmetriskt nät. 

 

Då ett jordfel uppstår kommer nollpunktsspänningen förskjutas i förhållande 
till jord och således även till fasspänningarna. Spänningen mellan faserna är 
alltid densamma, oavsett normaldrift eller vid jordfel. Detta är också 
anledningen till att man kan fortsätta köra ett nät med jordfel. Ett jordfel kan 
uppstå på många olika sätt. Exemplet nedan är teoretiskt möjligt. Vi låter 
streckgubben i figur 2-4 representera en resistans. Om personen nedan skulle 
komma i kontakt med ledningen skulle ett högohmigt jordfel uppstå. Den 
kapacitiva strömmen begränsas helt av reaktorn i nollpunkten genom parallell 
resonans. Den aktiva strömmen begränsas av resistansen i personen och 
markens ledningsförmåga. I nätet nedan skulle personen inte ha en chans att 
överleva. 

 
Figur 2-4 – Högohmigt jordfel 
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Spänningen över personen i fråga skulle i ett 11kV nät bli ca 11kV/√3 = 6351 
V. Det är inte spänningen i sig som är livsfarlig, det är storleken på strömmen 
som går genom kroppen[7]. Man kan generellt säga att en strömstyrka under 
10mA som går genom hjärttrakten är ofarlig för en vuxen människa[7]. När 
10mA överskrids börjar det bli farligt. Vid 50mA och uppåt inträffar döden 
efter ett fåtal sekunder. Resistansen i en människokropp mätt från ena handen 
till foten är ca 800Ω. Dessutom har huden övergångsresistans beroende på 
hudfuktighet och spänningsnivå. Vid 75V är övergångsresistansen 100-150k Ω. 
Övergångsresistansen sjunker fort vid ökad späning. Vid 220V är 
övergångsresistansen nere på ca 4kΩ. Vid 220V ligger den magiska gränsen för 
vad som betecknas som livsfara. En person med handskar och skor med 
gummisula skulle öka sina chanser att överleva avsevärt. För enkelhetens skull 
görs beräkningen på en person utan skor eller handskar. Vid 6350V skulle 
således en ström på ca 1,3A rusa genom kroppen. Trots att reaktorn i sig är ett 
skydd förbättrar den ingenting när det gäller personsäkerhet. Spänningen i 
felstället måste under 220V för att en person ska ha en chans att överleva 
beröring med en högspänningsledning. Dessutom måste detta ske blixtsnabbt. 

Nollpunktsspänningen skulle se ut 
ungefär enligt följande figur. 
Eftersom nollpunktsbehandling är ett 
kapitel för sig utelämnas 
beräkningarna eftersom dem bygger 
på en rad faktorer så som 
transformatorns impedans, reaktorns 
impedans, lastens impedans, markens 
ledningsförmåga, resistansen i 
felstället o.s.v. 

 

Figur 2-5 – Högohmigt jordfel i fas L3. 

 
Anledningen till att nollpunktsspänningen inte ligger helt i fas med L3 vid ett 
högohmigt jordfel har att göra med att L1 och L2 indirekt får en koppling till 
jord genom lasten och transformatorn. 
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Vid ett lågohmigt jordfel 
spänningssätts reaktorn med full fas-
jordspäninng (6351 V). 
Nollpunktsspänningen får följande 
utseende.  
 

 

Figur 2-6 – Lågohmigt jordfel i fas L3 

Viktigt att upprepa är att förhållandet mellan fasspänningarna är oförändrade 
vid jordfel. Alltså kan man välja att fortsätta driva nätet med jordfel. Detta gör 
man i flera europeiska länder varav även i Sverige fram till mitten av 80-talet. 
Reaktorn är anledningen till att detta kan vara möjligt eftersom den helt 
begränsar den kapacitiva strömmen. Restströmmen som blir kvar efter 
reaktorns kompensation tas bort med Swedish Neutrals växelriktare. 

2.1.5 Övertoner 

Grundfrekvensen i högspänningsnät i Europa är 50 Hz. Övertoner är multipler 
av grundfrekvensen och finns med varierande storheter i alla nät. Övertoner 
uppstår av icke linjära strömförbrukare[2]. Den icke linjära strömförbrukaren 
förbrukar ström som inte följer spänningens vågform.  

Övertoner har funnits i högspänningsnät i många år. Det är dock på senare år 
som det börjat bli ett problem. Anledningen till den ökande övertonshalten är 
bl.a. energibolagens försök att öka effektfaktorn i sina nät[2]. Effektfaktorn är 
kvoten mellan den aktiva effekten som förbrukas i en krets och den skenbara 
effekten som leveras av strömkällan. Exempelvis har en rent resistiv last 
effektfaktorn 1, i en sådan krets ligger spänning och ström i fas. I en 
enfasmotor är inte effektfaktorn 1. Sådana apparater kompenseras ofta genom 
att koppla in kondensatorbanker. Dessa kondensatorbanker är starkt bidragande 
till den ökande övertonshalten.  

Industrin bidrar också till ökande andel övertoner genom användande av olika 
typer av icke linjär kraftelektronik. Exempel är kraftelektronik för reglering av 
motorer. Dessa motorer, ofta tillsammans med effektfaktor-korrigerings- 
kondensatorbanker kan orsaka spännings- och ström-förstärkning som i sin tur 
bidrar till ökad övertonshalt[2]. 

Paradoxalt kräver ofta ny högteknologisk utrustning sinusformad spänning 
medan de samtidigt bidrar till distordering av densamma.  
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Detta examensarbete utvärderar endast ojämna övertoner, 3e, 5e, 7e och 9e. 
Anledningen till detta är att spänningen i kraftnät har en speciell karaktäristik, 
kallad halvvågssymmetri[2]. Transformatorer och generatorer har denna 
speciella egenskap. Halvvågssymmetrin beskrivs enligt formeln nedan. 

   tfTtf  2/  

Denna formel säger att vågformen inte har någon DC-komponent och att alla 
jämna övertoner försvinner. Jämna övertoner har inte halvvågssymmetri och 
kan därför inte genereras eller existera i kraftnät[2]. 

2.1.6 Total Harmonic Distorsion (THD) 

Ett mått på hur mycket övertoner en signal innehåller får man genom att 
beräkna signalens THD. En distorderad periodisk vågform  expanderad till en 
Fourierserie kan uttryckas enligt följande.  

 





1

cos)(
h

hoh thVtv   

RMS (Root Mean Square) spänning kan beräknas enligt följande. 
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2.1.7 RSK – Restströmskompensering 

Genom att använda en nollpunktsreaktor som är avstämd mot nätet får man 
bort all kapacitiv ström vid ett jordfel. Det finns även en aktiv ström som 
uppstår p.g.a resistiva förluster i nätet. Denna ström kan kompenseras bort 
genom att använda kraftelektronik. Nedan kan en översiktlig koppling över 
Swedish Neutrals system skådas. En växelriktare är kopplad till 
nollpunktsreaktorns sekundärlindning. Då ett jordfel uppstår kan en effekt 
beräknad att ligga rakt i motfas till felströmmen skickas in här.  

Spänningarna som är väsentliga för detta projekt är. 

 Huvudspänningen (URS) som mäts mellan faserna L1 och L2. 
Huvudspänningen ändrar aldrig sitt fasläge oavsett vad som händer, 
därför kan den användas som referensspänning. 

 Fasspänningarna L1(UER), L2(UES), L3(UET). Dessa spänningar skall 
mätas, grundton och de tidigare nämnda övertonerna. Då ett jordfel 
uppstår ändrar dessa spänningar sitt förhållande till jord. 
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 Nollpunktsspänningen (UEN) skall också mätas på samma sätt som 
fasspänningarna.  

 
Figur 2-7 - Översikt system 

 

2.2 DSP – Digital Signal Processing (Digital 
signalbehandling) 

2.2.1 Introduktion 

Den snabba utvecklingen av mindre och kraftfullare integrerade kretsar samt 
datorutvecklingen i stort har lett till ett genombrott för Digital 
Signalbehandling (DSP). Kraftfulla DSP tekniker används idag för att 
analysera och bearbeta signaler och data inom många olika områden. DSP 
används inom olika teknikområden, medicin, ekonomi, och social vetenskap. 

DSP handlar om numerisk manipulation av signaler och data i samplad form. 
Genom att använda standardoperationer som fördröjning, lagring, addition, 
subtratktion och multiplikation kan många användbara funktioner realiseras. 
Funktionerna kan användas för att upptäcka trender i data, plocka ut data där 
mycket brus förekommer, eller som i detta projekt, analysera vilka frekvenser 
som förekommer i en signal 
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2.2.2 Sampling 

Att sampla en signal innebär att man skapar en digital motsvarighet till en 
analog signal. Datapunkter samlas in med hjälp av en A/D omvandlare med en 
viss frekvens. 

Definitionen på korrekt sampling är enkel. Tänk dig en analog godtycklig 
signal. Om den analoga signalen kan rekonstrueras exakt med digitala sampel 
har samplingen utförts korrekt. 

Detta resonemang leder till en milstolpe inom DSP, samplingsteoremet. Detta 
teorem kallas ofta Shannons samplingsteorem eller Nykvists 
samplingsteorem[3]. Samplingsteoremet säger att en signal måste samplas med 
minst dubbla frekvensen av den högsta förekommande frekvensen. Detta kan 
uttryckas matematiskt. 

2
2 s

s

f
BekvivalentellerBf  ,  

där fs är samplingsfrekvensen  och B är bandbredden. 

Exempelvis måste en signal innehållandes 100kHz som högsta frekvens 
samplas med minst 200kHz. Om detta villkor inte uppfylls uppstår så kallad 
aliaseffekt[3]. Aliaseffekten leder till att frekvenser som inte finns i den 
analoga signalen uppstår i den digitalt samplade signalen. 
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2.2.3 Fourieranalys 

Fourieranalys är ett samlat begrepp för matematiska tekniker, alla baserade på 
att bryta ned signaler till sinuskomponenter med olika frekvenser, amplituder 
och faslägen.Fourieranalys är namngivet efter den franske matematikern och 
fysikern Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830). Många bidrog till detta 
område men Fourier var den som hade insikt i de praktiska 
användningsområdena för de matematiska metoderna. Fourier var egentligen 
intresserad av värmespridning och presenterade 1807 en vetenskaplig artikel 
för Institut de France. Artikeln beskrev hur sinuskomponenter kunde användas 
för att representera temperaturutbredning[3]. Den vetenskapliga artikeln 
innehöll det kontroversiella påståendet att vilken periodisk signal som helst kan 
representeras av summan av lämpligt valda sinuskomponenter. Bland 
recensenterna till arbetet fanns två av världens mest berömda matematiker, 
Joseph Louis Lagrange (1736-1813) och Pierre Simon Laplace (1749-1827)[3]. 
Laplace och många av de andra röstade för att publicera artikeln medan 
Lagrange protesterade vilt[3]. Han ansåg att signaler så som fyrkantsvåg med 
skarpa hörn inte kunde genereras med sinuskomponenter. Institut de France 
lyssnade på Lagrange och valde att inte publicera artikeln. Det tog 65 år innan 
artikeln först publicerades. Vem hade då rätt. Lagrange hade rätt i sitt 
påstående att man inte kan skapa signaler med skarpa hörn med 
sinuskomponenter. Däremot kan man komma väldigt nära, så nära att 
skillnaden mellan de båda har noll energi.Sett ur detta perspektivet hade 
Fourier rätt. 

2.2.4 DFT – Discrete Fourier Transform 

DFT är en matematisk metod som går ut på att bryta ner en digitalt samplad 
signal till sinustermer. Det finns flera typer av signaler. En signal kan antingen 
vara kontinuerlig eller diskret, den kan också vara periodisk eller aperiodisk. 

 

Aperiodisk-kontinuerlig 

Detta inkluderar avtagande exponentiella- och Gauss-kurvor. Signaler av denna 
typ sträcker sig till positiv eller negativ oändlighet utan att upprepas periodiskt. 
Fouriertransformen för denna typ av signal kallas Fouriertransform. 

 

Periodisk-kontinuerlig 

Exempel på denna typ av signaler är: sinusvåg, fyrkantsvåg eller vilken 
vågform som helst som upprepas i ett periodiskt mönster. Fouriertransformen 
av denna signal kallas Fourierserie. 

 

Aperiodisk-diskret 
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Denna typ av signal är bara definierad i diskreta punkter mellan positiv och 
negativ oändlighet och upprepas inte periodiskt. Fouriertransformen av denna 
signal kallas Tidsdiskret Fouriertransform. 

 

Periodisk-diskret 

Denna typ av signaler är diskreta och upprepas periodiskt från negativ till 
positiv oändlighet. Fouriertransformen för denna signal kallas ibland Diskret 
Fourierserie men vanligtvis Diskret Fouriertransform. 

 

Den enda typen av Fouriertransform som kan användas i DSP är den sista, 
d.v.s. Periodisk-diskret eller Diskret Fouriertransform. Med andra ord kan 
datorer bara bearbeta information som är diskret och begränsad i längd.  

Fouriertransformen transformerar en N punkters insignal till två N/2 + 1 
utsignaler. Både i tidsdomän och frekvensdomän beskrivs exakt samma signal 
men uttryckt på olika sätt, d.v.s. transformerad. Antalet sampel representeras av 
variabeln N. x[ ] är insignalen, X[ ] är utsignalen. 

 

 
Figur 2-8 - DFT 

 

Beräkning av DFT 
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Det finns tre olika sätt att beräkna DFT[4]. Den första metoden kräver 
parallella ekvationer. Metoden är väldigt ineffektiv men är bra för att få en 
förståelse för DFT. Den andra metoden kallas korelation och är baserad på att 
hitta en känd vågform i en annan signal. Den tredje och sista metoden heter 
Fast Fourier transform (FFT) och är en kraftfull algoritm som bryter ner en 
DFT med N punkter till N DFT:er vardera med endast en punkt[4]. FFT är i 
storleksordningen 100 gånger snabbare än de andra metoderna[4]. Det är 
viktigt att poängtera att alla metoder producerar identiska resultat. Vilken 
metod som används avgörs i regel av hur många punkter som skall analyseras. 
Vanligtvis väljs FFT om antalet datapunkter överskrider 32[4].  

2.2.4.1 Beräkning av DFT med ekvationer 

Från N datapunkter i tidsdomänen skall N datapunkter i frekevensdomänen 
beräknas enligt följande.  
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För att kunna beräkna N okända måste N linjärt oberoende ekvationer skrivas. 
För att göra detta tas det första samplet från varje sinus och summeras ihop. 
Summan skall vara lika med det första samplet i tidsdomänsignalen, detta ger 
den första ekvationen. Detta fortsätter för varje punkt N. Gauss elimination kan 
sedan användas för att beräkna alla dessa ekvationer[4]. Tyvärr kräver den här 
metoden oerhört många beräkningar och används aldrig i DSP. Metoden är 
dock viktig för förståelsen varför det är möjligt att bryta ner en signal i 
sinustermer, hur många sinus som behövs och att grundekvationerna måste vara 
linjärt oberoende. 

2.2.4.2 Beräkning av DFT med korelation 

En bättre metod för att beräkna DFT är en metod som kallas korelation. Antag 
att en signal med N datapunkter skall beräknas. Detta betyder att N/2+1 reella 
datapunkter och N/2+1 imaginära datapunkter i frekvensdomänet skall 
beräknas[4]. För att hitta en känd vågform i en annan signal, multipliceras de 
båda signalerna och läggs ihop i den resulterande signalen. Resultatet är ett 
mått på hur lika de båda signalerna är. För varje frekvens upprepas samma steg. 

Ekvationerna nedan visar hur DFT beräknas. 
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x[i] är tidsdomänsignalen 

ReX[k] och ImX[k] är frekvensdomänsignalerna 
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k är frekvensen och går från 0 till N/2 

 

Varje sampel i frekvensdomänet beräknas alltså genom att multiplicera 
tidsdomänsignalen med en sinus och/eller cosinus med känd frekvens. Sedan 
adderas resultaten ihop.  

För att korelationsalgoritmen skall fungera måste grundfunktionen ha en 
speciell egenskap; varje grundfunktion måste vara totalt okorelerad med alla de 
andra grundfunktionerna[4]. Detta betyder att om vilken som helst av 
grundfunktionerna multipliceras med varandra måste summan av resultatet bli 
noll. Grundfunktioner som har denna egenskap kallas orthogonala. Så här 
räknas grundfunktionerna ut. 
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Polär notation 

Som frekvensdomänet hittills är beskrivet består det av en grupp sinus och 
cosinus med olika amplituder. Detta kallas rektangulär notation. Alternativt kan 
detta skrivas på polär notation[4].  

Vid användning av denna notation införs följande. 

Amplitud av X[ ] skrivs Mag X[ ] 

Fas av X[ ] skrivs PhaseX[ ] 

För beräkning av Mag X[0] används ReX[0] och ImX[0]. Likaså för beräkning 
av PhaseX[25] används ReX[25] och ImX[25]. För att förstå sambandet kan 
man tänka sig en fasförkjuten sinus som kan skrivas. 

)/2sin(  NkiA  

Summan av en sinus och en cosinus  blir en cosinus med samma frekvens men 
med annan amplitud och fasförskjutning. 

 )cos()sin()cos(  xMxBxA  

Exakt samma information som finns i A B finns i M och θ men är skrivna på 
polär notation. Nedan visas ett vektordiagram som beskriver förhållandet 
mellan A B och M θ.° 

Följande formler används för att beräkna korelation. 
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Figur 2-9 - Vektordiagram 

2.2.4.3 Beräkning av DFT med FFT – Fast Fourier Transform 

FFT är ett samlingsnamn för algoritmer som beräknar DFT på ett snabbt och 
effektivt sätt. Det finns mängder av algoritmer som alla går under benämningen 
FFT. Vilken som väljs är beroende på applikation, ska beräkningen utföras i en 
PC eller i en specialdesignad processor. Skrivs programmet i högnivå- eller 
lågnivå programmeringsspråk – beroende på dessa faktorer väljs en lämplig 
algoritm. Gemensamt för alla algoritmer är att resultatet av beräkningen blir 
identiska. Anledningen till att FFT kan snabba upp beräkningen av DFT 
avsevärt är att den eliminerar de redundanta beräkningarna beskrivna i avsnitt 
2.2.4.1 - Beräkning av DFT med ekvationer.  

När innehållet i en signal är okänt och ska analyseras med hänseende till 
frekvens, amplitud och fasläge är FFT den överlägset snabbaste metoden. Man 
kan säga att FFT är till DSP som integrerade kretsar är till elektronik. 

Eftersom FFT inte används I detta examensarbete beskrivs inte metoden 
djupare.  
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3 Genomförande 
3.1 Motivering av metod 
Efter genomgång av alla kända metoder för att göra de givna beräkningarna har 
korelation valts. Korelation är en relativt enkel metod och kräver endast ett 
fåtal sampel. Då det är känt vilka frekvenser som eftersöks är det mycket 
lämpligt att använda korelation. Mindre datorkraft krävs gentemot att använda 
FFT. FFT är en mycket kraftfull algoritm då ett brett frekvensspektra ska 
undersökas och frekvenserna är okända. 

Eftersom grundtonen i distributionsnäten inte får avvika avsevärt från 50Hz är 
det inte nödvändigt att beräkna hela frekvensspektrat varje gång signalerna 
analyseras. Korelation är helt enkelt den bäst anpassade metoden i denna 
applikation.  

 

 Multiplikationer 
per kanal 

Additioner 
per kanal 

Multiplikationer 
 16 kanaler 

Additioner 
16 kanaler 

100 sampel 5 x 240 5 x 240 5 x 3840 5 x 3840 
200 sampel 5 x 440 5 x 440 5 x 7040 5 x 7040 
500 sampel 5 x 1040 5 x 1040 5 x 16640 5 x 16640 
1k sampel 5 x 2040 5 x 2040 5 x 32640 5 x 32640 

Tabell 3-1 - Korelation – Antal sampel jämfört med antal datoroperationer. 

 

Att göra en fouriertransform på N datapunkter kräver 2N2 operationer. Om 
1000 datapunkter ska analyseras krävs således två miljoner operationer. I en 
FFT krävs endast 2Nlog2N operationer. Om en FFT ska användas för att 
analysera dessa 1000 datapunkter krävs således 20000 operationer. Även om 
FFT är en optimerad beräkningsmetod är den fortfarande mycket 
beräkningsintensiv. 

Ju fler datapunkter som väljs desto högre upplösning blir det på resultatet från 
FFT algoritmen. Säg att FFT ska göras på 100 datapunkter. Det skulle krävas 
2Nlog2N operationer vilket blir 2000 operationer per kanal. Om beräkningen 
dessutom ska genomföras på totalt 16 kanaler blir antalet operationer 2000 x 16 
= 32000, att jämföras med korelation (3840 + 3840) operationer.  

Korelation är den snabbaste metoden som finns för den här typen av 
applikation.  



Genomförande 

28 

3.2 Tillvägagångssätt 
På följande sätt fortskrider arbetet  

Steg 1 – Korelationsmetoden skrivs i Matlab 

Korelationsmetoden skrivs först i Matlab. Där kan metoden kontrolleras, 
utvärderas och eventuellt förbättras. I Matlab utförs följande steg för att 
verifiera funktionen. 

1. Generera signal med kända frekvenser, amplituder och fasvinklar internt i 
Matlab. Skriv ut signalen på skärmen. 

2. Utför beräkningar på signalen med korelationsmetoden. 

3. Baserat på beräkningarna, skriv ut den beräknade signalen på skärmen. 

4. Kontrollera att den regenererade signalen är identisk med den ursprungliga 
signalen. 

5. Ladda fil med sampel från lab. Skriv ut signalen på skärmen. 

6. Upprepa punkt 2 till 4. 

 

Steg 2 – Korelationsmetoden skrivs om i C 

När algoritmen fungerar tillfredsställande skrivs den om i C. 

1. Strukturera programmet. 

2. Ladda samma fil i Matlab och i C. Utför beräkningar och jämför resultat. På 
detta sätt verifieras att modulen i C fungerar.  

3. Utför ytterligare test i modulens riktiga miljö. 

4. Mät tiden som beräkningen tar.  

5. Integrering av modul i systemet. Istället för att läsa från en fil läses data 
direkt ur en ringbuffer. 

 

3.3 Beskrivning av systemet 
Datorsystemet är baserat på Linux och är uppbyggt av ett antal moduler som 
kommunicerar med varandra. Alla moduler är skrivna i programmeringsspråket 
C. Sampling med 5kHz av 16 olika kanaler sker kontinuerligt och lagras i en 
ringbuffer. Det finns en modul som kan anropas som läser ur denna ringbuffer 
och skriver 2048 sampel av varje kanal till en fil. Till att börja med kommer 
data ur filen analyseras, detta för att verifiera att programmodulen fungerar. 
Upprepade försök med olika inställningar och beräkningsmetoder kan utföras 
på de data som finns lagrade i filen. Ett blockschema som beskriver dataflödet 
till och från programmodulen ses nedan. 
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Figur 3-1 - Dataflöde till och från datamodul 

3.3.1 Bestämning av antal sampel 

Enligt samplingsteoremet kan man med 5kHz samplingsfrekvens maximalt 
sampla en 2,5 kHz signal. Samplingsfrekvensen är tillräcklig för att kunna 
bestämma upp till den 50e övertonen om grundtonen är 50Hz. 
Programmodulen behöver endast kunna analysera upp till den 9e övertonen 
(450Hz). Programmet skrivs så att antalet sampel som beräkningen baseras på 
lätt kan justeras. För att korelationsmetoden ska fungera krävs  att beräkningen 
görs i ett tidfönster innehållandes ett heltaligt antal perioder av 
grundfrekvensen - detta leder till att alla basfunktioner blir ortogonala. Enligt 
teorin räcker det således med en period av grundfrekvensen för att bestämma 
amplitud och fasläge för samtliga frekvenser. 
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Antal sampel för 1 period 50Hz = 0,02/0,0002 = 100 sampel. Alltså måste 
minst 100 sampel användas för alla beräkningar. 

3.3.2 Bestämning av vinkel 

Det räcker inte att bara beräkna vinkeln enligt följande formel.  

   
 








kX

kX
kPhaseX

Re

Im
arctan  

Arctan ger samma resultat då både Im X[k] och Re X[k] är positiva och när 
båda är negativa. Det gäller därför att hålla reda på hur den resulterande 
komposanten ligger i enhetscirkeln. Det är tre olika fall som kan uppstå. 

 

Fall 1. Resulterande komposant i 1a kvadranten. 

Fall 2. Den resulterande komposanten ligger i den 2a kvadranten - 2π (360°) 
adderas till den beräknade vinkeln.  

Analogt filter 
(1 kHz) 

A/D 
omvandling 

Program-
modul (DSP) 

Utskrift 
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Fall 3. Den resulterande komposanten ligger i den 3e eller 4e kvadranten - π 
(180°) adderas till den beräknade vinkeln. 

För de olika fallen, se figur nedan. 

 

 
Figur 3-2 - Vinkelbestämning - Resulterande komposant 

 

Vid bestämning av fasläge beräknas det med fasspänningen UL1-L2 som 
referens. Grundtonen UL1-L2 sätts som 0 grader fasvridning och alla grundtoner 
och övertoner på samtliga kanaler beräknas med denna som referens.  

Eftersom grundtonen används som vinkelreferens och alla övertoner ska anges 
med samma skalning som grundtonens vinkel blir maximal fasvridning för 
olika övertoner olika. Exempelvis upprepas 3e överonen tre gånger under en 
period för grundtonen. Detta betyder att 0, 120, 240 och 360 grader är samma 
fasvridning för tredje överton. För högre övertoner blir detta förhållande olika 
enligt tabellen nedan. 

Benämning Frekvens Fasvridning 
Grundton 50Hz 0 - 360,00 grader 
3e Överton 150Hz 0 - 120,00 grader 
5e Överton 250Hz 0 - 72,00 grader 
7e Överton 350Hz 0 - 51,43 grader 
9e Överton 450Hz 0 - 40,00 grader 

Tabell 3-2 - Maximal fasvridning övertoner 



Genomförande 

31 

3.4 Blockschema program  
 

Nedan beskrivs programmet med ett förenklat blockschema. 

 

 
Figur 3-3 - Blockschema program 

 

Start / Initiering 

Matris med sin & 
cos värden skapas 

Läs sampel 
från fil / minne 

Beräkning amplitud 
och fasläge med 

korelationsmetoden 

Skriv ut 
resultat
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3.5 Simulering i Matlab 
Programmet i Matlab skrivs för att dels kunna generera signaler internt eller för 
att läsa sampel från en fil. När insignalen har genererats tillämpas 
korelationsmetoden för att analysera dess innehåll. Till att börja med genereras 
den enklast tänkbara signalen, d.vs. en 50Hz sinus med 0 grader fasvridning. 
För att beskriva varför korelationsmetoden fungerar beskrivs de olika stegen 
detaljerat för detta fall. Därefter genereras en signal innehållandes olika 
frekvenser, amplituder och fasvridningar för att verifiera att programmet 
fungerar. Nästa steg är att analysera en signal samplad från en Swedish 
Neutrals modell av ett riktigt högspänningsnät. 

3.5.1 Analys av 50Hz signal genererad internt 

Insignalen nedan genereras med följande kommandon i Matlab. 
t50 = (0.0002:0.0002:0.02); %100 sampel (Samplad 5kHz) 
ph1 = 0; 
 
sig = 100*sin(2*pi*50*t50+ph1); 
figure(1); 
plot (t50,sig,'r'); 
grid on; 
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Figur 3-4 - 50 Hz sinus insignal 

När insignalen genererats tillämpas korelationsmetoden. Detta innebär att för 
att få reda på andelen 50Hz skall insignalen multipliceras med en 50Hz sinus 
och en 50Hz cosinus Dessa signaler skrivs ut på skärmen och ser ut enligt 
följande. 
 
sin50 = sin(2*pi*50*t50+ ph1); 
figure(2); 
plot (t50,sin50,'r'); 
grid on; 
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Figur 3-5 - 50 Hz sinus 
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cos50 = cos(2*pi*50*t50+ph1); 
figure(3); 
plot (t50,cos50,'r'); 
grid on; 
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Figur 3-6 - 50 Hz cosinus 

 

Insignalen multipliceras med både 50Hz sinus och 50Hz cosinus. Resultatet 
kan ses nedan. 
 
sinc = sin50 .* sig; 
figure(4); 
plot (t50,sinc,'r'); 
grid on; 
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Figur 3-7 - Sinus 50Hz multiplicerad med sinus 50 
Hz 

 
cosc = cos50 .* sig; 
figure(5); 
plot (t50,cosc,'r'); 
grid on; 
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Figur 3-8 - Sinus 50Hz multiplicerad med cosinus 
50 Hz 
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Enligt korelationsmetoden ska därefter medelvärdena av de båda 
multiplikationerna bildas.  
sincmean = sum(sinc)/100; 
coscmean = sum(cosc)/100; 

Medelvärdet av Figur 3-7 är 0,5. Medelvärdet av Figur 3-8 är 0. Om vinkeln på 
insignalen ändras kommer medelvärdet för cosinus-multplikationen öka och 
medelvärdet för sinus-multiplikationen minska. Genom att kombinera de båda 
resultaten blir både vinkel- och amplitud-beräkningarna mycket exakta. 
Medelvärdena säger i princip hur lik insignalen är en sinus 50 Hz och en 
cosinus 50Hz.  

Amplituden räknas ut enligt följande. 
result_amp = sqrt(((2*sincmean)^2)+((2*coscmean)^2)); 
 

Vinkeln räknas ut enligt följande. 
result_ph = (atan ((2*coscmean /(2*sincmean))/(2*pi/360)); 

För att avgöra var i enhetscirkeln resultatet ligger görs följande beräkningar.      
if (sincmean < 0) 

result_ph = result_ph + 180;                            
elseif ((2*sincmean >= 0) && (2*coscmean < 0)) 

result_ph = result_ph + 360;                            
end 
 
result_amp = 1 
result_ph = 0 

För att baserat på de beräknade värdena återskapa insignalen skrivs följande 
kommando. 
 
resignal = result_amp*sin(2*pi*50*t50+result_ph*2*pi/360); 
        

Exakt samma princip gäller oavsett frekvens. När övertoner beräknas är den 
enda skillnaden att insignalen multipliceras med sinus och cosinus med högre 
frekvenser.  
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3.5.2 Analys av signal genererad internt 

I föregående exempel var 50Hz den enda förekommande frekvensen. I det här 
exemplet skapas en signal som för ögat ser mycket svår ut att bryta ner i 
frekvenser, amplituder och fasvinklar. Enligt teorin ska detta dock inte vara 
några problem. Signalen som genereras innehåller följande frekvenser, 
amplituder och fasvridningar. Se bilaga A för Matlab koden för detta exempel. 

 

 
Frekvens Amplitud Vinkel

50 100 25 
100 40 40 
150 25 56 
200 30 22 
250 21 44 
300 43 5 
350 6 17 
400 11 6 
450 7 27 
500 15 12 

Tabell 3-3 - Innehåll insignal Figur 3-9 - Insignal tidsdomän 

Insignalen ser i tidsdomänet ut enligt ovan. Nedan ritas både insignal och 
återskapad signal i samma graf. Vi kan naturligtvis bara se den ena signalen 
eftersom de båda är helt identiska. 

 

 
Frekvens Amplitud Vinkel 
50.00 100.00 25.00 
100.00 40.00 40.00 
150.00 25.00 56.00 
200.00 30.00 22.00 
250.00 21.00 44.00 
300.00 43.00 5.00 
350.00 6.00 17.00 
400.00 11.00 6.00 
450.00 7.00 27.00 
500.00 15.00 12.00 

Tabell 3-4 - Resultat från algoritm 
 

Figur 3-10 - Regenererad signal 
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3.5.3 Analys av signal samplad från nätmodell 

I det här exemplet laddas en fil innehållandes sampel från Swedish Neutrals 
nätmodell. Kurvformen är typisk för ett vanligt distributionsnät i Sverige. Som 
synes är inte spänningen en ren sinus. Den innehåller förutom grundtonen även 
övertoner. Se även i detta exempel bilaga A. 

Analys med programmodulen ger följande resultat. 
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Figur 3-11 - Samplad signal från Swedish 
Neutrals Lab – kanal 9 

 
Frekvens Amplitud Vinkel 

50.00 125.5839 354.9836 
100.00 0.0427 71.6190 
150.00 1.3811 33.2408 
200.00 0.0164 27.9078 
250.00 1.2626 70.3513 
300.00 0.0566 10.1974 
350.00 1.1212 20.7294 
400.00 0.0309 0.4899 
450.00 0.0805 11.5842 
500.00 0.0018 20.7082 

   

Tabell 3-5 - Frekvensanalys samplad 
signal från lab 

Det är tydligt att de helt dominerande övertonerna är de udda. Med de 
beräknade amplituderna och vinklarna för grundfrekvensen och de udda 
övertonerna kan insignalen återskapas för att verifiera algoritmen. Nedan är 
insignalen och den återskapade signalen ritad i samma graf. Som synes är den 
återskapade signalen och insignalen i stort sett identiska.  
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Figur 3-12 - Insignal samt återskapad signal 

3.5.4 Slutsats 

Korelationsmetoden fungerar alldeles utmärkt när den tillämpas i Matlab. 
Resultatet av beräkningen blir mycket exakt, detta kan ses i figur 3-12. Den 
återskapade signalen är baserad på resultat från korelationsmetoden.  

Nästa steg kan nu tas, d.v.s. modulen skrivs om i C så den kan användas i det 
riktiga systemet. 



Genomförande 

38 

3.6 Programmodul i C 
Eftersom måldatorn använder Linux som operativsystem har C-programmet 
utvecklats i Linux-miljö. En så kallad virtual machine (Vmware Player) som 
gör det möjligt att köra Linux i Microsoft Windows miljö har använts. Eclipse 
SDK har använts som utvecklingsmiljö för att skriva kod.   

Det är viktigt att strukturera programmet så att det blir lätt att förstå. 
Programmet är uppbyggt av ett antal funktioner som alla läser och skriver i 
samma minnesområde. En struktur innehållandes sin- och cos-listor, insignal, 
och resultat skapas. I ett senare skede kommer programmet anpassas till att läsa 
sampel direkt ur en ringbuffer. 

Insignaler till main är 
-Frekvens på grundton i Hz 
-Samplingsfrekvens 
 

Utsignaler från main är 
-Pekare till resultat 

 

 

Figur 3-13 - Dataflöde C-program 

 

Skapa tabell med sin- och 
cos- värden 
Variabler: 
sin_list[NR_F][C_SAM] 
cos list[NR F][C SAM]

Storage Struct 
 
Variabler: 
sin_list[NR_F][C_SAM] 
cos_list[NR_F][C_SAM] 
file_samples[CH][L_SAM] 
result[CH][NR_F*2] Läs sampel (fil / minne) 

Variabler: 
file samples[CH][L SAM]

Korelation / Beräkningar 
Variabler: 
sin_list[NR_F][C_SAM] 
cos_list[NR_F][C_SAM] 
file_samples[CH][L_SAM] 
result[CH][NR F*2]

Main 

Utskrift resultat 
Variabler: 
result[CH][NR_F*2]
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Variabler i storage_struct 

#define CH   16 //Number of channels to load 
#define L_SAM  100 //Number of samples to load 
#define C_SAM  100 //Number of samples to correlate 
#define NR_F  5 //Number of harmonics 

För att få en överblick över variablerna som ingår i den gemensamma 
strukturen beskrivs innehållet i respektive variabel nedan. 

sin_list[NR_F][C_SAM] -  I denna variabel lagras sinus-sampel med 
frekvenser upp till 9e överton. C_SAM är antalet sampel och är för närvarande 
satt till 100. Den översta raden i matrisen innehåller sampel av sinus med 
grundtonens frekvens. Raderna under innehåller sampel av sinus med 
övertonernas frekvenser. 

cos_list[NR_F][C_SAM] - I denna variabel lagras sampel på exakt samma sätt 
som sin_list men här är det cos-sampel. 

file_samples[CH][L_SAM] - I denna variabel lagras sampel av signalen som 
ska analyseras för respektive kanal. 

result[CH][NR_F * 2] - I denna variabel lagras resultatet av beräkningen. 
Formatet på utskriften är Amplitud resp Fasläge för varje frekvens. 

 

3.7 Antal sampel 
För att bestämma hur många sampel som behöver användas jämförs resultatet 
av att basera beräkningen på 100, 200, 300, 400 och 1000 sampel. 100 sampel 
motsvarar en period vid 50Hz. En period är det absolut minsta antalet sampel 
som krävs för att beräkningen överhuvudtaget ska gå att tillämpa. Här utreds ej 
exaktheten av korelation utan hur antalet sampel påverkar resultatet. Följande 
data är beräknade värden från programmodulen. Indata är sampel från ett 
normalt tillstånd i labbets modell av ett högspänningsnät. Vi kan se att 9e 
övertonen är 0. 

A = Amplitud, F = Fasläge, G = Grundton, Ö = Överton 

Antal sampel A G F G A 3e Ö F 3e Ö A 5e Ö F 5e Ö 

100  63,74  326,13  1,07  1,19  0,81  36,5 
200  63,74  326,13  1,07  1,18  0,82  36,37 
300  63,74  326,13  1,08  1,23  0,82  36,4 
400  63,74  326,13  1,07  1,2  0,82  36,42 
1000  63,74  326,13  1,07  1,2  0,84  36,3 

Tabell 3-6 - Resultat vs antal sampel grundton till 5e överton 
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Antal sampel A 7e Ö F 7e Ö A 9e Ö F 9e Ö 

100  0,3  38,05  0  0 
200  0,29  38,19  0  0 
300  0,3  38,2  0  0 
400  0,3  38,12  0  0 
1000  0,29  38,16  0  0 

Tabell 3-7 - Resultat vs antal sampel 7e överton till 9e överton 

Vid jämförelse av resultaten då olika antal sampel har använts är 100 sampel 
fullt tillräckligt. Det är det mest lämpliga valet när hög hastighet vill uppnås. 

  

3.8 Påverkan avvikande grundfrekvens 
Det här avsnittet avser att utreda huruvida en avvikande grundfrekvens i nätet 
påverkar resultatet av beräkningen. Eftersom kraftbolagen har krav på sig att 
inte avvika avsevärt från 50Hz kan exempelvis 49,9 Hz anses vara en stor 
avvikelse från börvärdet. För att ändå se hur korelationsmetoden hanterar 
avvikande frekvenser har denna simulering i Matlab utförts på grundfrekvenser 
mellan 48 till 52 Hz i steg om 0,1 Hz. Samma insignal som i avsnitt 3.5.2 har 
använts. Övertonerna påverkas naturligtvis av att grundtonen ändras på så sätt 
att exempelvis 9e överton får en frekvens på 468Hz då grundtonen är 52Hz. 
Resultatet från beräkningen då grundtonen avvikit till 49,9Hz respektive 
50,1Hz anges eftersom denna frekvens i extrema fall skulle kunna uppstå i 
växelspänningsnät. 

3.8.1 Påverkan avvikande frekvens grundton 

Amplitud 
När frekvensen varieras från 48Hz till 52Hz varierar amplituden på grundtonen 
mellan 98,22 till 101,99 (rätt värde är 100). Avvikelsen på amplituden är ca 2% 
maximalt då frekvensen är 52Hz. Vid 49,9Hz respektive 50,1 Hz är avvikelsen 
0,13 eller 0,13%.  

Fasvridning 
När frekvensen varieras  från 48Hz till 52 Hz varierar fasläget mellan 12,50 
grader till 36,85 grader (rätt värde är 25 grader). Avvikelsen på fasläget är 
maximalt ca 12,5 grader (3,5 % av 360grader) då frekvensen är 48Hz. Vid 49,9 
respektive 50,1Hz är avvikelsen ca 0,5 grader eller 0,18%. 
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Figur 3-14 – Amplitud Grundton, 
varierande frekvens 

Figur 3-15 – Fas Grundton, varierande 
frekvens 

3.8.2 Påverkan avvikande frekvens 3e överton 

Amplitud 
När frekvensen varieras från 48Hz till 52Hz varierar amplituden på 3e överton 
mellan 22,14 till 27,65 (rätt värde är 25). Avvikelsen på amplituden är 
maximalt ca 10,6% då frekvensen är 52Hz. Vid 49,9Hz respektive 50,1 Hz är 
avvikelsen 0,16 eller 0,6%.  

Fasvridning 
När frekvensen varieras  från 48Hz till 52 Hz varierar fasläget mellan 51,54 
grader till 61,35 grader (rätt värde är 56 grader). Avvikelsen på fasläget är 
maximalt ca 5,35 grader (4,5 % av 120grader) då frekvensen är 48Hz. Vid 49,9 
respektive 50,1Hz är avvikelsen ca 0,18 grader eller 0,15%. 

Figur 3-16 – Amplitud 3e överton, 
varierande frekvens 

Figur 3-17 – Fas 3e överton, varierande 
frekvens 

 

3.8.3 Påverkan avvikande frekvens 5e överton 

Amplitud  
När frekvensen varieras från 48Hz till 52Hz varierar amplituden på 5e överton 
mellan 29,52 till 16,36 (rätt värde är 21). Avvikelsen på amplituden är 
maximalt ca 40,6% då frekvensen är 48Hz. Vid 49,9Hz respektive 50,1 Hz är 
avvikelsen 0,4 respektive 0,6 eller maximalt 2,9%.  
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Fasvridning 
När frekvensen varieras  från 48Hz till 52 Hz varierar fasläget mellan 34,74 
grader till 53,67 grader (rätt värde är 44 grader). Avvikelsen på fasläget är 
maximalt ca 9,67 grader (13,4 % av 72grader) då frekvensen är 52Hz. Vid 49,9 
respektive 50,1Hz är avvikelsen ca 0,44 grader eller 0,6%. 

Figur 3-18 – Amplitud 5e överton, 
varierande frekvens 

Figur 3-19 – Fas 5e överton, varierande 
frekvens 

3.8.4 Påverkan avvikande frekvens 7e överton 

Amplitud 
När frekvensen varieras från 48Hz till 52Hz varierar amplituden på 7e överton 
mellan 5,55 till 12,20 (rätt värde är 6,0). Avvikelsen på amplituden är maximalt 
ca 103% då frekvensen är 52Hz. Vid 49,9Hz respektive 50,1 Hz är avvikelsen 
0,11 eller maximalt 2,9%.  

Fasvridning 
När frekvensen varieras  från 48Hz till 52 Hz varierar fasläget mellan 3,93 
grader till 32,38 grader (rätt värde är 17 grader). Avvikelsen på fasläget är 
maximalt 15,38 grader (29,9% av 51,43grader) då frekvensen är 52Hz. Vid 
49,9 respektive 50,1Hz är avvikelsen ca 0,83 grader eller 1,6%. 

Figur 3-20 – Amplitud 7e överton, 
varierande frekvens 

Figur 3-21 – Fas 7e överton, varierande 
frekvens 
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3.8.5 Påverkan avvikande frekvens 9e överton 

Amplitud 
När frekvensen varieras från 48Hz till 52Hz varierar amplituden på 9e överton 
mellan 6,58 till 12,64 (rätt värde är 7,0). Avvikelsen på amplituden är maximalt 
ca 80,64% då frekvensen är 52Hz. Vid 49,9Hz respektive 50,1 Hz är 
avvikelsen 0,13 respektive 0,15 eller maximalt 2,1%.  

Fasvridning 
När frekvensen varieras  från 48Hz till 52 Hz varierar fasläget mellan 25,89 
grader till 31,17 grader (rätt värde är 27 grader). Avvikelsen på fasläget är 
maximalt 4,17 grader (10,4% av 40,00grader) då frekvensen är 52Hz. Vid 49,9 
respektive 50,1Hz är avvikelsen 0,03 respektive 0,05 grader eller maximalt 
0,1%. 

Figur 3-22 – Amplitud 9e överton, 
varierande frekvens 

Figur 3-23 – Fas 9e överton, varierande 
frekvens 

3.8.6 Summering avvikande frekvens 

Grundtonen påverkas inte nämnvärt av att insignalens frekvens avviker från 
50Hz - inte ens vid 2 Hz skillnad. Däremot blir beräkningen av övertonerna 
inte bra. Exempelvis blir felet på beräkningen av 7e överton 103% fel av 
amplitud och 29,9% fel på vinkel. 

 Fel vid 2Hz vridning Fel vid 0,1Hz vridning 
Grundton Amplitud 2,00% 0,13% 
Grundton Fas 3,50% 0,18% 
3e Överton Amplitud 10,60% 0,60% 
3e Överton Fas 4,50% 0,15% 
5e Överton Amplitud 40,60% 2,90% 
5e Överton Fas 13,40% 0,60% 
7e Överton Amplitud 103,00% 2,90% 
7e Överton Fas 29,9% 1,60% 
9e Överton Amplitud 80,64% 2,10% 
9e Överton Fas 10,40% 0,10% 

Tabell 3-8 – Summering avvikande frekvens 
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3.9 Ringbuffer 
Sampel som ska läsas lagras i en datastruktur kallad ringbuffer. En ringbuffer 
är en buffer med förbestämd storlek och fungerar i princip som att ändarna är 
ihopkopplade. Äldst data skrivs över av ny data. Vanligtvis används tre pekare 
i en ringbuffer. En som pekar på den aktuella positionen, en som pekar på 
startpositionen och en som pekar på sista positionen.  

 
Figur 3-24 - Ringbuffer 

 

3.10 Implementering av programmodul 
Programmodulen kan enkelt laddas upp i det nuvarande systemet och köras 
som en fristående modul. I den första versionen kan endast loggning ske. Den 
senare versionen av programmet där sampel läses direkt ur en ringbuffer 
integreras i systemet och kan användas för både loggning och för att skapa 
mätvärden till andra moduler i programmet. 

 

3.11 Test i lab 
För att verifiera funktionen av algoritmen har tester utförts i Swedish Neutrals 
lab. Programmodulen laddas upp i datorsystemet enligt figur 3-25. Samma 
datorsystem kan styra en växelriktare. Växelriktaren kan generera valfri 
amplitud, frekvens och vinkel. På ingång UEN mäts direkt utgången på 
växelriktaren. Detta test är mycket viktigt eftersom det är i denna miljö 
programmodulen senare ska integreras.  
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Figur 3-25 - Datorsystem Swedish Neutral 

Till att börja med genereras 50Hz med varierande vinkel med växelriktaren. 
Spänningen, frekvensen och vinkeln på växelriktarens utgång sätts med samma 
utrustning som programmodulen är uppladdad i. Då 0 grader fasvridning och 
10V är indata till växelriktaren blir nödvändigtvis inte resultatet av 
mätmodulens vinkelmätning exakt detsamma. Vinkelmätningen är relativ och 
kan justeras enkelt längre fram. I detta test kontrolleras att när vinkeln på 
växelriktarens utgång ändras mäter jag samma förändring. Det viktiga är att 
förändringen mellan den nuvarande och föregående mätning är samma. 

3.11.1 Fasvridning 50Hz (grundton) 

Fasvridningen är insignal till växelriktaren och är angiven med 50Hz som 
referens. Spänningen på växelriktarens utgång är satt till ca 10 V. 

Fasvridning F A F P 3rd A 3rd P 5th A 5th P 7th A 7th P 9th A 9th P 
0 10.05 92.41 1.47 70.85 0.37 62.26 0.00 0.00 0.00 0.00 
30 10.04 122.70 1.06 100.93 0.38 20.75 0.00 0.00 0.00 0.00 
60 10.01 152.79 1.12 17.32 0.38 50.19 0.00 0.00 0.00 0.00 
90 10.01 183.34 1.48 46.11 0.36 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 
120 10.00 213.21 1.42 70.74 0.38 38.29 0.00 0.00 0.00 0.00 
150 10.05 243.41 1.08 100.68 0.36 68.21 0.00 0.00 0.00 0.00 
180 10.08 273.47 1.12 16.85 0.36 26.37 0.00 0.00 0.00 0.00 
210 10.02 303.48 1.48 45.99 0.36 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
240 10.05 333.11 1.44 71.17 0.37 14.66 0.00 0.00 0.00 0.00 
270 10.05 3.04 1.07 101.00 0.38 44.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
300 10.04 32.64 1.15 17.51 0.36 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 
330 10.01 62.58 1.49 46.16 0.37 33.05 0.00 0.00 0.00 0.00 
350 10.07 82.66 1.51 62.89 0.37 52.38 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabell 3-9 - 50 Hz fasvridning 
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Spänningen ser ut att vara mycket stabil, den varierar mellan 10.00 – 10.08 V. 
Vinkeln mellan mätningarna ökar 30 grader relativt exakt vilket var målet med 
denna test. 

3.11.2 Fasvridning 150Hz (3e överton) 

Fasvridningen är insignal till växelriktaren och är angiven med 150Hz som 
referens. Spänningen på växelriktarens utgång är satt till ca 10 V. I detta försök 
är frekvensen på växelriktaren 150 Hz, fasläget varieras. Fasvridningen anges 
med 3e övertons vinkelfrekvens. 30 grader 3e överton motsvarar 10 grader 
grundton – därav resultatet nedan. Övertoner kan bara genereras med upp till 
180 graders fasvridning. 

 

Fasvridning F A F P 3rd A 3rd P 5th A 5th P 7th A 7th P 9th A 9th P 
0 0.07 5.82 10.14 73.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
30 0.07 5.13 10.00 83.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
60 0.08 4.41 9.93 93.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
90 0.06 35.98 9.99 103.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
120 0.07 8.89 9.91 113.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
150 0.00 0.00 9.92 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
180 0.06 74.04 9.95 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabell 3-10 - 150 Hz fasvridning 

Eftersom 50Hz används som basis vid presentation av alla vinklar oavsett 
frekvens stämmer även dessa resultat mycket bra. 10 grader 50 Hz motsvarar 
30 grader 150Hz. 

3.11.3 Fasvridning 250Hz (5e överton) 

Fasvridningen är insignal till växelriktaren och är angiven med 250Hz som 
referens. Spänningen är satt till ca 10 V. I detta försök är frekvensen på 
växelriktaren 250 Hz, fasläget varieras. Fasvridningen anges med 5e övertons 
vinkelfrekvens. 50 grader 5e överton motsvarar 10 grader grundton – därav 
resultatet nedan. Övertoner kan bara genereras med upp till 180 graders 
fasvridning. 

Fasvridning F A F P 3rd A 3rd P 5th A 5th P 7th A 7th P 9th A 9th P 
0 0.06 28.39 0.33 64.19 10.31 61.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
50 0.07 19.00 0.29 58.96 10.29 71.05 0.00 0.00 0.00 0.00 
100 0.00 0.00 0.26 60.51 10.30 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 
150 0.08 10.94 0.28 64.57 10.32 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 
180 0.00 0.00 0.31 62.39 10.35 27.19 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabell 3-11 - 250 Hz fasvridning 

Eftersom 50Hz används som basis vid presentation av alla vinklar oavsett 
frekvens stämmer även dessa resultat mycket bra. 10 grader 50 Hz motsvarar 
50 grader 250Hz. 
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3.11.4 Fasvridning 350Hz (7e överton) 

Fasvridningen är insignal till växelriktaren och är angiven med 350Hz som 
basis. Spänningen är satt till ca 10 V. I detta försök är frekvensen på 
växelriktaren 350 Hz, fasläget varieras. Fasvridningen anges med 7e övertons 
vinkelfrekvens. 70 grader 7e överton motsvarar 10 grader grundton – därav 
resultatet nedan. Övertoner kan bara genereras med upp till 180 graders 
fasvridning. 

Fasvridning F A F P 3rd A 3rd P 5th A 5th P 7th A 7th P 9th A 9th P 
0 0.06 12.67 63.67 0.00 0.00 0.00 9.91 13.32 0.00 0.00 
70 0.08 19.16 0.32 62.17 0.00 0.00 9.92 22.60 0.00 0.00 
140 0.00 0.00 0.30 63.45 0.00 0.00 9.93 34.59 0.00 0.00 
180 0.00 0.00 0.28 61.99 0.00 0.00 9.89 41.30 0.00 0.00 

Tabell 3-12 - 350 Hz fasvridning 

Eftersom 50Hz används som basis vid presentation av alla vinklar oavsett 
frekvens stämmer även dessa resultat mycket bra. 10 grader 50 Hz motsvarar 
70 grader 350Hz. 

 

3.12 Test i högspänningsnät 
När algoritmen utvärderats och bekräftats fungera har även tester gjorts i riktiga 
anläggningar där modulen i ett senare skede är tänkt att användas till mer än 
bara loggning. 

3.12.1 Mätning Sigtuna 11kV  

Programmodulen är överförd med modem till en station i Sigtuna där Swedish 
Neutral har utrustning installerad.  

Formatet på utskriften är följande. 

50Hz Amplitud, 50Hz Fas, ……. , 450Hz Amplitud, 450 Hz Fas. 

L1 61.60 326.54 0.81 4.33 0.38 48.08 0.23 46.13 0 0 
L2 61.36 206.01 0.62 5.60 0.38 71.45 0.19 28.70 0 0 
L3 62.18 86.57 0.94 5.75 0.38 24.00 0.20 13.13 0 0 

Uen 0.59 245.47 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabell 3-13 - Mätresultat Sigtuna 

 
Övertonshalten är som synes mycket låg i Sigtuna. 
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3.12.2 Mätning Station Darfield Nya Zealand 11kV 

I Darfield är övertonshalten mycket hög under sommarhalvåret då man driver 
mängder av bevattningspumpar. Dessa pumpar bidrar till att 5e överton ökar då 
de är aktiva. Mätningar finns både från vinterhalvåret och sommarhalvåret. Till 
att börja med visas vinterhalvåret då övertonshalten har en låg nivå. 
Nollpunktsspänningen i stationen på Nya Zealand är som synes mycket högre 
än exempelvis Sigtuna stationen. Detta beror på att nätet är betydligt mer 
osymmetriskt vilket innebär att den kapacitiva avledningen mellan faserna är 
olika. 

Formatet på utskriften är följande. 

50Hz Amplitud, 50Hz Fas, ……. , 450Hz Amplitud, 450 Hz Fas. 

L1 76.42 323.68 1.29 2.22 0.99 40.72 0.60 39.37 0 0 
L2 63.88 215.88 0.93 15.11 0.76 65.63 0.57 24.03 0 0 
L3 59.56 77.87 0.64 112.8 0.92 15.19 0.51 8.32 0 0 

Uen 17.29 135.53 0.19 40.46 0 0  0 0 0 

Tabell 3-14 - Mätresultat Darfield 

 

3.13 Prestanda 
En viktig aspekt i detta projekt är prestandan i modulen. Klarar modulen av att 
bli klar med resultatet innan nästa period mäts. För att mäta tiden modulen tar 
på sig används följande kodsnutt. 
timeval time_f(void) 
{ 

int t; 
struct timeval tv; 
 
t = gettimeofday( &tv, NULL); 
return tv; 

} 

Funktionen anropas innan beräkningen startar och efter den är klar. Utskrift av 
tiden sker efter körningen är avslutad. 
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4 Resultat 
Till att börja med användes metoden som togs fram i det här examensarbetet 
för att logga mätningar i olika transformatorstationer. Programmet var inte 
prestandaoptimerat. För loggningen dumpades en fil med jämna intervall, säg 
var 15e minut. Efter varje dumpning utvärderades innehållet i fem av de 16 
kanalerna. 

 När mätmetoden visade sig vara mycket stabil och exakt togs beslutet att helt 
ersätta den gamla mätmetoden med korelationsmetoden. Programmodulen har 
nu integrerats i systemet och körs kontinuerligt. Sampel läses direkt ur en 
ringbuffer. Eftersom korelationsmetoden är så snabb kan den köras på 16 
kanaler samtidigt och utvärdera upp till 9e överton utan problem. Algoritmen 
startas var 100e sampel eller var 20e mS och presenterar resultatet innan nästa 
100 sampel ska utvärderas. 

Metoden har medfört att det är enkelt att beräkna THD. 

Nedan kan programmets inparametrar ses. Genom att skriva ”./dsp -?” visas 
alla alternativ som kan sättas som inparametrar till programmet.   

 
Figur 4-1 – Inparametrar till dsp. 

En normal uppstart av programmet utförs med följande kommando. 
./dsp –m=10 –H=4444444444444444 –w=100 –p=100 
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Resultatet från en programkörning kan skrivas ut på skärmen och ser ut enligt 
följande. 
 

 

Figur 4-2 – Utskrift programkörning 

 

En intressant iakttagelse när det gäller tredje överton är att fasläget i de tre 
faserna inte ligger 40 grader fasvridna gentemot varandra. Alla andra övertoner 
och grundton ligger 1/3 x periodtiden fasvridna i respektive fas. Vad detta beror 
på kräver en utredning. 

 

4.1 Prestanda 
Det finns ett antal olika cpu-kort som alla ska klara av att köra mätmodulen. 
Tiden det tar att beräkna grundton, 3e, 5e, 7e samt 9e överton på 16 kanaler 
mäts. Cpu-korten som finns är Prometheus, Elektra, Athena samt Athena II. 
Hastigheten på Cpu-korten är i samma ordningsföljd som ovan. 10 körningar 
på varje kort har körts, minsta och längsta tiden beräkningen tog har 
antecknats. 

 

Processorkort Tid 
Elektra Min 4ms Max 6ms 
Athena Min <1ms Max 1ms 
Athena II Min <1ms Max 1ms 

Tabell 4-1 - Prestanda 
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5 Slutsats och diskussion 
För att ur en samplad signal bestämma grundtonens samt övertonernas storheter 
finns ett antal metoder tillgängliga. De två mest lämpliga metoderna för den här 
applikationen är FFT och korelation. Resultatet av både metoderna är identiskt. 
FFT är överlägsen i prestanda när de eftersökta frekvenserna är okända och ett 
brett frekvensspektra ska beräknas. Eftersom det endast är ett begränsat antal 
frekvenser som ska beräknas är korelation mer lämpligt för den här 
applikationen. Frekvenserna är kända och varierar inte avsevärt. Även när 
frekvensen ändras så mycket som 50Hz till 49,9Hz blir resultatet av 
beräkningen mycket bra.  

För den här applikationen räcker det att anta en grundfrekvens som inte ändras. 
Om mätningen ska bli mer exakt kan naturligtvis grundfrekvensen beräknas  
med en lämplig metod och användas som inparameter i programmet. 

Antalet sampel behöver inte vara mer än 1 period av grundtonen, d.v.s. 100 
sampel med 5kHz sampling. Om frekvensen avviker från 50Hz kan det 
dessutom vara negativt för mätningen att använda fler än 100 sampel. 
Eventuellt skulle endast 50 sampel kunna användas för att snabba upp 
beräkningen ytterligare. Detta är dock inte nödvändigt eftersom algoritmen är 
tillräckligt snabb med 100 sampel. När beräkningen görs för grundton samt 
övertoner upp till 7e på 16 kanaler tar beräkningen mindre än 1ms. 

Eventuellt skulle beräkningen kunna göras varje gång ett nytt sampel kommer 
in i ringbuffern. Genom att använda ett 100 sampel fönster som hela tiden 
förflyttar sig ett sampel skulle beräkningen se spänningsförändringar något 
tidigare. Detta är inte testat och inte heller nödvändigt. Beräkningen skulle då 
naturligtvis bli mer processorkrävande.   

När det gäller hur väl beräkningen är immun mot brus och störningar har inga 
försök gjorts. Detta eftersom sådana störningar inte förekommer i miljön för 
programmodulen - detta skulle vara ytterst allvarligt. Dock ska enligt teorin 
korelationsmetoden vara mycket bra på att hantera den typen av brus eftersom 
den filtrerar ut specifika frekvenser mycket effektivt. 

Programmodul enligt bilaga B kan laddas upp och köras som en fristående 
modul i systemet. Denna modul kan användas för loggning av mätvärden. 

Programmodul enligt bilaga C är den integrerade versionen som läser sampel 
direkt ur en ringbuffer. Här har koden optimerats med avseende på prestanda. 
Pekare och effektivare indexering används utan undantag. Processorn som 
används är optimerad för multiplikation, därför har divisionens invers 
beräknats för de fall då division ska beräknas. 

 



Referenser 

52 

6 Referenser 
[1] Klaus Winter (2005) The RCC Ground Fault Neutralizer A Novel 

Scheme For Fast Earth-Fault Protection, Session 3 Paper 484 
[2] George J. Wakileh (2001) Power System Harmonics Fundamentals, 

Analysis and Filter Design. 
Springer-Verlag, Berlin, ISBN 3-540-42238-2. 

[3] Paul A. Lynn; Wolfgang Fuerst (2000) Introductory Digital Signal 
Processing with Computer Applications Second Edition. 
John Wiley & Sons, Chichester, ISBN 0-471-97631-8. 

[4] Steven W. Smith (1997) Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal 
Processing. 
California Technical Publishing, San Diego, ISBN 0-9660176-3-3. 

[5] Christopher Negus (2008) Linux@ Bible 2008 Edition: Boot Up to 
Ubuntu@, Fedora@, KNOPPIX, Debian@, openSUSE@, and 11 Other 
Distributions. Wiley Publishing Inc., Indianapolis, ISBN 978-0-470-
23019-0.   

[6]  Mark G. Sobell (2005) A Practical Guide to Linux(r) Commands, 
Editors, and Shell Programming. Prentice Hall PTR, ISBN 
9780131478237. 

[7] Sverker Johansson; Johan Pålsson (1999) Personfara genom elektrisk 
ström, Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet. 
http://www.tfe.umu.se/courses/elektro/anakretf/tf08/docs/Komp3-
personfara.pdf 

 
[8] Al Kelley; Ira Pohl (1984) An introduction to programming in C, The 

Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., California, ISBN 0-
8053-6860-4 

[9] Steele Guy; Harbison Samuel (2002) C, A Reference Manual: 
International Edition. Prentice Hall PTR, ISBN 9780131225602  

 



Bilagor 

53 

7 Bilagor 
7.1 Bilaga A – Matlab kod korelationsexempel 
 
function [m] = testx (r) 
  
t50 = (0.0002:0.0002:0.02); %100 sampel (Samplad 5kHz) 
ref_phase = 0; 
 
ph1 = 25*(2*pi/360); 
ph2 = 40*2*(2*pi/360); 
ph3 = 56*3*(2*pi/360); 
ph4 = 22*4*(2*pi/360); 
ph5 = 44*5*(2*pi/360); 
ph6 = 5*6*(2*pi/360); 
ph7 = 17*7*(2*pi/360); 
ph8 = 51*8*(2*pi/360); 
ph9 = 67*9*(2*pi/360); 
ph10 = 12*10*(2*pi/360); 
 
testsig = 100*sin(2*pi*50*t50 + ph1); 
testsig = testsig + 40*sin(2*pi*100*t50 + ph2); 
testsig = testsig + 25*sin(2*pi*150*t50 + ph3); 
testsig = testsig + 30*sin(2*pi*200*t50 + ph4); 
testsig = testsig + 21*sin(2*pi*250*t50 + ph5); 
testsig = testsig + 43*sin(2*pi*300*t50 + ph6); 
testsig = testsig + 6*sin(2*pi*350*t50 + ph7); 
testsig = testsig + 11*sin(2*pi*400*t50 + ph8); 
testsig = testsig + 7*sin(2*pi*450*t50 + ph9); 
testsig = testsig + 15*sin(2*pi*500*t50 + ph10); 
 
load dtrans4.dat  %ladda fil 
kanal9 = dtrans4(1:100,9)/100;  %100 sampel (1 period) 
kanal10 = dtrans4(1:100,10)/100; %100 sampel (1 period) 
kanal11 = dtrans4(1:100,11)/100; %100 sampel (1 period) 
kanal13 = dtrans4(1:100,13)/100; %100 sampel (1 period) 
kanal14 = dtrans4(1:100,14)/100; %100 sampel (1 period) 
k9=zeros(1,100); 
k10=zeros(1,100); 
k11=zeros(1,100); 
k13=zeros(1,100); 
k14=zeros(1,100); 
  
for a = 1:1:100,  
k9(1,a)=kanal9(a,1); 
k10(1,a)=kanal10(a,1); 
k11(1,a)=kanal11(a,1); 
k13(1,a)=kanal13(a,1); 
k14(1,a)=kanal14(a,1); 
end 
  
%---------------------corelation-------------------------- 
count1 = 1; 
count2 = 1; 
corr_with = testsig; 
resignal = 0; 
  
while count1 <= 10, 
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       sin_list(count1,1:100)= sin(2*pi*50*count2*t50); 
       cos_list(count1,1:100)= cos(2*pi*50*count2*t50);        
 
       sinc(count1,1:100) = sin_list(count1,1:100).* corr_with; 
       cosc(count1,1:100) = cos_list(count1,1:100).* corr_with;        
 
       sincmean(count1,1) = sum(sinc(count1,1:100))/100; 
       coscmean(count1,1) = sum(cosc(count1,1:100))/100;        
 
       result (count1,1)= 50*count1; 
       result (count1,2)= sqrt(((2*sincmean(count1,1))^2)+ 
((2*coscmean(count1,1))^2)); 
       result (count1,3)= (atan((2*coscmean(count1,1))/ 
(2*sincmean(count1,1)))/(2*pi/360)); 
        
       if (sincmean(count1,1) < 0) 
            result(count1,3) = result(count1,3)+ 180;                            
  
       elseif ((2*sincmean(count1,1)>=0)&&(2*coscmean(count1,1)<0)) 
            result(count1,3) = result(count1,3)+ 360;                            
       end 
        
        result(count1,3) = result(count1,3) / count2;        
        result(count1,3) = result(count1,3) - ref_phase;    %Use 
reference phase             
        while (result(count1,3) < 0), 
            result(count1,3) = result(count1,3) + (360/count2); %Add 
periods til positive phase angle 
        end 
        resignal = resignal + result(count1,2)* 
sin(2*pi*result(count1,1)*t50+result(count1,3)*count2*2*pi/360); 
     
    count1 = count1 + 1; 
    count2 = count2 + 1; 
end  
result 
figure(1); 
plot (t50,corr_with,'r'); 
grid on; 
figure(2); 
plot (t50,resignal,'g'); 
grid on; 
figure(3); 
plot (t50,corr_with,'r'); 
grid on; 
hold on; 
plot (t50,resignal,'g'); 
figure(4); 
plot (t50, sinc(1,1:100),'r'); 
grid on; 
figure(5); 
plot (t50,cos_list(1,1:100),'r'); 
grid on; 
figure(6); 
plot (t50,cosc(1,1:100),'r'); 
grid on; 
end 
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7.2 Bilaga B – C-kod – läs från fil 
/*corr.cpp - source file - Corelate sines and cosines with samples 
Input: storage_struct pointer (ptr),channel to calculate (ch), 
reference calculation? (ref) 
Output: Writes result into storage_struct*/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include "CorrProject.h" 
 
void corr (storage_struct *ptr, int ref)//Correlation and calculation 
{ 
double sin_sum[NR_F]= {0,0,0,0,0}; 
double cos_sum[NR_F]= {0,0,0,0,0}; 
int i, j, harmonic,freq; 
   
for (i = 0; i < NR_F; i++) 
{ 
for (j = 0; j < C_SAM; j++)//Count to C_SAM (number of samples) 
{ 

sin_sum[i] += ptr->sin_list[i][j] * ptr->file_samples[ptr-> 
channel-1][j]; //Corelate and sum up results 
cos_sum[i] += ptr->cos_list[i][j] * ptr->file_samples[ptr-> 
channel-1][j]; //Corelate and sum up results 

} 
sin_sum[i] = sin_sum[i]/C_SAM; //Mean value 
cos_sum[i] = cos_sum[i]/C_SAM; //Mean value 

} 
harmonic = 1; 
freq = 0;       

 
for (i = 0; i < NR_F2; i = i+2) 
{ 
ptr->result[ptr->channel-1][i] = sqrt(((2*sin_sum[freq])* 
(2*sin_sum[freq]))+((2*cos_sum[freq])*(2*cos_sum[freq]))); 
//Amplitude 
ptr->result[ptr->channel-1][i+1] = (atan ((2*cos_sum[freq])/ 
(2*sin_sum[freq]))/(2*M_PI/360)); //Phase 
 
if (2*sin_sum[freq] < 0) 
ptr->result[ptr->channel-1][i+1] = ptr->result[ptr->channel-
1][i+1] + 180; 

else if ((2*sin_sum[freq] >= 0) && (2*cos_sum[freq] < 0)) 
ptr->result[ptr->channel-1][i+1] =  
ptr->result[ptr-> channel-1][i+1] + 360;     
ptr->result[ptr->channel-1][i+1] = ptr->result[ptr->channel-
1][i+1] / harmonic;  

 
   
if (ref == 1 && i == 0)//If reference is not to be calculated 
{ 

if (ptr->result[ptr->channel-1][i+1] < 0) 
ptr->result[ptr->channel-1][i+1] += 360; 

     
ptr->ref_phase = ptr->result[ptr->channel-1][i+1]; //Set ref ph  
ptr->result[ptr->channel-1][i+1] = 0;    
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} 
else 
{ 
ptr->result[ptr->channel-1][i+1] =   
ptr->result[ptr->channel-1][i+1] - ptr->ref_phase; //Use ref ph 

} 
while (ptr->result[ptr->channel-1][i+1] < 0) 
ptr->result[ptr->channel-1][i+1] =  
ptr->result[ptr->channel-1][i+1] + (360/harmonic); //Add periods 
til positive phase angle 

 
harmonic +=2; 
freq ++; 
} 

} 

 

7.3 Bilaga C – C-kod – läs från ringbuffer 
CalcHarm1(MeaSys_t *meas_p, Complex2_t *result_p, Real_t *sample_p, 
CorFilTab_t *cor_filtab_p, Real_t *ref_phi_p[]){ 
int samp_win_k; 
int samp_win_i; 
Real_t sin_sum=0; 
Real_t cos_sum=0; 
Real_t phi; 
Real_t harm_fact; 
Real_t *sin_p; 
Real_t *cos_p; 
Real_t ref_phi; 
NmBb_e bb_i; 

  
sin_p=cor_filtab_p->Sin; 
cos_p=cor_filtab_p->Cos; 
harm_fact=cor_filtab_p->HarmFact; 
samp_win_k=meas_p->Adc.SampWin_k; 

   
for(samp_win_i=0; samp_win_i<samp_win_k; samp_win_i++){ 
sin_sum += *sin_p++ * *sample_p; 
cos_sum += *cos_p++ * *sample_p++; 

} 
  

if(meas_p->Debug>3) printf("samp_win_k=%d harm_fact=%f  sin_sum=%f 
cos_sum=%f\n", samp_win_k, harm_fact, sin_sum, cos_sum); 
  
result_p->Amp=2*meas_p->Adc.SampWin_k1*sqrt(sin_sum*sin_sum + 
cos_sum*cos_sum); 

 
if(sin_sum!=0){ 
phi=atan2(cos_sum, sin_sum)*(180./M_PI); 
if(phi<0.) phi+=360.; 
}else{ 
phi=500; 
if(meas_p->Debug || meas_p->Verbose) 
printf("Warning: Undetermined angle - atan(0/0).\n"); 

} 
if(phi!=500){ 
for(bb_i=NM_BB_A; bb_i<NM_BB_K; bb_i++){ 
if(NULL!=ref_phi_p){ 
if(NULL!=*ref_phi_p) 
ref_phi=**ref_phi_p; 
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else 
break; // No more bus bars 

if(meas_p->Debug>3) printf("BB %c: %f - (ref[0]=%f)", 
bb_i==NM_BB_A ? 'A' : 'B', phi, ref_phi); 

result_p->Phi[bb_i]=phi*harm_fact-ref_phi; 
  

while(result_p->Phi[bb_i]<0.){ 
 result_p->Phi[bb_i]+=360.*harm_fact; 
 if(meas_p->Debug>3) printf(" + %f", 360.*harm_fact); 

} 
if(meas_p->Debug>3) printf(" = %f\n", result_p -
>Phi[bb_i]); 
ref_phi_p++; 

 }else{ 
 result_p->Phi[NM_BB_A]=phi; 
 result_p->Phi[NM_BB_B]=phi; 
 } 

} 
} 

} 

 

 


