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Sammanfattning 
Abstract 
Vid idrifttagning av banljussystemet på Bana 3, Arlanda flygplats, uppstod vissa driftsproblem. 
Problemen yttrade sig så att de regulatorer, så kallad CCR (Constant Current Regulator), som 
försörjer informations- och anvisningsskyltar, löste ur för framförallt överström. Det berodde på 
att kretsen var ovanligt oscillativ. Problemen uppstod enbart på de kretsar som hade skyltar som 
last. Som belysning i skyltarna används lysrör. 
 
Kretsen skiljer sig från vanliga belysningssystem på det viset att det är en seriekrets. Seriesystemet 
har flera fördelar jämfört med ett traditionellt parallellsystem, bland annat att det är billigare och 
enklare att bygga. Det gör då att istället för en konstant spänning finns en konstant ström att tillgå 
i kretsen. Detta gör att man måste omvandla strömmen till en konstant spänning, för att kunna 
driva lysrören. Vanliga lampor är inte beroende av en konstant spänning för att lysa. 
 
Rapporten presenterar hur en seriekrets är uppbyggd och vad det finns för komponenter i just 
denna anläggning på Arlanda. Vidare presenteras funktionen för de olika komponenterna, och hur 
de påverkar omgivningen. 
 
Utförda mätningar på Arlanda används, tillsammans med information från tillverkare, som grund 
för en analys av systemet. Utgående från resultatet av denna analys presenteras förslag på 
åtgärder.  
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Sammanfattning 
Vid idrifttagning av banljussystemet på Bana 3, Arlanda flygplats, uppstod vissa 
driftsproblem. Problemen yttrade sig så att de regulatorer, så kallad CCR (Constant Current 
Regulator), som försörjer informations- och anvisningsskyltar, löste ur för framförallt 
överström. Det berodde på att kretsen var ovanligt oscillativ. Problemen uppstod enbart på de 
kretsar som hade skyltar som last. Som belysning i skyltarna används lysrör. 
 
Kretsen skiljer sig från vanliga belysningssystem på det viset att det är en seriekrets. 
Seriesystemet har flera fördelar jämfört med ett traditionellt parallellsystem, bland annat att 
det är billigare och enklare att bygga. Det gör då att istället för en konstant spänning finns en 
konstant ström att tillgå i kretsen. Detta gör att man måste omvandla strömmen till en 
konstant spänning, för att kunna driva lysrören. Vanliga lampor är inte beroende av en 
konstant spänning för att lysa. 
 
Rapporten presenterar hur en seriekrets är uppbyggd och vad det finns för komponenter i just 
denna anläggning på Arlanda. Vidare presenteras funktionen för de olika komponenterna, och 
hur de påverkar omgivningen.  
 
Utförda mätningar på Arlanda används, tillsammans med information från tillverkare, som 
grund för en analys av systemet. Utgående från resultatet av denna analys presenteras förslag 
på åtgärder. 
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Abstract 
When starting the airfield lightning system at Bana 3 at Arlanda Airport, some problems 
occurred. The problems seemed to be that the regulators, the so called CCR (Constant Current 
Regulator), which supply the airfield signs, tripped off for overcurrent. This happened 
because the circuit was unusually oscillative. The problems only occurred on the circuits 
which were connected to the airfield signs. Fluorescent lights were used in these signs. 
 
These circuits are different from regular lightning systems since these are series circuits. A 
series system has several advantages compared to a traditional parallel system, mainly 
because it is cheaper and easier to build. Instead of a constant voltage, there is a constant 
current in the circuit. This means, to make the fluorescent lights work, the current has to be 
transformed to a constant voltage. A regular light bulb is not dependent on a constant voltage. 
 
This report presents how a series system is built and what kind of components that are 
represented in the equipment at Arlanda. The way the various components function and how 
they affect the environment are also presented. 
 
Measurements at Arlanda as well as information from manufactures are used as groundwork 
for the analysis of the system. Results drawn from this analysis are used to present 
suggestions for proper proceedings.  
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Förord 
Denna rapport är dokumentationen av ett examensarbete utfört av Erik Wahlström på 
programmet Data- och elektroteknik, Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Campus 
Norrköping under våren 2003. Examensarbetet utfördes på uppdrag av Luftfartsverket, LFV 
Teknik området Elteknik. 
 
Jag skulle vilja tacka anställda på Luftfartsverket, speciellt Krister Axén, Roland Burman, 
Siwert Wallman och Per-Owe Ohlsson, för den hjälp jag fått under arbetets gång. Dessutom 
vill jag tacka Richard Thulin på Arlanda för den hjälp jag fick att utföra mätningarna på 
Arlanda. 
Tack till Anders Olofsson, VD på Dectron AB, för den ovärderliga informationen jag fick, vid 
besöket på Öland, om funktionen hos PCR270/273. 
Tack också till Kari Mäkeläinen, Idman OY i Finland, för ett snabbt svar på mina funderingar 
kring CCR. 
På Campus Norrköping vill jag tacka Lars Backström för god handledning och intressanta 
diskussioner kring systemet och Kjell Karlsson för möjligheten att låna mätinstrument av 
institutionen. 
Sist men inte minst mina vänner för ett bra stöd. 
 
Jag hoppas att min analys och mina resultat ska vara till nytta för Luftfartsverket. 
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1 Inledning 
Luftfartsverket (LFV) är ett affärsdrivande statligt verk, vars uppgift är att driva flygplatser 
och flygtrafikledning. LFV ska också ansvara för att säkerheten inom flyget är hög. 
 
LFV Teknik är en del inom LFV vars primära roll är att stödja Luftfartsverkets flygplatser. 
Men LFV Teknik åtar sig även uppdrag från externa kunder. Elteknik är ett av tre områden 
inom LFV Teknik. Elteknik arbetar med Kraftförsörjning, Flygplatsljus, Styr- och 
övervakningssystem, Säkerhetsbevisning och riskanalyser. 
 
Luftfartsverket har huvudkontoret i Norrköping. Luftfartsverket driver fjorton stycken statliga 
flygplatser och ansvarar för den civila trafiken på fem militära flygplatser. 
 
Vid idrifttagning av Bana 3, Arlanda, uppstod det drifttekniska problem med seriekretsarna 
som försörjer belysningen i anvisningsskyltarna. Översiktsbild på Arlanda och ett exempel på 
en skylt kan ses i bilaga 5. 

1.1 Syfte 

Rapporten ska analysera orsakerna till de drifttekniska problem som uppstått. Det innebär att 
systemets uppbyggnad och olika ingående komponenter måste analyseras. 
 
Analysen presenteras som en diskussion kring komponenterna och deras påverkan på kretsen. 
De komponenter som ingår i kretsen diskuteras och deras funktion förklaras. 
 
Syftet med att titta på dessa problem är för att om möjligt kunna undvika att få liknande 
driftsproblem vid projektering av en liknande anläggning. 
 
Specifikationen på examensarbetet kan studeras i bilaga 1. 

1.2 Metod 

Den metod som används för att genomföra analysen är att först läsa in fakta om systemet. Ta 
reda på vilka komponenter som ingår i systemet och deras funktionsspecifikation. Om den 
befintliga informationen inte räcker till kan vidare information fås fram genom kontakt med 
tillverkare. Egna mätningar, på Arlanda flygplats, kan genomföras för att få data att använda 
vid analys av anläggningen. 

1.3 Källor 

Källor som jag har använt är till första delen av arbetet den dokumentation på anläggningen 
som Luftfartsverket i Norrköping har. När denna information inte räckte togs kontakt med 
olika personer som hade specialkunskaper. Dessa intervjuades och deltog i en dialog med 
mig. Dessutom har mätningar på anläggningen genomförts och data från dessa mätningar har 
analyserats. 
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1.4 Struktur 

Första delen av rapporten ger en kort inledning med syfte och metod. Därefter beskrivs 
systemets funktion och bakgrund till rapporten. De mätningar som är gjorda på anläggningen 
presenteras och ingående komponenter diskuteras närmare. Sist ges slutsatser och en 
diskussion kring funktionen. 
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2 Bakgrund 

2.1 Seriesystem för flygplatsljus 

Systemet som numera används för flygplatsljus är en seriekrets med konstantström. Detta är 
det vanligaste utomlands och används också i Sverige sedan 1987. Tidigare användes 
traditionella parallellsystem, men de undersökningar som gjorts har visat att seriesystemet är 
betydligt mer kostnadseffektivt än parallellsystemet. Det är inte bara den ekonomiska 
aspekten som talar för seriesystem utan också att de är tekniskt enklare att bygga. Den första 
större anläggningen med seriesystem som Luftfartsverket byggde var vid ombyggnationen av 
banan på Norrköpings flygplats 1987. 

2.2 Uppbyggnad 

Seriesystemets huvudkomponent är CCR (Constant Current Regulator) vars uppgift är att se 
till så att inställd ström hålls konstant i serieslingan hela tiden. På serieslingan ansluts den last 
som ska styras, dvs belysningen som i detta fall utgörs av två olika typer. Den ena är vanlig 
rent resistiv lamplast, den andra är skyltar som är belysta med lysrör. Det är den senare som är 
föremål för denna analys. Varje armatur ansluts till serieslingan med en skyddstransformator 
med omsättningen 1:1. Se Figur 1. 

Figur 1 Principskiss över en seriekrets 
 

En bild på hur man kan betrakta en skyltkrets, rent elektriskt, finns i bilaga 6. CCR ses som en 
strömgenerator. Seriekabeln beskrivs som en resistans och en induktans. Sen finns ett antal 
laster påkopplade via en serietransformator, där skylten beskrivs som en impedans med 
impedansen Z. 
 

CCR 

Last

Last 

Last

Serie-
transformator
1:1 
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2.2.1 CCR 

CCR:erna är tillverkade i Finland av företaget Idman. De är konstruerade för att ge en 
konstant ström i en seriell slinga. Strömmen ska vara konstant oberoende av variationer i 
lasten och ska även klara av vissa mindre förändringar i matande nät. Hur mycket 
förändringar i matande nät den klarar och andra specifikationer finns i den internationella 
standarden IEC 61822. 
 
Den nominella utgående strömmen är 6,6 A. Den har variabel utström i fem stycken olika 
lägen mellan 2,8 A och 6,6 A, där varje strömläge motsvarar en ljusintensitet från 0,3 % till 
100 %. Dessa regulatorer går att styra på två sätt, antingen lokalt direkt på displayen eller via 
ett kommunikationsinterface. Vid normal drift fjärrstyrs regulatorn. 

2.2.2 Serietransformatorn 

Serietransformatorn är konstruerad för att användas vid 6,6 A. Omsättningen är 1:1, vilket ger 
att det är samma ström i sekundärlindningen som i primärlindningen. Den är konstruerad så 
att spänningen på sekundärlindningen inte överstiger ~50V, vid öppen lindning. Skulle 
begränsningen inte finnas skulle spänningen stiga tills den når en sådan nivå som skulle skada 
transformatorn. Transformatorn är kapslad att klara utomhusmiljö. Även serietransformatorn 
finns beskriven i en internationell standard, IEC 61823. 

2.2.3 Skyltlasten 

Den last som är aktuell i denna rapport är skyltlast. Skyltarna är anvisnings- och 
informationsskyltar som sitter längs med start- och landningsbana och taxibanor. Taxibanorna 
är de vägar som flygplanet använder sig av för att ta sig till och från start- och landningsbana. 
Skyltarna är till för att piloten ska veta var han befinner sig och vilken väg han ska ta planet 
för att komma till rätt plats. 
 
Skyltens belysning består av lysrör. Det finns flera fördelar med att använda lysrör istället för 
de halogenlampor som annars används till banbelysning. Lysrör har längre brinntid vilket gör 
att underhållet minskar. Effekten som behövs för att uppnå samma ljusintensitet är lägre med 
lysrör, vilket ger lägre energiförbrukning. En uppskattning är att det i en skylt med 2x58 W 
lysrör skulle behövas upp till 300 W halogenlampor. Hur skyltarna är belysta finns det krav 
på, dessa krav är lättare att uppfylla med lysrör. Lysrören ger en jämnare ljusbild och är 
lättare att sprida över en stor yta. 
 
Ett lysrör är beroende av en konstant spänning, vilket inte finns att tillgå i slingan. Därför 
drivs lysröret av en effektomvandlare, eller ”Power Converter”. Denna omvandlare är i de 
aktuella skyltarna konstruerade och tillverkade av Dectron AB på Öland. Omvandlaren ger en 
konstant spänning ut då strömmen i slingan är i intervallet från ungefär 2,8 A till 6,6 A. 
Skyltarna är specificerade att fungera i strömintervallet som används för olika ljusintensiteter 
på de vanliga lamporna. Detta för att kunna ha blandade slingor med både skyltar och lampor, 
där ljusintensiteten på lamporna kan ändras utan att påverka skyltarnas belysning. 
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På den aktuella anläggningen finns två typer av effektomvandlare installerad. De har 
beteckningen PCR270 och PCR273. Fördelningen på varje krets är ungefär hälften av varje 
typ. Hur dessa arbetar och skillnader mellan de olika typerna beskrivs längre fram. 

2.2.4 Seriekabeln 

Kabeln som används består av en skärmad enledarkabel, med ledararean 6 mm2 och skärmens 
area är 2,5 mm2. Se Figur 2. 
 
 
 

Figur 2 Seriekabel 

1 Ytterhölje     2 Armering 3 Separation 4 Kopparskärm 
5 Isolerad skärm   6 Isolation 7 Ledar skärm 8 Ledare 
Källa: LFV 
 

2.3 Problemet 

Problemet som uppstått är att de regulatorer, CCR, som matar skyltslingor, har löst ur vid 
drift. De har löst ur för olika strömgränser. Detta leder till att skyltarna slocknar helt och är 
släckta under en kortare tidsperiod, omkring en halvminut. Detta är inte acceptabelt då det i 
mörker måste vara belysning i skyltarna för att piloterna ska kunna se dem. 

2.4 Mätningar 

För att få data från den aktuella anläggningen var egna mätningar nödvändiga att utföra på 
Arlanda flygplats. Dessa mätningar har utförts vid två tillfällen. Tillgängligheten är begränsad 
på Arlanda och att utföra mätningar efter det att banan är tagen i operativ drift är uteslutet. 
Banan tas i operativ drift 2003-04-17. Mätningarna är utförda med en FLUKE 43 ”Power 
Quality Analyzer”, lånad av ITN (Institutionen för Teknik och Naturvetenskap i Norrköping). 
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3 Converter PCR270/273 
För att få mer förståelse för hur effektomvandlaren fungerar genomfördes ett besök hos 
tillverkaren Dectron AB i Algutsrum på Öland. Omvandlaren ska förse lysröret med konstant 
effekt och lysröret är beroende av en konstant spänning. Eftersom det som finns att tillgå är en 
konstant ström så måste omvandlaren transformera den konstanta strömmen till en konstant 
spänning, som driver lysröret. PCR270/273 kan användas till lysrör från 36 W till 58 W. 
Omställningen mellan olika lysrör sker automatiskt. 
 
Omvandlaren består i huvudsak av två delar. Den första delen reglerar på den tillgängliga 
effekten och ser till att så mycket effekt som behövs tas tillvara. Den andra delen är drivdon 
för lysröret, liknande det som behövs till ett lysrör som är inkopplat till ett vanligt vägguttag. 
 
På seriekretsarna på Bana 3, Arlanda flygplats, fanns det från början enbart PCR270. Men då 
stora driftsstörningar uppstod testade man att byta ut ett antal omvandlare på en krets till den 
nya PCR273. Då dessa tester visade sig falla väl ut, beslutades att göra samma förändring på 
de övriga tre kretsarna med skyltlaster 
 
I detta kapitel ska funktionen hos omvandlaren beskrivas och skillnaderna mellan PCR270 
och PCR273 förklaras. 
 
Antag att strömmen har ett utseende som i Figur 3. Frekvensen är 50 Hz. Den positiva 
strömmen pågår i cirka 5 ms, den negativa lika länge. Totala periodtiden är 20 ms, vilket ger 
att det är ungefär 10 ms som det inte är någon ström under perioden. 

Figur 3 Strömmens utseende från CCR 

3.1 PCR270 

PCR270 är den modell som ursprungligen installerades i skyltarna på Bana 3. Den har ett 
enklare sätt att arbeta på, som i gengäld ger en sämre effektfaktor. 
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När strömmen stiger från noll, i början av perioden, öppnar PCR270 och börjar ta energi. Den 
tar spänning fram till dess att så mycket energi är upptagen att lysröret kan lysa under hela 
perioden, detsamma sker i den negativa delen av perioden. Den tar spänning precis lika lång 
tid i båda halvperioderna. Hur länge den behöver vara öppen är beroende på hur stor ström 
som går i slingan. Vid en stor ström är öppningstiden kort, vilket gör att stor del av den 
tillgängliga energin inte används överhuvudtaget. Vid den minsta möjliga ström som får 
lysröret att lysa är PCR270 öppen hela perioden. 
 
När PCR270 har tagit den energi som krävs för att ha lysröret tänt slutar den helt och hållet att 
ta energi. Detta leder till en dynamik i lasten, eftersom det sitter många omvandlare på en 
slinga som slår av precis samtidigt, som inte är önskvärd. Detta kan beskrivas som en stor 
förändring i impedansen. När PCR270 stänger så ökar impedansen drastiskt i kretsen.  
 
När lastens impedans ökar, men samma ström vill genom, ökar spänningen över lasten. Det 
kan utläsas ur Figur 4. Figuren visar spänningen över omvandlaren vid en ström enligt Figur 
3. 

Figur 4 Första halvperioden av spänningen över PCR270 

Den delen av kurvan som är ljusare är då omvandlaren tar upp energi. Den mörkare delen av 
kurvan är då PCR270 har stängt. Spänningen stiger över omvandlaren som en följd av att det 
fortfarande finns en ström som vill flyta genom omvandlaren trots att den är stängd. När sen 
strömmen från CCR blir noll försvinner också spänningen, i stort sett, över omvandlaren. 
Spänningen har motsvarande utseende vid den negativa halvperioden. 
 
Dessa stora förändringar i lasten kan ge oroligheter i strömmen. CCR hinner inte reglera på 
förändringarna utan man får en ström som oscillerar, vilket inte är önskvärt.  
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3.2 PCR273 

PCR273 är en modell som är utvecklad från PCR270 och den har, till en viss del, ersatt 
PCR270 på anläggningen på Arlanda. Arbetssättet för PCR273 är mer avancerat än i sin 
föregångare PCR270 och detta ger en bättre effektfaktor. 
 
När strömmen stiger från noll i början av perioden så börjar PCR273 att arbeta. Till skillnad 
från PCR270 tar inte PCR273 spänning kontinuerligt. Istället för att öppna helt vid periodens 
början och sedan helt och hållet stänga när tillräckligt med effekt är upptagen så slår PCR273 
till och från i högt tempo. Dessa till- och frånslag är utspridda över hela kurvformen för att 
jämna ut effektuttaget. Se Figur 5. Eftersom till- och frånslagen sker så snabbt hinner aldrig 
CCR reagera, inte ens känna av att de sker. 
 
Hur många gånger den behöver slå till och från är beroende av hur hög ström CCR är inställd 
på. Vid en hög ström måste mycket energi sorteras bort, vilket leder till många till- och 
frånslag. En låg ström i kretsen gör att PCR273 gör färre till- och frånslag. 
  
PCR273 orsakar inte de stora förändringar i impedansen som PCR270 gör. Hur till- och 
frånslagen sker går inte att styra. Det går inte heller att förutse när de sker, då det sker helt 
slumpmässigt. Det finns ingen regel som styr när dessa sker vilket gör att sannolikheten för att 
flera omvandlare ska gå i takt är mycket liten. Att alla slår till och från oberoende av varandra 
gör att belastningen på CCR blir så jämn som möjligt. 

Figur 5 Första halvperioden av spänningen över PCR273 

I Figur 5 syns hur PCR273 slår till och från under så gott som hela positiva delen av perioden. 
Det syns även att till- och frånslagen är olika långa. Ibland är det tätare, ibland glesare. 
Strömmen är densamma som till PCR270, enligt Figur 3. 
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3.3 Jämförelse av PCR270/273 

En uppfattning om hur de båda omvandlarna belastar kretsen kan fås genom att jämföra 
strömmen genom omvandlaren och att titta på effektfaktorn för omvandlaren. Då kan man 
bilda sig en uppfattning om hur de belastar kretsen. 

3.3.1 Strömmen genom omvandlaren 

Figur 6 Ström genom PCR270 

 

Figur 7 Ström genom PCR273 

Om man tittar på de båda strömkurvorna, de nedre i Figur 6 och Figur 7, så ser man 
skillnaden mellan omvandlarna. Den äldre modellen, PCR270, drar en ström som inte liknar  
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den som kommer från CCR. Det är lättare att urskilja kurvformen från CCR i Figur 7, den nya 
modellen PCR273. Även om till- och frånslagen syns så är grundformen mer lik strömmen 
enligt Figur 3, än fallet i Figur 6. Detta beror på att PCR273 uppfattas som samma impedans 
hela tiden. Därför blir belastningen också jämnare. Till- och frånslagen syns enbart på varje 
enskild sekundärkrets till serietransformatorn. Primärkretsen är för stark för att till- och 
frånslagen ska gå igenom från sekundärkretsen till primärkretsen. 

3.3.2 Effektfaktor för omvandlaren 

Figur 8 och Figur 9 visar mätning av effekt på de olika modellerna av omvandlare. Enligt 
uppgift från tillverkaren, Dectron AB, så har PCR270 en effektfaktor omkring 0,8 och 
PCR273 en effektfaktor på 0,9-0,95 beroende på driftströmmen. 

Figur 8 Effektmätning på PCR270 

 

Figur 9 Effektmätning på PCR273 
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I Figur 8 och Figur 9 finns olika värden. Det värde som betecknas ”PF” är effektfaktor med 
avseende på grundton och befintliga övertoner. Det värde som betecknas ”cos φ” är 
effektfaktor med avseende på enbart grundtonen. Det som står på höger sida i figurerna, 
”FULL”, anger att instrumentet visar effektvärden avseende grundtonen och befintliga 
övertoner. 
 
Enligt Figur 8 så är cos φ 0,8 för PCR270, vilket stämmer bra med den uppgift Dectron 
uppger. Figur 9 säger att PCR273 har ett cos φ på 0,95, detta är också i enlighet med Dectrons 
uppgifter. Denna mätning visar att PCR273 är en bättre last, även då man tittar på 
effektfaktorn. 
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4 Mätningar på CCR 
Mätningar gjordes på tre stycken kretsar. Första mätningen används som referens. Den är 
gjord på en krets där lasten enbart består av resistiv last. De två andra har olika skyltlaster, 
den ena enbart den gamla modellen av omvandlare och den andra har blandat gamla och nya 
modellen. Meningen med dessa mätningar var att se hur strömmen ut på kretsen ser ut samt 
att se om strömmen oscillerar mer på de kretsar som har skyltlast än de som har resistiv last. 
Det andra syftet var att mäta strömmen för att studera dess kurvform. 
 

Tabell 1 Översiktlig data på de tre CCR-enheterna 

 CCR 1 CCR 2 CCR 3 

Beteckning ASF 1A ASF 11A ASF 11B 

Försörjer Inflygning 01R Skyltar TW Skyltar TW.X.Z 

Typ av last Resistiv 
lamplast 

Skyltar,             
endast PCR270 

Skyltar, 
PCR270/273 

Märkeffekt 30 kW/kVA 20 kW/kVA 30 kW/kVA 

Aktuell belastning Uppgift saknas 3,7 kW 5,9 kW 

Ström enligt CCR 4,2 A 3,2 A 4,8 A 

Uppmätt ström 4,15 A 3,17 A 4,51 A 

Effektfaktor enligt CCR Uppgift saknas 0,71 cap 0,76 ind 

 
Effektfaktorn på CCR 2, i Tabell 1, är inte tillförlitlig. Kretsen kan inte vara kapacitiv därför 
att lasten är induktiv. Värdet är vad CCR 2 anger på displayen, varför den anser att kretsen är 
kapacitiv har inte utretts. En miss i planeringen var att inte skriva av data från displayen på 
CCR 1 då mätningen utfördes. Denna CCR försörjer inflygningsljusen på 01R, eller Bana 3, 
då inflygning sker söderifrån. Tillslag av denna skulle tända inflygningsljusen och för att göra 
det krävs tillstånd från flygledartornet. För att kunna läsa av värdena skulle ett nytt tillstånd 
behövas från flygledaretornet för att slå på CCR 1, detta ansågs inte nödvändigt. De övriga 
försörjer endast skyltar i marknivå som inte är synliga från luften och kan därmed heller inte 
störa flygtrafik, då Bana 3 ännu inte användes för flygtrafik. 

4.1 Uppstart av CCR 

När CCR slås till så är den tid det tar för strömmen att nå inställt värde kort. Det rör sig om 
högst några sekunder innan strömmen har nått inställt värde. Denna snabba förändring kan 
leda till oönskade svängningar. För att fastställa om så sker behövs noggranna mätningar 
vilket inte finns möjlighet till att göra inom ramen för detta examensarbete. Exempel på hur 
strömmen ökar vid tillslag kan ses i bilaga 3. En ungefärlig tid för CCR att nå en nivå på 4,2 
A är 3 sekunder. 
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4.2 Strömmens kurvform 

Strömmens kurvform är beroende av dels hur stor ström som är inställd samt hur stor lasten är 
i förhållande till märkeffekten på CCR. 

4.2.1 CCR 1 Resistiv last 

Figur 10 Strömmens kurvform CCR 1 

Kurvan i Figur 10 är uppmätt för att ha som jämförelse till de kretsar som har skyltlaster. 
Strömmen har tydligen inte någon nollnivå, men det ser ut som det är lika mycket negativt 
som positivt. 

4.2.2 CCR 2 Skyltlast med enbart PCR270 

I denna CCR har också en förändring i mjukvaran gjorts, på prov av tillverkaren. Denna 
förändring påverkar dock inte hur strömmens kurvform ser ut. Förändringen har med hur 
överströmmar hanteras. Vad förändringen avser förklaras senare i rapporten. Lasten är skyltar 
där det enbart finns PCR270 som omvandlare. 
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Figur 11 Strömmens kurvform CCR 2 

Grundutseendet på kurvan är densamma som för CCR 1, men en skillnad finns i det hack som 
syns på varje positiv och negativ delperiod, se Figur 11. Vad som orsaker detta hack går inte 
att säkert säga. En möjlig förklaring kan ligga i att det enbart är PCR270 som sitter i skyltarna 
och hacket skulle då komma från när impedansförändringen sker. Det är då omvandlarna slår 
ifrån och därmed höjer sin impedans. 

4.2.3 CCR 3 Skyltlast med både PCR270/273 

Skyltarna som belastar denna CCR har blandat med PCR270 och PCR273, där de utgör 
ungefär hälften var.  

Figur 12 Strömmens kurvform CCR 3 

Denna strömkurva är väldigt lik den för CCR 1, se Figur 12. Även den här har inte någon 
nollpunkt, men till skillnad från CCR 1 verkar denna nästan ha en övervikt åt att strömmen är  
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mer positiv än negativ. Det är dock svårt att se om det är lika mycket negativt som positivt, en 
uppskattning är det enda som kan göras. 

4.3 Övertoner i strömmen 

Övertonsinnehållet i strömmen ger information om hur kurvformen ser ut relativt en ren 
sinuskurvform. 

4.3.1 CCR 1 Resistiv last 

 
Figur 13 Procentuell fördelning av övertonerna i strömmen från CCR 1 

I Figur 13 syns övertonerna representerade som procent av grundtonens ström. De övertoner 
som är mest markanta är tredje och femte övertonen. För exakt fördelning av övertonerna, se 
tabell i bilaga 2. 
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4.3.2 CCR 2 Skyltlast med enbart PCR270 

 
Figur 14 Procentuell fördelning av övertonerna i strömmen från CCR 2 

Figur 14 visar den procentuella storleken av övertonerna relativt storleken på grundtonen. 
Jämfört med Figur 13 så kan sägas att tredje övertonen är ungefär lika stor, men däremot är 
femte mindre och sjunde större. För exakt fördelning av övertonerna kan bilaga 2 studeras. 

4.3.3 CCR 3 Skyltlast med både PCR270/273 

 
Figur 15 Procentuell fördelning av övertonerna i strömmen från CCR 3 

I Figur 15 kan innehållet av övertoner i strömmen från CCR 3 studeras, de visas i procent av 
grundtonens storlek. Jämfört med CCR 1 och CCR 2 så är tredje övertonen ungefär lika stor. 
Femte övertonen är, på samma sätt som hos CCR 2, mindre än den är hos CCR 1. Men hos 
CCR 3 så är sjunde och nionde övertonen mindre än hos CCR 2. Sjunde övertonen är något  
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större än hos CCR 1, däremot är nionde mindre än hos CCR 1. För att se den exakta 
fördelningen av övertoner kan bilaga 2 studeras. 

4.4 Variationer i strömmen 

Variationer i strömmen kan vara orsaken till att regulatorerna löser ut för överström. När 
strömmen varierar kan den ibland gå över gränsen för överström. För att se hur det låg till 
med detta mättes RMS-värdet av strömmen under en längre tid. Mätningen gjordes på alla tre 
kretsarna. Detta för att sedan genomföra en jämförelse av de tre mätningarna. 
 
Resultaten av denna mätning är tvetydigt. CCR 1, den CCR som enbart har resistiv last, borde 
variera minst. De två andra kretsarna har skyltlast och de ger upphov till en varierande ström. 
 
Den högsta och lägsta amplitud på strömmen som är uppmätt är inte ett tillförlitligt värde. 
Detta för att CCR stör den strömtång som är använd för att mäta strömmen med. I närheten av 
regulatorn finns magnetfält orsakade av transformatorerna som finns i regulatorn. Dessa 
magnetfält stör strömtången, som för att mäta strömmen använder det magnetfält som en 
ström som flyter i en ledare skapar. Mätningarna visar att alla tre kretsarna har en varierande 
ström och variationernas förhållande till varandra på de tre kretsarna kan ändå utläsas ur 
mätningarna. Men siffrorna på största och minsta strömvärde har en stor felkälla. Mätningarna 
presenteras nedan, krets för krets. 

4.4.1 CCR 1 Resistiv last 

Den resistiva lasten som denna CCR har borde ge ett referensvärde, på hur mycket strömmen 
varierar under normala förhållanden. 

Figur 16 Variationer i strömmen hos CCR 1 under en halvtimme 

Variationerna som är uppmätta på CCR 1 kan ses i Figur 16. Hur stora variationerna är och 
hur frekventa variationerna är, är svårt att utläsa. Figuren ska mest användas som referens 
som visar att det varierar även på den resistivt belastade kretsen.  
 



 
 Institutionen för teknik och naturvetenskap  
 Campus Norrköping 
 Linköpings Universitet 

18 

 
Den högsta ström som uppmätts är 4,88 A och den lägsta 3,69 A. Detta är en större variation 
än förväntat, en variation på ungefär ± 14 %. Medelvärdet av den ström som ges ut stämmer 
bra överens med det som CCR är inställd på, 4,2 A. 

4.4.2 CCR 2 Skyltlast med enbart PCR270 

Figur 17 Variationer i strömmen hos CCR 2 under en halvtimme 

Figur 17 visar mätresultatet på CCR 2, skyltlast med enbart PCR270. På denna CCR är 
variationerna större, de är dessutom mer frekventa. Vad man kan utläsa ur Figur 17 så varierar 
den mer konstant mellan det största och det minsta värdet, vilket är det som förväntas i 
jämförelse med CCR 1. Bakgrundsinformationen som säger att kretsar med skyltar oscillerar 
mer än de som har resistiv last, kan stämma. 
 
Den högsta ström som uppmätts är 3,86 A och den lägsta 2,42 A, medelvärdet stämmer 
överens med de 3,2 A som CCR är inställd på. Variationen här är ungefär ± 22 %. 
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4.4.3 CCR 3 Skyltlast med både PCR270/273 

Figur 18 Variationer i strömmen hos CCR 3 under en halvtimme 

Figur 18 visar mätningen på kretsen som har blandat PCR270 och PCR273. Denna CCR 
uppvisar minst variationer, vilket inte var förväntat. Att den jämfört med CCR 2 varierar 
mindre är inte helt osannolikt med tanke på att tidigare övriga mätningar visar bättre resultat 
på CCR 3 jämfört med CCR 2. 
 
Högsta uppmätta ström är 5,05 A och lägst uppmätta ström är 4,14 A, medelvärdet på 
strömmen är 4,51 A. Medelvärdet på CCR 3 är det som avviker mest från inställt värde på 
CCR, av de tre kretsarna. Variationen är ungefär ± 10 %. 

4.5 Förändring av lasten 

Vad händer om en eller flera skyltar av någon anledning havererar? Det är inte en helt lätt 
fråga att besvara. Men försök har gjorts, i den utsträckning det är praktiskt möjligt, på 
Arlanda. Att slå ifrån många skyltar i exakt samma ögonblick är praktiskt omöjligt, då de är 
utspridda på en stor yta. Test har därför gjorts där ett par skyltar kopplats ifrån under drift. 
Detta för att simulera att några skyltar går sönder, exempelvis blir påkörda av ett fordon. 
Denna mätning är gjord enbart på två stycken kretsar med skyltlast. Då denna test gjordes 
hade alla skyltkretsar en blandning av PCR270 och PCR273. Mätningen är gjord på en stor 
CCR och en liten CCR, båda är belastade ungefär lika i förhållande till märkeffekten. 
 
Den lilla lastförändring som var praktiskt möjlig att göra ger ingen verkan på kretsen. 
Mätningarna kan ses i bilaga 4, vilka visar att strömmen ligger stabil under hela mätningen. 
Variationer förekommer, men ingen speciell variation som kan härledas till lastförändringen. 
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5 Resultat 
Syftet med rapporten är att klarlägga vad som kan ha orsakat driftsproblemen. Det för att 
liknande problem ska kunna undvikas i framtiden.  

5.1 Skyltar 

Vid specifikation av skylten finns det flera sätt att göra den lättare att styra. För att förbättra 
de befintliga skyltarna byts PCR270 ut mot PCR273, tester har visat att PCR273 fungerar 
bättre. Om alla PCR270 behöver bytas ut eller om det räcker med att byta hälften, som det är 
gjort på Arlanda, är svårt att säga. Men det byte som är genomfört på Arlanda pekar mot att 
det skulle räcka med att delvis byta ut PCR270 mot PCR273. 
 
När det gäller skyltarnas specifikation så måste den tänkas genom. Som de skyltar som ingår i 
Bana 3, Arlanda, är specificerade ska de fungera på en krets där det finns vanliga lampor 
också. Detta gör att de ska lysa med konstant intensitet från en ström på 2,8 A till en ström på 
6,6 A. Denna specifikation är grunden till omvandlarens funktion.  
 
Om skyltarna skulle sitta på en krets där det även satt lampor så skulle det alltid finnas en viss 
del resistiv last. Det skulle leda till att kretsen blev stabilare. Den induktiva last, som skyltarna 
utgör, skulle bli mindre del av den totala impedansen på kretsen. Den impedansförändring 
som sker, framförallt från PCR270, skulle då bli mindre. Det skulle alltid vara en viss 
grundimpedans. En möjlig lösning är därmed att blanda lampor och skyltar på samma kretsar. 
Som det är på Arlanda idag är skyltkretsarna försedda med enbart skyltar. Hade detta varit 
lösningen från början hade skyltarna kunnat specificeras för att drivas med en statisk 
strömnivå. Då hade en omvandlare för just denna ström varit möjlig att tillverka, vilket i sin 
tur kan leda till att den tillgängliga effekten i kretsen används på ett effektivare sätt. 
 
Det skulle gå att få en effektivare omvandlare om man tillät en varierande ljusintensitet på 
skyltarna. Att vid en låg ström ha en något lägre effekt, än lysrörets märkeffekt, ut från 
omvandlaren. Om strömmen ut från CCR höjs så skulle omvandlaren ge ut en högre effekt. 
Omvandlaren och CCR skulle då samreglera, ökad tillgänglig effekt på kretsen ger en ökad 
effekt till lysröret. Detta leder då till att omvandlaren inte behöver göra sig av med en massa 
energi, som den inte kan använda. Lasten blir då mer gynnsam att driva, den skulle alltså bli 
stabilare. Hur stabil den blir är dock svårt att säga. Det beror på hur mycket man tillåter 
effekten att variera, ut från omvandlaren. 

5.2 CCR 

Regulatorerna är från början anpassade att användas med en resistiv last. Men att driva den 
last som skyltar utgör, torde inte vara något större problem. Varje tillverkare har sitt sätt att 
lösa konstruktionen av regulatorn. Det som finns specificerat i IEC-standarden är hur den ska 
fungera säkerhetsmässigt, hur den ska reagera vid olika felhändelser och liknande. Standarden 
säger ingenting om hur detta ska lösas, utan det är upp till varje tillverkare. En viss typ av 
lösning av konstruktionen kan vara till problem för drift ihop med omvandlaren, detta trots att  
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de var för sig är bra konstruktioner. Om det är det som är fallet här, att just Idmans CCR 
IDM8000, inte fungerar bra ihop med Dectrons omvandlare, är det svårt att direkt svara på. 
Tester med en annan CCR på precis samma krets skulle behöva göras. Detta är inte möjligt 
inom ramen för detta examensarbete. 
 
Den förändring som Idman tagit fram för att få bort de överströmsutlösningarna som inträffar 
är att de frångått punkt 5.3.10 i IEC 61822. Standarden talar om hur en CCR ska fungera för 
att den ska klara uppställda säkerhetskrav på en flygplats. (IEC 61822, kapitel 5.3.10, 2002) 
 

5.3.10 Dynamic response 
For sudden load variations exceeding 10 % of the load, the duration of the 
possible over current condition shall be limited to one half-cycle. If the peak 
current reaches twice the maximum peak current while in normal operation, 
(i.e. peak current in short circuit at maximum current and maximum input 
voltage) or the current reaches 125 % of the maximum r.m.s. value, the current 
shall be limited under 2,0 r.m.s. after the half sine wave in progress. The 
suppression shall remain for one to four cycles and then the current limits of 
table 1 shall be achieved in 500 ms or less. 

 
Det i standarden som inte följs i den nya versionen av mjukvaran, som är implementerad på 
Arlanda, är att vid en överström så sänks utströmmen inte under 2,0 A. Istället sänks 
strömmen ett visst steg vilket normalt ger en ström som ligger under värdet för maximal 
utström. 
 
För att få kretsen så stabil som möjligt ska en ström justeras in. Vilken ström som ska 
användas på en specifik krets går inte att säga generellt, det är något som får provas fram. Den 
är beroende av lastens storlek i förhållande till storleken på CCR. Strömmen håller sig i det 
lägre området av det intervall, 2,8 A till 6,6 A, som används på kretsarna. Då behöver 
omvandlaren reglera bort den minsta mängden energi. 
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Bilaga 1 Specifikation av examensarbete 

Bakgrund 

Vid idrifttagning av Bana 3 på Arlanda har drifttekniska problem konstaterats för seriekretsar 
som försörjer belysningen i anvisningsskyltarna. Belysningen består av lysrörsarmaturer. 

Syfte 

Att med hjälp av mätningar och teoretiska studier identifiera och analysera orsak till 
drifttekniska problem, föreslå lösning samt ge underlag för åtgärder och verifiering. 

Omfattning 

Elteknisk omfattning är från och med 
• CCR (Constant Current Regulator) 
• Primärkretskablage (Primary Circuit) inkluderande AGL series transformers 
• Sekundärkretskablage (Secondary Circuit) inkluderande driftdon (power converter) 
• Anvisningsskyltar 

 
Uppdraget omfattar analys av kretsens karakteristiska storheter i statiskt tillstånd såväl som 
under dynamiska förhållanden exempelvis när kretsimpedansen förändrats. 
Analysen omfattar kretsens grundtom med beaktande av övertoner. 

Arbetsgång 

Uppdraget omfattar upprättande av 
• Översiktlig tidsplan 
• Beskrivning av mätningar samt utrustningsbehov 
• Sammanställning av mätdata 
• Ekvivalent kretsmodell 
• Åtgärdsanalys 
• Förslag till verifikationsprov 
• Slutrapport 

Tidplan 

• Insamling av information om systemet (2 veckor) 
• Eventuella mätningar (1 vecka) 
• Sammanställning av mätdata (1 vecka) 
• Analys av systemet (2 veckor) 
• Åtgärdsanalys och förslag till verifikationsprov (2 veckor) 
• Slutrapport (2 veckor) 
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Bilaga 2 Värden på övertonerna, CCR 1-3 
 CCR 1 CCR 2 CCR 3 

Överton % A % A % A 

1 100 3,4 100 2,64 100 3,8 

2 0,1 0 0,5 0 0,5 0 

3 65 2,2 59,1 1,56 56,7 2,2 

4 0,5 0 0,5 0 0,2 0 

5 17,5 0,6 5,6 0,15 7,5 0,3 

6 0,1 0 0,1 0 0,3 0 

7 7,2 0,2 17,7 0,47 10 0,4 

8 0,4 0 0,3 0,01 0,4 0 

9 5,9 0,2 10,5 0,28 3,1 0,1 

10 0,6 0 0,1 0 0,1 0 

11 2,8 0,1 1,2 0,03 3,6 0,1 

12 0,2 0 0,1 0 0,3 0 

13 3,1 0,1 2,1 0,05 1,4 0,1 

14 0,3 0 0,2 0 0,5 0 

15 1,5 0 1,6 0,04 1,9 0,1 

16 0,1 0 0,1 0 0,4 0 

17 0,3 0 2,3 0,06 0,6 0 

18 0,4 0 0,2 0,01 0,2 0 

19 0,5 0 0,5 0,01 0,7 0 

20 0,1 0 0,2 0,01 0,2 0 

21 0,2 0 0,9 0,02 0,1 0 

22 0,3 0 0,2 0,01 0,1 0 

23 0,1 0 0,3 0,01 0,4 0 

24 0 0 0,1 0 0,2 0 

25 0,2 0 0,4 0,01 0,3 0 
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Bilaga 3 Uppstart av CCR 
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Bilaga 4 Mätning på CCR vid lastförändring 

Stor CCR, 30 kW/kVA 

 

Liten CCR, 10 kW/kVA 
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Bilaga 5 Översiktsbild på Arlanda och exempel på skylt 
 

Källa: LFV 
Bana 01-19 är huvudbanan på Arlanda, bana 1. Den heter idag 01L-19R, av den anledningen 
att den är parallell med nya bana 3 som då heter 01R-19L. Bana 08-26 är bana 2. 
 

 
Källa: LFV 
Exempel på anvisningsskylt. 
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Bilaga 6 Elektrisk beskrivning av skyltkrets 

 


