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Utvärdering av olika dynamiska lastmodeller i PSS/E 

Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts på uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB.  

Syftet med att arbetet har varit att skapa förståelse för dynamiska lastmodeller och klargöra 

hur de fungerar och hur de kan användas i PSS/E. Målen har varit att utföra simuleringar på 

kortslutningar och motorstart för två lastmodeller. Även beskrivning av grundprinciperna 

för asynkronmaskinen ingår för att få en koppling mellan simulering och teori. 

Asynkronmaskinens teori innehåller information om induktion och strömkrafter som är de 

grundläggande begreppen för asynkronmotorn. Det innehåller även sambanden mellan 

moment, varvtal, ström och spänning samt beskrivning av motorns ekvivalenta schema. 

Programmet IMD är ett program som tillhör PSS/E och har använts för att skapa modellen 

för asynkronmotorn som använts för simuleringarna. 

Vid utförande av simuleringarna har instruktioner från handledaren använts och även 

instruktioner från PSS/Es manualer. 

Simuleringarna har körts på två av PSS/Es inbyggda lastmodeller, en generell lastmodell och 

en modell för asynkronmotorer. Kortslutning har simulerats på båda modellerna och 

motorstart har simulerats med modellen för asynkronmaskiner. Kortslutning har simulerats 

med två olika feltider 0,15 och 0,4 sekunder, motorstart har simulerats med två olika storlekar 

på transformator 1,5 och 3,0 MVA och även tre olika tröghetstidskonstanter, 0,7, 1,0 och 1,5 

MWs/MVA har använts. 

Vid kortslutning orsakar längre feltid större strömmar och längre återhämtningstid för båda 

lastmodeller. Vid motorstart påverkar storleken på transformatorn, i MVA, och 

tröghetstidskonstanten tiden för motorns startförlopp. Större transformator innebär kortare 

startförlopp på grund av minskat spänningsfall. Större tröghetstidskonstant innebär längre 

startförlopp.  

Är man enbart intresserad av själva spänningssänkningens storlek och inte själva förloppet 

kan motorns startadmittans användas. 
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Evaluation of different dynamic load models in PSS/E 

Summary 

This bachelor’s thesis has been performed for Vattenfall Eldistribution AB. 

The purpose of this work has been to create understanding of dynamic load models and 

clarify how they function and how they can be used. The aim has been to perform simulations 

on short circuits and motor starts for two different load models. A part of the work is also 

to describe the basic principles of the induction motor to create a connection between 

simulation and theory. 

The theory of the induction motor contains information about the electric induction that is 

the basic principle of the induction machine. It also contains the correlations between torque, 

speed, current and voltage and also a description of the equivalent electric circuit. 

The IMD program is a program connected to PSS/E and it has been used to create the 

model for the induction motor that has been used for the simulations. 

The simulations have been based on instructions from the advisor and instructions from the 

PSS/E manuals. 

Simulations have been run with two of the built-in load models in PSS/E, one general load 

model and one model for induction motors. Short circuits have been simulated on both 

models and motor starts on the induction motor model. Short circuits have been simulated 

with two different fault durations 0.15 and 0.4 seconds. Motor starts have been simulated 

with two different transformer sizes 1.5 and 3.0 MVA and three different values of the inertia 

time constant 0.7, 1.0 and 1.5 MWs/MVA. 

At short circuit the fault duration causes larger currents and longer recovery times for both 

load models. At motor start the size of the transformer, in MVA, and the inertia time 

constant affects the motors starting time. Larger transformer means shorter time because of 

lesser drop in voltage. A larger inertia time constant means longer time.  

If only the size of the voltage drop is of interest and not the course of the event, the motors 

start admittance can be used instead. 
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 Inledning 

Rapporten redovisar arbetet som har utförts för Vattenfall Eldistribution AB.  

Arbetet behandlar hur olika dynamiska lastmodeller beter sig vid kortslutning och motorstart. 

De olika lastmodellerna är CLOD och CIM5 som är inbyggda i programmet PSS/E.  

1.1 Bakgrund  

Att kunna göra dynamiska simuleringar av stora kraftsystem kräver avancerade programvaror 

och stor teoretisk kompetens när det gäller framtagande av modeller. Fokus hos företag som 

utvecklar beräknings- och simuleringsprogram, så som Siemens och DIgSilent, har varit 

produktionsapparaten och hur den beter sig vid olika händelser i nätet. För att få god 

förståelse för denna problematik har mycket resurser lagts och läggs på att skapa bättre 

lastmodeller för simuleringarna. De flesta kommersiella program som PSS/E och 

PowerFactory har därför speciella dynamiska modeller för olika former av laster. 

Som nämnts ovan har fokus för dynamiska simuleringar varit att studera stora nät och 

utgångspunkt har varit olika former av stabilitetsaspekter i kraftsystemet. Detta är ett 

dynamiskt förlopp. Hur spänningen ser ut i anslutningspunkten till en industri i samband 

med samt efter en kortslutning i närheten är också ett dynamiskt förlopp. Detta eftersom 

motorerna då spänningen återvänder drar en ström i storleksordning med startström, vilket 

i sin tur sänker spänningen ytterligare. 

Vattenfall har generellt vid dynamiska beräkningar på stora kraftsystem antagit att 

industrierna är mer eller mindre passiva vid fel i nätet vilket inte alls är sant. Därför är 

simulering och analys av dessa lastmodeller vid matningspunkterna av stort intresse, särskilt 

för reläskydds och elkvalitetsanalyser. [1] 

Studier med dynamiska lastmodeller har utförts tidigare. Stefopoulos och Meliopoulos [2] 

har exempelvis skrivit en artikel om påverkan av lastdynamik särskilt för asynkronmotorer 

vid spänningsåterhämtning efter inträffade fel. I artikeln går författarna in på ett nytt sätt att 

studera spänningsåterhämtning som beaktar de dynamiska karaktäristikerna av en last utan 

att behöva nyttja sig av fullskaliga dynamiska simuleringar. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att studera olika befintliga dynamiska lastmodeller i 

programmet PSS/E. Detta för att skapa förståelse för dessa modeller och klargöra hur de 

fungerar och hur de kan användas. 

Examensarbetets mål: 

- Utföra en enkel beskrivning av asynkronmaskinens teori.  

- Asynkronmaskinens grundläggande princip, induktion. 
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- Sambanden mellan eftersläpning och varvtal och dess påverkan på moment 

och ström. 

- Spänningens påverkan på moment och ström. 

- Asynkronmaskinens ekvivalenta schema. 

- Olika startmetoder som kan användas för att minska startströmmen. 

- Utföra simulering på två olika lastmodeller och betrakta hur de beter sig under samt 

efter inträffad kortslutning på nätet. 

- Utföra simulering på motorstart för en av motormodellerna. 

- Om så är möjligt ska rekommendationer ges för användandet av PSS/E:s inbyggda 

lastmodeller. 

1.3 Problembeskrivning  

Hur ser asynkronmaskinens grundprincip ut? 

Hur beter sig de olika lastmodellerna, CLOD och CIM5, vid en trefaskortslutning? 

Vilka skillnader är det mellan simuleringarna av CLOD och CIM5? 

Hur beter sig lastmodellen CIM5 vid en motorstart? 

Finns det rekommendationer för användandet av de olika lastmodellerna? 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet med denna rapport har följt dessa avgränsningar: 

- Den översiktliga beskrivningen ska endast innefatta sambanden mellan spänning, 

moment, ström och varvtal. 

- Simuleringarna ska utföras på ett ”radiellt nät”, det vill säga det kommer enbart 

modelleras en generator, vars uppgift är att ”representera” det överliggande nätet. 

- Lastens beteende kommer enbart studeras vid simulering av inträffad trefaskortslut-

ning och motorstart. 

- Rekommendationerna ska innefatta huruvida olika lastmodeller i PSS/E passar i den 

simulerade situationen och vilka begränsningar som uppstår. 

- Simuleringar ska göras på två lastmodeller CLOD och CIM5. 

- I dyr-filerna för CLOD och CIM5 behöver enbart utvalda konstanter beaktas. 
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1.5 Etappmål 

Examensarbetet har bestått av följande etapper: 

- Förbättra kunskaper inom ämnet (Asynkronmaskiner). 

- Bekanta oss med nödvändig programvara (PSS/E). 

- Utföra nödvändiga simuleringar. 

- Färdigställa rapport. 

- Presentation av arbete. 

1.6 Tillvägagångssätt 

För skrivandet av asynkronmaskinens teori har litteraturstudie genomförts och grafer har för 

hand tagits fram via AutoCAD och Excel. Simuleringarna på kortslutning och motorstart har 

utförts enligt instruktioner från Vattenfall, med värden som föreslagits av handledaren på 

Vattenfall. Simuleringarna har utförts i datorprogrammet PSS/E och resultaten har fram-

ställts i grafer i samma program. Vid kortslutning har spänning och ström presenterats för 

den berörda lasten och vid motorstart har spänning, ström, varvtal och moment presenterats.  

Rapportskrivning har fortlöpt under hela perioden. 

 

  



Utvärdering av olika dynamiska lastmodeller i PSS/E 
 

 4 

 Teori angående asynkronmaskinen och PSS/E 

En specifik asynkronmotor har använts för framtagandet av graferna i kapitel 2. Denna 

motors data har även använts i CIM5-modellen för simuleringarna, för redogörelse av 

motorns data se avsnitt 2.3. 

2.1 Asynkronmaskinen  

För att undersöka hur en asynkronmaskin beter sig vid inträffat fel på det överliggande nätet 

behövs kunskap om vissa grundläggande principer, bland annat hur motorn beter sig vid 

start. De relevanta sambanden är hur asynkronmotorns moment och dess strömförbrukning 

varierar med avseende på dess varvtal och även hur spänningsnivån påverkar dessa. 

2.1.1 Asynkronmaskinens grundprincip 

När asynkronmotorns statorlindning spänningssätts uppkommer en flödesvåg som roterar 

med oförändrad amplitud och varvtal förhållandevis till statorn. Detta är asynkronmotorns 

synkrona varvtal. När det, av statorn, alstrade flödet (asynkronmaskinens luftgapsflöde) 

roterar induceras en ström i rotorn vilken är av största vikt för motorns drift. [3] 

För att induktion ska uppstå i rotorn måste luftgapsflödet rotera relativt rotorn med olika 

varvtal. När rotorn står stilla uppstår den största inducerade spänningen, vilket ger störst 

skillnad i relativ hastighet mellan rotorn och luftgapsflödet. Då strömkrafterna sätter rotorn 

i rotation minskar den relativa skillnaden i varvtal mellan luftgapsflödet och rotorn vilket 

resulterar i att strömkrafterna minskar. [3] Detta leder till att rotorn aldrig kan uppnå synkront 

varvtal på grund av friktion. Ingen induktion uppstår då rotorns varvtal uppnår det synkrona, 

med andra ord strömkrafterna försvinner. [4] Alltså roterar rotorn alltid med ett varvtal lägre 

än det synkrona varvtalet, varav namnet asynkronmotor [3]. 

2.1.2 Asynkronmaskinens ekvivalenta schema 

Asynkronmotorn brukar representeras av ett så kallat ekvivalent schema, se figur 2.1. Detta 

schema är väldigt likt en transformators ekvivalenta schema. Den största skillnaden är att i 

asynkronmotorn kan Rm och Xm inte flyttas längst fram i schemat eller försummas helt som 

i en transformator. Detta på grund av att asynkronmotorn kräver en relativt stor 

magnetiseringsström för luftgapet. [3] R1 och X1 representerar tillsammans statorns bidrag 

till det ekvivalenta schemat medans R’2 och X’2 representerar rotorn. Rm och Xm 

representerar motorns järnförluster och magnetisering. [5] 
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Figur 2.1 Ekvivalent schema för asynkronmotors stator och rotor. 

Rotorns konfiguration i figur 2.1 är ett förenklat sätt att beskriva rotorimpedansen, dock kan 

den skrivas som 

𝑍2 = (𝑅2 + 𝑗𝑋2) +
1−𝑠

𝑠
𝑅2     (2.1) 

där första termen beskriver rotorns impedans vid stillastående läge och andra termen 

beskriver axellasten. Z2 är rotorns impedans. [5] 

Schemat i figur 2.1 beskriver en enkelspårlindad asynkronmotor. Vid dubbelspårlindad asyn-

kronmotor tillkommer ytterligare en parallellkopplad rotorkrets [3]. 

Om motorns järnförlustresistans Rm slås samman med övriga förluster vid tomgång kan Rm 

uteslutas ur kretsen. Via tvåpolssatsen kan då schemat i figur 2.1 förenklas till schemat i figur 

2.2. [3] 



Utvärdering av olika dynamiska lastmodeller i PSS/E 
 

 6 

 

Figur 2.2 Med tvåpolssatsen förenklat ekvivalent schema för asynkronmotor. 

2.1.3 Samband mellan moment, ström, spänning och varvtal 

Varvtalet och eftersläpningen är de första begreppen som kommer bli belysta i detta avsnitt 

då en asynkronmotors moment och ström nästintill uteslutande beskrivs som en funktion av 

eftersläpning som i sin tur är en funktion av varvtal [3,4]. 

𝑠 =
𝑛1−𝑛

𝑛1
      (2.2) 

Eftersläpningen s är enligt ekvation 2.2 är en funktion av det synkrona varvtalet n1 och 

rotorns varvtal n. En asynkronmotors synkrona varvtal bestäms av motorns matnings-

frekvens och dess poltal. [3] Vid oförändrad matningsfrekvens och poltal blir eftersläpningen 

direkt beroende av rotorns varvtal. Det synkrona varvtalet antags i detta arbete vara konstant 

eftersom frekvensen alltid ligger på 50 Hz i det svenska elnätet. Värt att nämna är att det 

finns frekvensstyrda motorer där varvtalet ändras via styrning av frekvensen med hjälp av 

elektroniska frekvensomriktare [4]. 

𝑇𝑚 =
3

𝜔1
∙

𝑅′2

𝑠
∙

𝑈0
2

(𝑅0+
𝑅′2

𝑠
)

2
+𝑋0

2
     (2.3) 

𝜔1 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓1 = 2 ∙ 𝜋 ∙
𝑛1

60
    (2.4) 

�̅�0 = �̅�1 ∙
𝑋𝑚

𝑋1+𝑋𝑚
= 𝑘 ∙ �̅�1     (2.5) 

𝑍0 = (𝑅1 + 𝑗𝑋1) ∙
𝑋𝑚

𝑋1+𝑋𝑚
+ 𝑗𝑋′

2
= 𝑅0 + 𝑗𝑋0   (2.6) 

Momentet Tm för en asynkronmaskin kan beräknas med hjälp av ekvation 2.3,  är 

vinkelhastigheten för luftgapsflödet och f1 är frekvensen för matande nät, se ekvation 2.4, 

R’2 är rotorresistansen, U0 är tomgångsspänningen över R’2 och beräknas via ekvation 2.5, 
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R0 och X0 är den reella respektive den imaginära delen av Z0 som beräknas via ekvation 2.6. 

[3] 

U1 i ekvation 2.5 är statorns fasspänning, Xm är magnetiseringsreaktansen och X1 är statorns 

reaktans. R1 i ekvation 2.6 är statorns resistans och X’2 är rotorns reaktans. 

I figur 2.3 visas en graf över en asynkronmotors moment som en funktion av dess varvtal. 

Motorn har här ett lågt startmoment som sedan stiger till ett maxvärde. Momentet vid detta 

värde kallas för motorns kippmoment, Tk, och eftersläpningen i denna punkt betecknas sk. 

Genom att öka rotorresistansen ökar kippeftersläpningen men inte kippmomentet, detta 

betyder att kippmomentet kan förskjutas till lägre varvtal utan att påverka dess storlek. [3] 

 

Figur 2.3 Graf som visar en asynkronmotors moment och ström som funktion av varvtal samt ett lastmoment 

Lastmomentet i figur 2.3 är ett med varvtalet kvadratiskt ökande lastmoment vilket är 

karakteristiskt för exempelvis pumpar och fläktar. Detta moment används här enbart att 

illustrera en arbetspunkt för asynkronmotorn och är inte baserat på något verkligt 

lastmoment. 

Efter kippmomentet sjunker motorns moment till dess att det tillförda och det av lasten 

upptagna momenten möts, denna punkt är maskinens arbetspunkt, se figur 2.3. För att en 

stabil arbetspunkt ska uppnås måste en negativ varvtalsändring innebära ett positivt tillfört 

moment. Omvänt samband gäller, en positiv varvtalsändring ska innebära ett negativt tillfört 

moment. Dessa villkor inträffar vid området till höger om kippmomentet. [3] 

Strömmen för en asynkronmotor är så länge den inte kommit i fullvarv väldigt hög, se figur 

2.3. En asynkronmotors startström kan vara så hög som ca 8 ggr märkströmmen beroende 
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på motorns utförande [4]. Motorn som legat till grund för figur 2.3 har en uträknad startström 

på ca 5,2 ggr märkströmmen. 

𝐼′2 =
𝑈0

√(𝑅0+
𝑅′2

𝑠
)

2
+𝑋0

2

     (2.7) 

Ekvation 2.7 beskriver motorns ström I’2 som funktion av eftersläpningen [3]. 

𝐼𝑠𝑡 =
𝑈1

√(𝑅1+𝑅′2)2+(𝑋1+𝑋′2)2
     (2.8) 

Ekvation 2.8 används för uträkning av en asynkronmotors startström Ist [4]. 

2.1.4 Spänningsberoende hos Asynkronmotorn  

En asynkronmotors ström är beroende av statorns spänning, se ekvation 2.7, medans 

moment är kvadratisk beroende av statorns spänning, se ekvation 2.3. 

I figur 2.4 ses effekten av lägre spänningsnivåer. Strömförbrukningen och momentet minskar 

med sänkt spänningsnivå. Grafen i figur 2.4 tar inte hänsyn till tidsförloppet utan momentet 

och strömmen är funktion av varvtalet. 

 

Figur 2.4 Kurvor som visar moment och ström som funktion av varvtal för olika spänningsnivåer. 

Accelerationen hos en asynkronmotor bestäms av skillnaden mellan det tillförda momentet 

och belastningsmomentet. När momentet sänks blir skillnaden mellan asynkronmotorns 

moment och lastens moment mindre och det tar då längre tid för motorn att uppnå 
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arbetspunkten. Asynkronmotorn kommer då att dra mer än märkström under en längre tid 

än vid normal spänningsnivå. 

𝑇𝑚 − 𝑇𝑙𝑎𝑠𝑡 = 𝐽
𝑑𝜔2

𝑑𝑡
    (2.9) 

Ekvation 2.9 beskriver varvtalsdynamiken där Tlast är lastmomentet, J är motoraxels totala 

tröghetsmoment, 2 är rotorns vinkelhastighet och t är tiden [3]. Enligt denna ekvation är 

derivatan av vinkelhastigheten beroende av skillnaden i tillfört och upptaget moment. Som 

även kan ses är derivatan av vinkelhastigheten även omvänt proportionell mot 

tröghetsmomentet J. Tröghetsmomentet har då direkt inverkan på graden vid vilken motorn 

accelererar eller retarderar. 

Om spänningen på en asynkronmotor faller för mycket riskerar momentet från motorn att 

bli lägre än belastningsmomentet. Om detta sker kommer lasten att bromsa motorn tills dess 

att tillfört moment från motorn är lika med belastningsmomentet. 

Då ett fel, t.ex. trefaskortslutning, uppstår på ett nät orsakar det en spänningssänkning vilket 

påverkar asynkronmotorerna då dessa tappar i varvtal och spänning. Desto längre tid innan 

felet åtgärdas desto mer tappar motorerna i varvtal, vilket leder till större strömåtgång vid 

återgång av spänningen efter felbortkoppling. 

2.1.5 Olika start metoder för asynkronmotor 

Vid start tar en asynkronmotor vanligtvis en stor ström relativt märkström. Denna relativt 

stora ström innebär oftast ingen risk för asynkronmotorn i sig då strömmen går ner till lägre 

nivåer inom en kort tid. 

Stora startströmmar kan däremot orsaka problem för det matande nätet. Asynkronmaskinens 

påverkan på spänningsnivån under startförloppet kan försvåra dels dess egna start, men även 

förorsaka problem för andra apparater som ligger anslutna till nätet. 

Då många andra lasters aktiva effektbehov är, likt asynkronmotorn, beroende av spänningen 

i kvadrat, blir dessa känsliga även för små spänningsfall. Vid ett svagt nät påverkas 

spänningsnivån mer av asynkronmotorn och det får större följder för andra laster. Av denna 

anledning har olika startmetoder tagits fram för att reducera storleken på startströmmarna. 

[3,4] 

Ett sätt att öka momentet och minska startströmmen är att använda en dubbelspårlindad 

rotor. Lindningen till rotorn består då av en yttre och en inre bur där den yttre burens stavar 

har mindre area och ofta högre resistivitet. 

En strömförd ledare alstrar magnetfält, inte bara utanför men också inuti ledaren. Detta inre 

magnetfält ger upphov till virvelströmmar som motverkar strömmen i mitten av ledaren. 

Strömmen trycks då ut mot ledarens yttre. Detta kallas strömförträngning. 

Strömförträngningen är beroende av frekvensen. Högre frekvens ger upphov till högre 

strömförträngning. Detta fenomen utnyttjar en asynkronmotor med dubbelspårlindad rotor. 

Direkt vid starten av en asynkronmotor är rotorfrekvensen som högst. Motorn som används 
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till detta arbete har då rotorfrekvensen 50 Hz. Vid drift minskas rotorfrekvensen med 

eftersläpningen. Motorn som används har då rotorfrekvensen 𝑠 ∙ 50 Hz. 

Vid hög rotorfrekvens förskjuter strömförträngningen strömmen till den yttre burlindningen 

som har högre resistans än den inre. Som nämnt i avsnitt 2.1.3 innebär ökad rotorresistans 

ett kippmoment som är förskjutet mot de lägre varvtalen. Detta leder till ett ökat moment 

under den tidigare delen av startförloppet. 

Då rotorn ökar i varvtal minskar rotorfrekvensen vilket leder till minskad strömförträngning. 

Detta innebär att strömmen i rotorn fördelar sig till den inre burlindningen som har lägre 

resistans och ett högt moment kan då bibehållas igenom hela startförloppet. [3] 

Att starta en asynkronmotor med Y/D koppling är ett annat sätt att hålla nere 

startströmmarna. Denna typ av koppling är vanlig vid medelstora eller små motorer. 

Vid Y/D koppling startas motorn med statorlindningen Y-kopplad. Detta ger en startström 

och ett startmoment som är cirka en tredjedel relativt vad en D-koppling hade givit. När 

motorn närmar sig märkvarvtal kopplas statorlindningen om till D-koppling, vilket ger en 

strömstöt. På grund av metodens låga startmoment kan motorn vanligtvis inte vara belastad 

under startförloppet. Lasten får då kopplas in mekaniskt först när varvtalet närmat sig 

märkvärdet. [3,4] 

Även transformatorstart kan användas för att hålla startströmmarna nere. Denna metod har 

samma egenskaper som Y/D koppling. 

Vid transformatorstart används en sparkopplad transformator för att stegvis öka spänningen 

över statorn under startförloppet. Startströmmen och startmomentet minskar kvadratisk 

med en faktor som bestäms av transformatorns spänningsomsättning. [3,4] 

2.2 PSS/E 

PSS/E är ett beräknings- och simuleringsprogram som används för transmissionssystem-

analys och planering inom kraftindustrin. 

För att kunna göra simuleringar i programmet PSS/E behövs det först och främst nätdata 

som beskriver nätet som simuleringarna ska ske i. Sedan krävs det en fil innehållande 

modeller till generatorer, laster m.m. och deras data, en så kallad dyr-fil. 

Nätinformationen kan sparas som ”rå nätdata” (exporterbart ASCII format) eller i ett så 

kallat ”case” (binärt format som enbart kan läsas av PSS/E). Ett ”case” låter användaren 

spara nätet med ändringar och förberedelser som gjorts, detta betyder då att användaren inte 

behöver göra om alla förberedelserna av nätet inför varenda simulering. 

För att se hur nätet påverkas av ett fel/störning körs simuleringar med olika tidsförlopp som 

sedan kan analyseras. PSS/E lagrar de av användaren valda parametrarna (spänning, ström, 

effekt, varvtal m.m.) i en fil och från den filen kan de olika parametrarna visas upp i grafer. 
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De utvalda parametrarna kan sparas i en ”snapshot” fil. Med denna fil behöver en användare 

inte designera parametrarna inför varenda ny simulering.  

2.2.1 Modeller 

TIOCR1- är en modell för ett överströmsrelä och har tre stycken variabler med utdata varav 

en variabel är av intresse för simuleringarna, strömmens amplitud i per unit [6]. TIOCR1 

modellen används därför i detta fall enbart för mätning av strömmen till lasten under 

simulering med CLOD-modellen som saknar ström som utdata. 

CLOD- ersätter alla konstanta värden på effekt, ström och admittans med en sammansatt 

last bestående av apparater, så som elmotorer, belysning osv. Denna modell används när 

laster behöver representeras dynamiskt då detaljerade dynamiska data inte finns tillgängligt. 

[6] 

CLOD-modellen har åtta konstanter att ta hänsyn till J, J+1, J+2 … J+7. Tabell 2.1 visar de 

olika konstanterna för lastmodellen CLOD [6]. Konstanterna J och J+1 har använts i detta 

arbete, J+2 till J+4 har satts till noll eftersom simuleringarna enbart har utförts på 

asynkronmotorer. 

Tabell 2.1 Lista över CLOD-modellens parametrar. Källa: PSS/E Model Library [7] 

CONs Beskrivning 

J % large motor 

J+1 % small motor 

J+2 % transformer exciting current 

J+3 % discharge lighting 

J+4 % constant power 

J+5 Kp of remaining 

J+6 Branch R 

J+7 Branch X 

Konstanterna J+6, R, och J+7, X, representerar impedansen mellan knutpunkten och själva 

belastningen. Dessa används vid simulering då en förimpedans krävs, antingen i form av en 

distributionstransformator eller mellanliggande ledning. [6] Detta är för att kunna använda 

modellen vid högre spänningar och slippa skapa ett underliggande nät. Vid utförda 

simuleringar är tänkt motor ansluten direkt till samma knutpunkt varför R=X=0. 

R och X skall anges i p.u. med aktuell last som bas. En tumregel är att det är matningen från 

närmaste transformator samt transformatorn som är den dominerande delen.  

Ett typisk ek värde för en distributionstransformator, på 10/0,4 kV < 1 MVA, är ca 5% eller 

0,05 p.u. och är transformatorn lika stor som motorn blir X=0,05. Men det finns i regel 

marginaler. Ett rimligt antagande är att transformatorn är 50% större än lasten, då blir 𝑋 =
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0,05

1,5
= 0,033. Alternativt 𝑋 =

0,05

2
= 0,025 om transformatorn är dubbelt så stor som 

lasten. 

CIM5- Modell för asynkronmotor, kan användas som både vanlig och dubbelspårlindad 

motor. När denna appliceras på en buss blir all last vid specifikt last-id omvandlat till 

motorlast i stationärt tillstånd. [6] 

CIM5 har 19 konstanter att ta hänsyn till J, J+1, J+2 … J+18. I tabell 2.2 visas de olika 

konstanterna för motormodellen CIM5. I detta arbete har konstanterna J, J+1, J+2… J+6, 

J+11, J+13 och J+18 använts. De andra konstanterna är för andra studier än kortslutning 

och motorstart. [7] 

Tabell 2.2 Lista över CIM5-modellens parametrar. Källa: PSS/E Model Library [7] 

CONs Beskrivning  

J RA 

J+1 XA 

J+2 Xm 

J+3 R1 

J+4 X1 

J+5 R2 

J+6 X2 

J+7 E1 

J+8 S(E1) 

J+9 E2 

J+10 S(E2) 

J+11 MBASE 

J+12 PMULT 

J+13 H 

J+14 V1 

J+15 T1 

J+16 TB 

J+17 D (load dampning factor) 

J+18 Tnom  

I tabell 2.3 återfinns CIM5-modellens variabler. De olika variablerna kan designeras som 

utgångsvärden och skrivs ut av PSS/E under simulering. Värdena för dessa variabler kan då 

plottas i grafer. 
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Tabell 2.3 Lista över CIM5-modellens variabler. Källa: PSS/E Model Library [7] 

VARs Beskrivning 

L Admittance of initial condition Mvar difference 

L+1 Motor Q 

L+2 Telec (pu motor base) 

L+3 Δω 

L+4 T (pu on motor base) 

L+5 IQ 

L+6 ID 

L+7 Motor current (pu motor base) 

L+8 Relay trip time 

L+9 Breaker trip time 

L+10 MVA rating 

De variabler som använts i detta arbete är L+2, det elektrodynamiska momentet, L+3, 

avvikelse från märkvarvtal och L+7, motorns strömförbrukning. 

Till skillnad från PSS/E vanliga dynamiska modeller så hanterar CIM5 tidskonstanter som 

är betydligt kortare varför tidssteget vid dynamisk simulering bör minskas med en faktor 10 

– speciellt vid motorstart. 

2.3 IMD, program för modellering av motormodellen CIM5 

Det finns två stycken olika typer av ekvivalenta scheman för motormodellen CIM5, typ 1 

och typ 2. I figur 2.5 visas ekvivalenta schemat typ 1 för motormodellen CIM5. Den valda 

motors parametrar i per unit är: Ra=0,009, La=0,067, Lm=3,41, R1=0,0087, L1=0,128, 

R2=0,011 och L2=99 999 som visas i figur 2.6. L2 är satt till ett stort värde för att simulera 

ett avbrott då aktuell motor saknar dubbelspårlindning. Värdena är från asynkronmotorn 

som använts vid simuleringarna. 

Enligt PSS/E manualen skall R2 och L2 vara satta till noll vid simulering av enkelspårlindad 

asynkronmaskin av typ 1 [7]. För att kunna använda sig av programmet IMD kan inte R2 och 

L2 sättas som noll utan en av dem sätts till ett väldigt högt värde för att istället simulera ett 

avbrott. 
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Figur 2.5 Typ 1 ekvivalent schema för motormodellen CIM5. Källa: PSS/E Program Application Guide V.2 [6] 

I figur 2.6 visas vilka parametrar som den utvalda motorn har. Värdena i figuren är angivna 

i per unit. Den valda motorn har en motorbas på 1,3863 MVA och varvtalet är 0,992 p.u. 

Startströmmen för denna motor är 5,23 p.u. och effektfaktorn vid startpunkten är 0,089. 

 

 

Figur 2.6 Motormodellen CIM5s parametrar i programmet IMD. Källa: PSS/E Motor Parameters (IMD) 

Beräkningar har utförts för att testa om de av IMD framtagna parametrarna ”I-start” och 

”PF-selected” i figur 2.6 stämmer överens med varandra. För fullständiga beräkningar se 
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Bilaga A. ”I-start” är motorns startström i förhållande till märkströmmen, beräkning gav 

värdet 5,1 ggr. märkström kontra IMDs 5,23. ”PF-selected” är motorns effektfaktor vid 

märkvarvtal, beräkning gav värdet 0,866 kontra IMDs 0,844. Dessa värden är inom 

godtagbar marginal. 

Om användaren inte har alla motorns parametrar men innehar andra data så som start-

strömmens storlek ”I-start”, kan användaren ändå få fram hur den skulle kunna se ut. I IMD-

programmet uppvisas hur stor påverkan varenda parameter har på varenda motordata, se 

figur 2.6. T.ex. om startströmmen ”I-start” är för stor så går det att ändra med att se vilken 

parameter som gör mest påverkan. T.ex. vid I-start i figur 2.6 kan det observeras att L1 är en 

parameter som gör störst påverkan, en ändring på L1 ger en -5,81 % påverkan på ”I-start”. 

Programmet IMD kan användas vid framställning av dyr-fil för CIM5-modellen. Den här 

funktionen har använts för att skapa dyr-filen till motormodellen CIM5 som använts vid 

simuleringarna av kortslutning och motorstart i PSS/E.  

Figur 2.7 visar hur motorn beter sig vid motorstart, framtaget av IMD. Streckade linjen är 

strömmen, prickade linjen är effektfaktorn cos och heldragna linjen är momentet. Som kan 

urskiljas ur grafen, följer kurvorna för moment och ström de kurvor som återfinns i figur 

2.1. Detta förlopp är beroende enbart på varvtalet och tar inte hänsyn till tidsförloppet. 

 

Figur 2.7 Graf över ström, moment och effektfaktor vid startförlopp för asynkronmotorn. Framtaget för CIM5-
modellen av IMD. Källa: PSS/E Motor Parameters (IMD) 
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Den utritade kurvan i figur 2.7 är ett idealt fall kopplat till oändligt starkt nät. Detta innebär 

att ingen sänkning av spänningsnivån har inträffat under startförloppet. 

Om enbart spänningssättningen vid start av asynkronmotorn är av intresse kan ekvivalenta 

shuntar räknas ut med hjälp av värdena från IMD. En aktiv shunt och en reaktiv shunt. Dessa 

shuntar kan införas på berörd knutpunkt i PSS/E och därigenom kan spänningsnivån vid 

start bedömas. För beräkning av dessa shuntar för den, i detta avsnittet, använda motorn se 

bilaga A. 

2.4 Nätet för simulering 

Nätet som har använts vid simuleringarna visas i bilaga B. Nätet är av radiellt utförande och 

består av sju stycken bussar och ett antal komponenter kopplade till dessa, generator, 

transformatorer, shuntar och laster. 

Nätets spänningsnivåer varierar från 0,69 kV till 400 kV. Generatorn ligger på spännings-

nivån 22 kV och laster ligger spridda längs med nätet. Den last som har modellerats vid 

simuleringar i PSS/E sitter i nätets slutände vid buss 7 med en spänningsnivå på 0,69 kV. De 

övriga lasterna i nätet har inte modellerats med dynamiska lastmodeller. 
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 Arbetsgång i PSS/E 

3.1 Förklaringar för använda funktioner 

Funktioner som används vid simulering av kortslutning och motorstart.   

LTAP- Användaren kan lägga till en ny buss på en specifik ledning i nätet. Så att PSS/E kan 

lägga ett fel mitt på en ledning måste en fiktiv ny buss skapas innan simulering. [8] 

NSOL/FNSL/SOLV/MSLV- Består av olika lösningsmetoder för lastfördelning i PSS/E. 

De första två är Newton-Raphson metoder och de andra lösningsmetoderna bygger på 

Gauss-simulering. Fullständigt Newton-Raphson kraftflödelösning har använts vid detta 

examensarbete. Kraftflödet löses med att aktivera NSOL med en fullständig Newton-

Raphson iterativ algoritm för att lösa bussens spänningsbehov för att tillfredsställa bussens 

gränsförutsättningar ska innehållas i arbetsfallet. [8,9] 

CONG/CONL- Konvertering av laster och generatorer. [9] 

ORDR/FACT/TYSL- Används för att omvandla en löst lastfördelning till att passa för 

dynamisk simulering eller andra så kallade ”switch-studier”. Innan måste alla generatorer 

omvandlas till en konstant spänning bakom en generatorimpedans vilket sker via CONG. 

Normalt är även att lasterna omvandlas från MW/MVAr till en kombination av admittanser 

eller strömberoende laster via CONL.Model list/storage- information från komponenterna 

i kretsen angående utgångsvärdena VAR, CONS och STATES. [8,9] 

CHAN/Misc q- utskrift utav utgångsvärdena VAR och STATES. 

Channel setup wizard- styr vilka dynamiska parametrar som skall plottas. 

Apply Disturbance- Används för att anbringa ett fel/störning i kretsen. 

Bus Fault- Används för att lägga ett fel på en specifik buss.   

Trip Line- Används för att koppla ur ledning från service. 

Clear Fault- Används för att ta bort fel från nätet.  

Close Line- Används för att återkoppla ledning i service. 

Plotbook/PSSPLT- Används för att visa grafer. [9] 

ALTR- Tillåter användaren granska och införa ändringar i de dynamiska data som är inläst i 

arbetsminnet [8]. 

3.2 Allmänna förberedelser innan simulering 

Här nedan står det om vilka allmänna förberedelser som behöver genomföras innan simule-

ringarna kan utföras. 

- Ladda in nätverksdata som raw- eller sav-fil, alternativt skapa ett nytt nät 

- Power Flow, Topology: LTAP 
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- Power Flow, Solution: (NSOL/FNSL/SOLV/MSLV) 

- Power Flow: Konvertera last/generator, CONL/CONG 

- Power Flow, Solution: ORDR/FACT/TYSL 

- Spara i en sav-fil 

Det första steget för att kunna göra simuleringar är att ladda in en raw-fil med information 

om nätet. Därefter kan funktionen ”LTAP” användas för att lägga till extra buss mitt på en 

ledning där det ska appliceras ett fel, detta behövs inte för vanliga felströmsberäkningar. 

Nästa steg för användaren är att gå in ”Power Flow”, ”Solution” och där lösa nätet med 

”NSOL/FNSL/SOLV/MSLV” och konvertera generatorer och laster ”CONL/CONG”. 

I figur 3.1 visas vilka parametrar som användaren kan fylla i för att konvertera generatorer 

och laster. Nästa steg i förberedelsen är att köra ”ORDR/FACT/TYSL”. Därefter kan an-

vändaren spara förberedelsen i en sav-fil för att inte behöva göra om samma sak vid varje ny 

simulering som skall utföras. 

 

Figur 3.1 Bild på konvertering av laster och generatorer i PSS/E. I detta fall har valts: PI = 0%, PY = 100%, 
QI = 50%, QY = 50 % Källa: PSS/E. 
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3.3 Simulering trefaskortslutning 

Hur användaren går tillväga vid simulering av trefaskortslutning.  

- Läs in dyr-filen 

- Dynamics: Model list/storage 

- Dynamics: Channel setup wizard och CHAN/Misc q 

- Dynamics, Simulation, Perform Simulation: Skapa en out-fil för PlotBook 

- Initialize 

- Kör lämpligen till 0.5 sek för att få ett ugångsläge  

- Dynamics, Apply Disturbance: Bus Fault 

- Simulera Bus Fault  

- Trip Line  

- Simulera Trip Line 

- Clear Fault 

- Close Line 

- Simulera Close Line/Clear Fault 

- Öppna out-filen 

- Plotta i PlotBook eller PSSPLT 

Efter förberedelsen är det dags att ladda in ”dyr-filen” och efter det ta fram vilka variabler 

som lastmodellen har i ”Model list/storage”, se figur 3.2. Sedan ange de variabler som 

användaren vill inkludera i graferna i ”CHAN/Misc q” t.ex. reläskydd, se figur 3.3. 

 

Figur 3.2 ”Model list/storage”, används för framtagande av fördelningen av modellers variabler. Källa: PSS/E. 
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Figur 3.3 ”CHAN/Misc q”, används för att designera variabler för utskrift under simulering för specifika modeller. 
Källa: PSS/E. 

I ”Channel setup wizard” ställer användaren in vilka värden som skall visas i simuleringarna, 

se figur 3.4. 

 

Figur 3.4 ”Channel setup wizard”, används för att designera värden för utskrift under simulering för systemets 
knutpunkter. Källa: PSS/E. 

Sedan kan simuleringarna påbörjas, detta görs genom att gå in på ”dynamics simulation” och 

där behövs det skapa en ”out-fil” som sparar information från simuleringen. Därefter trycker 

användaren på ”initialize”. Efter det, kör simuleringen ett kort intervall för att få ett 

utgångsläge, se figur 3.5. 
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Figur 3.5 ”Perform Dynamic Simulation”, används för utföra simulering och för att skapa en fil för utskriftsvärdena 
från simuleringen. Källa: PSS/E. 

Nästa steg är att gå in på ”dynamics simulation” och därefter ”Apply Disturbance” och där 

väljer användaren vilket typ av fel som skall simuleras, i detta fall ”Bus Fault”, se figur 3.6. 

Användaren väljer hur länge ”Bus Fault” skall simuleras. 

 

Figur 3.6 ”Appliy Disturbance/Bus Fault”, används för att applicera ett fel på en knutpunkt. Källa: PSS/E. 

I detta arbete har två felsekvenser studerats, en kort feltid och en lång feltid. Vid kort feltid 

kopplas felet bort efter 0,15 sekunder från båda ledningsändar. Vid lång feltid kopplas felet 

bort först från ledningsänden närmast motorn efter 0,15 sekunder och från den andra 

ledningsänden efter 0,4 sekunder. Ledningen antas vara i drift 1 sekund efter att felet 

uppstod. 

Därefter beror det på om användaren vill köra kort eller lång feltid. Om användaren väljer 

att köra kortslutning med en kort feltid ska ”Clear Fault” användas direkt efter simuleringen 

av ”Bus Fault”, se figur 3.7. 
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Figur 3.7 ”Clear Fault”, används för att ta bort ett fel från systemet. Källa: PSS/E. 

Därefter plotta resultatet i ”PlotBook” genom att öppna out-filen och gå in på ”Plot Tree” 

och ”Channel Files” och dra de kanaler som skall visas. Användaren kan även använda 

”PSSPLT” för att plotta grafer. 

Om användaren väljer att köra med en längre feltid är det fler steg som ingår. Efter 

simuleringen av ”Bus Fault” ska användaren använda funktionen ”Trip Line” och simulera 

önskat tidsintervall, se figur 3.8. 

 

Figur 3.8 ”Trip Line”, används för att koppla ur en ledning. Källa: PSS/E. 

Efter införandet av ”Trip Line” ska ”Clear Fault” och ”Close Line” användas, därefter simu-

lera ett passande tidsintervall, se figur 3.9. Simuleringen plottas sedan enligt instruktionerna 

för kort feltid. 

 

Figur 3.9 ”Close Line”, används för att koppla in en ledning. Källa: PSS/E. 
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3.4 Simulering motorstart 

Motorstart går inte att simulera med CLOD-modellen utan bara med CIM5-modellen. 

Hur användaren går tillväga vid simulering av motorstart.  

- Läs in sav-filen 

- Ta lasten ur service i berörd knutpunkt 

- Läs in dyr-filen 

- Ändra simulation-step: Dynamics, Solution parameters, DELT, sätt till en 

tiondel av standard simuleringssteg 

- Dynamics: Model list/storage 

- Dynamics: Channel setup wizard och CHAN/misc q 

- Dynamics: Simulation, Perform Simulation: Skapa en out-fil för PlotBook 

- Initialize 

- Kör lämpligen till 0.5 sek för att få ett ugångsläge 

- Ta lasten i service 

- ALTR 

- Ändra parameter J+18 Tnom 

- Simulera i några sekunder 

- Plotta i PlotBook eller PSSPLT 

Efter förberedelsen ska användaren ladda in ”sav-filen”. Sedan ska lasten i den berörda 

knutpunkten kopplas ur. Nästa steg är att ladda in dyr filen. När den är på plats ska 

användaren ändra simuleringssteget till en tiondel av standardvärdet. Därefter bestämma 

vilka parametrar som användaren vill visa i sina grafer. Detta görs i ”Channel setup wizard”. 

I ”Chan/misc q” bestämmer användaren vilka parametrar inne i motormodellen som skall 

visas, se figur 3.3 och 3.4. 

Därefter kan användaren påbörja simuleringarna och detta görs genom att gå in på ”dynamics 

simulation”. Där behöver det skapas en ”out-fil” som sparar information från simuleringen. 

Därefter trycker användaren på ”initialize” och efter det körs simuleringen i ett kortintervall 

för att få igång kretsen, se figur 3.5. 

Nästa steg är att ta lasten ”in service” och efter det använda funktionen ”ALTR”, denna 

funktion används för att ändra parametrar i ”dyr-filen” inne i programmet, se figur 3.10. Sen 

ska användaren simulera det i ytterligare några sekunder. Därefter plottas användarens valda 

parametrar i ”Plotbook” eller ”PSSPLT”. 
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Figur 3.10 Exempel på användning av kommandot ”ALTR” i PSS/E. Källa: PSS/E. 

Arbetsgången som har använts i detta projekt är densamma som ovan men här nedan står 

det vilka parametrar som har använts vid simulering av trefaskortslutning och motorstart.  

Vid konvertering av generator och laster är lasten inställd enligt figur 3.1 som är exempel 

från Vattenfall Eldistribution AB. 

Vid trefaskortslutning har det körts på två feltider 0,15 sekunder och 0,4 sekunder. Vid 

simulering med feltiden 0,15 sekunder har funktionerna ”Bus Fault” och ”Clear Fault” 

använts. Men för den längre feltiden 0,4 sekunder har fler funktioner använts och dessa är 

”Bus Fault”, ”Trip Line” och ”Close Line”. Vid simulering av kortslutning är spänningen 

hämtad från ”Channel Setup” och strömmen hämtats från ”Chan/misc q”. 

Vid motorstart har simuleringssteget ändrats från 0,01 till 0,001. Lasten som har kopplats in 

och ur service är last 1 på buss 7. Med funktionen ”ALTR” har Tnom, lastmomentet vid 

märkvarvtal, ändras från 0 till 0,073 (en tredjedel av motorns startmoment i p.u.). I ”Channel 

setup wizard” är det samma som vid simulering av kortslutning att spänningen hämtats där. 

Men i ”Chan/misc q” har det hämtats fler variabler ”Telec” (motorns elektrodynamiska 

moment i p.u.), ”delta omega”, ”Torque” och ”current”. 
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 Simuleringar i PSS/E 

Alla simuleringar med CLOD och CIM5 har utförts på lasten för buss 7. 

4.1 Trefaskortslutning  

De värden som är intressanta att beakta vid jämförelse av lastmodeller är hur spännings- och 

strömförloppet ser ut under och efter inträffad trefaskortslutning. Nedanstående avsnitt 

redogör för resultaten av utförda simuleringar på de lastmodeller som testats under projektets 

gång. Resultaten av simuleringarna innefattar grafer för förloppet av spänningen och ström-

men i knutpunkten till lasten. 

Vid simuleringar av trefaskortslutning läggs det till en extra buss i nätet på en linje mellan 

buss 4 och buss 5. Denna buss får numreringen 8 och agerar som felpunkt i nätet se bilaga 

B. 

Ett protokoll över de simuleringar som utförts återfinns i tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Protokoll över simuleringar av trefaskortslutning för lastmodellen CLOD och motormodellen CIM5. 

Simuleringar Trefaskortslutning 

CLODBL 

Feltid L.M. S.M.   

0,15 s Sim. 1 Sim. 3   

0,4 s Sim. 2 Sim. 4   

CIM5BL 

Feltid H=0,7 H=1,5 H=1,0 

0,15 s Sim. 5 Sim. 7 Sim. 9 

0,4 s Sim. 6 Sim. 8 Sim. 10 

L.M. står för lastsammansättning Large motor 

S.M. står för lastsammansättning Small motor 

H är tröghetstidskonstant i MWs/MVA 

4.1.1 CLOD 

De värden som har varierats i simuleringarna med CLOD-modellen är feltid och lastens 

sammansättning. Feltider på 0,15 och 0,4 sekunder har använts och de olika lasttyper som 

använts är ”large motor” (L.M.) och ”small motor” (S.M.). 

Reläskyddsmodellen TIOCR1 är placerad på ledningen mellan buss 6 och 7 för mätning av 

den ingående strömmen till buss 7. 
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Lasten ligger direkt på skenan eftersom det är 0,69 kV spänningsnivå, detta ger att R+jX=0 

i CLOD-modellen. 

Simulering 1 

I figur 4.1 visas spännings- och strömförloppet, för lastsammansättning ”large motor”, vid 

en trefaskortslutning med en feltid på 0,15 sekunder. 

 

Figur 4.1 Spännings- och strömförlopp för kortslutning på 0,15 sekunder för lastmodellen CLOD, 
lastsammansättning ”large motor”. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

Efter 0,5 sekunder appliceras en trefaskortslutning i buss 8 vilken åtgärdas efter 0,15 sekun-

der.  

När kortslutningen uppkommer sjunker spänningsnivån och strömförbrukningen. Vid åtgär-

dat fel börjar spänningen återhämtas och strömförbrukningen stiger till en nivå liggande när-

mare startström än märkström. Spänningen och strömmen återgår därefter till sina normala 

värden. 

Simulering 2 

I figur 4.2 visas spännings- och strömförloppet, för lastsammansättningen ”large motor”, vid 

en trefaskortslutning med en feltid på 0,4 sekunder. 
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Figur 4.2 Spännings- och strömförlopp för kortslutning på 0,4 sekunder för lastmodellen CLOD, 
lastsammansättning ”large motor”. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

Efter 0,5 sekunder appliceras en trefaskortslutning i buss 8 varefter ledningen mellan buss 8 

och 5 kopplas ur drift efter 0,15 sekunder. Efter ytterligare 0,25 sekunder åtgärdas felet och 

totalt en sekund efter felet uppstått kopplas ledningen mellan buss 8 och 5 i drift.  

Kortslutningen orsakar kraftig sänkning av spänning och ström, efter ledningen mellan 8 och 

5 kopplas ur drift får spänningen en minimal återhämtning och strömmen börjar stiga. Vid 

0,9 sekunder när felet åtgärdats påbörjar spänningen en återhämtning och strömförbruk-

ningen stiger till en nivå liggande närmare startström än märkström. Spänningen och 

strömmen återgår därefter till sina normala värden. 

Simulering 3 

I figur 4.3 visas spännings- och strömförloppet, för lastsammansättningen ”small motor”, 

vid en trefaskortslutning med en feltid på 0,15 sekunder. 
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Figur 4.3 Spännings- och strömförlopp för kortslutning på 0,15 sekunder för lastmodellen CLOD, 
lastsammansättning ”small motor”. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

Efter 0,5 sekunder appliceras en trefaskortslutning i buss 8 vilken åtgärdas efter 0,15 sekun-

der. 

När kortslutningen uppkommer sjunker spänningsnivån och strömförbrukningen. Vid åtgär-

dat fel börjar spänningen återhämtas och strömförbrukningen stiger till en nivå liggande när-

mare startström än märkström. Spänningen och strömmen återgår därefter till sina normala 

värden. 

Simulering 4 

I figur 4.4 visas spännings- och strömförloppet, för lastsammansättningen ”small motor”, 

vid en trefaskortslutning med en feltid på 0,4 sekunder. 
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Figur 4.4 Spännings- och strömförlopp för kortslutning på 0,4 sekunder för lastmodellen CLOD, 
lastsammansättning ”small motor”. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

Efter 0,5 sekunder appliceras en trefaskortslutning i buss 8 varefter ledningen mellan buss 8 

och 5 kopplas ur drift efter 0,15 sekunder. Efter ytterligare 0,25 sekunder åtgärdas felet och 

totalt en sekund efter felet uppstått kopplas ledningen mellan buss 8 och 5 i drift.  

Kortslutningen orsakar kraftig sänkning av spänning och ström, efter ledningen mellan 8 och 

5 kopplas ur drift får spänningen en minimal återhämtning och strömmen börjar stiga. Vid 

0,9 sekunder när felet åtgärdats påbörjar spänningen en återhämtning och strömförbruk-

ningen stiger till en nivå liggande närmare startström än märkström. Spänningen och 

strömmen återgår därefter till sina normala värden. 

4.1.2 CIM5 

De värden som har varierats i simuleringarna med motormodellen CIM5 är feltid och 

tröghetstidskonstanten H. Feltider på 0,15 sekunder och 0,4 sekunder och tröghets-

tidskonstanter H på 0,7 MWs/MVA, 1,0 MWs/MVA och 1,5 MWs/MVA har använts [10]. 

Nedan visas grafer på när H=1,0 MWs/MVA och feltider 0,15 sekunder och 0,4 sekunder 

de övriga simuleringar med tröghetstidskonstant H 0,7 MWs/MVA och 1,5 MWs/MVA 

visas i bilaga C. 

Strömmen mäts genom motormodellen CIM5. Det finns även grafer där strömmen mäts 

istället genom reläskyddet TIOCR1 se bilaga C. 

Simulering 9 
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I figur 4.5 visas spännings- och strömförloppet, för tröghetstidskonstanten H=1,0 

MWs/MVA, vid en trefaskortslutning med en feltid på 0,15 sekunder. 

 

Figur 4.5 Spännings- och strömförlopp för kortslutning på 0,4 sekunder för lastmodellen CIM5 med 
tröghetstidskonstant H=1,0 MWs/MVA. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

Efter 0,5 sekunder appliceras en trefaskortslutning i buss 8 vilken åtgärdas efter 0,15 sekun-

der.  

När kortslutningen uppkommer sjunker spänningsnivån men det uppkommer en strömstöt 

på grund av att asynkronmaskinen laddar ur sig. Vid åtgärdat fel återhämtats spänningen. 

Däremot lägger sig strömnivån nära startströmsnivå. Spänningen och strömmen återgår 

därefter till sina normala värden. 

Simulering 10 

I figur 4.5 visas spännings- och strömförloppet, för tröghetstidskonstanten H=1,0 

MWs/MVA, vid en trefaskortslutning med en feltid på 0,4 sekunder. 
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Figur 4.6 Spännings- och strömförlopp för kortslutning på 0,4 sekunder för lastmodellen CIM5 med 
tröghetstidskonstant H=1,0 MWs/MVA. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

Efter 0,5 sekunder appliceras en trefaskortslutning i buss 8 varefter ledningen mellan buss 8 

och 5 kopplas ur drift efter 0,15 sekunder. Efter ytterligare 0,25 sekunder åtgärdas felet och 

totalt en sekund efter felet uppstått kopplas ledningen mellan buss 8 och 5 i drift.  

När kortslutningen uppkommer sjunker spänningsnivån men det uppkommer en strömstöt 

på grund av att asynkronmaskinen laddar ur sig. Efter ledningen mellan 8 och 5 kopplas ur 

drift får spänningen en minimal återhämtning och strömmen försöker återhämta sig. Vid 0,9 

sekunder när felet åtgärdats påbörjar spänningen en återhämtning och strömförbrukningen 

stiger till en nivå liggande närmare startström än märkström. Spänningen och strömmen 

återgår därefter till sina normala värden. 

Simulering 5–8 

Olika värden på tröghetstidskonstanten ger enbart skillnad på strömkurvans form under åter-

hämtningen, inverkan på återhämtningstiden blir minimal. Ett högre värde på H (1,5) gav en 

“mjukare” form på strömmens kurva medans ett lägre värde på H (0,7) gav skarpare sväng-

ningar, se bilaga C. 

För simulering 6 med, tröghetstidskonstanten H=0,7 MWs/MVA och 0,4 sekunders feltid, 

blev resultatet att strömkurvan blev instabil, se bilaga C. Simuleringen utfördes åter igen med 

ett minskat simuleringstidssteg, en tiondel av tidigare använt tidssteg, se figur 4.7. Denna 

åtgärd löste problemet med instabiliteten. 
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Figur 4.7 Spännings- och strömförlopp för kortslutning på 0,4 sekunder för lastmodellen CIM5 med 
tröghetstidskonstant H=0,7 MWs/MVA, sänkt simuleringstidssteg. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

Trotts det minskade tidssteget kan det, i figur 4.7, observeras att spänningsnivån inte klarar 

av att återhämta sig och strömmen lägger sig på en konstant hög nivå. Spänningen har lagt 

sig på en sådan nivå att momentet sänkts, i enlighet med ekvation 2.2, till en nivå för låg för 

att motorn ska klara av att återaccelerera. 

4.1.3 Jämförelse av simuleringar för trefaskortslutning 

CLOD 

Feltidernas inverkan vid simulering av CLOD påverkar enbart systemets återhämtningstid. 

Längre kortslutningstid ger längre återhämtningstid. 

Den enda skillnaden som uppstår vid de olika lastsammansättningarna ”large motor” och 

”small motor” är att ”large motor” drar en större ström än ”small motor”. 

CIM5 

Vid simulering av CIM5 påverkar feltiden motorns återhämtningstid. 

Lastens tröghetstidskonstant H påverkar systemets återhämtningstid och även stabiliteten i 

samband med feltiden. Skillnaderna i återhämtningstid blir mindre vid 0,15 sekunder feltid, 

än vid 0,4 sekunders feltid där H har större inverkan på återhämtningstiden. 

Vid 0,4 sekunder feltid och H=0,7 MWs/MVA kan motorn inte återhämta sig efter inträffat 

fel, se figur 4.7. 

CLOD kontra CIM5 
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Överlag har CLOD och CIM5 liknande kurvformer, med undantag av strömspiken som 

induceras i asynkronmotorn då den tappar spänningen. 

Lastsammansättningen ”large motor” för CLOD ger ett mer likvärdigt resultat gentemot 

CIM5 simuleringarna när det gäller strömnivå och återhämtningstid än lastsammansättningen 

”small motor”. 

CIM5 påverkas till synes mer av förändrade förutsättningar än CLOD. Återhämtningstid för 

kurvorna med CIM5 är längre än sina medparter med CLOD och har större lokala variationer 

i nivå längs kurvan. 

4.2 Motorstart  

Motorstart kan inte simuleras med CLOD-modellen. 

De värden som har varierats i simuleringarna på motorstart för motormodellen CIM5 är 

storleken på närliggande transformator och tröghetstidskonstanten H. Transformatorn har 

varierats mellan 1,5 MVA och 3,0 MVA, tröghetstidskonstanten H har varieras mellan 0,7 

MWs/MVA, 1,0 MWs/MVA och 1,5 MWs/MVA [10]. Viktigt är att ändra simulationssteget 

till en tiondel av standardvärdet! 

Ett protokoll över de simuleringar som utförts återfinns i tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Protokoll över simuleringar av motorstart för motormodellen CIM5. 

Simuleringar Motorstart  

Trafo. bas H 

MVA 1,0 0,7 1,5 

1,5 Sim. 1 Sim. 3 Sim. 5 

3,0 Sim. 2 Sim. 4 Sim. 6 

Trafo. bas är överliggande transformators 

storlek i MVA 

H är tröghetstidskonstant i MWs/MVA 

 

Simulering 1  

I figur 4.8 visas hur momentet och varvtalet ser ut vid motorstart när transformatorn är på 

1,5 MVA och tröghetstidskonstanten H=1,0 MWs/MVA.  
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Figur 4.8 Varvtalet och momentet på motorstart för lastmodellen CIM5 med en transformator på 1,5 MVA och 
tröghetstidskonstant H=1,0 MWs/MVA. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

Motorstart sker vid 0,5 sekunder och i det ögonblicket börjar varvtalet stiga och momentet 

ökar långsamt tills att det börjar närma sig kippmomentet då momentet stiger kraftigt för att 

sedan falla. 

I figur 4.9 visas spännings- och strömförloppet vid motorstart när transformatorn är på 1,5 

MVA och tröghetstidskonstanten H=1,0 MWs/MVA. 
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Figur 4.9 Spännings- och strömförlopp på motorstart för lastmodellen CIM5 med en transformator på 1,5 MVA och 
tröghetstidskonstant H=1,0 MWs/MVA. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

När motorn startar vid 0,5 sekunder sjunker spänningsnivån och startström uppnås. När 

strömnivån börjar sjunka ner till märkström efter ca 8 sekunder stiger spänningsnivån tillbaka 

till sin normala nivå. 

Simulering 2  

I figur 4.10 visas hur momentet och varvtalet ser ut vid motorstart när transformatorn är på 

3,0 MVA och tröghetstidskonstanten H=1,0 MWs/MVA.  
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Figur 4.10 Varvtalet och momentet på motorstart för lastmodellen CIM5 med en transformator på 3,0 MVA och 
tröghetstidskonstant H=1,0 MWs/MVA. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

Motorstart sker vid 0,5 sekunder och i det ögonblicket börjar varvtalet stiga och momentet 

ökar långsamt tills att det börjar närma sig kippmomentet då momentet stiger kraftigt för att 

sedan falla. 

I figur 4.11 visas spännings- och strömförloppet vid motorstart när transformatorn är på 3,0 

MVA och tröghetstidskonstanten H=1,0 MWs/MVA.  
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Figur 4.11 Spännings- och strömförlopp på motorstart för lastmodellen CIM5 med en transformator på 3,0 MVA 
och tröghetstidskonstant H=1,0 MWs/MVA. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

När motorn startar vid 0,5 sekunder sjunker spänningsnivån och startström uppnås. När 

strömnivån börjar sjunka ner till märkström efter ca 6 sekunder stiger spänningsnivån tillbaka 

till sin normala nivå. 

Simulering 3–6  

Simuleringarna 3 till 6 täcker simuleringarna med tröghetstidskonstanter på 0,7 och 1,5 

MWs/MVA samt de två olika transformatorstorlekarna för vardera tröghetstidskonstant.  

I figur 4.12 visas hur momentet och varvtalet ser ut vid motorstart när transformatorn är på 

1,5 MVA och tröghetstidskonstanten H=0,7 MWs/MVA. 
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Figur 4.12 Varvtalet och momentet på motorstart för lastmodellen CIM5 med en transformator på 1,5 MVA och 
tröghetstidskonstant H=0,7 MWs/MVA. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

Vid det lägre tröghetsmomentet blir startförloppet för motorn nästan en sekund kortare än 

vid H=1,0 MWs/MVA och samma storlek på transformatorn. 

I figur 4.13 visas hur momentet och varvtalet ser ut vid motorstart när transformatorn är på 

1,5 MVA och tröghetstidskonstanten H=1,5 MWs/MVA. 
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Figur 4.13 Varvtalet och momentet på motorstart för lastmodellen CIM5 med en transformator på 1,5 MVA och 
tröghetstidskonstant H=1,5 MWs/MVA. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

Vid den större tröghetstidskonstanten blir startförloppet för motorn nästan sex sekunder 

längre än vid H=1,0 MWs/MVA och samma storlek på transformatorn. 

Transformatorns storlek påverkar simuleringarna med tröghetstidskonstant H på 0,7 och 1,5 

MWs/MVA på samma sätt som vid simulering med H=1,0 MWs/MVA. Med större 

transformator blir startförloppet kortare. För resterande grafer från simuleringarna på 

motorstart se bilaga D. 

4.2.1 Jämförelse av simuleringar för motorstart 

Skillnaden mellan transformator värdena 1,5 MVA och 3,0 MVA är att vid 3,0 MVA sjunker 

inte spänningen lika mycket under startförloppet som vid 1,5 MVA. Detta gör att motorn 

startar snabbare på grund av högre utdelat moment och där igenom högre acceleration. 

Vilken tröghetstidskonstant som används vid simulering av motorstart påverkar tiden för 

startförloppet. En högre tröghetstidskonstant ger ett längre startförlopp jämtemot en låg 

tröghetstidskonstant som ger ett kortare startförlopp. 

Skillnaden mellan grafen från IMD och simuleringar i PSS/E är att grafen från IMD är varv-

talsberoende och graferna från PSS/E är tidsberoende. På grund av tidsberoendet vid simu-

leringarna tillhandahålls även förloppet före och efter start. 
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4.3 Rekommendationer  

Lastmodellen CLOD är smidig och lätt modell att arbeta med däremot är den väldigt simpel 

och generaliserad till skillnad från CIM5 som är en specifik modell för asynkronmaskiner. 

CLOD kan däremot användas till andra former av laster än motorlast. 

CLOD kräver inga specifika värden på lasterna som den kopplats till, enbart vilka typer av 

laster som används samt deras fördelning. CIM5 däremot kräver att användaren innehar 

specifika värden på motorn eller att en uppsättning fungerande värden framtas t.ex. med 

hjälp av IMD-programmet. 

Eftersom CIM5 är en specifik modell blir den svårare att använda då det finns många para-

metrar att ha i åtanke. En del av dessa parametrar kan vara irrelevanta vid vissa simuleringar 

vilket kräver mer kunskap från användaren. 

Vid simulering med CIM5 bör simuleringstidssteget minskas på grund av att instabilitet kan 

uppstå, se simulering 6 i bilaga C. 

Fördelen med CIM5 är att en specifik asynkronmotor kan modelleras precist om användaren 

besitter motorns parametrar. Detta möjliggör bättre resultat för simulering av specifika 

motorer. CIM5 kan även brukas för simulering av motorstart vilket CLOD är inkapabel till. 

Om simuleringar vid kortslutning körs med lågt värde på tröghetstidskonstanten H uppstår 

risken att systemet inte klarar av att återhämta sig efter kortslutningen. 

Om enbart själva spänningsfallet vid motorstarten är av intresse finns det ingen anledning 

att använda de dynamiska modellerna. Istället kan IMD användas för att ta fram motorns 

ekvivalenta start-admittans, se bilaga A. Sedan görs så kallade ”switch” studier i PSS/E 

(CONG, CONL, ORDR, FACT, TYSL) vilket principiellt är första dynamik-iterationen. 
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 Diskussion 

I detta arbete har det genomförts simuleringar av kortslutning och motorstart för två olika 

lastmodeller. Kortslutning för lastmodellen CLOD och motormodellen CIM5 och motor-

start för CIM5. 

Vid simulering av kortslutning lades det till en extra buss i nätet som felpunkt. Det finns 

dock en funktion för att lägga ett fel direkt på en ledning men detta går inte använda sig av 

vid dynamiska simuleringar. Metoden med extra buss valdes för att tillåta placering av 

kortslutningen på en specifik punkt på linjen, i detta fall mitt på ledningen. 

För bortkoppling av kortslutning har ett särskilt arbetssätt behövt användas på grund av 

felbussen. Bussar i PSS/E kan inte vara ”löst hängande” i ett nät utan måste på något sätt 

vara uppkopplade till nätet. Detta innebär att när den felbehäftade ledningen ska kopplas 

bort kan bara ledningen på ena sidan av felbussen kopplas ur. För att simulera en helt 

urkopplad ledning behöver felet tas bort istället för ledningen på båda sidor av felbussen. 

Denna metod medför ingen påverkan på simuleringsresultatet. Den påverkar kretsen på 

samma sätt som om båda ledningar på var sin sida felpunkten är urkopplade. 

De värden som har använts vid simuleringarna har tagits fram i samråd med handledaren på 

Vattenfall. Tidsförloppen för kortslutning har valts för att de är tider som vanligtvis 

förekommer i verkliga nät, samma gäller för värdet 1,5 MVA på transformatorbasen. Sedan 

har 3,0 MVA valts för att observera effekten av ett dubbelt så starkt nät. Motorvärdena som 

använts till CIM5-modellen är från en verklig motor och var tillhandahållna av handledaren 

på Vattenfall. De enda värdena som har hämtats från annan källa är tröghetstidskonstanten 

H. 

Vid simuleringar av kortslutning med lastmodellen CLOD används två olika 

lastsammansättningar och två olika feltider. Vilken lastsammansättning som används styr 

vilken nivå strömmen stiger till vid återhämtning. Lastsammansättningen ”large motor” gav 

högre strömåtgång och längre återhämtningstid än vid ”small motor”, dock är skillnaderna 

minimala gällande återhämtningstiden. Feltiden orsakade höjning av strömnivån vid 

återhämtningen samt längre återhämtningstid. Samma metod har använts vid simulering av 

de två olika lastsammansättningarna och under samma förutsättningar. Därför borde 

resultatet bli pålitligt.     

I simuleringarna av kortslutning med CIM5 har olika tröghetstidskonstanter och två feltider 

använts. Detta har gjorts för att se om det gör någon skillnad på resultatet och som resultatet 

visar gör det stor påverkan. Tröghetsmomentet påverkar motorns retardation vid sänkt 

spänningsnivå, så som vid kortslutning. Ett större tröghetsmoment ger mindre retardation 

och ett lägre tröghetsmoment ger större retardation. En lägre feltid ger upphov till mer 

retardation, vilket sänker varvtalet, vilket orsakar större strömåtgång. Längre feltid i 

kombination med lågt tröghetsmoment ger större strömåtgång och längre återhämtningstid. 

Omvänt gäller, kortare feltid i kombination med högt tröghetsmoment ger lägre strömåtgång 

och kortare återhämtningstid. 
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Instabilitet erhölls vid simulering med CIM5-modellen och med ett tröghetstidskonstant på 

0,7 MWs/MVA samt feltid på 0,4 sekunder. Detta problem löses via sänkning av 

simuleringssteget. Grafen till simulering 6, som återfinns i bilaga C, visar vikten av att minska 

simuleringssteget för simulering med CIM5. 

CLOD är en väldigt generell lastmodell som är byggd för att kunna appliceras på olika typer 

av laster eller en blandning av olika laster. CIM5 är däremot en specifik modell för 

asynkronmotorer. Detta ger substantiella skillnader mellan resultatet från dessa två modeller. 

Trots detta har graferna från CLOD och CIM5 överlag liknande förlopp på spänning och 

ström. CLOD och CIM5 har inte samma värden på parametrarna utan CLOD utgår från 

inbyggda parametrar medans CIM5s parametrar måste anges. Detta är en anledning till att 

resultaten skiljer sig mellan modellerna. 

Resultaten från CLOD saknar strömspiken som sker när en asynkronmotor laddar ur sig då 

spänningen försvinner, samt de har kortare återhämtningstider än simuleringarna med CIM5. 

Anledningen är troligen det faktum att en noggrann kurva inte kan skapas utan specifika 

motordata. Trots dessa skillnader är kurvan från CLOD representativ för en asynkron-

maskin, även om den saknar precision. 

De resultat från CLOD som stämmer bäst överens med sina CIM5 motparter är 

simuleringarna med lastsammansättning ”large motor”. Förmodligen är motorn som använts 

av tillräckligt stor storlek för att bättre representeras som ”large motor” i CLOD.  

Vid simulering av motorstart på CIM5 har det körts med olika tröghetstidskonstanter och 

två olika storlekar på transformatorn. Storleken på transformatorn gör skillnaden på nätets 

styrka, vid en transformator på 1,5 MVA är nätet svagare än vad det är när transformatorn 

är på 3 MVA. Resultatet ger att ett starkare nät ger ett kortare startförlopp då spänningen 

påverkas mindre.  

Tröghetstidskonstanten H har, i enlighet med ekvation 2.9, inverkan på en asynkronmotors 

acceleration och retardation. Sambandet i ekvation 2.9 ger att accelerationen är omvänt 

proportionell mot tröghetsmomentet, som är proportionellt mot tröghetstidskonstanten. 

Ökat tröghetsmoment ska ge minskad acceleration och en ökad tröghetstidskonstant gav 

längre startförlopp i simuleringarna. Resultatet från simuleringarna stämmer då väl överens 

med teorin. 
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 Slutsats 

Lastmodellen CLOD är en mer lättanvänd modell i jämförelse med CIM5. Den ställer 

minder krav i och med att det inte krävs specifik information om motorn. CIM5 kräver mer 

information om motorn, dock ger den bättre och mer relevanta resultat. 

Att använda korrekta värden vid simulering i PSS/E är av stor vikt för att få ett bra resultat. 

Vid simulering av kortslutning med motormodellen CIM5 och en tröghetstidskonstant på 

0,7 MWs/MVA erhölls instabilitet tills simuleringstidssteget minskades till en tiondel av 

standardvärdet. Slutsatsen kan dras att simulering med CIM5 borde utföras med ett mindre 

simuleringstidssteg än CLOD. 

Vid motorstart gör storleken på den överliggande transformatorn inverkan på resultatet. En 

större transformator ger ett starkare nät. Ett starkare nät innebär mindre spänningssänkning 

och detta ger ett högre tillfört moment, vilket ger snabbare motorstart. 

På grund av tidsbegränsningar har det inte blivit simuleringar på fler lastmodeller än CLOD 

och CIM5. Men det finns fler lastmodeller i PSS/E som kan simuleras.  Mer djupgående 

tester och simuleringar skulle kunna utföras för att förbättra resultatet på de modeller som 

testats i detta projekt. Simuleringarna skulle även kunna utföras på flera olika motorer av 

olika komposition och storlekar. 

Syftet att klarlägga och redogöra för olika lastmodeller i PSS/E anses har uppnåtts till 

tillfredställande grad. 
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Bilaga A:1 

A: Beräkningar på använd asynkronmaskin 

Beräkning för jämförelse med värden från IMD i avsnitt 2.3: 

Motorns märkeffekt: √3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼 = √3 ∗ 690 ∗ 1160 = 1,3863 𝑀𝑉𝐴 

Varvtal i p.u.: 1 −
𝑛1−𝑛

𝑛1
= 1 −

1500−1488

1500
= 0,992 𝑝. 𝑢. 

Effektfaktor: 𝐶𝑜𝑠 =
𝑃𝑛

𝑆𝑛
=

1200

1386,3
= 0,866 

Startström: 𝐼𝑠𝑡 =
𝑈1

√(𝑅1+𝑅′2)2+(𝑋1+𝑋′2)2
=

690/√3

√(0,00309+0,003)2+(0,023+0,044)2
= 5921,43 𝐴 

Startströmmens storlek relativt märkström: 
𝐼𝑠𝑡

𝐼𝑛
=

5921,43

1160
= 5,1 

Beräkning av ekvikalenta shuntar för motorn i avsnitt 2.3: 

Motorbasen i MVA: 𝑀𝑏𝑎𝑠𝑒 = 1,386 MVA 

Startsrömmens storlek relativt märkström: 𝐼𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 5,23 

Effektvinkeln vid startpunkten: 𝜑𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = cos−1(cos 𝜑𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡) = cos−1(0,089) = 84,89 

sin 𝜑𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = sin 84,89 = 0,996 

Aktiv shunt: 𝐼𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ∙ cos 𝜑𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ∙ 𝑀𝑏𝑎𝑠𝑒 = 5,23 ∙ 0,089 ∙ 1,386 = 0,645 𝑀𝑊 

Reaktiv shunt: 𝐼𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ∙ sin 𝜑𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ∙ 𝑀𝑏𝑎𝑠𝑒 = 5,23 ∙ 0,996 ∙ 1,386 = 7,22 𝑀𝑉𝐴𝑟 
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Bilaga B:1 

B: Nätet för simuleringarna 

 

Figur B.1 Nätet som använts vid simulering. Utan felbuss. 
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Bilaga B:2 

 

Figur B.2 Nätet som använts vid simulering, med felbuss.
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Bilaga C:1 

C: Simuleringar trefaskortslutning CIM5 

 

Figur C.1 Simulering 5, tröghetstidskonstant H=0,7 MWs/MVA och en feltid på 0,15 sekunder. Strömmen 
mäts genom motormodellen. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

  

 

Figur C.2 Simulering 5, tröghetstidskonstant H=0,7 MWs/MVA och en feltid på 0,15 sekunder. Strömmen 
mäts genom reläskyddetsmodellen TIOCR1. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 
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Figur C.3 Simulering 6, tröghetstidskonstant H=0,7 MWs/MVA och en feltid på 0,4 sekunder. Strömmen mäts 
genom motormodellen. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

 

Figur C.4 Simulering 6, tröghetstidskonstant H=0,7 MWs/MVA och en feltid på 0,4 sekunder. Strömmen mäts 
genom reläskyddetsmodellen TIOCR1. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 
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Figur C.5 Simulering 7, tröghetstidskonstant H=1,5 MWs/MVA och en feltid på 0,15 sekunder. Strömmen 
mäts genom motormodellen. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

 

Figur C.6 Simulering 7, tröghetstidskonstant H=1,5 MWs/MVA och en feltid på 0,15 sekunder. Strömmen mäts 
genom reläskyddetsmodellen TIOCR1. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 
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Figur C.7 Simulering 8, tröghetstidskonstant H=1,5 MWs/MVA och en feltid på 0,4 sekunder. Strömmen mäts 
genom motormodellen. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

 

Figur C.8 Simulering 8, tröghetstidskonstant H=1,5 MWs/MVA och en feltid på 0,4 sekunder. Strömmen mäts 
genom reläskyddetsmodellen TIOCR1. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 
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Figur C.9 Simulering 9, tröghetstidskonstant H=1,0 MWs/MVA och en feltid på 0,15 sekunder. Strömmen 
mäts genom reläskyddetsmodellen TIOCR1. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 

 

Figur C.10 Simulering 10, tröghetstidskonstant H=1,0 MWs/MVA och en feltid på 0,4 sekunder. Strömmen 
mäts genom reläskyddetsmodellen TIOCR1. Värdet på Y-axlarna är i p.u. 
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D: Simuleringar Motorstart CIM5 

 

Figur D.1 Simulering 3, motorstart, spänning och ström, H=0,7 MWs/MVA, Transformator 1,5 MVA. Värdet 
på Y-axlarna är i p.u. 

 

Figur D.2 Simulering 4, motorstart, moment och varvtal, H=0,7 MWs/MVA, Transformator 3,0 MVA. Värdet 
på Y-axlarna är i p.u. 
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Figur D.3 Simulering 4, motorstart, spänning och ström, H=0,7 MWs/MVA, Transformator 3,0 MVA. Värdet 
på Y-axlarna är i p.u. 

 

Figur D.4 Simulering 5, motorstart, spänning och ström, H=1,5 MWs/MVA, Transformator 1,5 MVA. Värdet 
på Y-axlarna är i p.u. 
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Figur D.5 Simulering 6, motorstart, moment och varvtal, H=1,5 MWs/MVA, Transformator 3,0 MVA. Värdet 
på Y-axlarna är i p.u. 

 

Figur D.6 Simulering 6, spänning och ström, H=1,5 MWs/MVA, Transformator 3,0 MVA. Värdet på Y-
axlarna är i p.u. 


