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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att få en inblick hur elstängselaggregat fungerar och hur 

energimängden, från en stöt, noterar. Det har då tagits fram en förstudie om vilka 

elstängselaggregat och vilka mätinstrument som ska användas. Mätningar har gjorts både i 

laborationsmiljö och ute i jordbruksmiljö. En enklare funktion och uppbyggnad har undersökts 

och kontrollerats för att visa strömmar och spänningar från varje elstängselaggregat. 

Energimängden kan sedan räknas ut. Dessutom tar rapporten upp problem i jordbruksmiljö och i 

instrumenten.
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1 Inledning  
Detta är ett examensarbete från Linköpings universitet, Campus Norrköping. Arbetet har utförts i 

samarbete med elsäkerhetsverket.  

1.1 Elsäkerhetsverket  
Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet vars huvudkontor ligger i Kristinehamn. Denna 

myndighet tillhör Näringsdepartementets verksamhetsområde. 

Elsäkerhetsverket är ansvariga för flera tekniska säkerhetsfrågor såsom elsäkerhet och 

elektromagnetisk kompatibilitet – EMC.  Föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk 

kompatibilitet för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel ligger på Elsäkerhetsverkets 

bord. Dessutom är myndigheten ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar gällande 

elinstallatör. 

Andra viktiga uppgifter är tillsyn av elanläggningar, marknadskontroll av elmateriel som kan 

leda till utfärdande av försäljningsförbud på produkter som inte uppfyller regelverket [1].  

 

1.2 Bakgrund  
Elsäkerhetsverket har genomfört ett regeringsuppdrag som gällde att förklara och förtydliga 

regelverket som reglerar användandet av elstängsel. Elstängsel är för närvarande föremål för 

förändrad lagstiftning. Elsäkerhetsverket vill därför prova elstängsel i jordbruksmiljö. I första 

hand ska pulsegenskaper utredas och aspekter vid gräsbeväxning studeras samt egenskaper vad 

beträffar elsäkerhet.  
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1.3 Mål och Syfte  
Målet är att få en teknisk bakgrund till en framtida uppdaterad lagstiftning för elstängsel och 

belägga eller motbevisa teorier om elstängsel samt att få opartiska mätresultat för hur 

energimängden förhåller sig till variation i lastimpedanser. 

 

Detta examensarbetes syfte är att jämföra olika elstängselaggregats prestanda i jordbruksmiljö. 

Examensarbetet kommer då innehålla olika typer av mätningar, resultat och analyser av detta. 

Dessutom innehåller examensarbetet en teoretisk bakgrund om elstängselaggregats konstruktion 

och funktion. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Vilken typ av mätningar krävs och vilka instrument behövs?  

 Olika typer och märken av elstängselaggregat finns på marknaden. Vad skiljer dem åt? 

 Vilken typ av jordfel blir det av gräsbeväxning och hur påverkas energistöten från 

stängslet?  

1.5 Avgränsningar  

 I arbetet används enbart nätdrivna elstängselaggregat. 

 En typ av Tråd (High tensile-tråd). 

 Två olika längder på tråden och förhållanden i miljön. 

 Hänsyn till EMC har inte vidtagits och EMI har enbart påvisats. 

1.6 Metod 
En förstudie gjordes för att få fram lämpliga mätobjekt och mätinstrument (se bilaga 1). 

Trådarnas egenskaper togs fram genom information från tillverkarna och energin togs fram 

genom beräkning. 

Metoden som valdes är att mäta på elstängselsaggregat med hjälp av ett handhållet oscilloskop 

(Fluke 196C), en tillhörande prob (Testec 1:1 000) och en tångampermeter (huvudsakligen F.W. 

Bell Y8100 men tester gjordes även på Fluke 80i-500s och Fluke i200s för att se skillnader och 

likheter). Dessutom användes flertalet trådlindade skjutpotentiometrar från universitetet av 

märket Danotherm. Mätningar som har utförts är spänning och ström ut över tid, som 

tillsammans utgör energi, både på resistiv belastning i laborationsmiljö (på Linköpings 

universitet) och på olika trådtyper ute i jordbruksmiljö. Enklaste metoden i detta sammanhang är 

att mäta energi via spänning, ström och tid. Val av laborationsmiljö gjordes på grund av 

enkelheten och tidsfriheten då de delar, spänning och kontroll av ström, går att mäta i en 

laborationssal. 
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2 Genomförande   
En marknadsundersökning gjordes för att få fram 

mätobjekt och mätinstrument enligt förstudie (se 

bilaga 1). Främst användes internet för att söka 

information. 

Fyra aggregat (Olli 600 (demonterbart), Techtronic 

16000 D (starkt aggregat), Rutland 3500 i (smart 

aggregat) och Delaval E60M (ett övrigt aggregat)) 

beställdes tillsammans med ett handhållet 

oscilloskop och en mätprob som skulle klara den 

höga spänningen. Ett av aggregaten (Patura P8000, 

se bilaga 1) kunde inte beställas, då beställdes istället 

ett annat aggregat (Rutland 3500 i).  

Därefter demonterades ett aggregat för undersökning 

av funktion och uppbyggnad. (se figur 1) 

 

Figur 1. Under skalet på aggregatet Olli 600 

De fyra aggregaten testades i laborationsmiljö obelastade och med olika resistiva belastningar. 

De mätmoment som gjordes var spänning över tid och ström över tid. Exempel på spänning över 

tid, med olika belastningar, kan ses i figur 2 där elstängselaggregatet Techtronic 16000 D 

testades. 

 

Figur 2 Spänning över tid (laborationsmiljö) 
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Mätningar ute på fält gjordes på två olika stängsel med Ht-tråd (high tensile- tråd, starkförzinkad 

aluminium och zink (95 % zink och 5 % aluminium) [2]), på 30 mΩ per meter, vid två olika 

tillfällen. Vid mätningarna gjordes normal drifttest, med de inköpta aggregaten och jordfelstest 

med 100 Ω motstånd mellan stängsel och marken. Vid mätningarna mättes det även på 

existerande aggregat då installatören har mer koll på lämpligt aggregat till respektive typ av 

stängsel som användes.  

2.1 Funktion och uppbyggnad 
Det finns flertalet olika elstängselaggregat, funktionen är i stort sett detsamma men de är 

uppbyggda på lite olika sätt.   

2.1.1 Funktion  

Funktionen består i att elstängselaggregatet ger en strömstöt med en sådan energimängd att djur 

och människor känner obehag, dock inte skadlig. Enligt standarden för elstängselaggregat, med 

tillägg, får denna energi, vid ett motstånd på 50 – 500 Ω, inte överstiga 5 joule under maximalt 

10 millisekunder. Dessutom får strömmen inte överskrida 1 ampere vid 10 millisekunder, 15,7 

ampere vid 0,1 millisekunder och maximalt 20 ampere i toppvärde. Repetitionen får heller inte 

vara kortare än en stöt i sekunden [4].  

2.1.2 Uppbyggnad 

De grundläggande delarna i ett elstängselaggregat är tidskrets, laddningskrets och 

spänningshöjningskrets. Som figur 3 visar, styr tidskretsen laddningskretsen och 

spänningshöjningskretsen ger en spänningsstöt. 

 

Figur 3 En enkel skiss på uppbyggnad av ett elstängselaggregat  

En enkel tidkrets (astabil vippa) består utav kondensatorer, transistorer och resistorer, där 

resistorerna bestämmer upp och urladdningen av kondensatorerna [5]. De i sin tur styr lite 

kraftigare transistorer som laddar upp en större kondensator i laddningskretsen för att sedan 

ladda ur den. Spänningshöjningskretsen höjer då spänningen till utgången och 

elstängselaggregatet skickar en ström- och spänningsstöt som är obehaglig. 
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Andra elstängselaggregat kan mäta energin som sänds ut i stöten och kan bestämma om det 

behövs mer eller mindre energimängd. Likaså kan en del elstängselaggregat larma ägaren om fel 

eller onormala förhållanden uppstår (både med signaler och/eller meddelanden till 

mobiltelefonen) [6]. 

3 Resultat  
Efter mätningar i fält och i laborationsmiljö kom följade resultat fram där informationen har 

omvandlats från oscilloskopets filformat till lätthanterligt kalkylbladsdokument. Den branta 

stigtiden i spänningspulsen får stängslet att reagera induktivt hamnar inte strömmen och 

spänningen i fas med varandra. Vid likspänning är uträkningen av energi enligt ekvationen ekv.1 

och vid växelspänning är energin enligt ekv.2. 

                 ekv. 1 

          
 

 
         ekv. 2 

Vid mätningarna som gjordes räknades energin ut som likspänning för varje mätpunkt 

oscilloskopet gav oss. För att få totala energin summerades de mätpunkter som visas. Formeln 

blir enligt ekv.3. 

                   ekv. 3 

I bilaga 6 finns en mer genomgående del för hur mätningarna gjordes och hur de resultaten kom 

fram. I tabell 1 finns de uppmätta värden för varje elstängselaggregat som har används.  

Tabell 1 Uppmätt energimängd från de olika elstängselaggregaten 

Energimängd 

(Joule (J)) 

Techtronic Rutland DeLaval Gallagher Miljö 

50 Ω resistiv 

belastning  

1,68 4,71 3,79 - Laboration 

500 Ω resistiv 

belastning 

6,72 6,94 1,67 - Laboration 

Hjortstängsel (29/6-

11) 

3,16 8,40 3,59 21,14 Jordbruk 

Hjortstängsel (3/8-

11) 

5,83 5,88 4,78 107,41 Jordbruk 

Kostängsel (29/6-

11) 

5,55 8,86 4,04 8,53 Jordbruk 

Kostängsel (3/8-11) 1,09 1,36 1,35 27,35 Jordbruk 

Jordfel 

Hjortstängsel 

- - - 18,51 Jordbruk 

Jordfel Kostängsel - - - 130,83 Jordbruk 
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Enligt figur 4 utfördes mätningar på ett elstängsel med en diameter på 2,5 mm, totallängden på 

tråden är ca 17,5 km [6]. Spänningen och strömmen genom djuret är hög under ett så kort 

tidsintervall, att energin inte blir skadlig. Fler mätresultat återfinns i bilaga 5 där de olika 

elstängselaggregaten och elstängslen är illustrerade. 

 

Figur 4 Spänning och ström över tid (Techtronic 16000 D) 

För att få bästa påverkan måste strömmen gå genom djuret och tillbaka via marken där av är det 

viktigt med bra jordning av aggregatet så det största motståndet är själva djuret. Som figur 5 

visar, ger jorden en varierande resistans i motsatts till kortslutning med belastning (på 100 Ω) 

mellan polerna på elstängselaggregatet (se figur 6). 

Växlighet kan vara ett problem då uppstår ett jordfel när strömmen delvis går via vegetationen 

till jord, istället för genom djuret och energimängden i stängslet minskar efter jordfelet. Som 

figur 7 visar, syns inte stängslet helt då det är gömt delvis bakom gräs och buskar. 

  

Figur 7 Jordfelsresistans med jordspett Figur 6 Jordfelsresistans, direkt kortslutning Figur 5 Jordfelstest i hagen 
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3.1 Analys (DeLaval)  
I figur B5.1 syns kurvan för hur effekten förhåller sig till tiden. Denna effekt är enbart teoretisk 

då den är uträknad av spänningen (uppmätt i figur B5.2) och resistans (förinställd). Strömmen 

från tångamperemetern är inte medräknad. Skillnaderna mellan resistiv belastning och obelastat 

elstängselaggregat ser man i figurerna B5.2 och B5.3. Där följs hög energiutgång åt vid 

självsvängningarna, däremot den låga energiutgången skiljer sig självsvängningen mer beroende 

på motståndet. Däremot är det samma spänning och självsvängning vid obelastat tillstånd. Vid 

jämförelse mellan ström och spänning i laborationsmiljö (figur B5.4 till figur B5.7) ser man en 

fasförskjutning mellan dem. Även en störning syns i figur B5.4, i övrigt följer fasförskjutningen 

någorlunda med en lite mindre fasförskjutning från den högre energiutgången (figur B5.5 och 

figur B5.7). Detta kan bero på en högre strömstyrka och att resistorerna minskat något i resistans.  

I jordbruksmiljö liknar spänningen den från figur B5.5, förutom kostängslet den 03/08-2011 där 

det utvecklades en negativ spänning. Skillnader är en högre spänning i jordbruksmiljö (se figur 

B5.8 och B5.9) och själva ”puckeln” är mindre exponerad.  Ström och spänning är mindre 

fasförskjutna och hjortstängslet visar en mer kapacitiv impedans (se strömmen kommer före 

spänningen i figur B5.10 och figur B5.11 och mindre fasförskjutning på kostängslet i figur B5.12 

och figur B5.13). Anledning till den negativa spänningen och den positiva strömmen i figur 

B5.13 kan vara att oscilloskopet triggade på själva studsen av spänningsstöten när den har 

studsat på änden av elstängslet, men troligtvis har spänningen klingat av på grund av elstängslets 

resistans och att den då heller inte syns i någon av de andra graferna. 

 

4 Avslutande diskussion  

4.1 Frågeställningar med svar  

 Vilken typ av mätningar krävs och vilka instrument behövs?  

Svar: De mätningar som krävs är spänning över tid och ström över tid. Då är ett 

oscilloskop och en tångamperemeter för oscilloskopsanvändning nödvändigt, det kan 

även vara handhållet oscilloskop då mätningar utförs i jordbruksmiljö. Då spänningen är 

högre än vad oscilloskop klarar av behövs en prob som delar ner de höga spänningarna. 

Även tångamperemetern behöver klara av den höga spänningen för att få rimliga värden. 

Dessutom krävs att både tångamperemeter och proben klarar av de snabba förlopp som 

elstängselaggregatet arbetar med.  

 

 Olika typer och märken av elstängselaggregat finns på marknaden. Vad skiljer dem åt?  

Svar: Vissa elstängselaggregat använder sig av positiv strömstöt, andra av negativ 

strömstöt i stängslet. Några aggregat ökar energin vid krypströmmar via gräs (äldre 

standard), andra minskar energin och ger larm om krypströmmar via gräs, en tredje har 

ingen ändring i energin och är då simplare (och billigare) uppbyggda. 
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 Vilken typ av jordfel blir det av gräsbeväxning och hur påverkas energistöten från 

stängslet?  

Svar: Gräsets rötter bildar en bra jordförbindelse och en kortslutning uppstår när gräset 

kommer i kontakt med stängslet. Spänningen i stöten minskas. Energin ökar, förblir 

oförändrad eller minskar beroende på elstängselaggregatets uppbyggnad.  

 

4.2 Slutsatser 

I bilaga 5 återfinns alla mätresultat, där oscilloskopet har mätt och punktat upp till 2400 rader 

information (spänning och ström) per kanal och mätdel.  

Vid de resistiva mätningarna uppkom en större fasförskjutning då strömmen hamnade efter, detta 

kan bero på att de resistorer som användes är trådlindade skjutpotentiometrar och kan då verka 

som en induktiv impedans vid de höga frekvenser som bildas vid stötutveckling (snabb stigtid). 

Även kan själva elstängselaggregatet åstadkomma en fasförskjutning. Vid jordbruksmiljö ligger 

ström och spänning mer i fas med varandra. Till och med kan strömmen komma innan 

spänningen och det indikerar att själva stängslet agerar mer som en kapacitiv impedans. 

En större skillnad är vid mätningarna den 03/08-2011 på kostängslet (se figur B5.14, figur B5.46 

och figur B5.62 i bilaga 5) då spänningen visade en negativ kurva och strömmen positiv. Det kan 

bero på att mätningarna triggade på själva studsen av pulsen, men troligtvis har stöten klingat av 

så pass mycket att studsen inte är registrerbar. Det vill säga att det bör bero på ett tekniskt mätfel. 

DeLaval har samma spänning oavsett utgång vid obelastat tillstånd (se figur B5.3 i bilaga 5). 

Men vid ren resistiv belastning minskar spänningen vid minskad resistans (se figur B5.2 i 

bilaga5). Likaså är det mindre spänning i lågenergiutgången jämfört med högenergiutgången vid 

samma belastning. I jordbruksmiljö ser kurvan nästan likadan ut som i laborationsmiljö, lite 

mindre spänning (se figur B5.13 i bilaga 5), troligtvis på grund av en annan typ av jordning 

(jordfel från gräs). 

Rutland har problemet att oavsett belastning, av de mätningar som gjordes, kunde aggregatet inte 

sluta larma. Antingen vid laborationerna eller i jordbruksmiljö och det kan bero på en mindre 

defekt på elstängselaggregatet. Mätningar kunde ändå göras (trots larmet) och då framgicks det 

att spänningen skilde sig åt vid obelastad respektive belastat tillstånd (se figur5.33 i bilaga 5). 

Självsvängningarna är nästintill desamma. I jordbruksmiljö uppkommer en kortare spänningsstöt 

med brantare stig och falltid än DeLaval (se figur B5.34 i bilaga 5). 

Det är en liten skillnad om aggregatet larmar eller inte. För vid larm ökar tiden mellan pulserna 

och så ökar energin i stöten (se figur B5.39 i bilaga 5), troligtvid för att ”bränna” bort gräs om 

det är de som är orsaken till larmet. 
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Techtronic är, likt DeLaval, med kurvorna i obelastad- (ingen skillnad på hög- respektive 

lågenergiutgång) och resistivt belastat (sjunker med minskad resistans) tillstånd (se figur B5.52 

och figur B5.51 i bilaga 5).  I jordbruksmiljö skiljer de sig mer åt, där har Techtronic mer likhet 

med Rutland med en brantare stig- och falltid (se figur B5.59).  

Gallagher, som är det befintliga elstängselaggregatet vid varje stängsel (dock två olika modeller), 

har en negativ spännings- och strömstöt (se figur B5.21, figur B5.22, figur B5.23 och figur B5.24 

i bilaga 5). Troligtvis har det skett ett mätningsfel, eller ett genomslag, då spänningen närmar sig 

70 kV uppmätt vid obelastat stängsel andra mättillfället på hjortstängslet, men inte mer än 6 kV 

vid första, även om kurvorna liknar varandra (se skillnaderna mellan figur B5.21 och figur B5.22 

i bilaga 5). En sådan stor skillnad har inte uppkommit alls på de andra mätningarna.  

Ett par fler mätningar gjordes för att se skillnaderna mellan de tångamperemetrarna som 

användes och slutsatsen är att det var ingen större skillnad (se figur B5.25, figur B5.26, figur 

B5.27, figur B5.29, figur B5.30 och figur B5.31). Förutom att tångamperemetern Bell inte gick 

mer än till 40 A vid mätningarna den 03/08-2011, troligtvis berodde det på att batterierna i 

tångamperemetern Bell saknade den energi som krävdes. 

4.3 Problem 
Energi är relativt enkelt att mäta men när spänningen pulsas så induceras störningar i mätkabeln 

och mätinstrumentets värde blir mindre pålitligt. Spiken i figur 8, kurva A och B är en typisk 

sådan störning. Både i förlorade mätvärden och störsignaler. Elstängselaggregatets puls stör, 

förutom mätinstrument, även radiosignaler av olika slag. Detta märktes som knäppning i 

radiosignalen bredvid elstängsel och som spikar i mätvärden som inte återkom på samma punkt 

vid olika mättillfällen. 
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Problem ute i fält kan bero på att jorden i sig har en 

resistans som varierar på grund av fukt, jordart, sten, 

berg etc. Jordresistans är då ett stort problem och kan 

behandlas med en mer omfattande undersökning om 

hur många jordspett det krävs för att få en tillräckligt 

låg jordresistans som möjligt. Andra trådtyper kan ha 

en annan utformning som hjälper till vid jordfel där 

växter är orsaken. Ett exempel är specialtråd för 

häststängsel som är delvis isolerad [3], men dess 

hållbarhet är mindre jämfört med Ht- tråd. 

 

 

Vid de snabba förlopp som elstängselaggregatet arbetar med är det svårt att mäta med ett 

oscilloskop som har en lägre samplingshastighet. Tångamperemetern som användes har en 

maxspänning på 600 V, troligtvis tar den ingen skada vid högre spänningar, däremot blir 

mätvärdet felaktigt. Vid tester, som gjordes i laborationsmiljö, kunde den vid extremfall visa upp 

till 25 ggr fel, normalt låg felmarginalen mellan 0,4 och 1,6 i laborationsmiljö (se bilaga 4). 

  

Figur 8 Störspikar (Rutland 3500 i 03/08-11) 
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Bilaga 1 Förstudie  
 

1) Syfte och avgränsningar för förstudien  
Förstudie innefattade att finna fyra stycken elstängselaggregat, ett starkt, ett smart, ett inom 

rimliga värden för internationell standard och ett att demontera för undersökning av 

funktionalitet. Dessutom att hitta lämplig mätutrustning. 

2) Metod och källor 
Den metod som användes för de tekniska objekten är ren sökning på Google (nätet). Som 

baskälla för mätutrustningar användes Elfa och Farnell. För aggregaten användes Google.    

3) Analys och resultat 
För att kunna utföra en förstudie om elstängsel krävdes det information om vilka 

elstängselaggregat och mätutrustning som skall införskaffas.  

En lista med diverse egenskaper utfördes med 33 olika elstängselaggregat, fem olika handhållna 

mätutrustningar och två olika högspänningsprobar. Utefter den listan har fyra olika 

elstängselaggregat och en handhållen mätutrustning med tillhörande prob, valts ut. 

De fyra elstängselaggregat som valdes, är dels det kraftiga Tectronic 16000D, det smarta 

aggregat Patura P 8000, det svaga aggregat med gränsvärde fem joule DeLaval 60 M och 

Aggregatet Olli 600 för demontering. 

De instrument som valdes är Fluke 196 med en samplingshastighet på 1 GS/s tillsammans med 

en prob från Testec med maximal spänning på 15 KV och stigtid på 7 ns (se bilaga 2). 

Tectronic 16000D valdes på grund av den höga stötenergin och maximala utspänningen. 

Patura P 8000 valdes på grund av sin adaptiva förmåga att ändra stötenergin vid olika 

vegetationen.   

DeLavel 60 M valde på grund av sin enkelhet och att den ligger inom gränsvärdena för 

internationell standard. 

Olli 600 valdes på grund av att den är lätt att demotera. 

Fluke 196 valdes på grund av sin höga samplingshastighet på 1 GS/s . 

Testec valdes med sin ner dämpning med 1:1 000 och sin stigtid 7 ns (se bilaga 3).    
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Bilaga 2 Mätutrustning 
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Bilaga 3 Nätanslutna elstängselaggregat 

 

 



Energimätning av Elstängsel 

Examensarbete VT 2011 

Oscar Johansson och David Henriksson 

 

Bilaga 4 Tångprobstest 
För undersökning av hur tångamperemetrar, för oscilloskop (med DIN-kontakt), klarar av de 

höga och snabba strömmarna som uppkommer vid en hög spänningsstöt från elstängselaggregat 

med ett lägre motstånd.  

Vid de tre olika belastningarna på 2000, 500, 50 Ω användes tre stycken tångamperemetrar Fluke 

i 200s (10mV/A), Fluke 80i- 500s (1mV/A) och F.W. Bell (100 mV/A).   
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Bilaga 5 Mätresultat  

DeLaval 

Laborationsmiljö 

 

 

Figur B5. 1 DeLaval E60M laborationsmiljö teoretisk effekt över tid.  

 50 Ω (låg energiutgång) resistivbelastning, maxeffekt: 5 009,38 W, medeleffekt:   

611,87 W   

 50 Ω (hög energiutgång) resistivbelastning, maxeffekt: 71 017,38 W, medeleffekt:   

15 129,40 W 

 500 Ω (låg energiutgång) resistivbelastning, maxeffekt: 75 491,33 W, medeleffekt:   

12 979,60 W   

 500 Ω (hög energiutgång) resistivbelastning, maxeffekt: 198 876,58 W, medeleffekt: 

19 335,95 W   
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Figur B5. 2  DeLaval E60M laborationsmiljö spänning över tid, resistiv belastning. 

 50 Ω (låg energiutgång) resistivbelastning, maxspänning: 500,47 V, medelspänning: 

55,03 V 

 50 Ω (hög energiutgång) resistivbelastning, maxspännig: 1 884,38 V, medelspänning: 

694,80 V 

 500 Ω (låg energiutgång) resistivbelastning, maxspänning: 6 143,75 V, medelspänning: 

269,25 V 

 500 Ω (hög energiutgång) resistivbelastning, maxspänning: 9 971,86 V, medelspänning: 

2961,29 V 

 

Figur B5. 3 DeLaval E60M laborationsmiljö spänning över tid, obelastad. 

 Låg energiutgång, maxspänning: 14 590,63 V, medelspänning: 164,98 V 

 Hög energiutgång, maxspänning: 14 582,81 V, medelspänning: 163,99 V 
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Figur B5. 4 DeLaval E60M laborationsmiljö 50Ω spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 500,47 V, medelspänning: 55,03 V 

 Maxström: 9,72 A, medelström: 1,20 A 

 Total energi: 0,14 J 

 Maxspänning: 1 884,38 V, medelspänning: 694,80 V 

 Maxström: 37,83 A, medelström: 16,28 A 

 Total energi: 3,63 J 

 

Figur B5. 5 DeLaval E60M laborationsmiljö 50Ω spänning och ström över tid. 
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 Total energi: 0,14 J 

 Maxspänning: 1 884,38 V, medelspänning: 694,80 V 

 Maxström: 37,83 A, medelström: 16,28 A 

 Total energi: 3,63J 

 

  

Figur B5. 6 DeLaval E60M laborationsmiljö 50Ω spänning och ström över tid. 
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Figur B5. 7 DeLaval E60M laborationsmiljö 500Ω spänning och ström över tid 

 Maxspänning: 1 884,38 V, medelspänning: 694,80 V 

 Maxström: 37,83 A, medelström: 16,28 A 

 Total energi: 3,63 J 
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Fältmiljö 

 

Figur B5. 8 DeLaval E60M jordbruksmiljö spänning över tid  

 Hjortstängsel 29/06-2011 

o Total energi: 3,59 J 

o Maxspänning: 2320 V, medelspänning: 545,87 V 

 Kostängsel 29/06-2011 

o Total energi:4,04 J 

o Maxspänning: 3120 V, medelspänning: 350,93 V 

 

Figur B5. 9 DeLaval E60M jordbruksmiljö, spänning över tid. 

 Hjortstängsel 03/08-2011 

o Total energi:4,78 J 

o Maxspänning: 5 350,63 V, medelspänning: 472,06 V 

 Kostängsel 03/08-2011 

o Total energi:1,35 J 

o Maxspänning: 1800 V, medelspänning: 34,33 V 
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Figur B5. 10 DeLaval E60M jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 2320 V, medelspänning: 545,87 V 

 Maxström: 32 A, medelström: 2,35 A 

 Total energi: 3,59 J 

 

Figur B5. 11 DeLaval E60M jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 5350,63 V, medelspänning: 472,06 V 

 Maxström: 21,81 A, medelström: -0,38 A 

 Total energi: 4,78 J 
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Figur B5. 12 DeLaval E60M jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 3120 V, medelspänning: 350,93 V 

 Maxström: 24,0 A, medelström: 0,20 A 

 Total energi: 4,04 J 

 

Figur B5. 13 DeLaval E60M jordbruksmiljö spänning och ström över tid 

 Maxspänning: 1800 V, medelspänning: 34,33 V 

 Maxström: 15,82 A, medelström: 0,01 A 

 Total energi: 1,35 J 
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Gallagher  
 

Fältmiljö 

 

 

Figur B5. 14 Gallagher power plus (Hjortstängsel) och Gallagher smartpowerMX5000 (Kostängsel) jordbruksmiljö 

spänning över tid. 

 Hjortstängsel 29/06-2011 

o Total energi: 21,4 J 

o Maxspänning: -6000 V, medelspänning: -836 V 

 Kostängsel 29/06-2011 

o Total energi:8,53 J 

o Maxspänning: 3920 V, medelspänning: 127,47 V 
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Figur B5. 15 Gallagher power plus jordbruksmiljö hjortstängsel spänning över tid (jordfelresistans på 104,3 Ω). 

 Normalt tillstånd  

o Total energi: 107,41 J, maxspänning: -68 768,75 V, medelspänning: -5 652,13 V 

 Jordefel uppmät tångamperemeter F.W. Bell  

o Total energi:18,51 J, maxspänning: -5 515,00 V, medelspänning: -712,26 V 

 Jordefel uppmät tångamperemeter Fluke 80i- 500 s  

o Total energi:17,54 J, maxspänning: -5 474,38 V, medelspänning: -715,56 V 

 Jordefel uppmät tångamperemeter Fluke i200 s 

o Total energi:16,04 J, maxspänning: -5 474,38 V, medelspänning: -713,31 V 
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Figur B5. 16 Gallagher smartpower MX5000 jordbruksmiljö spänning över tid (jordfelresistans på 102,6 Ω).  

 Jordefel uppmät tångamperemeter F.W. Bell  

o Total energi:130,83 J, maxspänning: -36000 V, medelspänning: -4572 V 

 Jordefel uppmät tångamperemeter Fluke 80i- 500 s  

o Total energi:98,66 J, maxspänning: -35200 V, medelspänning: -4 609,33 V 

 Jordefel uppmät tångamperemeter Fluke i200 s 

o Total energi:100,69 J,maxspänning: -356000 V, medelspänning: -4525,33 V 

 

Figur B5. 17 Gallagher smartpower MX5000 jordbruksmiljö spänning över tid. 

 Total energi: 27,35 J 

 Maxspänning: -36 193,75 V, medelspänning: -2 631,80 V 
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Figur B5. 18 Gallagher smartpower MX5000 jordbruksmiljö spänning över tid. 

 Total energi: 8,53 J 

 Maxspänning: -3900 V, medelspänning: -127,47 V 
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Figur B5. 19 Gallagher power plus jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: -6000 V, medelspänning: -836 V 

 Maxström: -44 A, medelström: -13,58 A 

 Total energi: 21,14 J 

 

Figur B5. 20 Gallagher power plus jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: -68 768,75 V, medelspänning: -5 652,13 V 

 Maxström: 42,21 A, medelström: -7,49 A 

 Total energi: 107,41 J 
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Figur B5. 21 Gallagher smartpower MX5000 jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: -3920V, medelspänning: -127,47 V 

 Maxström: -32 A, medelström: -2,32 A 

 Total energi: 8,53 J 

 

Figur B5. 22 Gallagher smartpower MX5000 jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: -36 193,75 V, medelspänning: -2 631,80 V 

 Maxström: -12,39 A, medelström: -1,82 A 

 Total energi: 27,35 J 
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Figur B5. 23 Gallagher power plus jorbruksmiljö spänning och ström över tid (jorfelsresistans 104,3 Ω). 

 Maxspänning: -5515 V, medelspänning: -712,26 V 

 Maxström: -42,43 A, medelström: -712,26 A 

 Total energi: 18,51 J 

 

Figur B5. 24 Gallagher power plus jordbruksmiljö spänning och ström över tid (jorfelsresistans 104,3 Ω). 

 Maxspänning: -5 474,38 V, medelspänning: -715,56 V 

 Maxström: -47,44 A, medelström: -7,42 A 

 Total energi: 17,54 J 
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Figur B5. 25 Gallagher power plus jordbruksmiljö spänning och ström över tid (jorfelsresistans 104,3 Ω). 

 Maxspänning: -5 474,38 V, medelspänning: -713,31 V 

 Maxström: -43,19 A, medelström: -7,70 A 

 Total energi: 16,04 J 

 

 

Figur B5. 26 Gallagher smartpower MX5000 jordbruksmiljö spänning och ström över tid (jordfelresistans 3128 Ω). 

 Maxspänning: -3120 V, medelspänning: -377,33 V 

 Maxström: -31,20 A, medelström: -4,86 A 

 Total energi: 6,40 J 
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Figur B5. 27 Gallagher smartpower MX5000 jordbruksmiljö spänning och ström över tid (jordfelresistans 102,6).  

 Maxspänning: -36000 V, medelspänning: -4772 V 

 Maxström: -44 A, medelström: -7,41 A 

 Total energi: 130,83 J 

 

Figur B5. 28 Gallagher smartpower MX5000 jordbruksmiljö spänning och ström över tid (jordfelresistans 102,6). 

 Maxspänning: -35200 V, medelspänning: -4 609,33 V 

 Maxström: -33,60  A, medelström: -6,07 A 

 Total energi: 98,66 J 
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Figur B5. 29 Gallagher smartpower MX5000 jordbruksmiljö spänning och ström över tid (jordfelresistans 102,6). 

 Maxspänning: -35600 V, medelspänning: -4 525,33 V 

 Maxström: -32,80 A, medelström: -5,31 A 

 Total energi: 100,69 J 
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Rutland  

Laborationsmiljö 

 

Figur B5. 30 Rutland 3500 i laborationsmiljö teoretisk effekt över tid 

 50 Ω (låg energiutgång) resistivbelastning, maxeffekt: 22 631,28  W, medeleffekt: 

1082,77W   

 50 Ω (hög energiutgång) resistivbelastning, maxeffekt: 163 735,03 W, medeleffekt: 

19 707,39  W 

 500 Ω (låg energiutgång) resistivbelastning, maxeffekt: 250 460,18 W, medeleffekt:  

12 217,13 W   

 500 Ω (hög energiutgång) resistivbelastning, maxeffekt: 567 845,00 W, medeleffekt:  

28 973,34 W   
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Figur B5. 31 Rutland 3500 i laborationsmiljö spänning över tid. 

 Låg energiutgång, maxspänning: 20 073,44 V, medelspänning: 1 564,36 V 

 Hög energiutgång, maxspänning: 20 404,69 V, medelspänning: 1 501,23 V 

 50 Ω (låg energiutgång) resistivbelastning, maxspänning: 1 063,75 V, medelspänning: 

52,34 V 

 50 Ω (hög energiutgång) resistivbelastning, maxspännig: 2 861,25 V, medelspänning: 

596,23 V 

 500 Ω (låg energiutgång) resistivbelastning, maxspänning: 11 190,63 V, medelspänning: 

327,65  V 

 500 Ω (hög energiutgång) resistivbelastning, maxspänning: 16 850,00 V, medelspänning: 

3764,20 V 
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Figur B5. 32 Rutland 3500 i laborationsmiljö spänning över tid. 

 Maxspänning: 1063,75V, medelspänning: 52,34 V 

 Maxström: 136,47 A, medelström: 0,8368 A 

 Total energi: 0,26 J 

 

Figur B5. 33 Rutland 3500 i laborationsmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 2 861,25 V, medelspänning: 596,23 V 

 Maxström: 109,13 A, medelström: 9,78 A 

 Total energi: 4,71 J 
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Figur B5. 34 Rutland 3500 i laborationsmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 11 190,63 V, medelspänning: 327,65 V 

 Maxström: 7,86 A, medelström: 0,095 A 

 Total energi: 2,92 J 

 

Figur B5. 35 Rutland 3500 i laborationsmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 16 850,00 V, medelspänning: 3 764,20 V 

 Maxström: 16,94 A, medelström: 2,13 A 

 Total energi: 6,94 J 
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Fältmiljö 

 

 

Figur B5. 36 Rutland 3500 i jordbruksmiljö spänning över tid. 

 Maxspänning: 4 000,00 V, medelspänning: 184 V 

 Total energi: 8,40 J 
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Figur B5. 37 Rutland 3500 i jordbruksmiljö spännig över tid. 

 Alarm 1 Total energi: 7,43 J Maxspänning: 6 760,60 V, medelspänning: 571,93 V 

 Alarm 2 Total energi: 6,40 J Maxspänning: 6 334,38 V, medelspänning: 561,12 V 

 Hjortstängsel Total energi: 8,40 J Maxspänning: 4000 V, medelspänning: 184 V 

  

 

Figur B5. 38 Rutland 3500 i jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 4000 V, medelspänning: 184 V 

 Maxström: 56,8 A, medelström: 0,12 A 

 Total energi: 8,40 J 
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Figur B5. 39 Rutland 3500 i jorbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 6 760,60 V, medelspänning: 571,93 V 

 Maxström: 40,66 A, medelström: 3,13 A 

 Total energi: 7,43 J 

 

 

Figur B5. 40 Rutland 3500 i jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 6 334,38 V, medelspänning: 561,12 V 

 Maxström: 40,46 A, medelström: 2,85 A 

 Total energi: 6,40 J 
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Figur B5. 41 Rutland 3500 i jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 5 376,88 V, medelspänning: 595,79 V 

 Maxström: 37,33 A, medelström: -0,42 A 

 Total energi: 5,88 J 
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Figur B5. 42 Rutland 3500 i jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 904,06 V, medelspänning: 26,85 V 

 Maxström: 21,44 A, medelström: -1,21 A 

 Total energi: 1,36 J 

 

Figur B5. 43 Rutland 3500 i jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 1 507,50 V, medelspänning: 188,51 V 

 Maxström: 28,11 A, medelström: -1,92 A 

 Total energi: 1,18 J 

 

Figur B5. 44 Rutland 3500 i jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 1 244,06 V, medelspänning: 28,73 V 

 Maxström: 19,92 A, medelström: -1,44 A 

 Total energi: 2,19 J 
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Figur B5. 45 Rutland 3500 i jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 904,06 V, medelspänning: 26,85 V 

 Maxström: 21,44 A, medelström: -1,21 A 

 Total energi: 1,36 J 

 

Figur B5. 46 Rutland 3500 i jorbruksmiljö spänning över tid. 

 Maxspänning: 5 280,60 V, medelspänning: 241,87 V 

 Total energi: 8,86 J 
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Figur B5. 47 Rutland 3500 i jordbruksmiljö spänning över tid. 

 Alarm 2: Total energi: 2,19 J, maxspänning: 1 244,06  V, medelspänning: 28,73 V 

 Kostängsel: Total energi: 1,36 J, maxspänning: 904,06   V, medelspänning: 26,85 V 
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Techtronic 

Laborationsmiljö 

 

Figur B5. 48 Techtronic 16000 D laborationsmiljö teoretisk effekt över tid. 

 50 Ω (låg energiutgång) resistivbelastning, maxeffekt: 206 403,13 W, medeleffekt:  

13 907,94 W   

 50 Ω (hög energiutgång) resistivbelastning, maxeffekt: 437 112,50 W, medeleffekt:  

25 650,47 W 

 500 Ω (låg energiutgång) resistivbelastning, maxeffekt: 207 442,99 W, medeleffekt:  

16 666,92  W   

 500 Ω (hög energiutgång) resistivbelastning, maxeffekt: 2 131 228,83 W, medeleffekt:  

34 440,42 W   
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Figur B5. 49Techtronic 16000 D laborationsmiljö spänning över tid(resistiv belastning). 

 50 Ω (låg energiutgång) resistivbelastning, maxspänning: 500,47 V, medelspänning: 

55,03 V 

 50 Ω (hög energiutgång) resistivbelastning, maxspännig: 1 884,38 V, medelspänning: 

694,80 V 

 500 Ω (låg energiutgång) resistivbelastning, maxspänning: 6 143,75 V, medelspänning: 

269,25 V 

 500 Ω (hög energiutgång) resistivbelastning, maxspänning: 9 971,86 V, medelspänning: 

2961,29 V 
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Figur B5. 52 Techtronic 16000 D laborationsmiljö spänning över tid (obelastad). 

 Låg energiutgång, maxspänning: 21 937,50 V, medelspänning: 1 093,88 V 

 Hög energiutgång, maxspänning: 21 795,31 V, medelspänning: 1 089,77 V 
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Figur B5. 50 Rutland 16000 D laborationsmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 3 212,50 V, medelspänning: -57,15 V 

 Maxström: 14,23 A, medelström: 1,1 A 

 Total energi: 0,54 J 

 

Figur B5. 51 Techtronic 16000 D laborationsmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 4 675,00 V, medelspänning: 416,34 V 

 Maxström: 40,98 A, medelström: 7,10 A 

 Total energi: 1,68 J 
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Figur B5. 52 Techtronic 16000 D laborationsmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 10 184,38 V, medelspänning: 174,57 V 

 Maxström: 9,81 A, medelström: 0,49 A 

 Total energi: 1,05 J 

 

 

Figur B5. 53 Techtronic 16000 D laborationsmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 32 643,75 V, medelspänning: 1 143,33 V 

 Maxström: 192,16 A, medelström: 3,43 A 

 Total energi: 6,72 J 
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Fältmiljö 

 

Figur B5. 54 Techtronic 16000 D jordbruksmiljö spänning över tid. 

 Hjortstängsel 29/06-2011 

o Maxspänning: 4 080,0  V, medelspänning: 324,53 V 

o Total energi: 3,16 J 

 Kostängsel 29/06-2011 

o Maxspänning: 5 600,00 V, medelspänning: 330,93 V 

o Total energi: 5,55 J 
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Figur B5. 55 Techtronic 16000 D jordbruksmiljö spänning över tid. 

 Hjortstängsel 03/08-2011 

o Maxspänning: 6 067,50  V, medelspänning: 456,80 V 

o Total energi: 5,83, J 

 Kostängsel 03/08-2011 

o Maxspänning: -2 149,69 V, medelspänning: 31,73 V 

o Total energi: 1,09 J 
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Figur B5. 56 Techtronic 16000 D jordbruksmiljö spänning och ström över tid 

 Maxspänning: 40 800,00 V, medelspänning: 324,53 V 

 Maxström: 59,6 A, medelström: 2,73 A 

 Total energi: 3,16 J 

 

Figur B5. 57 Techtronic 16000 D jordbruksmiljö spänning och ström över tid 

 Maxspänning: 6 067,50 V, medelspänning: 456,80 V 

 Maxström: 41,41 A, medelström: -0,68 A 

 Total energi: 5,83 J 
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Figur B5. 58 Techtronic 16000 D jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: 5 600,00 V, medelspänning: 330,93 V 

 Maxström: 40,8 A, medelström: 0,352 A 

 Total energi: 5,55 J 

 

Figur B5. 59 Techtronic 16000 D jordbruksmiljö spänning och ström över tid. 

 Maxspänning: -2 149,69 V, medelspänning: 31,73 V 

 Maxström: 34,06 A, medelström: -0,63 A 

 Total energi: 1,09 J 
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Bilaga 6 Manual hur man går väga till att mäta på elstängsel  
 

Manual hur man går till väga vid mätning på elstängsel med Fluke 196 C handhållet oscilloskop 

och hur efterarbetet utfört med hjälp av Office programmet Excel. 

Olika inställningar på oscilloskop, man måste ställa in innan man kan börja mäta.  

Ställa in trigger:  

T1. Tryck på Scope- knappen  

T2. Tryck på Trigger- knappen  

T3. Välj Trigger options (F4)  

T4. Välj On edges  

T5. Enter (F4) 

T6. Välj Singles hot 

T7. Enter (F4)  

T8. Noise reject filter: off  

T9. NCycle: off  

Ställa in rätt spänning och ström:  

S1. Tryck på Scope  

S2. Välj Readning 1 (F2) där ställer du in spänningen (on A) 

S3. Välj Vac + dc med pilarna sen tryck enter  

S4. Välj Attenuation: 1000:1 

S5. Om inte steget ovan visas välj Aac + dc och gå sedan tillbaks till punkt S3  

S6. Tryck på Range på oscilloskopet och ställ in 2 V per ruta  

S7. Tryck på Scope  

S8. Välj Readning (F3) där ställer du in strömmen välj (on B) 

S9. Välj Aac + dc med pilarna sen tryck enter 

S10. Välj det värde som står på tångamperemeter t.ex. 10 mV/A  

S11. Tryck på Range på oscilloskopet och ställ in 20 A per ruta   

Ställ in rätt Time:  

1. Tryck på Time knappen på oscilloskop och ställ in 50 µs per ruta.  

 

 Montera Tesctec proben på input A 

 Montera tångamperemeter på input B 

Nu är oscilloskopet klart för mätning  
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Själva mätningen: 

M1. Gör elstängselaggregatet spänningslöst 

M2. Häkta på spänningsproben på den positiva utgången 

M3. Kläm fast probens slaskfisk på den negativa utgången 

M4. Omslut sångamperemetern runt sladden från den positiva utgången. (OBS! kolla 

riktningen) 

M5. Gör elstängselaggregatet spänningssatt 

M6. Tryck på knappen ”HOLD RUN” 

M7. Ändra triggerinställningarna om så behövs och tryck på ”HOLD RUN” igen 

M8. Tryck på knappen ”save print” om du är nöjd med reusultatet 

M9. Välj ”screen” och fyll i namn 

M10. Tryck på save. 

 

Efterarbete i excel för enkel formatering av data och visualisering av grafer.  

E1. För över bilderna till datorn 

E2. Spara bilderna som  .flv om vidare arbete skall utföras senare 

E3. Spara bilderna som  .txt  

E4. Imortera .txt filen i excel 

E5. I en tom cell skriv in (=SQRT[eller ”ROT” för svensk inställning i Office](([position för 

första spänningsvärde]*[position för första strömvärde])^2)*[tiden mellan punkterna]) 

(exempel)  

E6. Automatisera på resten av kolumnen (markera cellen och dra tills det inte finns mer data). 

E7. I tom cell välj max för alla värden på spänningen 

E8. I tom cell välj 5 % av maxvärdet på spänningen (detta är nollpunkten) 

E9. I kolumnen för spänning, leta upp nollpunkt och markera den 

E10. Markera även ut tid i µs från värdet -10 till värdet +200 och notera raderna 

E11. Välj summan av energivärdet mellan punkterna vid -10 och +200 µs 

E12. Detta är nu energin i stöten. 

E13. Klistra in ett diagram (förslagsvis linjediagram utan punkter) och välj ström och 

spänning mellan de punkter som -10 till +200 µs ger. 

E14. Välj strömmen som sekundär y axel. 

Så nu är allt klart. 

 

 

 

 

 

 


