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Förord 

Detta examensarbete har genomförts som avslutande moment i vår utbildning till elektro-

ingenjör med inriktning elkraft på Högskolan Väst. I detta arbete har vi studerat fenomen i 

elnät som annars inte ingår i denna utbildning. Vi har således fått lära oss mycket nytt. 

Bland annat har vi fått lära oss programmeringsspråket Python, som ingen av oss tidigare 

arbetat med, samt att utföra enkla simuleringar i PSS/E. Alla moment i arbetet har utförts 

gemensamt. 

Vi vill tacka vår handledare på Vattenfall, Per Norberg, för den mycket intressanta idén till 

examensarbete. Per Norbergs kunskap inom området har dessutom varit ovärderlig. Vi vill 

även tacka högskolans utsedda handledare, Andreas Petersson, och examinator Evert 

Agneholm, båda från DNV GL – Energy, för värdefulla råd och input både till arbetet och 

till vårt skrivande. 

Samtliga figurer och tabeller i rapporten är framställda av författarna. Alla figurer förutom 

en (Figur 3.7) kan skrivas ut i svartvitt utan att information går förlorad. Rapporten 

innehåller dessutom omfattande bilagor i färg, vilket bör tas i beaktning vid utskrift. 

Trollhättan, maj 2017  

Per Augustsson och Farsad Mansori 
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Skapande av dynamiskt modellnät för analys av 
lasters beteenden vid nätstörningar 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB i Trollhättan. 

Syftet med arbetet är att effektivisera modellering av kraftnät inför simuleringar, i 

simuleringsverktyget PSS/E, av lasters beteenden vid en nätstörning. Effektivisering 

erhålles med hjälp av programmering i språket Python och genom att vissa antaganden om 

nätet tillåts göra. 

Idén till detta arbete uppstod ur ett specifikt fall, där Vattenfall fick i uppdrag att utreda 

varför spänningen nära en industri var fortsatt låg efter att en kortslutning som inträffat i 

transmissionsnätet innan industrin hade kopplats bort. Utredningen krävde att störnings-

förloppet simulerades i PSS/E, för att kunna ge en bild av vad som inträffat. För att 

simulering ska vara möjligt och för att den ska vara representativ krävs att nätet och dess 

komponenter modelleras på ett lämpligt sätt. Svenska kraftnät har data för sådana modeller, 

men denna är svåråtkomlig på grund av sekretess. Denna sekretess medförde att 

modelleringsarbetet blev omfattande. Tidigare simuleringar har därför utgått från att vissa 

delar av nätet kan modelleras med förenklade modeller och typiska värden, 

schablonvärden, på flera storheter. Utifrån denna hypotes har även detta examensarbete 

utgått i framtagandet av programkod. 

Orsaken till de låga spänningsnivåerna efter störningar har visat sig vara motorer, närmare 

bestämt en stor mängd asynkronmaskiner, som drar hög ström vid återacceleration då 

spänningen i nätet börjat återvända efter en störning. Den höga, framförallt reaktiva, 

strömmen orsakar stora spänningsfall i ledningar och framför allt transformatorer vilket 

leder till att fler motorer drar en hög ström vilket ytterligare sänker spänningsnivån. 

Programkoden, eller scriptet, som är framtaget i detta arbete låter användaren snabbt bygga 

upp ett modellnät för att genomföra simuleringar av det dynamiska beteendet hos laster, 

främst asynkronmaskiner. Snabbheten i modelleringsarbetet kommer utav att generatorer 

antas befinna sig så långt bort i nätet att de inte kommer känna några större påkänningar. 

De kan således modelleras med typiska schablonvärden. Genom ett grafiskt gränssnitt får 

användaren sedan välja laster att modellera. För varje last anges sedan procentuell 

fördelning av olika typer av belastning för just den belastningspunkten. Slutligen modelleras 

reläskydd för redovisning av strömmar. Scriptet har testats genom jämförelser mot ett 

referensnät från Vattenfall. Jämförelserna visar en liten avvikelse mellan scriptet och 

referensen. Detta kan bero på att scriptet använder schablonvärden och modellerar färre 
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komponenter än vad som finns i referensnätet. 
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Producing dynamic model data for analysis of load 
behaviour during perturbations. 

Summary 

This bachelor’s thesis is carried out on behalf of Vattenfall Eldistribution AB in 

Trollhättan. This work aims to make modelling of power grids for simulations, of load 

behaviour during perturbations, in PSS/E more effective. Modelling will be made more 

effective by means of programming, using the programming language Python, and also by 

allowing certain assumptions to be made about the grid. 

The idea for this work arose from a certain case, during which Vattenfall was tasked with 

investigating why voltage levels near an industry would not recover after a short circuit, on 

the transmission line feeding the industry, was cleared. Investigations demanded 

simulations of the disturbance to be carried out in PSS/E, to describe what had happened. 

To enable simulation and to make it representative, the grid and its components must be 

adequately modelled. Svenska kraftnät has the data nessecary for such modelling, but it is 

inaccessible due to confidentiality. Due to the data being confidential extensive work with 

modelling was nessecary. Early simulations were based on the idea that some parts of the 

grid can be modelled using only simplified models, and with typical, or default, values. This 

thesis uses that hypothesis in the programming code. 

The low voltage after these perturbations were caused by motors, more specifically 

induction motors, drawing high currents from the grid during reacceleration when the 

voltage starts to recover after the perturbation. This high, and mostly reactive, current 

causes significant voltage drops across the lines and transformers, in turn causing other 

motors to draw more current and further lowering voltage. 

The programming code, called a script, developed during this work allows the user to 

quickly create dynamic model data to use when conducting simulations of the dynamic 

behaviour of this type of loads. Modelling of the generators is done quickly thanks to the 

assumption that generators are located far enough away that they are barely affected by the 

studied disturbance. They are, for this reason, modelled using typical values. Through a 

graphical interface, the user then select which loads to model. For each load model, the 

distribution across different types of loads is specified by the user. Finally, protection relays 

are modelled to enable current monitoring. The script has been tested by comparisons to a 

reference network model created by Vattenfall. The comparisons show minor deviation 

between the script and the reference. This could be because the script uses default values 

and models less components than the reference. 
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 Inledning 1

Att kunna göra dynamiska simuleringar av stora kraftsystem kräver avancerade program-

varor och stor teoretisk kompetens när det gäller framtagande av modeller. I de flesta 

programvaror av denna typ har fokus varit att studera generatorer i stora nät och hur dessa 

beter sig vid olika händelser i nätet. På senare tid har främst vindkraftgeneratorer 

studerats[1]. Som en del i arbeten av denna typ har mycket resurser lagts och läggs på att 

skapa bättre lastmodeller för dynamiska simuleringar. De flesta kommersiella program har 

därför speciella dynamiska modeller för olika former av laster. 

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

utifrån olika stabilitetsaspekter hos generatorer. Hur spänningen ser ut i matningspunkten 

till en industri vid en kortslutning i närheten är också ett dynamiskt förlopp eftersom 

motorerna då spänningen återvänder drar hög ström som sänker spänningen. Dock är det 

ett dynamiskt förlopp som traditionellt inte varit lika prioriterat som storskaliga händelser 

vid studier på transmissionsnivå [13]. 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till detta arbete är ett specifikt fall som inträffat hos Vattenfall Eldistribution 

där en kund haft problemet att spänningen inte återgick till acceptabla nivåer efter en nät-

störning i det matande nätet. För att kunna förklara för kunden och för att kunna föreslå 

lösningar på spänningsproblemet behövde simuleringar av kundens laster och hur dessa 

beter sig vid en nätstörning genomföras. Flera olika situationer behövde simuleras för att 

identifiera de optimala lösningarna för just detta fall och för varje simulering behöver 

lasterna och det matande nätet modelleras dynamiskt. [13]. 

Dynamiska modelldata för nätet finns hos Svenska Kraftnät, men är svåråtkomliga på 

grund av sekretess. Bristen på tillgänglighet resulterar ofta i att antaganden görs om det 

matande nätet istället för att erhålla fullständiga data. Ur detta har en hypotes växt fram 

[13], att simuleringar i belastningsänden av ett distributionsnät påverkas försumbart av hur 

generatorer modelleras, då dessa befinner sig elektriskt långt bort från lasterna. Ur denna 

hypotes följer att det är tillräckligt att modellera generatorerna efter typiska schablon-

värden. Faktum är att, i förhållande till en generators märkeffekt, så är de storheter som är 

av betydelse för dynamiska simuleringar typiskt lika oavsett storlek på generatorn.. 

För dessa typer av simuleringar använder Vattenfall en programvara från Siemens som 

heter PSS/E (Power system simulator for engineering). Samma programvara kommer 

således användas för detta arbete. PSS/E är, precis som beskrivs ovan, fokuserat på att 

simulera stora nät utifrån olika stabilitetsaspekter, men kan även användas för att till 

exempel studera strömmar och spänningar i matningspunkten till en industri. Det sist-

nämnda, som är aktuellt för detta arbete, kräver dock en del extra arbete i form av att ett 

modellnät för den dynamiska simuleringen behövs. 
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1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med detta arbete är att effektivisera modelleringsarbetet inför 

simulering av lasters beteenden vid nätstörningar långt ifrån elproduktionen i ett 

distributionsnät i PSS/E. Effektiviseringen ska erhållas genom programmering av ett script 

som producerar dynamisk data, delvis baserade på typiska data, för ett givet nät. 

Effektiviseringen ska dels tjäna till att underlätta vid denna typ av simuleringar, men ska 

också kunna användas för att undersöka huruvida den hypotes som beskrivs i avsnitt 1.1 

stämmer eller ej. 

1.3 Mål 

Arbetet ska utveckla ett script, skrivet i programmeringsspråket Python. Scriptet ska, 

genom att kommunicera med simuleringsverktyget PSS/E, skapa en fil innehållande 

dynamisk data för ett kraftnät. Filen som skapas ska innehålla parameterdata för dynamiska 

modeller för följande komponenter: 

 Alla generatorer i nätet modelleras med PSS/E-modellen GENSAL. Parametrarna 

för GENSAL ska ansättas till schablonvärden. 

 De laster som användaren väljer modelleras med PSS/E-modellen CLODBL. 

CLODBL är av sammansatt typ och användaren måste ange hur fördelningen 

mellan olika typer av laster ser ut. 

 Reläskydd på de grenar som användaren specificerar. Reläskydden modelleras som 

icke-agerande och används för att möjliggöra redovisning av ström i de grenar de 

placeras. Till detta används PSS/E-modellen TIOCR1. 

Dessutom ska en separat beskrivning av scriptet sammanställas, och överlämnas till 

uppdragsgivaren. Beskrivningen ska ge användaren instruktioner för användning och väg-

ledning om scriptets funktion. 

Om tiden medger skall dessutom ett script som genomför simulering av ett enkelt felfall 

skapas. Felfallet skall vara en kortslutning som frånkopplas i två steg, varpå återinkoppling 

sker då felet är löst. 

1.4 Avgränsningar 

Då arbetet är tidsbegränsat måste omfattningen avgränsas. Följande avgränsningar görs: 

 Input-filen till scriptet måste vara ett redan löst, eller lösbart lastflödes-fall i PSS/E. 

Godkända filformat är *.sav och *.raw. Filen måste dessutom vara kompatibel med den 

version av PSS/E som är installerad. 

 Användare av scriptet förväntas ha tillräckliga erfarenheter och kunskaper om PSS/E 

för att kunna använda scriptet och förstå resultatet, med hjälp av beskrivningen av 

scriptet. 
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 Syftet med detta arbete är INTE att bekräfta den hypotes som beskrivs i avsnitt 1.1, 

utan enbart utveckla ett verktyg för att underlätta prövning av hypotesen. 

1.5 Beskrivning av PSS/E och Python 

PSS/E från Siemens är en av världens mest kommersiellt använda programvaror för analys 

och planering av elektriska transmissionsnät. PSS/E innehåller bland annat välutvecklade 

verktyg för simulering av stationära, såväl som dynamiska tillstånd som exempelvis nät-

störningar och motorstartförlopp. PSS/E kan även användas för att simulera kortslutningar 

och för att optimera effektflöden, men även för andra typer av analyser [2]. För dynamiska 

simuleringar har fokus varit att studera generering och överföring av elektrisk energi i stora 

nät och då med avseende på olika stabilitetsaspekter [3]. I denna rapport kommer istället 

fokus vara lasternas beteende vid en nätstörning, och då i belastningsänden av nätet. 

Programmeringsspråket Python är integrerat i PSS/E för att ge användaren möjligheten att 

effektivisera och automatisera arbetet i PSS/E. Integreringen i PSS/E innebär att en 

programmerare har möjligheten att hämta information och direkt styra funktioner i PSS/E 

via extern programkod. 

Python är, med de tekniska benämningarna som används om programmeringsspråk, ett 

generellt, objektorienterat, interpreterande högnivåspråk [4]. Detta innebär att Python inte 

är avsett för en specifik typ av uppgifter – det är generellt, att det stödjer användandet av 

objekt – det är objektorienterat samt att programkoden tolkas samtidigt som programmet 

körs – det är interpreterande. Högnivåspråk är programmeringsspråk som tillåter användaren 

att utföra avancerade operationer med korta kommandon. Ofta utan att veta exakt vad som 

händer i dessa operationer. Istället kan användaren fokusera på att lösa de problem som 

programmet är till för, istället för att lösa problem med att exempelvis kommunicera med 

operativsystemet eller minneshantering, som istället sköts av Python-tolken. 
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 Teori 2

Dagens elnät är ett av de mest komplexa system som någonsin konstruerats. I stora delar 

av världen förväntas det att elnätet levererar konstant avbrottsfri elkraft. För att möta dessa 

förväntningar till så hög grad som möjligt måste grundliga analyser av kraftsystem 

genomföras. Tillförlitligheten hos resultaten från dessa analyser är starkt beroende av 

korrektheten i de modeller som används för att representera elnätets beståndsdelar [5]. 

Ett återkommande begrepp inom kraftsystemanalys är stabilitet. Stabilitet kan fysikaliskt 

beskrivas som ett jämviktstillstånd mellan två motriktade krafter. Inom kraftsystemanalys, 

och i denna rapport, syftar begreppet stabilitet på förmågan att upprätthålla balans under 

normal drift, samt att inom acceptabla tidsramar och marginaler återgå till ett balanserat 

tillstånd efter att ha utsatts för en förändring eller störning [6]. Stabilitet i kraftsystem är ett 

komplext problem och studeras därför fördelaktigen som flera delproblem. Delproblemen 

indelas vanligen i en av följande kategorier [7]: 

 Lastvinkel- eller rotorvinkelstabilitet 

 Frekvensstabilitet 

 Spänningsstabilitet. 

Dessa kategorier delas vidare in i snävare kategorier. Ett system är stabilt om det är stabilt 

inom alla dessa kategorier samtidigt. Olika typer av stabilitetproblem kan dessutom vara 

mer eller mindre starkt relaterade till varandra. Figur 2.1 nedan illustrerar hur stabilitets-

problemet kan brytas ned enligt IEEE och CIGRÉ[7]. I figuren ses även vad som 

behandlas i denna rapport med mörkare linjer. 

 

Figur 2.1 Uppdelning av stabilitetsproblemet enligt IEEE/CIGRÉ[7]. 

Vinkelstabilitet är i huvudsak relaterat till sammankopplade synkrongeneratorers förmåga 

att bibehålla synkron drift och är beroende av att jämvikt mellan elektriska och mekaniska 

moment upprätthålls. Frekvensstabilitet handlar om systemets förmåga att hålla frekvensen 

stabil inom acceptabla gränsvärden och är beroende av att det råder jämvikt mellan 

generering och förbrukning. 
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Ett kraftsystems förmåga att upprätthålla acceptabel spänningsnivå under normal drift och 

efter störningar, eller andra händelser, benämns spänningsstabilitet. Instabilitet är det 

tillstånd där en händelse i nätet orsakar okontrollerbar sänkning eller, mer sällsynt, höjning 

av nätets spänning. Spänningsändringen kan gå snabbt, inom loppet av fåtalet sekunder, 

eller långsamt, under tiotals minuter, och kan orsaka spänningskollaps i stora delar av nätet. 

I detta arbete har snabba fenomen, med varaktighet på enstaka sekunder studerats. 

2.1 Spänningsstabilitet 

Som beskrivet i föregående avsnitt är spänningsstabilitet systemets förmåga att bibehålla 

acceptabla spänningsnivåer. Denna förmåga är i sin tur beroende av huruvida jämvikt 

mellan produktion och förbrukning kan upprätthållas, eller återfås efter en störning. Lasten, 

särskilt lastens dynamiska beteende vid förändringar eller störningar i spänningsnivån, 

spelar således en stor roll när spänningsstabilitet ska studeras [7]. Laststabilitet används 

ibland synonymt med spänningsstabilitet [8]. Med last avses vanligtvis den belastning som 

transmissionsnätet ser på högspänningsnivå. För att ge en bättre representation av lasters 

beteenden bör intressanta laster representeras på lägre spänningsnivåer, närmare dess 

verkliga placering, se avsnitt 2.2.1.4. 

Nästan alla typer av händelser kan orsaka instabilitet i spänningen och de dynamiker som är 

inblandade kan vara så snabba som bråkdelar av sekunder till så långsamma som tiotalet 

minuter. Nedan följer några exempel på dynamiska fenomen som har inverkan på 

spänningsstabilitet samt hur snabbt dessa fenomen reagerar på ändringar i spänningen [8]. 

 Asynkronmaskiner – högst några sekunder 

 Generator- och magnetiseringsdynamik – högst några sekunder 

 Reglersystem för primärkraftkälla – enstaka sekunder till några minuter 

 Lindningskopplare och liknande spänningsreglering – 10-talet sekunder till knappt 10 

minuter 

 Termostatstyrda laster – några minuter till 10-talet minuter 

 Åtgärder från driftoperatörer – allt från enstaka minuter till flera timmar 

Det talas ofta om snabba (eller transienta) förlopp jämfört med långsamma förlopp. Snabba 

förlopp avser vanligtvis dynamik inom tidsramar på högst 10 sekunder. Allt annat är 

långsamma förlopp. Vissa delar av systemet uppvisar både snabb och långsam dynamik. 

Även om spänningsstabilitet är starkt kopplat till en mängd dynamiska fenomen, har 

oenighet förekommit inom branschen huruvida det ska studeras stationärt eller dynamiskt 

[9]. Idag ansesatt det är ett dynamiskt fenomen, men att användbara approximationer kan 

göras enbart genom att analysera stationära förlopp. En vanlig metod för sådana 

approximationer är att genomföra lastflödesanalyser [8]. Lastflödesanalys behandlas i 

avsnitt 2.2. 
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För att illustrera spänningsstabilitet i allmänhet studeras det enkla nätet i Figur 2.2 nedan 

[6]. Nätet består av en konstant spänningskälla (𝐸) som matar en last (𝑍𝐵) via en seriell 

impedans (𝑍𝐿) som exempelvis representerar en ledning mellan spänningskälla och last. 

Ledningens impedans antas i detta exempel vara konstant. 

 

Figur 2.2 Enkelt nät för att illustrera spänningsstabilitet och lastbarhet [6]. 

Med �̃� och 𝐼 som komplexvärda storheter fås strömmen genom Ohm’s lag; 

𝐼 =
�̃�

𝑍𝐿∠𝜃 + 𝑍𝐵∠𝜙
 

�̃� är referens, så �̃� = 𝐸∠0°. Då följer att strömmens amplitud ges som det komplexa 

beloppet enligt; 

𝐼 =
𝐸

√(𝑍𝐿 cos 𝜃 + 𝑍𝐵 cos 𝜙)2 + (𝑍𝐿 sin 𝜃 + 𝑍𝐵 sin 𝜙)2
 (2.1) 

Spänningsamplituden över lasten fås, även den, genom Ohms lag; 

𝑉𝐵 = 𝑍𝐵 ∙ 𝐼 

Strömmen (𝐼) ersätts med uttrycket i Ekvation (2.1); 

𝑉𝐵 =
𝑍𝐵

√(𝑍𝐿 cos 𝜃 + 𝑍𝐵 cos 𝜙)2 + (𝑍𝐿 sin 𝜃 + 𝑍𝐵 sin 𝜙)2
∙ 𝐸 (2.2) 

Slutligen önskas ett uttryck för den aktiva effekten till lasten, som ges av; 

𝑃𝐵 = 𝑉𝐵 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜙 

På samma sätt som ovan ersätts strömmen och spänningen med uttrycken i ekvationer 

(2.1) och (2.2); 

𝑃𝐵 =
𝑍𝐵

(𝑍𝐿 cos 𝜃 + 𝑍𝐵 cos 𝜙)2 + (𝑍𝐿 sin 𝜃 + 𝑍𝐵 sin 𝜙)2
∙ 𝐸2 cos 𝜙 (2.3) 
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Gemensamt för Ekvationerna (2.1) – (2.3) är att de kan uttryckas som funktioner av 

𝑍𝐿/𝑍𝐵 (under förutsättningen att spänningskällan (𝐸) hålls konstant). Figur 2.3 visar kurvor 

för dessa funktioner med tan 𝜃 = 10.0 och cos 𝜙 = 0.95. Kurvorna är normaliserade. 

 Spänning (𝑉𝐵) normaliseras mot spänningskällan (𝐸); 

 Strömmen (𝐼) normaliseras mot största möjliga (kortslutnings-)ström (𝐼𝐾 = 𝐸/𝑍𝐿); 

 Effekten (𝑃𝐵) normaliseras mot största möjliga effektuttag (𝑃𝐵𝑀𝐴𝑋). 

 

Figur 2.3 Spänning, ström och effekt som funktion av lasten i Figur 2.2. 

Figur 2.3 illustrerar en grundläggande sats inom kretsteori. Den maximala effekt som går 

att överföra i ett elektriskt nät är den effekt som fås då lastens impedans är lika stor som 

källans inre impedans. I exemplet ovan ses källan från lasten som spänningskällan (𝐸) med 

ledningen som inre impedans (𝑍𝐿). Denna kritiska punkt (𝑍𝐿 𝑍𝐵⁄ = 1) representerar 

gränsen för önskvärt driftförhållande. När belastningsimpedansen sjunker ökar den 

levererade effekten. Ökningen i ström dominerar över minskningen i spänning i området 

till vänster om den kritiska punkten. Sjunker belastningsimpedansen ytterligare, så att 

𝑍𝐵 < 𝑍𝐿, kommer det bli opålitligt att reglera effekten genom att variera belastnings-

impedansen. Huruvida detta leder till instabilitet eller spänningskollaps beror på lastens och 

ledningens karaktäristik. Lindningsomkopplare har också stor inverkan på utfallet. 
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Genom detta inses att spänningsstabilitet är relaterat till förändringar i lasten och 

ekvationerna (2.2) och (2.3) avslöjar att lastens effektfaktor (cos 𝜙) inverkar på systemets 

karaktäristik, alltså inte enbart lastens storlek utan även fördelningen mellan aktivt och 

reaktivt. Faktum är, att för att studera spänningsstabilitet måste förhållandena mellan aktiv 

effekt, reaktiv effekt och spänning studeras. Vanliga metoder för att studera sådana 

förhållanden är med hjälp av P-V och V-Q kurvor. Dessa metoder är baserade på 

lastflödesanalys, en typ av statisk stabilitetsanalys som återkommer i avsnitt 2.2 i denna 

rapport. 

Ovan beskrivning är enkel och behandlar endast spänningsstabilitet i ett radiellt nät. I ett 

verkligt nät finns många fler faktorer som spelar in, som exempelvis nätets styrka, reaktiv 

effekt-kompensering och begränsningar hos generatorer. En enkel beskrivning av denna 

typ underlättar förståelsen för olika stabilitetsaspekter och hur det kan brytas ned i mindre 

delproblem. IEEE föreslår, som tidigare indikerats i Figur 2.1, att spänningsstabilitet delas 

in i två underkategorier; stabilitet vid stora störningar och stabilitet vid små störningar. Bägge 

kategorier kan studeras som kortvariga/dynamiska fenomen och långvariga/stationära 

fenomen. [6] 

Med stora störningar avses i huvudsak allvarligare händelser i nätet såsom systemfel eller 

produktionsbortfall. En stor störning är vanligtvis något som påverkar ett stort 

(geografiskt) område. [7] Vid spänningsstabilitetsanalyser är det vanligtvis stora störningar 

som studeras [8]. 

Små störningar avser händelser som kan anses mindre allvarliga såsom förändringar i 

lasten. Orsaken till dessa förändringar kan vara avsiktliga, olyckshändelser eller naturliga 

(som ett åsknedlag). 

Både små och stora störningar studeras för att ge en bild av stabiliteten i stora nät. Enligt 

IEEE:s klassificering är den betydande skillnaden mellan små och stora störningar att små 

störningar kan studeras med linjära modeller [7]. Det är inte ovanligt att studera fenomen i 

kraftsystem med linjära approximationer, trots att ett kraftsystem är ett dynamiskt system. I 

detta arbete är det kortvariga fenomen vid små störningar som är av intresse för vidare 

analys. Vidare är detta arbete begränsat till att enbart studera stabilitet nära de laster som är 

av intresse.  

2.1.1 Kortsiktiga fenomen vid små störningar 

Spänningsstabilitet vid små störningar karaktäriseras av spänningens beteende vid 

förändringar i lasten. I sin bok, Power System Voltage Stability [8] definierar Carson Taylor 

stabilitet vid små störningar som systemets förmåga att efter en mindre störning återgå till 

samma spänningsnivå som, eller en spänningsnivå nära vad den var, innan störningen, i 

punkter nära laster.  

Störningar i nätet är inte sällsynt, men majoriteten av dem är så små att effekten av dem 

enbart känns i den omedelbara närheten av där störningen inträffade. Störningars oförmåga 
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att sprida sig är till stor del tack vara styrkan i näten, kombinerat med sofistikerad skydds-

utrustning. I den omedelbara närheten av en mindre störning kan dock påkänningen bli 

större och konsekvenserna allvarligare. 

Som nämnts i föregående avsnitt kan analys av spänningsstabilitet vid små störningar ge en 

indikation om nätet är nära instabilitet och hur nätets stabilitetsmarginaler påverkas av 

förändringar i lasten. Spänningen nära belastningspunkter i nätet är däremot mer beroende 

av hur lasten beter sig vid en förändring i nätet och en störning som, i det stora 

överliggande nätet, anses mycket liten kan medföra allvarliga och, ibland, oväntade 

konsekvenser för laster i störningens omedelbara närhet. 

Ett exempel på en sådan störning kan vara ett åsknedslag i en ledning. Antag att åskan slår 

ner i en ledning i ett maskat nät. Åsknedslaget orsakar trefasig kortslutning i felpunkten 

vilket gör att spänningen i punkten blir noll. Ledningsskydden reagerar på den plötsliga 

strömstegringen och inom loppen av några hundra millisekunder är ledningen frånkopplad. 

Eftersom nätet är maskat kommer drift kunna fortsätta i båda ändarna av ledningen. 

Ledningen återinkopplas sedan och nätet återgår till normal drift. Sett ur perspektivet från 

det överliggande nätet var detta en mycket liten störning med en varaktighet på ett fåtal 

sekunder. 

Sett ur lastens perspektiv kan störningen i exemplet ovan vara förödande. Avgörande här är 

lastens spänningsberoende och dynamiska beteende. Lasters förmåga att återhämta sig efter 

en tillfällig sänkning av spänning är direkt kopplad till spänningsstabilitet i belastnings-

punkten. Snabbheten i lasternas dynamik kombinerat med varaktigheten hos störningen är 

avgörande för lastens återhämtning. Asynkronmaskinen har mycket snabb dynamik. Inom 

loppet av enstaka sekunder efter en plötslig spänningsändring matchar maskinen den 

anslutna mekaniska lasten. [8] I nästa avsnitt illustreras denna dynamik och hur en 

störnings varaktighet påverkar den slutliga stabiliteten. 

2.1.2 Asynkronmaskinens spänningsdynamik [6] 

I tidigare avsnitt nämndes att varaktigheten hos en störning tillsammans med den snabba 

dynamiken hos asynkronmaskiner är av stor betydelse för stabiliteten vid en spännings-

ändring. Nedan följer en kort redogörelse av de grundprinciper som är involverade i dessa 

fenomen. 

Figur 2.4 nedan visar ett sätt att representera asynkronmotorn elektriskt i form av ett 

ekvivalent enfasschema. I det ekvivalenta enfasschemat är rotorstorheterna (𝑅2 och 𝑋2) 

överreducerade till statorsidan. För en trefasmotor ges momentet som maskinen utvecklar 

av: 

𝑇 = 3 ∙
𝑃𝑚𝑒𝑘

𝜔𝑚𝑒𝑘
 

Där 3 ∙ 𝑃𝑚𝑒𝑘 är mekanisk (rotations-)effekt på rotoraxeln och 𝜔𝑚𝑒𝑘 motsvarande vinkel-

hastighet i rad/s. 
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Figur 2.4 Ekvivalent enfaskrets för asynkronmaskinen. 

Rotorresistansen (𝑅2/𝑠) består av 𝑅2 som är rotorresistansen vid stillastående rotor (𝑠 =

1), och den mekaniska lastens elektriska motsvarighet 
𝑅2

𝑠
− 𝑅2 = 𝑅2 ∙

1−𝑠

𝑠
. Ur denna 

motsvarighet följer att: 

𝑃𝑚𝑒𝑘 = 𝐼2
2 ∙ 𝑅2

1 − 𝑠

𝑠
 (2.4) 

Den mekaniska vinkelhastigheten relateras till den synkrona vinkelhastigheten 𝜔𝑠 genom: 

𝜔𝑚𝑒𝑘 = 𝜔𝑠(1 − 𝑠)
2

𝑝
 (2.5) 

där 𝑝 är antalet poler som motorn har. 

Med Ekvationerna (2.4) och (2.5) kan maskinens elektriska moment uttryckas som 

𝑇 = 3 ∙
𝑝

2
(

𝑅2

𝑠𝜔𝑠
) ∙ 𝐼2

2 (2.6) 

Rotorströmmen 𝐼2 är, enligt Figur 2.4: 

𝐼2 =
�̃�

(𝑅1 + 𝑅2 𝑠⁄ ) + 𝑗(𝑋1 + 𝑋2)
⇒ 

𝐼2 =
𝑉

√(𝑅1 + 𝑅2 𝑠⁄ )2 + (𝑋1 + 𝑋2)2
 

(2.7) 

 

Kombineras Ekvation (2.6) med Ekvation (2.7) fås följande samband mellan moment och 

eftersläpning: 

𝑇 = 3 ∙
𝑝

2
∙ (

𝑅2

𝑠𝜔𝑠
) ∙

𝑉2

(𝑅1 + 𝑅2 𝑠⁄ )2 + (𝑋1 + 𝑋2)2
 (2.8) 
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Figur 2.5 nedan visar kurvan för Ekvation (2.8), med data för en typisk tvåpolig trefas 

asynkronmaskin. Momentet anges i procent av maximalt moment vid märkspänning 

(𝑇𝑚𝑎𝑥@400𝑉). 

 

Figur 2.5 Moment-eftersläpnings kurvor för en typisk trefas asynkronmotor för 400 V, 50 Hz. 

Som nämnts tidigare handlar det om snabba dynamiska förlopp när spänningen till en 

asynkronmaskin ändras. I Figur 2.5 har moment-varvtals-karaktäristiken för en last med 

kvadratiskt varvtalsberoende ritats in (den streckade linjen). Det elektriska moment 𝑇 som 

motorn utvecklar ska driva den mekaniska lasten med  𝑇𝑙𝑎𝑠𝑡. För varvtal där 𝑇 ≠ 𝑇𝑙𝑎𝑠𝑡 

kommer motorn accelereras enligt 

𝑇 − 𝑇𝑙𝑎𝑠𝑡 = 𝐽
𝑑𝜔𝑚𝑒𝑘

𝑑𝑡
 (2.9) 

Där 𝐽 är en konstant som representerar den roterande massans tröghetsmoment. 

Under normal drift kommer motorn köras i den punkt där den svarta (400V) kurvan skär 

lastens kurva. För att nå denna punkt krävs att motorn (under startförloppet) accelereras 

upp till motsvarande varvtal. Positiv acceleration kan bara erhållas om motorns moment 𝑇 

är större än lastens moment 𝑇𝑙𝑎𝑠𝑡 . 𝑇 < 𝑇𝑙𝑎𝑠𝑡 ger negativ acceleration, vilket innebär 

inbromsning av motorn. 

Vid 200 V är situationen annorlunda. Här matchas motorns och lastens moment i en punkt 

med mycket lägre varvtal, innan motorn har passerat maximalt moment. Skulle en störning 

inträffa under drift, som sänker motorns spänning, så kommer motorns moment bli lägre 

än lastens moment, varpå motorn bromsas tills momentbalans återställts. När spänningen 
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sedan återvänder blir motorns moment återigen större än lastens vilket accelererar tillbaks 

motorn till normalt varvtal igen. 

För att förstå hur dessa momentkurvor relaterar till instabilitet hos spänningen och hur det 

kan orsaka oönskat beteende hos motorlaster måste motorströmmen studeras. När en 

asynkronmotor startas från stillastående drar den en hög startström 𝐼𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡. Startströmmen 

kan beräknas genom att sätta 𝑠 = 1.0 i Ekvation (2.7). I Figur 2.6 nedan visas motor-

strömmen i förhållande till märkströmmen som funktion av varvtalet (eftersläpningen) 

enligt Ekvation (2.7). 

 

Figur 2.6 Ström-varvtalskurva för en typisk trefas asynkronmaskin. 

Kurvan avslöjar att om en motor i normal drift (låg eftersläpning) minskar i varvtal 

kommer motorströmmen hastigt öka. I exemplet ovan med en kvadratisk last och en 

spänningsändring från 400 V till 200 V kan vi ur Figur 2.5 och Figur 2.6 uppskatta varvtalet 

kommer minska med 30 %. När spänningen sedan återvänder kommer motorn behöva 

accelerera igen och drar då en ström 4–5 gånger större än den normala driftströmmen. 

Ökad ström ger upphov till ökat spänningsfall i matande ledning vilket kan orsaka problem 

för nätet att återgå till nominell spänningsnivå. Detta kan i sin tur försätta motorer i andra 

delar av nätet i samma situation vilket slutligen kan sänka spänningen till kollaps, förutsatt 

att det inte finns skydd som förhindrar detta. Ekvation (2.9) avslöjar dessutom att 

störningens varaktighet är en mycket viktig faktor i denna typ av stabilitet. Återställs 

spänningen snabbt nog hinner motorns varvtal inte sjunka tillräckligt för att orsaka 

problem av den här typen. 

Det är denna typ av spänningsinstabilitet som ligger bakom vattenfalls intresse för att skapa 

en dynamisk modell och som scriptet i detta arbete skapats för. En störning nära 
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belastningspunkten i ett transmissionsnät sänker spänningen. Olika typer av laster har olika 

dynamiska karaktäristiker vid spänningsändring och huruvida spänningen nära lasten 

återhämtar sig är beroende av hur snabb dynamik, kallad motorn tröghet, det handlar om 

och störningens varaktighet. 

2.2 Beräkning vid stationära tillstånd 

Power System Simulator for Engineering (PSS/E) från Siemens är en programvara som 

används för att simulera elektriska nät. I avsnitt 2.1 beskrevs, med hjälp av ett enkelt nät, 

hur stabiliteten hos ett kraftsystem är relaterat till överförd effekt. Genom att studera dessa 

förhållanden mellan spänning, aktiv och reaktiv effekt kan nätets stabilitet uppskattas. 

Sådana studier görs vanligtvis i stationärt tillstånd i form av lastflödesanlyser, något som 

PSS/E är särskilt utvecklat för att göra. I en lastflödesanalys beräknas överförd effekt och 

spänningar i ett stort och/eller komplext kraftnät. De punkter i nätet där beräkningarna 

tillämpas kallas noder (eng. nodes) eller knutpunkter (eng. buses) och förbindelserna mellan 

dem kallas grenar (eng. branches). En knutpunkt kan till exempel vara skenan i ett ställverk 

eller anslutningen till en transformator. Grenar är kraftledningar eller transformatorer. 

Till varje knutpunkt associeras följande fyra storheter; aktiv effekt 𝑃, reaktiv effekt 𝑄, 

spänningsamplitud 𝑉 och spänningens fasvinkel 𝜃. Beroende på vilka av dessa storheter 

som i förväg är kända kan varje knutpunkt vara en av följande typ [6], [8]: 

1. PQ- eller Last-knutpunkt: Ansluten last representeras vanligtvis på transmissionsnivå och 

anges som effekt. Ska däremot lasters beteende studeras blir det nödvändigt att 

representera lasterna närmare den spänningsnivå de är anslutna i verkligheten. I en PQ-

knutpunkt är aktiv effekt och reaktiv effekt kända storheter. Spänningens amplitud och 

vinkel beräknas i dessa punkter. 

2. PV- eller Generator-knutpunkt: Knutpunkter med ansluten generering, exempelvis 

generatorer eller utrustning för reaktiv-effekt kompensering, är PV-knutpunkter. I 

dessa knutpunkter är aktiv effekt och spänningens amplitud känd, reaktiv effekt och 

spänningens vinkel beräknas.  

3. Slack- eller referens-knutpunkt: I en slack-knutpunkt är spänningens amplitud och vinkel 

känd. Det är vanligt förekommande att slack-knutpunktens spänning anges som 1.0 

per unit med vinkel 0°. Minst en knutpunkt måste anges som slack eftersom effekt-

förlusterna i nätet inte är kända i förväg. Aktiv och reaktiv effekt beräknas i en slack-

knutpunkt. Matande nät representeras i vissa tillämpningar som en slack-knutpunkt. 

I PSS/E anges knutpunkterna med en typkod, 1–3, motsvarande listan ovan. I 

fortsättningen kommer knutpunkter i denna rapport betecknas på detta vis. (Typ 1 anger 

alltså en PQ-knutpunkt). 

Syftet med att göra lastflödesanalyser är att utreda hur mycket ansluten utrustning belastas, 

hur stora effektförlusterna blir, spänningar i nätets knutpunkter och behovet av reaktiv 

effekt för olika driftlägen, både önskade/normala driftlägen och felfall. Huruvida 
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lastflödesanalysen genomförs för en tidpunkt under normal drift eller efter inträffandet av 

ett fel påverkar vissa antaganden och hur ansluten utrustning ska modelleras (mer om detta 

i avsnitt 2.2.1). 

En lastflödesanalys genomförs genom att lösa ett system av olinjära ekvationer. Den 

lösningsmetod som tillämpats i detta arbete presenteras i Bilaga G. Lösningen som erhålls 

med denna metod används i detta arbete som utgångspunkt för de dynamiska 

simuleringarna. För att resultatet av den dynamiska simuleringen ska vara pålitlig är det 

viktigt att simuleringen utgår från ett tillstånd som motsvarar nätet i ett realistiskt driftläge 

innan det simulerade förloppet inträffar. Det är till exempel önskvärt att starta simuleringen 

av ett felfall från ett nät i normal drift. 

2.2.1 Modeller för lastflödessimuleringar [10] 

I Bilaga G nämns att randvillkor måste uppfyllas i en lastflödessimulering. I 

användarhandboken [10] för PSS/E beskrivs lösningen av ett lastflöde som de knutpunkts-

spänningar (amplitud och vinkel) som uppfyller både ekvation (G.1) och randvillkoren 

angivna av lasternas och generatorernas karaktäristik. 

Vilken karaktäristik som är tillämplig beror på vilken typ av lastflödesanalys som ska göras. 

I detta arbete genomförs lastflödesanalys på nät i normalt drifttillstånd, innan ett fel 

inträffar. I en sådan simulering representeras nätet enligt följande [6]: 

 Laster modelleras som konstant effektförbrukning. För spänningar under 0.8 per unit 

skulle detta vara en orealistisk modell, men är duglig för simulering av normala drift-

lägen. Lindningskopplare antas kunna hålla spänningen i knutpunkterna. 

 Generatorers polspänning är fixerade till angivna värden. 

 Reglering av spänning genom exempelvis lindningskopplare tas med i beräkningen. 

Nedan följer en kort sammanfattning av de modeller som används för några komponenter i 

PSS/E:s lastflödessimulering. Alla värden som anges i PSS/E är per unit-värden, förutom 

för laster vars storlek anges i MW eller MVAr. 

2.2.1.1 Generatorer 

Modellen som används för att representera generatorer i PSS/E:s lastflödessimuleringar 

visas i Figur 2.7. Varje generator antas vara ansluten till nätet via en transformator med 

impedansen 𝑍𝑡 = 𝑅𝑡 + 𝑗𝑋𝑡, angiven i per unit på generatorns basstorheter, och 

omsättningen 𝑡𝑔. För att modellera en direktansluten generator, eller för att för försumma 

transformatorn, kan denna impedans väljas till noll. I simuleringar styrs modellen dessutom 

av följande angivna värden: 

 Genererad aktiv effekt, 𝑃 

 Spänningsamplituden, 𝑉, för någon knutpunkt i nätet (inte nödvändigtvis den som 

generatorn är ansluten till) 
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 Gränser för reaktiv effekt, [𝑄𝑚𝑖𝑛, 𝑄𝑚𝑎𝑥]. 

För lastflödessimuleringar är dessa värden tillräckliga, men för de dynamiska simuleringar 

som görs i detta arbete är det dessutom nödvändigt att ange en inre dynamisk impedans för 

generatorn. I PSS/E benämns dessa 𝑍𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸 och 𝑍𝑃𝑂𝑆. De kan representera antingen 

transient eller subtransient impedans, beroende på vilken typ av dynamik som ska studeras. 

 

Figur 2.7 Enlinjeschema för generatormodell. 

2.2.1.2 Ledningar 

Ledningar modelleras med 𝜋-modellen i ekvivalent enfas enligt Figur 2.8 nedan. 𝑍 och 𝑌 är 

ledningens seriella impedans respektive shuntadmittans och kan, så länge ledningen inte är 

längre än 500 km [10], sättas lika med angiven ledningsdata. Dessa ledningsdata är 

vanligtvis angivna i ohm respektive siemens per kilometer och måste således multipliceras 

med ledningens längd samt räknas om till per unit för att korrekta värden för PSS/E ska 

erhållas. I PSS/E består serieimpedansen av en resistiv och en induktiv komponent, 

betecknade Line R respektive Line X (𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋). Shuntadmittansen representeras som 

en kapacitans till jord, kallad Charging B, (𝑌 = 𝑗𝐵). Impedans och admittans anges i per unit 

på systemets baseffekt och spänningsbasen för de knutpunkter som ledningen ansluter. 
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Figur 2.8 Enfasschema för ledningars 𝜋-modell. 

2.2.1.3 Transformatorer 

Figur 2.9 nedan illustrerar hur transformatorer representeras i lastflödessimuleringar. För 

en transformator ansluten mellan två knutpunkter, 𝑖 och 𝑗, anges impedans och admittans 

på en vald effekt- och spänningsbas. Vanligt är att välja basstorheter lika som 

transformatorns märkdata. 𝑅𝑒𝑞 + 𝑗𝑋𝑒𝑞 representerar en seriell impedans som är ekvivalent 

med impedansen på bägge sidor av transformatorn, omsättningen inräknad. 𝐺𝑚 + 𝑗𝐵𝑚 

representerar magnetiseringsadmittans. Någon eller några av dessa storheter kan ibland 

anses försumbara och kan då sättas lika med noll. För varje transformator måste även en 

omsättning 𝑡 anges. Omsättningen kan anges direkt eller så kan PSS/E beräkna 

omsättningen genom att märkspänningarna för båda lindningarna anges. 

 

Figur 2.9 Enfasschema för transformatormodell. 
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2.2.1.4 Laster 

Det vanligaste sättet att representera laster i en lastflödessimulering är som en konstant 

effektförbrukning inkopplad direkt på knutpunkten. Effektförbrukningen (både aktiv och 

reaktiv) anges i per unit på systemets effektbas. Som beskrivs ovan är denna representation 

inte tillräcklig för spänningar lägre än 0.8 per unit. För att förhindra problem i simuleringen 

inkluderar PSS/E ett spänningsberoende även för konstanta effektlaster, då spänningen är 

mindre än ett visst värde. Användaren kan ange vid vilket värde detta spänningsberoende 

ska gälla. Detta förhindrar till exempel att strömmen blir oändligt stor om spänningen i en 

lastknutpunkt skulle vara 0. För spänningar över spänningsgränsen är effektförbrukningen 

konstant.  

Eftersom lastflödesanalyser vanligtvis tillämpas på stora nät och på transmissionsnivå 

kommer laster klumpas ihop, tillsammans med distributionsnätets ledningar och 

transformatorer, i respektive knutpunkter. För de typer av studier som avses i detta arbete 

bör de laster som ska studeras dynamiskt representeras i knutpunkter närmare sin verkliga 

anslutningspunkt. Detta innebär att ledningar och transformatorer fram till sådana 

knutpunkter också måste representeras i lastflödesfallet. 

Att representera laster som konstant effektförbrukning räcker vanligtvis för att genomför 

lastflödesberäkningar på ett stabilt nät, med spänningar och effekter inom gränsvärden för 

vad som tillåts. Att detta är möjligt beror på att denna typ av beräkningar endast behandlar 

de stationära tillstånden och att laster återställs med hjälp av lindningskopplare. I många fall 

behövs däremot lasternas spänningsberoende modelleras noggrannare. För detta kan 

ytterligare två karaktäristiker utnyttjas: 

 Konstant ström: Lasters spänningsberoende kan modelleras med konstant ström-

karaktäristik. Det innebär att, istället för att förbruka konstant aktiv och reaktiv effekt, 

så drar lasten konstant aktiv och reaktiv ström för alla spänningsnivåer. I sin enklaste 

form blir effekt-spännings-förhållandet enligt följande: 𝑃(𝑉) = 𝑃0 ∙
𝑉

𝑉0
, där index 0 

indikerar värden vid nominell drift. Förhållandet för reaktiv effekt är identisk den för 

aktiv effekt. PSS/E inför dessutom, vid en specificerad spänningsnivå, spännings-

beroende hos både aktiv och reaktiv ström, även här för att förhindra 

beräkningsproblem och krascher. 

 Konstant impedans: Med laster representerade som en konstant impedans (i PSS/E 

benämns det konstant admittans) blir effektförbrukningen kvadratiskt beroende av 

spänningen: 𝑃(𝑉) = 𝑃0 ∙ (
𝑉

𝑉0
)

2

.  

I PSS/E är det dessutom möjligt för varje last att bestå av en sammansättning av ovan tre 

beskrivna karaktäristiker. En sådan representation brukar kallas Sammansatt Last eller ZIP-

modell. Förkortningen ZIP står för impedans (Z), ström (I) och effekt (P). Om 𝑧, 𝑖 och 𝑝 

representerar hur stor andel av lasten som karaktäriseras med konstant impedans, konstant 

ström respektive konstant effekt, så erhålles följande polynomuttryck för effekt-spännings-
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förhållandet (index P och Q indikerar att koefficienterna för aktiv och reaktiv effekt kan 

vara olika): 

𝑃(𝑉) = 𝑃0 ∙ [𝑝𝑃 + 𝑖𝑃 ∙ (
𝑉

𝑉0
) + 𝑧𝑃 ∙ (

𝑉

𝑉0
)

2

] 

𝑄(𝑉) = 𝑄0 ∙ [𝑝𝑄 + 𝑖𝑄 ∙ (
𝑉

𝑉0
) + 𝑧𝑄 ∙ (

𝑉

𝑉0
)

2

] 

𝑧 + 𝑖 + 𝑝 = 100 % 

I detta arbete representeras lasterna som konstant effektförbrukning vid en första 

lastflödesberäkning. Denna representation är tillräcklig då lösningen som erhålles motsvarar 

normalt driftläge hos nätet. Innan de dynamiska simuleringarna påbörjas konverteras dock 

lasterna till ZIP-modeller. Laster med konstanta effekt fungerar bra vid 

lastflödesberäkningar eftersom de utgår från att lindningskopplare kan hålla spänningsnivån 

konstant. Dynamiska simuleringar behandlar däremot tidsförlopp som är mycket snabbare 

än lindningskopplarnas reglering. Med konstanta effektlaster skulle dynamiska simuleringar 

av denna anledning få orimliga resultat. 

2.3 Simulering av lasters beteenden vid nätstörning 

Föregående avsnitt beskrev stationära förlopp och tillhörande stationära simuleringar som 

är vanligt förekommande för att uppskatta stabiliteten i ett nät. En annan aspekt av 

stabilitet är de beteenden som uppvisas under korta tidsperioder. Lasters dynamiska 

beteenden kan orsaka instabilitet på sätt som inte kan upptäckas vid stationära analyser. 

Analys av stationära tillstånd, så som lastflödesanalys, är användbart för att ge en indikation 

på närheten till instabilitet [6] för olika situationer i nätet. 

Med lämpliga modeller kan istället dynamiska tidsförlopp analyseras. En sådan analys 

avslöjar vilka faktorer som orsakar instabilitet och ger en bild av förloppets kronologi. Där 

lastflödes analyser, och analys av olika typer av effektkurvor, ger en bild av hur stabilt nätet 

är, ger dynamiska analyser istället en bild av vad som orsakar instabilitet. Resultatet kan 

exempelvis användas för att förbättra samverkan mellan olika skydd och reglersystem, eller 

för att identifiera möjliga förebyggande åtgärder. 

I detta arbete studeras transienta förlopp under enstaka sekunder. Framförallt är det 

asynkronmaskiners beteenden vid nätstörningar, som inträffar långt från produktionen i 

nätet, som studeras. Exempelfallet, beskrivet i avsnitt 2.3.1, som studerats består av en 

mindre del av ett nät där en industri med många motorlaster är närvarande. En kortslutning 

(möjligen orsakad av åsknedslag) inträffar i närheten av industrin vilket sänker spänningen 

till industrin. I avsnitt 2.1.2 visades att asynkronmaskiner kan orsaka ytterligare problem 

med spänningen till följd av en sådan spänningssänkning. 

Vid simulering av ett sådant förlopp är kraven på dynamisk modellering små relativt kraven 

för andra typer av dynamiska simuleringar. Störst krav ställs på lastmodellen, eftersom det 



Skapande av dynamiskt modellnät för analys av lasters beteenden vid nätstörningar 

 19 

är lastens beteende som studeras. Men eftersom lastens exakta uppbyggnad sällan är känd 

måste den modelleras så noggrant som möjligt med så lite information som möjligt. Utan 

modeller för generatorer skulle ingen spänningskälla finnas, så det är nödvändigt att 

modellera även dessa. Dock befinner de sig på mycket stort avstånd (elektriskt) från 

området som studeras att påkänningar och efterföljande dynamiska svar på störningarna 

kan anses försumbara. I sin enklaste form kan generatorer ses som en konstant spännings-

källa, dimensionerade för att motsvara matande nät med avseende på nätets styrka 

(kortslutningseffekt). Många andra komponenter i transmissionsnätet som vanligtvis 

inkluderas vid dynamiska simuleringar kan även uteslutas, antingen för att de, precis som 

generatorerna, befinner sig långt borta, eller för att deras dynamiska beteende är för 

långsamt för att påverka resultatet. 

2.3.1 Exempel: Simulering av lasters beteenden vid stum trefasig 
kortslutning 

På nästa sida följer ett exempel på hur en simulering av lastbeteende vid nätstörning kan gå 

till. Det är simuleringar av denna typ och skala som studeras i detta arbete. 

 

1. Alla generatorer i det studerade nätet modelleras. De laster som befinner sig nära 

nätstörningen modelleras också. Resterande laster behåller samma representation som 

de har under lastflödesberäkningarna (det vill säga någon fördelning enligt ZIP-

modellen). I syfte att mäta ström modelleras även reläskydd. 

2. Innan dynamisk simulering kan påbörjas löses lastflödet. Detta ger en realistisk 

utgångspunkt för kommande simulering. 

3. Normalt driftläge simuleras i en halv sekund.  

4. En stum trefasig kortslutning anbringas på en ledning som matar studerade laster. 

Kortslutningen inträffar ungefär en tiondel av ledningens sträcka från 

förbrukningsänden av ledningen. I PSS/E representeras kortslutningen som en 

konstant reaktiv admittans mellan felpunkten och jord. Admittansen för kortslutningen 

är mycket stor (storleksordning GigaSiemens) för att motsvara en stum kortslutning. 

5. Simuleringen fortsätter (med kortslutning) i 150 millisekunder (total simuleringstid är 

nu 0,65 sekunder). 

6. Den felbehäftade ledningen frånkopplas i änden närmast felet (förbrukningsänden). 

Kortslutningen består. Detta motsvarar ett reläskydds Steg 1-felbortkoppling. 

7. Simuleringen fortsätter i ytterligare 250 millisekunder (total simuleringstid är nu 0,9 

sekunder). 

8. Andra änden av den felbehäftade ledningen frånkopplas. Felet är nu isolerat från nätet. 

9. Simuleringen fortsätter i ytterligare 1100 millisekunder (total simuleringstid är nu två 

sekunder). 
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10. Felet antas vara självläkande, exempelvis orsakat av ett åsknedslag, så när felet nu är 

isolerat från nätet tas felet bort. 1,5 sekund har förflutit sedan felet först inträffade och 

nu kan den felbehäftade ledningen kopplas in. 

11. Simuleringen fortsätter i ytterligare 2 sekunder för att studera nätets återhämtning. 

Längre simuleringstid kan behövas om nätet inte återgår till ursprungligt driftläge. 

2.3.2 Modeller för simulering av lasters beteenden [11] 

Som beskrivs ovan så räcker det, för den typ av studier detta arbete avser, att modellera 

nätets generatorer med enkla modeller samt att enbart modellera de laster som befinner sig 

(elektriskt) nära störningen. Nedan följer en beskrivning av de PSS/E modeller som, på 

begäran av uppdragsgivaren, använts i detta arbete.  

2.3.2.1 Generatormodell GENSAL 

Den i PSS/E inbyggda generatormodellen GENSAL, eller Salient Pole Generator Model, 

representerar synkronmaskiner med utpräglade poler på subtransient nivå. PSS/E kräver 

att den subtransienta reaktansen är lika med reaktansen i 𝑍𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸 (se avsnitt 2.2.1.1). 

Utöver detta anges även transienta och stationära reaktanser. För den typ av simuleringar 

som genomförts i detta arbete kan de transienta och stationära reaktanserna antas vara lika 

med den subtransienta reakatansen multiplicerat med en faktor (se även avsnitt 3.3). 

Förutom reaktanser ska även parametrar som beskriver generatorns elektromagnetiska 

dynamik och mekaniska dynamik (tröghet och dämpning) anges. Även parametrar som 

beskriver karaktäristik för magnetisk mättning ska anges. Med korrekt valda parametrar ger 

denna generatormodell en mycket noggrann representation både av generatorns mekaniska, 

elektriska och elektromagnetiska dynamik. Det finns enklare generatormodeller i PSS/E, 

men dessa bygger på att man utgår från andra generatorreaktanser än den som normalt 

används (subtransienta X"d) av Vattenfall och som vi därför förutsätter finns tillgänglig 

lastfördelningsdata. 
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2.3.2.2 Lastmodell CLODBL 

 

Figur 2.10 Skiss över lastmodell CLODBL [12]. 

Figur 2.10 illustrerar den principiella uppbyggnaden av lastmodellen CLODBL, Complex 

Load Model, tillhör en familj av komplexa lastmodeller som betecknas CLODxx, där olika 

suffix xx innebär olika grad av sammanklumpning av last. Suffixet BL, som använts i detta 

arbete, indikerar att all last som är ansluten på den knutpunkt som specificerats för 

modellen ska inkluderas i modellen. Andra suffix är exempelvis OW, som indikerar att all 

last som tillhör en viss ägare ska inkluderas, eller AR, som inkluderar all last i ett område. 

Den komplexa lastmodellen ersätter existerande ZIP-modell med lastmodeller för bland 

annat asynkronmaskiner, belysning och annan utrustning som vanligtvis matas på 

distributionsnivå. Modellen är lämplig att använda på transmissionsnivå när dynamisk 

representation önskas, men detaljerade data om lasten inte är tillgänglig. Önskar en industri 

genomföra simuleringar av deras egna lasters beteenden, som de antagligen har utförlig 

data för, bör däremot mer detaljerade lastmodeller användas. Denna modell kräver 

nämligen inga detaljerade data om lasten, utan kräver endast att procentuell fördelning av 

lasten anges, ihop med distributionsnätets impedans och ett exponentvärde för så kallad 

’restlast’. Detta möjliggör noggrann lastmodellering med minimal information. Motorer 

representeras med typiska karaktäristiska kurvor för moment-varvtals-, ström-varvtals- och 

effektfaktor-varvtals-förhållanden. Följande typer av laster finns representerade i modellen: 

 Stora motorer (% large motor): 

Stora motorer är vanligtvis högspänningsmotorer och karaktäriseras i PSS/E med en 

moment-varvtalskurva som har relativt lågt startmoment och ett maxmoment 2,5 ggr så 



Skapande av dynamiskt modellnät för analys av lasters beteenden vid nätstörningar 

 22 

stort. Maxmomentet inträffar vid ungefärlig eftersläpning 7 %. En stor motor är 

vanligtvis ansluten direkt till en transformator. 

 Små motorer (% small motor): 

Med små motorer avses vanligtvis lågspänningsmotorer. I PSS/E karaktäriseras de med 

en moment-varvtalskurva som har relativt högt startmoment som hålls nästan konstant 

fram till ungefär 10 % eftersläpning. Mellan knutpunkten och en sådan motor finns 

vanligtvis en del kablar och transformatorer. 

 Transformatorers magnetiseringsströmmar (% transformer exciting current): 

Denna kategori bör inte vara mer än 10 % av den totala lasten, enligt specifikation i 

PSS/E användarhandbok [11]. Den används för att representera dynamiken hos 

transformatorer som går i mättning. 

 Belysning (% discharge lighting): 

Belysning med urladdningslampor, som lysrör eller halogenlampor, bör representeras 

dynamiskt. Detta då de slocknar vid låg spänning (i PSS/E slocknar de då spänningen 

blir lägre än 0.65 per unit). När spänning sedan återvänder tänds de igen. Figur 2.11 

nedan visar en skiss över belysningens karaktäristik. 

 

Figur 2.11 Karaktäristik för belysning i CLOD. 

 Konstant effekt (% constant power): 
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denna parameter till 100 % och resterande till noll. 𝐾𝑃 bör dock inte sättas till noll även om 

den inte används då detta genererar en varning i PSS/E. 

Förutom ovanstående sex parametrar ska även impedans anges (i parametrarna Branch R 

och Branch X) för nätet mellan knutpunkten och den verkliga lasten. Eftersom 

knutpunkterna där lasterna modelleras sällan är de knutpunkter som lasterna faktiskt är 

anslutna till måste distributionsnätets transformatorer och ledningars impedans inkluderas i 

modellen. Resistans och reaktans anges i separata parametrar och anges i per unit på lasten 

bas. Detta innebär att laster som ligger på olika elektriskt avstånd, men modelleras anslutna 

till samma knutpunkt i transmissionsnätet, inte kan representeras som samma modell. 

Ett exempel på detta skulle vara om all last på en knutpunkt är stora motorer, men någon 

är ansluten direkt till nedsidan av en 10/0.4 kV-transformator och någon är ansluten 100 

meter längre bort. Dessa måste då delas upp i varsin last och representeras dynamiskt av 

varsin CLOD-modell med olika värden på Branch R och Branch X. 

CLOD arbetar under förutsättningen att spänningen i den fiktiva knutpunkt, där respektive 

lastkomponent är ansluten, är 0,98 per unit. Vid initialisering av CLOD beräknas läget av 

en fiktiv lindningstapp för att erhålla denna spänning. Beräkningen är baserad på lasten och 

aktuell spänning i knutpunkt k (samma spänning som erhållits ur lastflödets lösning). 

2.3.2.3 Reläskyddsmodell TIOCR1 

TIOCR står för Time-Inverse Over-Current Relay Model. Modellen används alltså för att 

representera ett ledningsskydd av typen tidsinvert överströms-relä. Syftet med att inkludera 

reläskyddsmodeller i detta arbete är inte att studera hur dessa beter sig vid störningar. 

TIOCR1-modellen används för att redovisa strömmen i ledningar där så önskas. Som 

överströmsrelä är det strömmen som är av intresse för att modellera skyddets funktion. 

TIOCR1 innehåller således en funktion som beräknar strömmen. Den beräknade 

strömmen lagras i en variabel, för vilken värdet är tillgängligt även utanför modellen och 

kan redovisas i grafer på samma sätt som exempelvis knutpunktsspänning.  
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 Script för skapande av dynamiskt modellnät 3

Följande avsnitt beskriver funktionen hos scriptet som utvecklats i detta arbete. Scriptet är 

utformat för att köras via PSS/E och förutsätter att den filen (lastflödesfallet) användaren 

vill arbeta med är öppnat i PSS/E. Figur 3.1 nedan visar övergripande hur scriptet arbetar. 

All programkod återfinns i Bilaga A. 

 

 

Figur 3.1 Flödesschema över scriptet. 

3.1 Starta scriptet 

Scriptet startas från PSS/E:s gränssnitt, antingen via snabbkommandot Ctrl+Shift+A, eller 

via menyval I/O Control > Run program Automation file… (se Figur 3.2). 

 

Figur 3.2 Menyval för att köra ett script via PSS/E. 
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3.2 Ange fil för dynamiska data 

Filen där relevanta dynamiska modelldata kommer skrivas är av filformatet *.dyr och 

användaren ombeds specificera var denna ska sparas via dialogrutan i Figur 3.3. Om en 

redan existerande fil väljs kommer redan existerande innehåll i filen raderas innan 

modelldata skrivs in. 

 

Figur 3.3 Sparande av dynamikdata-fil. 

3.3 Skriv dynamiska data för generatorer 

Användaren får möjlighet att välja om schablonvärden, enligt specifikation från uppdrags-

givaren, ska användas, Figur 3.4 (a), eller om användaren önskar fylla i värden för varje 

generator manuellt, Figur 3.4 (b). Det rekommenderas att använda schablonvärden, särskilt 

för nät med många generatorer, då dessa värden tar lång tid att fylla i. Alla generatorer i 

nätet inkluderas genom itererande loopar1 som går igenom varje maskin på varje knutpunkt 

av typer 2 och 3 (PV- och Slack-knutpunkt, se avsnitt 2.2). I Figur 3.4 (b) är schablon-

värden ifyllda i rutan för manuell inmatning. 

Vid användning av schablonvärden ansätts generatorernas parametrar till typiska 

schablonvärden. Reaktanserna 𝑋𝑑, 𝑋𝑞, 𝑋𝑑
′ , 𝑋𝑑

′′ och 𝑋𝑞
′′beräknas utifrån maskinens impedans 

𝑍𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸 , som hämtas ur lastflödesdatan, på följande sätt: 

 𝑋𝑑
′′ = 𝑋𝑞

′′ = 𝑋𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸 = 𝑖𝑚𝑎𝑔(𝑍𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸) 

 𝑋′ = 1,25 ∙ 𝑋𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸 

                                                 
1 En loop är en struktur i Python som upprepas ett visst antal gånger, eller tills ett villkor uppfyllts. 
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 𝑋𝑞 = 2,5 ∙ 𝑋𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸 

 𝑋𝑑 = 4 ∙ 𝑋𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸 

 

 (a) Fråga om schablonvärden ska användas (b) Dialogruta för manuell inmatning av generatordata 

Figur 3.4 Dynamiska data för generatorer 

3.4 Skriv dynamiska data för laster 

En dialogruta, Figur 3.5 (a), ber användaren specificera vilka laster som ska inkluderas. 

Varje last identifieras som den knutpunkt lasten är ansluten till, samt med ett unikt ID för 

lasten. Sedan får användaren fylla i parametrar för varje vald last, Figur 3.5 (b). 

Parametrarna avser hur varje last är fördelad på kategorierna stora motorer, små motorer, 

magnetisering av transformatorer, urladdningslampor och konstant effekt. Dessutom ska 

användaren ange exponenten för spänning-effekt-förhållandet för de laster som inte passar 

i någon av ovan kategorier (detta tillämpas bara om summan av kategorierna är mindre än 

100 % av den totala lasten), samt hur stor den komplexa impedansen är mellan 

knutpunkten och den verkliga lasten, angiven som per unit på lastens (aktiva) effektbas. För 

laster som modelleras på exempelvis 130 kV-knutpunkter kommer denna impedans även 

inkludera distributionstransformatorn. I detta arbete modelleras dock lasterna närmare sin 

verkliga placering än så, vilket innebär att distributionstransformatorer modelleras separat. 

Denna impedans är i förväg ifylld med schablonvärden, 0,005+j0,025 per unit.  

Schablon-reaktansen baseras på att en typisk distributionstransformator har ungefär 0.05 

per unit reaktans. Antas sedan att transformatorns märkeffekt är dubbelt så stor som 

lastens blir reaktansen på lastensbas 0.025. Resistansen är alltid mindre än reaktansen på 

transformatorns nedsida och ansätts till en femtedel av reaktansen, 0.005 per unit. 
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 (a) Val av laster (b) Dialogruta för inmatning av lastdata 

Figur 3.5 Dynamiska data för laster. 

3.5 Skriv dynamiska data för reläskydd 

Om användaren så önskar, så kan reläskydd modelleras på de grenar där användaren är 

intresserad av att kunna redovisa strömmen. Dessa grenar väljs enligt Figur 3.6Varje gren 

identifieras genom de knutpunkter den sammankopplar, samt med ett unikt ID för grenen. 

Reläskydden är icke-agerande, vilket innebär att de inte påverkar nätets dynamiska 

beteende. Parametervalet för dessa är således irrelevant och fylls i automatiskt av scriptet. 

 

Figur 3.6 Val av grenar där beräkning och redovisning av strömmar via reläskyddsmodeller önskas. 

När alla data skrivits sparas *.dyr-filen och läses sedan in i PSS/E. 
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3.6 Tillämpning på exempelnät 

Figur 3.7 visar ett exempel på ett nät som använts för att testa scriptet. Hela nätet syns inte 

i bilden, utan enbart det studerade området visas. I schemat finns följande utrustning: 

 Generatorer:  

 Utrustning för reaktiv shuntkompensering:  

 Laster:  

 Knutpunkter:  

 Ledningar:  

 Transformatorer: 
 

 

 

Figur 3.7 Enlinjeschema över exempelnät. 

I scriptets dialogrutor valdes att generatorer modelleras med schablondata. Endast grön-

markerade laster i figuren modellerades och reläskydd modellerades på blåmarkerade 

grenar. Vidare kommer spänning mätas på blåa knutpunkter, och den röda knutpunkten 

representerar den punkt på ledningen där en kortslutning kommer simuleras enligt avsnitt 

2.3.1. Tabell 3.1 nedan visar lastdata som fylldes i. De parametrar som inte presenteras i 

tabellen har inte inkluderats (och sätts då lika med 0). Fördelningen är baserad på uppgifter 

från uppdragsgivaren om nätet. Resulterande *.dyr-fil återfinns i Bilaga B. 

Simulering beskriven i avsnitt 2.3.1 genomfördes sedan med den, av scriptet, genererade 

dynamiska datafilen. Simuleringen genomfördes även en gång med en referens-datafil, som 

tillhandahållits av uppdragsgivaren. Referensfilen innehåller samma fördelning i last-

modellen, men mer detaljerade data för generatorerna, dock samma generatormodell. Den 

innehåller dessutom modeller för diverse utrustning och regulatorer kopplade till 
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generatorerna, samt andra värden för lastmodellens impedansparametrar (Branch R och 

Branch X). Resulterande spänningar och strömmar visas i Bilaga D. 

Tabell 3.1 Lastdata för exempelnät. 

Last: 35156:1 35172:1 35173:1 35175:1 35176:1 35178:1 

% Stora motorer: 100 0 0 0 0 0 

% Små motorer: 0 95 0 0 0 0 

% Belysning: 0 5 5 5 5 5 

Resistans: 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Reaktans: 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Ytterligare en *.dyr-fil skapades. Även denna gång modellerades generatorer med schablon-

värden, och lastfördelningen var densamma. Däremot ändrades lastmodellens impedans-

parametrar, Branch R och Branch X, så att dessa var lika med impedanserna i referensfilen, 

se Tabell 3.2. Detta resulterade i spänningar och strömmar enligt Bilaga F. 

Tabell 3.2 Impedansvärden i referensfilen. 

Last: 35156:1 35172:1 35173:1 35175:1 35176:1 35178:1 

Resistans: 0,0025 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Reaktans: 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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 Script för simulering av kortslutning 4

Förutom scriptet för skapande av dynamiskt modellnät har ytterligare ett script framtagits. 

Detta script genomför simuleringen beskriven i avsnitt 2.3.1 helt automatiskt, med start 

från steg 3 (steg 1 utförs med scriptet i avsnitt 3 och steg 2 utförs av användaren), genom 

att användaren först anger i ett separat textdokument vissa nödvändiga data. 

Simuleringarna vars resultat presenteras i Bilagor D – F har genomförts med hjälp av detta 

script. Simuleringsscriptet förutsätter att lastfördelningsfilen har ’konverterats’ (se avsnitt 

4.1 nedan) för dynamiska studier och har bifogats denna rapport i Bilaga C. 

4.1 Innan scriptet körs: Konvertering för dynamiska studier 

Innan simulering kan göras måste lastfördelningsfilen förberedas för dynamiska studier 

detta görs genom att använda ett antal aktiviteter i PSS/E: 

1. Lös lastfördelningen med exempelvis Newton-Raphson’s metod. Detta görs med 

aktiviteten FNSL. 

2. Konvertera generatorer genom att använda aktiviteten CONG. Använd 𝑍𝑆𝑂𝑈𝑅𝐶𝐸 

vid konvertering. 

3. Konvertera konstant-effekt-laster till ZIP-modell med hjälp av aktiviteten CONL. 

Enligt specifikation från uppdragsgivaren har ZIP-modellen, i de simuleringar som 

genomförts under detta arbete, följande fördelning:  

𝑝𝑃 = 0 %; 𝑝𝑄 = 0 %;  

𝑖𝑃 = 0 %; 𝑖𝑄 = 50 %; 

𝑧𝑃 = 100 %; 𝑧𝑄 = 50%. 

4. Utför aktiviteterna ORDR och FACT, som manipulerar admittansmatrisen. 

5. Tillämpa lösningsaktiviteten TYSL. Denna lösning ger bättre noggrannhet än 

FNSL. Denna lösning lämpar sig bättre som utgångsläge för dynamiska studier. 

När dessa aktiviteter genomförts är det rekommenderat att spara det konverterade 

lastfördelningsfallet i en ny fil, så att flera simuleringar kan göras utan att dessa steg 

behöver upprepas varje gång. Innan scriptet körs krävs att ytterligare två förberedelser görs: 

1. Se till att det finns en undermapp i samma mapp som simuleringsscriptet 

(simulering.py), med namnet outfiles. 

2. Redigera (eller skapa) filen input.txt, så den innehåller all nödvändig data för 

scriptet. Se till att input.txt ligger i samma mapp som scriptet. Nedan beskrivs hur 

data i input.txt ska formateras för att kunna läsas av scriptet. 

Filen input.txt ska bestå av 5 rader text, innehållande följande information: 
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Rad 1: Knutpunktsnummer för de knutpunkter som spänning ska mätas på, separerade 

med kommatecken. 

Exempel: 35013,35516 

Rad 2: Sökväg där utdata sparas. Filen måste ha filändelsen *.out. Utgående från samma 

mapp som scriptet är placerat i placeras utdata i mappen outfiles, med det filnamn 

som anges här. 

Exempel: outfiles\utdatafil.out 

Rad 3: Knutpunktsnummer för den knutpunkt där störningen inträffar. 

Exempel: 35009 

Rad 4: Knutpunktsnummer och id för den första grenen som ska frånkopplas (steg 1 fel-

bortkoppling). 

Exempel: 35008,35009,1 

Rad 5: Knutpunktsnummer och id för den andra grenen som ska frånkopplas (steg 2 fel-

bortkoppling). 

Exempel: 35009,35014,99 

4.2 Körning av scriptet 

Scriptet körs på samma sätt som beskrivet i avsnitt 3.1. Förutsatt att input.txt ifyllts korrekt 

kommer simuleringen genomföras helt automatiskt. Last- och reläskyddsmodeller hittas 

automatiskt varpå variabler för följande storheter läggs till i utdatakanaler: 

 För lastmodeller läggs variablerna large motor speed och small motor speed till, som mäter 

motorers varvtal/eftersläpning för respektive last. 

 För reläskyddsmodeller läggs variabeln current flow magnitude (pu) till, som mäter 

strömmens amplitud genom reläskyddet. 

Simuleringen som genomförs är identisk med förloppen beskrivet i avsnitt 2.3.1. För att 

visa resultatet av simuleringen öppnas *.out-filen i PSS/E eller i plottningsverktyget 

PSSPLT. Via PSS/E kan sedan simuleringsdata exporteras till exempelvis Excel. 

4.2.1 Simulering med kompletterande modelldata 

Med hjälp av simuleringsscriptet har flera simuleringar kunnat genomföras, med avsikten 

att testa det skapade modellnätet, samt att studera hur olika parametrar och komponenter 

påverkar simuleringsresultatet. Resultatet av simulering, med hjälp av det modellnät scriptet 

skapat, ses i Bilaga D, och utgående från det detta modellnät har främst två ändringar gjorts 

varpå utfallen dessa ändringar har studerats. 

Den första ändringen som studerats var att inkludera den dynamiska modellen SCRX som 

representerar magnetiseringsutrustningen för nätets generatorer. Data för SCRX kopierades 

från det dynamiska referensnätet från Vattenfall. Övriga data behölls enligt schablonvärden. 

Resultatet av tillhörande simulering ses i Bilaga E. 
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Vidare har även inverkan av parametrarna Branch R och Branch X i CLODBL studerats. 

Dessa studier är också baserade på referensnätet från Vattenfall. I det dynamiska 

modellnätet som skapats av scriptet är dessa parametrar satta till de defaultvärden som 

scriptet föreslår. Dessa värden avviker från motsvarande lastmodeller i referensfilen. I 

denna simulering har heller inte SCRX-modellerna inkluderats, och övriga parametrar 

behölls enligt schablonvärden. Resultatet av tillhörande simulering ses i Bilaga F. 

Resultaten av de två sistnämnda simuleringarna diskuteras närmare i avsnitt 5.1.  
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 Slutdiskussion och förslag till framtida arbete 5

Stabilitet i kraftsystem är ett mycket brett område, som kan studeras och analyseras ur 

många olika perspektiv. Kraftsystemanalyser är ofta så komplexa och så storskaliga att 

datorsimuleringar är den vanligaste analysmetoden. I detta arbete har en mycket snäv 

avgrening av begreppet stabilitet studerats, med avsikten att effektivisera 

modelleringsarbetet inför simuleringar för analys av denna typ av stabilitet. Detta arbete 

bara skrapat på ytan av en liten del av en stor samling av sammankopplade fenomen. 

Den typ av analys som simuleringarna i detta arbete avser är av mycket mindre skala än vad 

som vanligtvis studeras i programvaror som PSS/E. Trots denna minimalistiska metodik 

kan analyserna ge en kronologisk beskrivning av händelseförlopp som kan vara användbar 

för att identifiera orsaken till större instabilitetsproblem.  

Scriptet som har utvecklats i detta arbete ger användaren möjlighet att snabbt generera all 

data som behövs för att genomföra enkla dynamiska simuleringar av lastbeteenden. 

Snabbheten erhålls genom att scriptet tillåts ansätta typiska schablonvärden för alla 

generatorer i det studerade nätet. I ett stort nät som kan innehålla 100-tals generatorer är 

detta mycket tidsbesparande. I och med att scriptet presenteras i form av ett grafiskt gräns-

snitt, med knappar att trycka på och fält att fylla i, ökas användarvänligheten och därmed 

även snabbheten ytterligare. Syftet att effektivisera modelleringsarbetet har således 

uppfyllts, eftersom alternativet hade varit att fylla i data manuellt för varje modell i PSS/E:s 

gränssnitt (eller via PSS/E:s kommandotolk). 

Författarna av denna rapport anser således detta script vara mycket användbart då 

lastbeteenden ska studeras på övergripande nivå i transmissionsnätet. Med hjälp av scriptet 

kan snabba övergripande analyser göras vilket underlättar identifiering av felorsaker eller 

möjliga förbättringsåtgärder. En övergripande analys bör alltid efterföljas av mer detaljerade 

analyser när troliga felorsaker eller förbättringsåtgärder har identifierats. Författarna vill 

påpeka att denna typ av simuleringar inte är lika användbar att genomföra längre ner i nätet. 

Exempelvis kan en industri ta fram mycket mer detaljerade modeller för sina laster och kan 

således simulera dess beteenden mer detaljerat. 

Tack vare den omfattande dokumentationen till PSS/E har nödvändiga funktioner snabbt 

kunnat identifierats och implementerats. Under utvecklingen av scriptet har det löpande 

testats på ett litet exempelnät som uppdragsgivaren tillhandahållit författarna. Till detta nät 

finns även en redan färdig fil med dynamiska data. Denna referensfil kan antas vara en 

korrekt representation av hela exempelnätet, och den fil som skapas med scriptet kan anses 

ge en god representation långt bort från matande generatorer, det vill säga nära de laster 

som ska studeras. Simulering med referensdata har jämförts mot simulering med data 

genererad av scriptet. Jämförelsen ses i Bilaga D. Mindre avvikelser kan ses mot slutet av 

simuleringen, där spänningar och strömmar återgår till normala nivåer, efter 

felbortkoppling steg 2, snabbare än i referensfallet. 
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5.1 Förslag till vidare studier 

5.1.1 Optimera generatormodellering 

Författarna misstänker att avvikelsen i Bilaga D beror på att utrustningen som styr 

magnetisering av generatorers fältlindningar inte modelleras. Dessa misstankar är grundade 

på ytterligare testsimuleringar som genomförts, se avsnitt 4.2.1, där även 

magnetiseringsutrustning modelleras. Modellen GENSAL ger dessutom en mycket god 

representation av den elektromagnetiska dynamiken i generatorn, vilket ytterligare 

motiverar reglering av generatorns magnetisering. 

GENSAL-modellen används i detta arbete på begäran av uppdragsgivaren, med 

motiveringen att enklare generatormodeller gav upphov till oönskad svängning i 

simuleringarna. Strömmarna och spänningarna i Bilaga E stämmer bättre överens med 

referensfallet, men viss avvikelse förekommer fortfarande. Denna gång är dock 

avvikelserna de motsatta mot tidigare, det tar längre tid för spänningar och strömmar att 

återgå till normala nivåer än i referensfallet. Vid konstruktion och dimensionering av ett nät 

kan sådana pessimistiska simuleringsresultat vara användbara, då de leder till att nätet något 

överdimensioneras, vilket kan ge större marginaler. För analys och identifiering av 

felorsaker eller förebyggande åtgärder efter ett fel inträffat i verkligheten är det däremot 

viktigt att simuleringen ger en noggrann representation av verkligheten.  

Författarna föreslår att en vidare utredning genomförs, för att identifiera optimal 

representation av generatorer för denna typ av simuleringar. Är det möjligt att använda 

PSS/E-modellen GENCLS istället? (GENCLS modellerar generatorer som konstant 

spänning bakom transient reaktans.) Eventuellt skulle GENCLS kunna användas för att 

representera det matande nätet eller stora generatorer långt bort, med GENSAL för att 

representera generatorer som befinner sig närmare det studerade området. Vidare föreslår 

vi att det bör utredas huruvida det kan vara nödvändigt att modellera spänningsregulatorer 

och annan utrustning tillhörande generatorer, då GENSAL används, samt om deras 

parametrar kan antagas ha typiska värden (schablonvärden). Om så är fallet kan scriptet 

utökas till att inkludera dessa. 

5.1.2 Inverkan av distributionsnätets impedans i lastmodellen 

I Bilaga F visas en jämförelse mellan två simuleringar. Mellan simuleringarna har 

parametrarna Branch R och Branch X ändrats som beskrivet i avsnitt 4.2.1. Jämförelsen 

pekar på att dessa värden har stor inverkan på resultatet. I denna situation visade det sig att 

schablonvärden var att föredra, men så är nödvändigtvis inte alltid fallet. Projektgruppen 

reserverar sig därför för att föreslagna schablonvärden för lastmodellens impedans bör 

användas med försiktighet och rekommenderar en utredning för att avgöra hur stor 

inverkan de har och hur noggrant man behöver känna till deras värden för att få pålitliga 

resultat i simuleringarna.  
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A Python-script: Skapande av dynamiskt modellnät 

# -*- coding: cp1252 -*-   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# This script was created as part of a Bachelor's Thesis project in Electrical Engineering   
# carried out on behalf of Vattenfall Eldistribution AB by Per Augustsson and Farsad Mansori   
# of University West, Trollhättan, Sweden.   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# Detta script är framtaget som en del av ett examensarbete för högskoleingenjör i elektroteknik.   
# Examensarbetet utfördes på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB av Per Augustsson och   
# Farsad Mansori vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige.   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
   
import os, sys, Tkinter, tkFileDialog   
   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# Displays an error message and terminates the script due to an error   
# Parameters:   
#       reason - [String] The error code/reason to terminate the script   
def terminateScript(reason):   
    reasons = {'done':'Script finished executing. ',    # 'done'  is not an error, but is handled the same way   
               'errNoFile': 'Error: You have not selected any file. ',   
               'errFileType': 'Error: You have selected an invalid file type. ',   
               'errInibus': 'INIBUS/NXTBUS Error. ',   
               'errInimac': 'INIMAC/NXTMAC Error. '   
               }   
   
    # A Tkinter-window displays the error message   
    root = Tkinter.Tk()   
    root.grid()   
    root.title('')   
    frame = Tkinter.Frame(root)   
    frame.grid()   
    Tkinter.Label(frame, text=reasons[reason]).grid(row=0,column=0)   
    Tkinter.Label(frame, text='Press OK! to exit').grid(row=1,column=0)   
    btnOK = Tkinter.Button(frame, text='OK!', command=root.quit)   
    btnOK.grid(row=2,column=0)   
    btnOK.focus_force()   
    root.bind_all('<Return>',lambda event: root.quit())   
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    root.update()   
    w = root.winfo_width()   
    h = root.winfo_height()   
    ws = root.winfo_screenwidth()   
    hs = root.winfo_screenheight()   
    root.geometry('%dx%d+%d+%d' % (w,h,ws/2-w/2,hs/2-h/2))   
    root.mainloop()   
    root.destroy()   
   
    sys.exit()      # Raises a SystemExit-exception   
   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# Displays a warning message, and then resumes the script   
# Parameters:   
#       reason - [String] The error code/reason to raise warning   
#       texts - [List] A list of strings containing adittional information   
def warning(reason,texts=[]):   
    for i in range(3-len(texts)): texts.append('')   
    reasons = {'warnXSOR': 'Warning: Some generators have high reactance (Xsource), default values not recommended',   
               'warnLOAD': 'Warning: Load ' + texts[0] + ' at bus ' + texts[1] + ' has already been selected.',   
               'warnENTRY': 'Warning: Input for "' + texts[0] + '" is negative not a valid number.',   
               'warnSUM': 'Warning: Sum of % values cannot be greater than 100.0 or equal to 0.0',   
               'warnBRANCH': 'Warning: Branch from bus ' + texts[0] + ' to bus ' + texts[1] + ' with ID ' + texts[2] + ' has already 
been selected.',   
               'warnRX': 'Warning: ' + texts[0] + ' value is larger than typical values.',   
               'saveDYR': 'Specify where to save dynamics data'   
               }   
   
    # A Tkinter displays the warning message   
    root = Tkinter.Tk()   
    root.grid()   
    root.title('')   
    frame = Tkinter.Frame(root)   
    frame.grid()   
    Tkinter.Label(frame, text=reasons[reason]).grid(row=0,column=0)   
    btnOK = Tkinter.Button(frame, text='OK!', command=root.quit)   
    btnOK.grid(row=1,column=0)   
    btnOK.focus_force()   
    root.bind_all('<Return>',lambda event: root.quit())   
    root.update()   
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    w = root.winfo_width()   
    h = root.winfo_height()   
    ws = root.winfo_screenwidth()   
    hs = root.winfo_screenheight()   
    root.geometry('%dx%d+%d+%d' % (w,h,ws/2-w/2,hs/2-h/2))   
    root.mainloop()   
    root.destroy()   
   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# Perpare a Dynamics Data file   
# Returns:   
#       dyrpath - [String] File path for the .dyr-file   
def getDyrFile():   
   
    warning('saveDYR')   
       
    root = Tkinter.Tk()   
    root.withdraw()             # Creates and hides a tkinter window   
   
    currdir = os.getcwd()       # Gets current working directory   
   
    # Ask the user where to save the Dynamics Data File   
    # The file path is stored as a string 'dyrpath'   
    dyrpath = str(tkFileDialog.asksaveasfilename(filetypes = (("Dynamics Data File", "*.dyr"),   
                                                              ("All valid files", "*.dyr")   
                                                              ),   
                                                 defaultextension ='.dyr',   
                                                 initialdir = currdir,   
                                                 parent = root,   
                                                 title = 'Save Dynamic Data As...'   
                                                 )   
                  )   
    if len(dyrpath) > 0:     
        if dyrpath.endswith('.dyr'):   
            root.destroy()     
            return dyrpath     
        else:    # Terminate script if wrong file type is selected   
            terminateScript('errFileType')   
    else:        # Terminate script if no file is selected     
        terminateScript('errNoFile')     
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#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# Askes the user to manually input dynamic data   
# Writes dynamic data for the current generator at the current bus to .dyr-file   
# Parameters:   
#       ibus - [Integer] The bus number where the machine is located   
#       macID - [String] The ID of the machine   
#       dyrfile - [File] The open .dyr-file to write data to   
def genData2DyrMan(ibus, macID, dyrfile):   
    f = dyrfile   
   
    # Labels for input window   
    texts = ["T'do (>0):",   
              "T''do (>0):",   
              "T''qo (>0):",   
              "H, Inertia:",   
              "D, Speed Damping:",   
              "Xd:",   
              "Xq:",   
              "X'd:",   
              "X''d=X''q:",   
              "Xl:",   
              "S(1.0):",   
              "S(1.2):"   
              ]   
   
    # Get the ZSORCE recatance value from the current generator   
    ierr, zsorce = psspy.macdt2(ibus, macID, 'ZSORCE')   
    if ierr == 0 or ierr == 3 or ierr == 4:   
        xsorce = zsorce.imag        # zsorce = rsorce + j*xsorce   
                                    # xsorce = imag(zsorce)   
           
    # Default Values   
    dCON = ['5.66000',   
            '0.60000E-01',   
            '0.10000',   
            '6.00000',   
            '0.00000',   
            '%.5f' % (4*xsorce),   
            '%.5f' % (2*(1.25*xsorce)),   
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            '%.5f' % (1.25*xsorce),   
            '%.5f' % (xsorce),   
            '0.87690E-01',   
            '0.10239',   
            '0.27420'   
            ]   
    #--------------------------------INPUT WINDOW----------------------------------    
    # Set up tkinter window for user input   
    root = Tkinter.Tk()   
    root.grid()   
    root.title('Enter data...')   
       
    frame = Tkinter.Frame(root)   
    frame.grid()   
   
    # Labels   
    Tkinter.Label(frame,   
                  text='Input data for generator ' + macID +   
                  ' at bus ' + str(ibus) + ':'   
                  ).grid(column=0, columnspan=2, row=0)   
    for i in range(12):   
        Tkinter.Label(frame,   
                      text=texts[i],   
                      justify=Tkinter.LEFT, anchor=Tkinter.W, width=25   
                      ).grid(column=0, row=i+1)   
   
    # Entries for input data   
    entries = []   
    for i in range(12):   
        entries.append(Tkinter.Entry(frame))   
        entries[i].insert('end',dCON[i])   
        entries[i].grid(column=1,row=i+1)   
    genData2DyrMan.CONs = []   
    # This command is run when btnDone or <Return>-key is pressed   
    def cmdDone(event=None):   
        # Write dynamics data on the following format:   
        # ibus 'MODEL' macID CON(J) CON(J+1) /   
        genData2DyrMan.CONs = []   
        error = False   
        for i in range(12):   
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            try:   
                if entries[i].get() == '':   
                    genData2DyrMan.CONs.append("%.5f" % float(0))   
                else:   
                    genData2DyrMan.CONs.append("%.5f" % float(entries[i].get().replace(',','.')))   
                    if float(genData2DyrMan.CONs[i]) < 0.0: raise ValueError   
            except ValueError:   
                error = True   
                warning('warnENTRY',texts=[texts[i]])   
   
        if not error:   
            # Write dynamics data on the following format:   
            # ibus 'MODEL' macID CON(J) CON(J+1) /   
            f.write(str(ibus)+ " 'GENSAL' " + macID + " ")   
            for each in genData2DyrMan.CONs:   
                f.write(each + " ")   
            f.write("/")   
            f.write("\n")   
            root.quit()   
            root.destroy()   
   
    # Done!-button   
    btnDone = Tkinter.Button(frame, text='Done!', command=cmdDone)   
    btnDone.grid(column=0,columnspan=2,row=13)   
   
    # Makes the <Return>-key equal the Done!-button   
    for each in entries:   
        each.bind('<Return>', cmdDone)   
   
    # Displays the tkinter window and runs its mainloop   
    entries[0].focus_force()   
    root.update()   
    w = root.winfo_width()   
    h = root.winfo_height()   
    ws = root.winfo_screenwidth()   
    hs = root.winfo_screenheight()   
    root.geometry('%dx%d+%d+%d' % (w,h,ws/2-w/2,hs/2-h/2))   
    root.mainloop()   
   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
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# Writes default dynamic data for the current generator at the current bus to .dyr-file   
# Parameters:   
#       ibus - [Integer] The bus number where the machine is located   
#       macID - [String] The ID of the machine   
#       dyrfile - [File] The open .dyr-file the write data to   
def genData2DyrDef(ibus, macID, dyrfile, CONs):   
    f = dyrfile   
       
    # Get the ZSORCE reactance value from the current generator   
    ierr, zsorce = psspy.macdt2(ibus, macID, 'ZSORCE')   
    if ierr == 0 or ierr == 3 or ierr == 4:   
        xsorce = zsorce.imag        # zsorce = rsorce + j*xsorce   
                                    # xsorce = imag(zsorce)   
   
    if xsorce > 0.3: main.warnXSOR = True   
       
    # Calculate reactances based on the factors and xsorce   
    genCONs = []   
    for i in range(12):   
        if 5 <= i <= 8:   
            genCONs.append("%.5f" % (float(CONs[i])*xsorce))   
        else:   
            genCONs.append(CONs[i])   
   
    # Write dynamics data on the following format:   
    # ibus 'MODEL' macID CON(J) CON(J+1) /   
    f.write(str(ibus)+ " 'GENSAL' " + macID + " ")   
    for each in genCONs:   
        f.write(each + " ")   
    f.write("/")   
    f.write("\n")       # New line   
       
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# Iterates through all machines on the current type 2 bus (ibus)   
# Parameters:   
#       ibus - [Integer] The bus to search for machines   
#       dyrfile - [File] The open .dyr-file to write data to   
def iterMachines(ibus, dyrfile, default, CONs):   
    f = dyrfile   
    genCONs = CONs   



Skapande av dynamiskt modellnät för analys av lasters beteenden vid nätstörningar 

Bilaga A:8 

    # Initializes the iterating NXTMAC function on the current bus   
    ierr = psspy.inimac(ibus)   
    if ierr == 1:   
        terminateScript('errInimac')   
   
    if ierr == 0:       
        # Gets the first machine of the current bus   
        ierr, macID = psspy.nxtmac(ibus)   
   
        # Runs the relevant data-writing for each generator on the current bus   
        while ierr == 0:   
            if not psspy.macint(ibus,macID,'WMOD')[1] == 0:   
                psspy.machine_chng_2(ibus,macID,[_i,_i,_i,_i,_i,0])   
                print "Machine " + macID + " at bus " + str(ibus) + " changed to conventional machine."   
            if default:   
                genData2DyrDef(ibus, macID, f, genCONs)   
            else:   
                genData2DyrMan(ibus, macID, f)   
            # Gets the next machine of the current bus, if there are any left   
            ierr, macID = psspy.nxtmac(ibus)   
   
        if ierr == 2:   
            terminateScript('errInimac')   
   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# Iterates through all the buses and checks bus type   
# Parameters:   
#       dyrfile - [File] The .dyr-file to write data to   
def iterBuses(dyrfile, default, CONs):   
    f = dyrfile   
    genCONs = CONs   
    # Initializes the iterating NXTBUS function   
    ierr = psspy.inibus(0)   
    if ierr != 0:   
        terminateScript('errInibus')   
   
    # Gets the first bus in the case   
    ierr, ibus, cval = psspy.nxtbus()   
   
    # Runs the machine iterating function for each bus   
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    while ierr == 0:   
        iterMachines(ibus, f, default, genCONs)   
        # Gets the next bus if there are any left   
        ierr, ibus, cval = psspy.nxtbus()   
   
    if ierr == 2:   
        terminateScript('errInibus')   
   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# Asks the user to input buses that use load models   
# Returns:   
#       listLoads - [List] A list containing the selected load bus numbers and id   
def getLoads():   
   
    # Gets a list of all loads   
    ierr, iarray = psspy.aloadint(-1, 4, 'NUMBER')   
    ierr, carray = psspy.aloadchar(-1, 4, 'ID')   
    listAllLoads = [iarray[0],carray[0]]   
   
    #------------------------------------SELECTION-----------------------------------------------------   
    # The sel() function sets up a tkinter window where the user selects   
    # which loads to model dynamically   
    def sel():   
        getLoads.listLoads = [[],[]]   
   
        # Set up a tkinter window   
        root = Tkinter.Tk()   
        root.grid()   
        root.title('Select loads')   
           
        frame = Tkinter.Frame(root)   
        frame.grid()   
   
        Tkinter.Label(frame,   
                      text='Select loads to model with CLOD:'   
                      ).grid(column=0,columnspan=2,row=0)   
   
        # Selection list for bus numbers   
        lFrameBus = Tkinter.LabelFrame(frame,text='Bus Number:')   
        lFrameBus.grid(column=0,row=1)   
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        yScrollBus = Tkinter.Scrollbar(lFrameBus, orient=Tkinter.VERTICAL)   
        yScrollBus.grid(column=1,row=0,sticky='n'+'s')   
   
   
   
   
        lbBus = Tkinter.Listbox(lFrameBus,   
                                activestyle='underline',   
                                selectbackground='#000',   
                                selectmode=Tkinter.SINGLE,   
                                yscrollcommand=yScrollBus.set,   
                                width=25   
                                )   
        lbBus.grid(column=0,row=0)   
        yScrollBus['command'] = lbBus.yview   
   
        # Selection list for load ID's   
        lFrameID=Tkinter.LabelFrame(frame,text= 'Load ID:')   
        lFrameID.grid(column=1,row=1)   
   
        yScrollID=Tkinter.Scrollbar(lFrameID, orient=Tkinter.VERTICAL)   
        yScrollID.grid(column=1, row=0, sticky='n'+'s')   
   
        lbID=Tkinter.Listbox(lFrameID,   
                             activestyle='underline',   
                             selectbackground='#000',   
                             selectmode=Tkinter.SINGLE,   
                             yscrollcommand=yScrollID.set,   
                             width=10   
                             )   
        lbID.grid(column=0,row=0)   
        yScrollID['command']=lbID.yview   
   
        # Populate the bus list   
        templist = list(set(listAllLoads[0]))   
        templist.sort()   
        lbBus.delete(0,'end')   
        for each in templist:   
            lbBus.insert('end',str(each) + ' ' + psspy.notona(each)[1])   
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        # This command is run when selecting a bus number   
        def cmdBus(event=None):   
            # Stores the current selection   
            getLoads.selBus = int(lbBus.get(lbBus.curselection()).split(' ')[0])   
            # Populate the ID list   
            lbID.delete(0,'end')   
            for i in range(len(listAllLoads[0])):   
                if listAllLoads[0][i] == getLoads.selBus:   
                    lbID.insert('end',listAllLoads[1][i])   
            # Enable ID list   
            btnID.configure(state=Tkinter.NORMAL)   
            lbID.focus_force()   
   
        # Button for selecting bus   
        btnBus = Tkinter.Button(frame,text='Select Bus',command=cmdBus)   
        btnBus.grid(column=0,row=2,sticky='w'+'e')   
           
        # This command is run when selecting load ID   
        def cmdID():   
            # Stores the current selection   
            getLoads.selID = lbID.get(lbID.curselection())   
            # Checks if the current selection is already on the list   
            boolFound = False   
            for i in range(len(getLoads.listLoads[0])):   
                if getLoads.selBus == getLoads.listLoads[0][i] and getLoads.selID == getLoads.listLoads[1][i]:   
                    boolFound = True   
                    break   
   
            if boolFound:   
                warning('warnLOAD',texts=[getLoads.selID, str(getLoads.selBus)])   
            else:   
                # Adds the currently selected bus and ID to the list   
                getLoads.listLoads[0].append(getLoads.selBus)   
                getLoads.listLoads[1].append(getLoads.selID)   
                # Clears the ID list and disables interaction   
                lbID.delete(0,'end')   
                btnID.configure(state=Tkinter.DISABLED)   
   
            lbBus.focus_force()   
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        # Button for selecting ID       
        btnID = Tkinter.Button(frame,text='Select Load ID',command=cmdID,state=Tkinter.DISABLED)   
        btnID.grid(column=1,row=2,sticky='w'+'e')   
           
        # This command is run when the Done!-button is pressed   
        def cmdDone():   
            root.quit()   
            root.destroy()   
        # Done!-button   
        btnDone = Tkinter.Button(frame,text='Done!',command=cmdDone)   
        btnDone.grid(column=0,columnspan=2,row=3)   
   
        # Makes doubleclick and <Return>-key function as btnBus in the bus list   
        lbBus.bind('<Double-Button-1>', cmdBus)   
        lbBus.bind('<Return>', cmdBus)   
   
        # A function to test wether the ID list is active or not   
        def testID(event=None):   
            if btnID.cget('state') == Tkinter.NORMAL:   
                cmdID()   
   
        # Makes doubleclick and <Return>-key function as btnID in the ID list   
        lbID.bind('<Double-Button-1>', testID)   
        lbID.bind('<Return>', testID)   
   
        # Displays the tkinter window and runs its mainloop   
        lbBus.focus_force()   
        root.update()   
        w = root.winfo_width()   
        h = root.winfo_height()   
        ws = root.winfo_screenwidth()   
        hs = root.winfo_screenheight()   
        root.geometry('%dx%d+%d+%d' % (w,h,ws/2-w/2,hs/2-h/2))   
        root.mainloop()                   
   
    # -----------------------------CONFIRMATION--------------------------------------------   
    # The ask() function is run after loads have been selected   
    # to ask for user confirmation       
    def ask():   
        # Set up Tkinter window   
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        root = Tkinter.Tk()   
        root.grid()   
        root.title('')   
        # Labels display which loads have been selected   
        lFrameBus = Tkinter.LabelFrame(root,text="Bus:")   
        lFrameBus.grid(column=0,row=0)   
        lFrameID = Tkinter.LabelFrame(root,text="Load ID:")   
        lFrameID.grid(column=1,row=0)   
        root.rowconfigure(0, weight=1)   
        root.columnconfigure(0, weight=1)   
        root.columnconfigure(1, weight=1)   
        for i in range(len(getLoads.listLoads[0])):   
            Tkinter.Label(lFrameBus,   
                          text=str(getLoads.listLoads[0][i]) +   
                          ' ' + psspy.notona(getLoads.listLoads[0][i])[1]   
                          ).grid(column=0,row=i,sticky='w')   
            Tkinter.Label(lFrameID,   
                          text=str(getLoads.listLoads[1][i])   
                          ).grid(column=0,row=i,sticky='w')   
            root.rowconfigure(i+1, weight=1)   
        # Set up Yes/No buttons   
        def cmdYes(event=None):         
            getLoads.boolDone = True   
            root.quit()   
            root.destroy()   
        def cmdNo(event=None):   
            getLoads.boolDone = False   
            root.quit()   
            root.destroy()   
        Tkinter.Label(root,   
                      text='Do you want to model these loads?'   
                      ).grid(column=0,columnspan=2,row=1)   
        btnYes = Tkinter.Button(root,text='Yes!',command=cmdYes)   
        btnYes.grid(column=0,row=2)   
        btnNo = Tkinter.Button(root,text='No!',command=cmdNo)   
        btnNo.grid(column=1,row=2)   
   
        btnYes.focus_force()   
        # Use <Return>-key to confirm   
        root.bind('<Return>',cmdYes)   
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        root.update()   
        # Displays the tkinter window and runs its mainloop   
        w = root.winfo_width()   
        h = root.winfo_height()   
        ws = root.winfo_screenwidth()   
        hs = root.winfo_screenheight()   
        root.geometry('%dx%d+%d+%d' % (w,h,ws/2-w/2,hs/2-h/2))   
        root.mainloop()   
           
    getLoads.boolDone = False   
    # The user has to confirm the selection (in the ask() function)   
    # to leave this loop   
    while not getLoads.boolDone:   
        sel()       # Selection of loads   
        ask()       # Confitmation of selection   
           
    return getLoads.listLoads   
   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# Writes dynamic data for the loads at selected buses to .dyr-file   
# Parameters:   
#       ibus - [Integer] The current bus number   
#       loadID - [String] ID for the current load   
#       dyrfile - [File] The .dyr-file to write data to   
#       dCON - [List] List of previously entered CON values   
# Returns:   
#       CONs - [List] List of entered CON vaules   
def loadData2Dyr(ibus, loadID, dyrfile, dCON):   
    f = dyrfile   
    # Labels for input window   
    texts = ['% large motors:',   
             '% small motors:',   
             '% transformer exciting current:',   
             '% discharge lighting:',   
             '% constant power:',   
             'Kp of remaning %:',   
             'Branch R:',   
             'Branch X:'   
             ]   
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    loadData2Dyr.CONs = []   
    # This command is run when the Done!-button is pressed   
    def cmdDone(event=None):   
        loadData2Dyr.CONs = []           # Entered CON values are stored in list CONs   
        error = False   
        # Checks if the input is correctly formatted   
        for i in range(8):   
            try:   
                if entries[i].get() == '':   
                    if i == 5:   
                        loadData2Dyr.CONs.append("%.5f" % float(1))   
                    else:   
                        loadData2Dyr.CONs.append("%.5f" % float(0))   
                else:   
                    loadData2Dyr.CONs.append("%.5f" % float(entries[i].get().replace(',','.')))   
                    if float(loadData2Dyr.CONs[i]) < 0.0: raise ValueError   
            except ValueError:   
                error = True   
                loadData2Dyr.CONs.append("%.5f" % float(0))   
                warning('warnENTRY',texts=[texts[i]])   
   
        # Validate % values   
        float_Sum = float(0)   
        for i in range(5):   
            float_Sum += float(loadData2Dyr.CONs[i])   
        if float_Sum > 100.0 or float_Sum == 0.0:   
            error = True   
            warning('warnSUM')   
   
        if not error:   
            # Write dynamics data on the following format:   
            # ibus 'MODEL' ID CON(J) to CON(J+7) /   
            for i in range(2):   
                if float(loadData2Dyr.CONs[i-2]) > (0.01, 0.05)[i]:   
                    warning('warnRX',texts=[texts[i-2]])   
            f.write(str(ibus) + " 'CLODBL' " + loadID + ' ')   
            for CON in loadData2Dyr.CONs:   
                f.write(CON + ' ')   
            f.write('/')   
            f.write('\n')   
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            root.quit()   
            root.destroy()   
       
    # Set up a tkinter window   
    root = Tkinter.Tk()   
    root.grid()   
    root.title('Enter data...')   
   
    frame = Tkinter.Frame(root)   
    frame.grid()   
   
    # Set up labels in the window   
    for i in range(8):   
        Tkinter.Label(frame,   
                      text=texts[i], justify=Tkinter.LEFT,   
                      anchor=Tkinter.W, width=25   
                      ).grid(column=0, row=i+1)   
   
    # Set up input entries   
    entries = []   
    for i in range(8):   
        entries.append(Tkinter.Entry(frame))   
        entries[i].grid(column=1,row=i+1)   
        entries[i].insert('end',dCON[i])   
   
    Tkinter.Label(frame,   
                  text='Enter data for load ' + loadID + ' at bus ' + str(ibus)   
                  ).grid(column=0, columnspan=2, row=0)   
    # Set up Done!-button       
    btnDone = Tkinter.Button(frame, text='Done', command=cmdDone)   
    btnDone.grid(column=0,columnspan=2,row=9)   
   
    # Makes the <Return>-key function as the Done!-button   
    for each in entries:   
        each.bind('<Return>', cmdDone)   
    btnDone.bind('<Return>', cmdDone)   
   
    # Display the tkinter window and run its mainloop   
    entries[0].focus_force()   
    root.update()   
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    w = root.winfo_width()   
    h = root.winfo_height()   
    ws = root.winfo_screenwidth()   
    hs = root.winfo_screenheight()   
    root.geometry('%dx%d+%d+%d' % (w,h,ws/2-w/2,hs/2-h/2))   
    root.mainloop()   
   
    return loadData2Dyr.CONs   
   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# Gets a list of all branches in case   
# Returns:   
#       listBranches - [List] A list containing a list of "from buses" and   
#                             matching lists of "to buses" and "circuit ID's",   
#                             excluding 3-widning transformers   
#                             listBranches = [[from],[to],[ID]]   
def getBranches():   
    ierr, listBranches = psspy.abrnint(-1,1,1,4,1,('FROMNUMBER','TONUMBER'))   
    ierr, listID = psspy.abrnchar(-1,1,1,4,1,('ID'))   
    listBranches.append(listID[0])   
   
    return listBranches   
   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# Ask the user to select branches for which to monitor currents   
# Parameters:   
#       listBranches - [List] A list of all branches in case   
# Return:   
#       listSelBranches - [List] A list of 'from buses' and corresponding 'to buses'   
#                                representing branches selected by the user   
def selBranches(listBranches):   
   
    #---------------------------------------SELECTION--------------------------------------------------   
    # The sel() function sets up a tkinter window where the user selects   
    # which branch relays to model dynamically for current monitoring   
    def sel():   
        selBranches.selections =[[],[],[]]   
        # Setup selection window   
        root = Tkinter.Tk()   
        root.grid()   
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        root.title('Select branch')   
   
        frame = Tkinter.Frame(root)   
        frame.grid()   
   
        Tkinter.Label(frame,   
                      text='Select braches where currents are to be monitored:'   
                      ).grid(row=0,column=0,columnspan=3)   
        #-------------------------The "From bus" list & button----------------------------   
        # Label Frame   
        lFrameFrom = Tkinter.LabelFrame(frame,text='From Bus:')   
        lFrameFrom.grid(column=0,row=1)   
   
        # Vertical Scrollbar   
        yScrollFrom = Tkinter.Scrollbar(lFrameFrom, orient=Tkinter.VERTICAL)   
        yScrollFrom.grid(column=1,row=0,sticky='n'+'s')   
   
        # List of "from buses"   
        fromlist = list(set(listBranches[0]))   # Removes duplicates from list   
        fromlist.sort()   
           
        lbFrom = Tkinter.Listbox(lFrameFrom,   
                                 activestyle='underline',   
                                 selectbackground='#000',   
                                 selectmode=Tkinter.SINGLE,   
                                 yscrollcommand=yScrollFrom.set,   
                                 width=25   
                                 )   
        lbFrom.grid(column=0,row=0)   
        yScrollFrom['command'] = lbFrom.yview   
   
        # Populate the from bus list   
        for each in fromlist:   
            lbFrom.insert('end',str(each) + ' ' + psspy.notona(each)[1])   
           
        # Select Button   
        def cmdFrom(event=None):   
            # Get current selection   
            selBranches.selFrom = int(lbFrom.get(lbFrom.curselection()).split(' ')[0])   
            tolist = []   
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            for i in range(len(listBranches[0])):   
                if listBranches[0][i] == selBranches.selFrom:   
                    tolist.append(listBranches[1][i])   
            tolist = list(set(tolist))   
            tolist.sort()   
            # Populate the to bus list   
            lbTo.delete(0,'end')   
            for each in tolist:   
                lbTo.insert('end',str(each) + ' ' + psspy.notona(each)[1])   
            btnTo.configure(state=Tkinter.NORMAL)   
            lbID.delete(0,'end')   
            btnID.configure(state=Tkinter.DISABLED)   
            lbTo.focus_force()   
   
        btnFrom = Tkinter.Button(frame,text='Select From Bus',command=cmdFrom)   
        btnFrom.grid(column=0,row=2,sticky='w'+'e')   
   
        #-------------------------The "To bus" list & button----------------------------   
        #  Label Frame   
        lFrameTo = Tkinter.LabelFrame(frame,text='To Bus:')   
        lFrameTo.grid(column=1,row=1)   
   
        # Vertical Scrollbar   
        yScrollTo = Tkinter.Scrollbar(lFrameTo,orient=Tkinter.VERTICAL)   
        yScrollTo.grid(column=1,row=0,sticky='n'+'s')   
   
        # List of "to buses"   
        lbTo = Tkinter.Listbox(lFrameTo,   
                               activestyle='underline',   
                               selectbackground='#000',   
                               selectmode=Tkinter.SINGLE,   
                               yscrollcommand=yScrollTo.set,   
                               width=25   
                               )   
        lbTo.grid(column=0,row=0)   
        yScrollTo['command'] = lbTo.yview   
   
        # Select button   
        def cmdTo():   
            # Get current selection   
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            selBranches.selTo = int(lbTo.get(lbTo.curselection()).split(' ')[0])   
            idlist = []   
            for i in range(len(listBranches[0])):   
                if (listBranches[0][i] == selBranches.selFrom and   
                    listBranches[1][i] == selBranches.selTo):   
                    idlist.append(listBranches[2][i])   
            idlist.sort()   
            lbID.delete(0,'end')   
            # Populate the ID list   
            for each in idlist:   
                lbID.insert('end',each)   
            btnID.configure(state=Tkinter.NORMAL)   
            lbID.focus_force()   
   
        btnTo = Tkinter.Button(frame,   
                               text='Select To Bus',   
                               command=cmdTo, state=Tkinter.DISABLED)   
        btnTo.grid(column=1,row=2,sticky='w'+'e')   
   
        #----------------------------The Circuit ID list & button---------------------------   
        # Label Frame   
        lFrameID = Tkinter.LabelFrame(frame,text='Circuit ID:')   
        lFrameID.grid(column=2,row=1)   
   
        # Vertical Scrollbar   
        yScrollID = Tkinter.Scrollbar(lFrameID,orient=Tkinter.VERTICAL)   
        yScrollID.grid(column=2,row=0)   
   
        # List of ID's   
        lbID = Tkinter.Listbox(lFrameID,   
                               activestyle='underline',   
                               selectbackground='#000',   
                               selectmode=Tkinter.SINGLE,   
                               yscrollcommand=yScrollID.set,   
                               width=11   
                               )   
        lbID.grid(column=0,row=0)   
        yScrollID['command'] = lbID.yview   
   
        # Select button   
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        def cmdID():   
            selBranches.selID = lbID.get(lbID.curselection())   
            boolFound = False   
            for i in range(len(selBranches.selections[0])):   
                if (selBranches.selFrom == selBranches.selections[0][i]   
                    and selBranches.selTo == selBranches.selections[1][i]   
                    and selBranches.selID == selBranches.selections[2][i]):   
                    boolFound = True   
                    break   
            if boolFound:   
                warning('warnBRANCH', texts=[str(selBranches.selFrom),   
                                             str(selBrances.selTo),   
                                             selBranches.selID   
                                             ]   
                        )   
   
            else:   
                lbTo.delete(0,'end')   
                btnTo.configure(state=Tkinter.DISABLED)   
                lbID.delete(0,'end')   
                btnID.configure(state=Tkinter.DISABLED)   
                # Append Selection to selections list   
                selBranches.selections[0].append(selBranches.selFrom)   
                selBranches.selections[1].append(selBranches.selTo)   
                selBranches.selections[2].append(selBranches.selID)   
   
            lbFrom.focus_force()   
   
        btnID = Tkinter.Button(frame,   
                               text='Select Circuit ID',   
                               command=cmdID, state=Tkinter.DISABLED)   
        btnID.grid(column=2,row=2,sticky='w'+'e')   
           
                                  
        #-------------------------------The "Done!" button-------------------------------   
        def cmdDone():   
            root.quit()   
            root.destroy()   
   
        btnDone = Tkinter.Button(frame,text='Done!',command=cmdDone)   
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        btnDone.grid(column=1,row=3)   
   
        # Make doubleclick and <Return>-key function as the selection buttons   
        # for their respective lists   
        lbFrom.bind('<Double-Button-1>', cmdFrom)   
        lbFrom.bind('<Return>', cmdFrom)   
        def testTo(event=None):   
            if btnTo.cget('state') == Tkinter.NORMAL:   
                cmdTo()   
        lbTo.bind('<Double-Button-1>', testTo)   
        lbTo.bind('<Return>', testTo)   
        def testID(event=None):   
            if btnID.cget('state') == Tkinter.NORMAL:   
                cmdID()   
        lbID.bind('<Double-Button-1>', testID)   
        lbID.bind('<Return>', testID)   
   
        # Display the tkinter window and run its mainloop   
        lbFrom.focus_force()   
        root.update()   
        w = root.winfo_width()   
        h = root.winfo_height()   
        ws = root.winfo_screenwidth()   
        hs = root.winfo_screenheight()   
        root.geometry('%dx%d+%d+%d' % (w,h,ws/2-w/2,hs/2-h/2))   
        root.mainloop()   
   
    #------------------------------------CONFIRMATION---------------------------------------------------   
    # The ask() function is run after branches have been selected   
    # to ask for user confirmation   
    def ask():   
        # Set up tkinter window   
        root = Tkinter.Tk()   
        root.grid()   
        root.title('')   
           
        # The curent selection is displayed as text   
        lFrameFrom = Tkinter.LabelFrame(root,text="From Bus:")   
        lFrameFrom.grid(column=0,row=0,sticky='w')   
        lFrameTo = Tkinter.LabelFrame(root,text="To Bus:")   
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        lFrameTo.grid(column=1,row=0,sticky='w')   
        lFrameID = Tkinter.LabelFrame(root,text="Circuit ID:")   
        lFrameID.grid(column=2,row=0,sticky='w')   
        root.rowconfigure(0, weight=1)   
        root.columnconfigure(0, weight=1)   
        root.columnconfigure(1, weight=1)   
        root.columnconfigure(2, weight=1)   
        for i in range(len(selBranches.selections[0])):   
            Tkinter.Label(lFrameFrom,   
                          text=str(selBranches.selections[0][i]) +   
                          ' ' + psspy.notona(selBranches.selections[0][i])[1]   
                          ).grid(column=0,row=i,sticky='w')   
            Tkinter.Label(lFrameTo,   
                          text=str(selBranches.selections[1][i]) +   
                          ' ' + psspy.notona(selBranches.selections[1][i])[1]   
                          ).grid(column=0,row=i,sticky='w')   
            Tkinter.Label(lFrameID,   
                          text=selBranches.selections[2][i]   
                          ).grid(column=0,row=i,sticky='w')   
            root.rowconfigure(i, weight=1)   
   
        # Set up Yes/No buttons   
        def cmdYes(event=None):         
            selBranches.boolDone = True   
            root.quit()   
            root.destroy()   
        def cmdNo(event=None):   
            selBranches.boolDone = False   
            root.quit()   
            root.destroy()   
        Tkinter.Label(root,   
                      text='Do you wont to monitor currents for these branches?'   
                      ).grid(column=0,columnspan=3,row=1)   
        btnYes = Tkinter.Button(root,text='Yes!',command=cmdYes)   
        btnYes.grid(column=0,row=2)   
        btnNo = Tkinter.Button(root,text='No!',command=cmdNo)   
        btnNo.grid(column=2,row=2)   
   
           
        btnYes.focus_force()   
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        # Use <Return>-key to confirm   
        root.bind('<Return>',cmdYes)   
        root.update()   
   
        # Display the tkinter window and run its mainloop   
        w = root.winfo_width()   
        h = root.winfo_height()   
        ws = root.winfo_screenwidth()   
        hs = root.winfo_screenheight()   
        root.geometry('%dx%d+%d+%d' % (w,h,ws/2-w/2,hs/2-h/2))   
        root.mainloop()   
           
    selBranches.boolDone = False   
    # The user has to confirm the selection (in the ask() function)   
    # to leave this loop   
    while not selBranches.boolDone:   
        sel()           # Select branches   
        ask()           # Confirm selection   
       
    return selBranches.selections   
   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# Writes dynamic data for the relays used to monitor currents, to the .dyr-file   
# Parameters:   
#       listSelBranches - [List] A list of branches to put relays on   
#       dyrfile - [File] The open .dyr-file to write data to   
def relayData2Dyr(listSelBranches, dyrfile):   
    f = dyrfile   
    # Default values   
    RS = '1'   
    ICONs = ['1','0',"'1'",'0','0',"'0'",'0','0',"'0'",'0','0',"'0'",]   
    CONs = ['5.0000','1.0000','2.0000','2.0000','3.0000','1.0000','4.0000',   
            '1.0000','5.0000','1.0000','6.0000','1.0000','1.0000','0.0000']   
   
    # Write dynamics data on the following format:   
    # ibus 'MODEL' jbus ID RS ICON(M) to ICON(M+11) CON(J) to CON(J+13) /   
    for i in range(len(listSelBranches[0])):   
        f.write(str(listSelBranches[0][i]) + " 'TIOCR1' " +   
                str(listSelBranches[1][i]) + ' ' +   
                listSelBranches[2][i] + ' '   
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                + RS + ' '   
                )   
        for each in ICONs:   
            f.write(each + ' ')   
        for each in CONs:   
            f.write(each + ' ')   
        f.write('/')   
        f.write('\n')   
       
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# Asks the user wether the generators should be modelled using default values or manually input the values   
# Returns:   
#       ans - [Boolean] True = Default, False = Manual   
def askDefault():   
    askDefault.ans = False   
   
    # Labels for input window   
    texts = ["T'do (>0):",   
              "T''do (>0):",   
              "T''qo (>0):",   
              "H, Inertia:",   
              "D, Speed Damping:",   
              "Xd:",   
              "Xq:",   
              "X'd:",   
              "X''d=X''q:",   
              "Xl:",   
              "S(1.0):",   
              "S(1.2):"   
              ]   
   
    defCONs = ['5.66000',   
               '0.60000E-01',   
               '0.10000',   
               '6.00000',   
               '0.00000',   
               '4.00000',   
               '2.50000',   
               '1.25000',   
               '1.00000',   
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               '0.87690E-01',   
               '0.10239',   
               '0.27420'   
               ]   
   
    askDefault.CONs = []   
    # Set up tkinter window   
    root = Tkinter.Tk()   
    root.title('')   
    root.grid()   
    frame = Tkinter.Frame(root)   
    frame.grid()   
    Tkinter.Label(frame, text='Use default values for generators?'   
                  ).grid(column=0,columnspan=3,row=0,sticky='w'+'e')   
   
    entries = []   
    for i in range(12):   
        Tkinter.Label(frame,   
                      text=texts[i],   
                      justify=Tkinter.LEFT, anchor=Tkinter.W,   
                      width=20).grid(column=0,row=1+i)   
        entries.append(Tkinter.Entry(frame))   
        entries[i].grid(column=1, row=1+i)   
        entries[i].insert('end',defCONs[i])   
        if 5 <= i <= 8: Tkinter.Label(frame,text=' × Xsource'   
                                      ).grid(column=2,row=1+i)   
    # Set up Yes/No buttons   
    def cmdYes(event=None):   
        askDefault.ans=True   
        askDefault.CONs=[]   
        for i in range(12):   
            try:   
                if entries[i].get() == '':   
                    askDefault.CONs.append("%.5f" % float(0))   
                else:   
                    askDefault.CONs.append("%.5f" % float(entries[i].get().replace(',','.')))   
                    if float(askDefault.CONs[i]) < 0.0: raise ValueError   
            except ValueError:   
                error = True   
                warning('warnENTRY',texts=[texts[i]])   
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        root.quit()   
        root.destroy()   
    def cmdNo(event=None):   
        askDefault.ans=False   
        askDefault.CONs=defCONs   
        root.quit()   
        root.destroy()   
    btnYes = Tkinter.Button(frame, text='Use for all generators', command=cmdYes)   
    btnYes.grid(column=0,row=13,sticky='w')   
    btnNo = Tkinter.Button(frame, text='Manual input for all generators', command=cmdNo)   
    btnNo.grid(column=1,columnspan=2,row=13,sticky='w')   
   
    # <Return>-key for Default input   
    root.bind('<Return>', cmdYes)   
    btnYes.focus_force()   
   
    # Displays the tkinter window and runs its mainloop   
    root.update()   
    w = root.winfo_width()   
    h = root.winfo_height()   
    ws = root.winfo_screenwidth()   
    hs = root.winfo_screenheight()   
    root.rowconfigure(0, weight=1)   
    root.rowconfigure(1, weight=2)   
    root.columnconfigure(0, weight=1)   
    root.columnconfigure(1, weight=1)   
    root.geometry('%dx%d+%d+%d' % (w,h,ws/2-w/2,hs/2-h/2))   
    root.mainloop()   
   
    return askDefault.ans, askDefault.CONs   
   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# Asks if the suer wishes to open the generated *.dyr-file in PSS/E   
# Parameters:   
#       dyrpath - [String] the path for the *.dyr-file   
def askOpenDyr(dyrpath):   
    root = Tkinter.Tk()   
    root.grid()   
    root.title('')   
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    frame = Tkinter.Frame(root)   
    frame.grid()   
   
    Tkinter.Label(frame,   
                  text='Load Dynamic Data into PSS/E?'   
                  ).grid(column=0,columnspan=2,row=0)   
   
    def cmdYes(event=None):   
        ierr = psspy.dyre_new(dyrefile=dyrpath)   
        root.quit()   
        root.destroy()   
    def cmdNo(event=None):   
        root.quit()   
        root.destroy()   
   
    btnYes = Tkinter.Button(frame,   
                            text='Yes!',   
                            command=cmdYes   
                            )   
    btnYes.grid(column=0, row=1)   
    btnNo = Tkinter.Button(frame,   
                           text='No!',   
                           command=cmdNo   
                           )   
    btnNo.grid(column=1, row=1)   
   
    # Displays the tkinter window and runs its mainloop   
    root.update()   
    w = root.winfo_width()   
    h = root.winfo_height()   
    ws = root.winfo_screenwidth()   
    hs = root.winfo_screenheight()   
    root.rowconfigure(0, weight=1)   
    root.rowconfigure(1, weight=1)   
    root.columnconfigure(0, weight=1)   
    root.columnconfigure(1, weight=1)   
    root.geometry('%dx%d+%d+%d' % (w,h,ws/2-w/2,hs/2-h/2))   
    root.mainloop()   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
# This is the main part of the script.   
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# The script is executed by calling above defined functions.   
def main():   
    try:   
        # User selects a .dyr-file where Dynamic Data will be written   
        dyrpath = getDyrFile()   
        print "-----------------------------------------------"   
        print "Dynamics data File: " + dyrpath   
        print "-----------------------------------------------"   
        f = open(dyrpath, 'w')   
   
        # Writes Dynamic Data for all generators in case   
        default, genCONs = askDefault()   
        main.warnXSOR = False   
        iterBuses(f, default, genCONs)   
        if main.warnXSOR:   
            warning('warnXSOR')   
        # Writes Dynamic Data for user selected loads   
        listLoads = getLoads()   
        dCON = []   
        for i in range(6): dCON.append('')   
        dCON.append('0.005')   
        dCON.append('0.025')   
        for i in range(len(listLoads[0])):   
            dCON = loadData2Dyr(listLoads[0][i], listLoads[1][i], f, dCON)   
        print "-----------------------------------------------"   
        print "CLODBL model will be used for the following loads:"   
        for i in range(len(listLoads[0])):   
            print("Bus: " + str(listLoads[0][i]) + ' ' +   
                  psspy.notona(listLoads[0][i])[1] + " ID: " + listLoads[1][i])   
        print "-----------------------------------------------"   
   
        # Writes Dynamic Data for relays used to monitor currents at   
        # user selected branches   
        listBranches = getBranches()   
        listSelBranches = selBranches(listBranches)   
        relayData2Dyr(listSelBranches, f)   
        print "-----------------------------------------------"   
        print "Currents will be monitored on the following branches:"   
        for i in range(len(listSelBranches[0])):   
            print(str(listSelBranches[0][i]) + ' ' + psspy.notona(listSelBranches[0][i])[1] +   
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                  " --> " +str(listSelBranches[1][i]) + ' ' + psspy.notona(listSelBranches[1][i])[1] +   
                  ". ID: " + listSelBranches[2][i]   
                  )   
        print "-----------------------------------------------"   
               
        f.close()   
   
        askOpenDyr(dyrpath)   
               
        terminateScript('done')   
    except SystemExit:      # If an error occures which causes the terminateScript-   
        pass                # function to run, the script will jump to here end.   
#-------------------------------------------------------------------------------------------------   
   
main()              # Runs the script   
print "Done!"       # Informs the user that the script has finished.   
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B Dynamisk data-fil för exempelnät 

30204 'GENSAL' 1  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.80000 0.50000 0.25000 0.20000 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 

30240 'GENSAL' 1  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.80000 0.50000 0.25000 0.20000 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 

31009 'GENSAL' 1  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.84520 0.52825 0.26413 0.21130 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 

31010 'GENSAL' 2  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.84520 0.52825 0.26413 0.21130 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 

31011 'GENSAL' 3  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.80000 0.50000 0.25000 0.20000 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 

31012 'GENSAL' 4  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.80000 0.50000 0.25000 0.20000 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 

35005 'GENSAL' 1  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.72000 0.45000 0.22500 0.18000 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 

35017 'GENSAL' 1  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.72000 0.45000 0.22500 0.18000 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 

35018 'GENSAL' 1  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.93120 0.58200 0.29100 0.23280 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 

35018 'GENSAL' 2  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.93120 0.58200 0.29100 0.23280 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 

35018 'GENSAL' 3  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.93120 0.58200 0.29100 0.23280 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 

35019 'GENSAL' 1  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.72920 0.45575 0.22788 0.18230 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 

35019 'GENSAL' 2  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.72920 0.45575 0.22788 0.18230 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 

35019 'GENSAL' 3  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.72920 0.45575 0.22788 0.18230 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 

35050 'GENSAL' 1  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.80000 0.50000 0.25000 0.20000 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 
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35157 'GENSAL' 1  5.66000 0.60000E-01 0.10000 6.00000 0.00000 0.72920 0.45575 0.22788 0.18230 

0.87690E-01 0.10239 0.27420 / 

35156 'CLODBL' 2  100.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00500 0.02500 / 

35172 'CLODBL' 1  0.00000 95.00000 0.00000 5.00000 0.00000 1.00000 0.00500 0.02500 / 

35173 'CLODBL' 1  0.00000 95.00000 0.00000 5.00000 0.00000 1.00000 0.00500 0.02500 / 

35175 'CLODBL' 1  0.00000 95.00000 0.00000 5.00000 0.00000 1.00000 0.00500 0.02500 / 

35176 'CLODBL' 1  0.00000 95.00000 0.00000 5.00000 0.00000 1.00000 0.00500 0.02500 / 

35178 'CLODBL' 1  0.00000 95.00000 0.00000 5.00000 0.00000 1.00000 0.00500 0.02500 / 

35008 'TIOCR1' 35013 1  1 1 0 '1' 0 0 '0' 0 0 '0' 0 0 '0' 5.0000 1.0000 2.0000 2.0000 3.0000 1.0000 

4.0000 1.0000 5.0000 1.0000 6.0000 1.0000 1.0000 0.0000 / 

35008 'TIOCR1' 35155 2  1 1 0 '1' 0 0 '0' 0 0 '0' 0 0 '0' 5.0000 1.0000 2.0000 2.0000 3.0000 1.0000 

4.0000 1.0000 5.0000 1.0000 6.0000 1.0000 1.0000 0.0000 / 
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C Python-script: Simulering enligt avsnitt 2.3.1 

import os   
d = os.getcwd()   
f = open(d+r'\input.txt','r')   
allLines = f.read().splitlines()   
f.close()   
   
# Voltage buses   
vBuses = []   
for each in allLines[0].split(','): vBuses.append(int(each))   
   
# .out-file   
outfile = allLines[1]   
   
# Faulty bus   
faultBus = int(allLines[2])   
   
# Disconnecting branch 1   
dcBrn1 = []   
tmp = allLines[3].split(',')   
for i in range(2): dcBrn1.append(int(tmp[i]))   
dcBrn1.append(tmp[2])   
   
# Disconnecting branch 2   
dcBrn2 = []   
tmp = allLines[4].split(',')   
for i in range(2): dcBrn2.append(int(tmp[i]))   
dcBrn2.append(tmp[2])   
   
# Setup plot channels   
psspy.delete_all_plot_channels()   
psspy.bsys(1,0,[0.0,0.0],0,[],2,vBuses,0,[],0,[])   
psspy.chsb(1,0,[-1,-1,-1,1,13,0])                   # Voltages   
ierr, listBranches = psspy.abrnint(-1,1,1,3,1,('FROMNUMBER','TONUMBER'))   
ierr, listID = psspy.abrnchar(-1,1,1,3,1,('ID'))   
listBranches.append(listID[0])   
for i in range(len(listBranches[0])):               # Currents   
    ierr, ival = psspy.rmodind(listBranches[0][i],   
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                               listBranches[1][i],   
                               listBranches[2][i],   
                               1, 'VAR'   
                               )   
    if ival != None:   
        ierr = psspy.var_channel((-1,ival),   
                                 "Current: " + str(listBranches[0][i]) +   
                                 "-" + str(listBranches[1][i]) +   
                                 ": " + listBranches[2][i]   
                                 )   
   
ierr, listBuses = psspy.aloadint(-1, 4, 'NUMBER')   
ierr, bID = psspy.aloadchar(-1, 4, 'ID')   
listBuses.append(bID[0])   
   
for i in range(len(listBuses[0])):                  # Motor speeds   
    ierr, ival = psspy.lmodind(listBuses[0][i],   
                               listBuses[1][i],   
                               'CHARAC','VAR'   
                               )   
    print listBuses[0][i], listBuses[1][i], ival, ierr   
    if ival != None:   
        psspy.var_channel((-1,ival+5),   
                          "LM Speed " + str(listBuses[0][i]) +   
                          ": " + listBuses[1][i]   
                          )   
        psspy.var_channel((-1,ival+10),   
                          "SM Speed " + str(listBuses[0][i]) +   
                          ": " + listBuses[1][i]   
                          )   
   
# Simulation   
psspy.strt(0,d+outfile)   
psspy.run(0, 0.5,0,1,1)   
psspy.dist_bus_fault(faultBus,1,0.0,[0.0,-0.2E+10])   
psspy.run(0, 0.65,0,1,1)   
psspy.branch_chng(dcBrn1[0],dcBrn1[1],dcBrn1[2],[0,_i,_i,_i,_i,_i],[_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])   
psspy.run(0, 0.9,0,1,1)   
psspy.branch_chng(dcBrn2[0],dcBrn2[1],dcBrn2[2],[0,_i,_i,_i,_i,_i],[_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])   
psspy.run(0, 2.0,0,1,1)   
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psspy.dist_clear_fault(1)   
psspy.branch_chng(dcBrn1[0],dcBrn1[1],dcBrn1[2],[1,_i,_i,_i,_i,_i],[_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])   
psspy.branch_chng(dcBrn2[0],dcBrn2[1],dcBrn2[2],[1,_i,_i,_i,_i,_i],[_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])   
psspy.bus_chng_3(faultBus,[1,_i,_i,_i],[_f,_f, 40.404,_f,_f,_f,_f],_s)   
psspy.run(0, 5.0,0,1,1)   
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D Spänningar och strömmar vid simulering av kortslutning på exempelnät 
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E Spänningar och strömmar vid simulering av kortslutning på exempelnät, inklusive 
spänningsregulatormodell SCRX 
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F Spänning och strömmar vid simulering av kortslutning på exempelnät, inverkan av ändringar i 
Branch R och Branch X 
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G Lösningsmetod för Lastflödesanalyser 

Ekvationerna grundas på kretslärans nodanalys och ges av följande uttryck [8]: 

𝑰 = 𝒀 ∙ 𝑽 (G.1) 

 

Där 𝑰 =  [
𝐼1

⋮
𝐼𝑛

] är strömmarna in i varje knutpunkt och 𝑽 = [
�̃�1

⋮
�̃�𝑛

] är spänningarna i varje 

knutpunkt. 𝒀 = [
𝑌11 ⋯ 𝑌1𝑛

⋮ ⋱ ⋮

𝑌𝑛1 ⋯ 𝑌𝑛𝑛

] kallas för en admittansmatris och byggs upp på följande 

vis: 

 Admittans består av konduktans 𝐺 och susceptans 𝐵. 𝑌 = 𝐺 + 𝑗𝐵. 

 Element på diagonalen, 𝑌𝑖𝑖, är summan av alla admittanser anslutna till knutpunkt 𝑖. 

 Element utanför diagonalen, 𝑌𝑖𝑗, är summan av alla admittanser anslutna mellan 

knutpunkterna 𝑖 och 𝑗. Om knutpunkterna 𝑖 och 𝑗 inte är (direkt) anslutna till varandra 

är 𝑌𝑖𝑗 = 0.0 + 𝑗0.0. Eftersom de flesta knutpunkter vanligtvis inte är anslutna till alla 

andra knutpunkter innebär detta att admittansmatrisen blir gles, vilket underlättar 

beräkningar och operationer som involverar matrisen. 

Ekvation (G.1) hade varit linjär om strömmarna 𝑰 var kända, vilket vanligtvis inte är fallet 

för majoriteten av knutpunkterna. Istället används följande uttryck: 

𝑺 = 𝑽 ∙ 𝑰∗ 

Där ∗ indikerar komplext konjugat. Strömmen in i knutpunkt 𝑘 kan då skrivas som [6]: 

𝐼𝑘
∗ =

�̃�𝑘

�̃�𝑘

⇒ 𝐼𝑘 = (
�̃�𝑘

�̃�𝑘

)

∗

= (
𝑃𝑘 − 𝑗𝑄𝑘

�̃�𝑘
∗

) (G.2) 

Kombinerat med Ekvation (G.1) fås följande uttryck för knutpunkt 𝑘: 

𝑃𝑘 − 𝑗𝑄𝑘

�̃�𝑘
∗

= ∑ 𝑌𝑘𝑖�̃�𝑖

𝑛

𝑖=1

 (G.3) 

Ekvation Fel! Hittar inte referenskälla. är den ekvation som löses i en lastflödesanalys. 

Eftersom den är olinjär och måste lösas för alla knutpunkter 𝑘 samtidigt är det lämpligt att 

använda numeriska metoder. I detta arbete har Newton-Raphson’s metod (N-R metoden) 

använts. 

N-R metoden utgår, som de flesta numeriska metoder, från en kvalificerad gissning av de 

okända variablerna. Gissningen kan vara en tidigare lösning som erhållits exempelvis 

genom lastflödesanalys av en annan situation i nätet eller genom tillämpning av någon 
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annan numerisk metod. Alternativt kan gissningen vara att alla spänningar är 1.0 per unit 

med vinkeln 0°. Alla okända variabler beräknas sedan, utifrån gissningen, med Ekvation 

(G.3). De beräknade värdena jämförs med angivna värden för respektive knutpunkt. Om 

skillnaden mellan beräknade och angivna värden är större än acceptabel tolerans beräknas 

hur mycket dessa värden måste ändras i förhållande till varandra genom att göra en första 

ordningens Taylor-utveckling av Ekvation Fel! Hittar inte referenskälla.. I matrisform 

resulterar det i följande ekvation: 

Δ𝒇 =  𝑱Δ𝒙 

Där Δ𝒇 innehåller hur mycket avvikelse som förekommer (i lastflöden anger den avvikelse i 

effekt Δ𝒇 = [
Δ𝑷
Δ𝑸

]), och Δ𝒙 (i lastflöden gäller 𝚫𝒙 =  [
Δ𝛉
Δ𝑽

]) anger hur stor korrigering, 

enligt 1:a ordning Taylor-utveckling, som behövs för att Δ𝒇 ska bli lika med noll. 𝑱 är 

Jacobimatrisen, en matris innehållande alla första ordningens partiella derivator av 𝒇 (𝑷 och 

𝑸) med avseende på 𝒙 (𝜽 och 𝑽) beräknade ur Ekvation (G.3). Detta itereras tills Δ𝒇 är lika 

med, eller tillräckligt nära, noll. [8] Samtidigt måste alla randvillkor vara uppfyllda. Rand-

villkor [10] är kopplade till lasternas och generatorernas karaktäristik och beskrivs mer i 

avsnitt 2.2.1 


