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Agenda

• Kraftelektronikk

• Eksempelcase EMC-problemer

• Burde ikke standardisering løse problemet?

• Underveis: Tips til forhindring av problemer, og feilsøking når de først oppstår
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Forskjellen på «ny» og «gammel» kraftelektronikk

• Seks puls likeretter • IGBT-basert omformer

Kilde: SINTEF Energi
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Forskjellen på «ny» og «gammel» kraftelektronikk

• Seks puls likeretter • IGBT-basert omformer

Obs, bare dette som vises med 

standard måleutstyr
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Tiltak ved problemer

• Seks puls likeretter

– Filtrering (drossel)

– Endring i tennvinkel / omprogrammering

– I anskaffelsesfasen: flere pulser / annet 

design

– Isoler utstyr / sett på egen krets

• IGBT-basert omformer

– Filtrering (EMC eller LCL-filter)

– Endring i kontrollsystem / regulering

– Bytte ut apparater

– Isolere utstyr / sett på egen krets



6

Akustisk støy forårsaket av elbillading

• Kunder med Renault Zoe klager over «pipelyder» fra 

elektrisk utstyr i huset når de lader elbilen

• Måling av strømtrekket til elbilen viser høye 

overharmoniske strømmer →

• De høyfrekvente strømmen filtreres av filtrene i annet 

elektrisk utstyr hos kunden. 

– Størrelsen til strømmen gjør elektrostriksjonen hørbar
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Akustisk støy forårsaket av elbillading

• Audi e-tron kunder har nå begynt å klage over det 

samme

• F.eks. gir induksjonstopper gir fra seg en 

«brummelyd» ved lading av e-tron

• I hvilken grad dette blir et problem avhenger mye av:

– Design av ladesystemet til elbilen →

– Nettstyrken i tilknytningspunktet
J. Meyer et. al., Harmonic and Supraharmonic Emission of On-Board 

Electric Vehicle Chargers, IEEE PES Transmission & Distribution 

Conference and Exposition, 2016.
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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

100 uH

750 uH
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Oppsummering elbillading

1. Design av lader gjør at enkelte ladere mater inn mye harmonisk strøm

2. Ladestrømmen filtreres av andre elektriske apparater, som kan høres

3. Avhengig av nettstyrke kan dette høres bedre eller dårligere på ulike steder

4. Å løse problemet med filtrering er mulig

– Men en må passe på at en ikke forverrer problemet sett fra laderens

– Husk at du må ha tilstrekkelig måleutstyr for å påvise problemet

5. Men hvem sitt ansvar er dette? Dette er etter PQAs kjennskap ikke avklart
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Manglende filtrering

• I fem case PQA har sett har problemet hatt samme 

rotårsak: Utstyret ble levert uten tilstrekkelig filtrering

• Ofte spesifiserer leverandør at ved installasjon av utstyret 

må det også installeres filter – som ikke er inkludert

• Manglende filtrering kan skape store problemer:

– Pipelyder

– Interferens i kommunikasjonsutstyr

– Interferens i elektriske produkter

– Havari av sensitiv elektronikk

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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Stabilitetsproblemer i PV-anlegg

• PV-anlegg kan også få stabilitetsproblemer

– I tillegg til å forårsake problemer med strålt støy

• Problemstillingen oppstår normalt i svake nett og eller 

ved store PV-installasjoner

• I tillegg til nettstyrke er det to faktorer som spiller inn:

– Bruk av 230 / 400 V trafoer

– Parallellkobling av PV-vekselrettere



12

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

• Det er kapasitansen i filtrene som forårsaker denne virkningen
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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

• LED kan også ha alle de «vanlige» problemene til belysningsutstyr:

– Flimmer forårsaket av spenningsvariasjoner 

– Flimmer forårsaket av interharmoniske spenninger (kun dimbare lys)

– Havari forårsaket av høy spenning
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Burde ikke standardisering løse problemet?

• Forholdene lokalt kan være dårligere enn testbetingelser i lab

– Høyere impedans enn «referanseimpedansen»

– Bakgrunnsstøy forsterkes av utstyret

• Mangler i standardiseringen for emisjon fra kraftelektronikk

– Grenser for emisjon er under arbeid

• Standardene må også følges:

– Av de som produserer utstyret

– Av de som installerer det



Ta k k  f o r  

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

Får du nyhetsbrevet vårt? 

https://pqa3.mailmojo.no/18525/s

