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Disclaimer

• Bakgrunnen for presentasjonen er forskningsprosjektet EMC i smarte nett

• Denne presentasjonen er en oppsummering av viktigste momenter 

• Mer informasjon om bakgrunnsteori og andre case i rapporter, kurs, håndbok, etc.

https://pqa.no/emc-i-smarte-nett/


3

Agenda

• Interferens forårsaket av høyfrekvent støy

• Utstyr som ikke er tilpasset IT-nett

• Betydningen av nettstyrke for EMC-problemer

• Kompatibilitetsproblemer og dårlig utstyr
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Interferens forårsaket av høyfrekvent støy

• I en nettstasjon får ikke driftssentralen kontakt med nettstasjonsovervåkningen 

når en vifte i stasjonen går

• PQA utfører målinger, og ser at viften forårsaker høye støynivåer

• Viften er montert uten EMC-filter
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Forskjellen på «ny» og «gammel» kraftelektronikk

• Seks puls likeretter • IGBT-basert omformer

Kilde: SINTEF Energi
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Interferens forårsaket av høyfrekvent støy

• Å installere reaktor / drossel hadde (nær) ingen innvirkning

• Mulig å endre svitsjefrekvensen i omformeren

• Støynivåene økte for høyere svitsjefrekvens, og ble lavere for lavere 

svitsjefrekvens

• Dette sammen med å bruke en litt mer robust switch, løste problemene
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To underliggende problemer

1. Høyfrekvent støy fra utstyr med kraftelektronikk kan lage forstyrrelser

2. Selskap som installerer utstyr for fast installasjon ikke klar over EMC-kravene!

Kilde: https://www.unitech.no/nyheter/interferens-stoppet-

elbilladere-article354-629.html

https://www.unitech.no/nyheter/interferens-stoppet-elbilladere-article354-629.html
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Utstyr som ikke er tilpasset IT-nett

• Mange elbilister har opplevd at elbilen ikke vil lade på enkelte 

steder

• Det har vært jordfeil på disse stedene, og å rette disse fjernet 

ladeproblemene

• Årsaken ser ut til å være en sikkerhetsfunksjon i ladesystemet, 

GM/I, som overvåker at elbilen er jordet under lading

• Det står i den internasjonale standarden for ladekabler at «man 

ikke garanterer at den fungerer som tiltenkt i IT-nett»
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Det finnes DRØSSEVIS av andre eksempler!
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Nettstyrkens betydning

• Sterkt nett: Korte avstander, tykke kabler (typisk bystrøk)

• Svakt nett: Lange avstander, tynne ledninger (typisk bygda)

• Nettstyrke har ikke bare betydning for spenningsfall, men også 

operasjonspunktet til kraftelektronikk

• Demonstrert godt av EDF i tilfelle med en elbil, vist til høyre

100 uH

750 uH
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Antall apparater påvirker stabilitet

• Et apparat i et litt svakt nett som fungerer fint, kan bli ustabilt når 

flere apparater kobles til

• Stabilitetsmarginen «brukes opp» ved tilknytning av flere apparater
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Kort om LED

• LED-lys det mest typiske eksempelet på kompatibilitetsproblemer

• Noen typiske problemstillinger til høyre

• I Norge har vi tillegg problemer med jordfeil og DAB

• Et generelt problem: dårlig utstyr. I en markedskontroll noen år 

tilbake ble ca. 50 % av alle LED-lyskastere trukket fra markedet
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Oppsummering og takeaway points

• Kan forårsake problemer:

– Høyfrekvent støy (husk rett EMC-filter når det trengs!)

– Utstyr som ikke er tilpasset IT-nett

– Kraftelektronikkustabilitet (høy induktans / mange apparater)

– Kompatibilitetsproblemer

– Dårlig leveringskvalitet og / eller feil i nettet

– Dårlig utstyr

• Hva kan man gjøre ved problemer?

– Sjekk utstyret. Prøv ev andre innstillinger eller et alternativt apparat

– Har andre hatt samme typen problemer? Fungerer samme utstyr andre steder?

– Sjekk leveringskvaliteten og den elektriske installasjonen

– Ev. avansert feilsøking for høyfrekvent støy / stabilitetsproblemer



Ta k k  f o r  

o p p m e r k s o m h e t e n !


