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Sammanfattning
Lastflödesberäkningar kan användas för att se om ett nät behöver byggas ut för att tillgodose en 
ökad belastning, hur mycket reaktiv effekt som behöver tillföras, eller för att se om ett givet nät 
klarar av bortfall av en ledning. Syftet med denna rapport är att presentera teorierna för 
lastflödesberäkningar. Dessutom ska en manual till simuleringsprogrammet Power World 
färdigställas.

Ledningens viktigaste förluster är genom: serieinduktans, shuntinduktans och resistans. Reaktiv 
effekt kan tillföras dels genom seriekondensatorer, för att motverka ledningens spänningsfall; och 
dels genom shuntkondensatorer för att kompensera för lastens behov av reaktiv effekt. En 
lindningskopplare ändrar transformatorns omsättning, vilket renderar i att spänningen i 
överföringsledet ändras. På varje ställe där ett elkraftnät förgrenar sig finns en skena.

För lastflödesberäkningar delar man upp skenorna i tre olika sorter: swing bus, lastskena och 
spänningskontrollerad skena. Vid beräkningarna beräknas först spänningen på en skena, och sedan 
beräknas spänningen på nästa skena beroende av den. I de flesta fall är Newton-Raphsons metod att 
föredra. Rapporten introducerar lastflödesberäkningar genom två genomgångna exempel. 
Särkopplat nät är en förenklad metod för lastflödesberäkningar. Beräkningsprogram använder de 
teorier för lastflöden som denna rapport presenterar, och kan ofta beräkna andra problem av 
elkraftteknisk karaktär. 

Summary
Load flow calculations can be used to find out if a new line is need to be built when the load is 
increasing, the need of reactive power, or demand the load if a single line in a grid fail. The aim of 
this report is to give an introduction of the theories for load flow calculations. Furthermore is a 
appendix included with a introduction to the simulation program Power World. 

The most important power losses for electrical powerlines is: series inductance, shunt inductance 
and resistance. Reactice power can be distributed by serie capacitors decreasing the impact of 
reactive power losses in the line; or by shunt capacitors for the load demand. The tap-changer 
changes the voltage of the transformer when the load is varying. A bus is a important part of the 
grid, found in every place where the grid branch off.

The buses are categorized in three types: swing bus, load bus and voltage controlled bus. The first 
part in the calculations is to determine the voltage of one bus. Next is the voltage of the second bus 
determine, depending on the voltage of the first bus. All the bus voltages in the system are 
depending on the others voltage. Newton-Raphsons method is preferred for load flow calculations. 
The report introduce load flow calculations with two examples. A simplification of load flow 
calculations is DC Power Flow. Software for are electric power calculations are using the theories 
mentioned in this report. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Nordens elnät består av en betydande mängd produktionsanläggningar samt miljontals 
konsumenter. Detta bidrar till stor komplexitet. Effekten produceras av i huvudsak 
synkrongeneratorer. Den nominella frekvensen i nätet är 50 Hz, vilken är den viktigaste parametern 
att vidhålla i hela det nordiska nätet.

I ett mindre elnät är det överföringsledningens termiska begränsningar samt spänningsfall som 
avgör för hur mycket effekt som kan överföras; men i stora, komplexa system är det istället 
dynamiska begränsningar hänförda till effektpendlingar som begränsar den överförda effekten.1

Behovet av lastflödesberäkningar kommer att öka, i och med att utvecklingen tenderar till att 
utveckla ett mer komplext elnät, samt att en ökad avreglering av marknaden genomförs. Detta leder 
till ett ökat behov av att kontrollera överföringar mellan olika bolag.2

Lastflödesberäkningar kan användas för att ge svar på följande frågor3:

• Behöver ett nät byggas ur för att tillgodose en ökad belastning?

• Hur mycket reaktiv effekt behöver tillföras för att tillgodose att spänningsfallet inte blir 
oacceptabelt?

• Kan nätet fortsätta leverera effekt även vid bortfall av en ledning?

Denna rapport kommer att behandla lastflödesberäkningar i ett givet, komplext nät.

1.2 Syfte och mål
Syftet med rapporten är att ge en introduktion till lastflödesberäkningar. Vidare ska en bilaga 
sammanställas beskrivande hur simuleringsprogrammet Power World används.

1.3 Problemställning
Inledningsvis ska rapporten kortfattat beskriva teorin kring lastflödesberäkningar. Två exempel ska i 
anslutning till detta visas. Ett exempel med Matlab-kod för dessa teorier ska preciseras. Vidare ska 
en manual för simuleringsprogrammet Power World färdigställas. 

1.4 Metod
Examensarbetet innehåller en teoridel, där en introduktion till beräkningsmetoderna för 
lastflödesberäkningar görs. Denna del grundar sig på en litteraturstudie, främst av boken ”Power 
System – Analysis and design” (2008) Glover, Sarma, Overbye. Vidare exemplifieras teorin med 
lastflödesberäkningar i programspråket Matlab samt simuleringar i programmet Power World.

1 Power System – Analysis and design (2008). Glover, Sarma, Overbye.
2 Power System – Analysis and design (2008). Glover, Sarma, Overbye
3 Power systems load flow studies (2009) Keyhani

1
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1.5 Avgränsning
Rapporten begränsas till trefassystem. Vidare behandlas endast lugndriftstillstånd, det vill säga att 
inga kortslutningar föreligger, systemet har symmetrisk trefasspänning, och antas vara likfasigt 
belastat, samt att insvängningsförlopp har avklingat. Lindningskopplarnas inverkan försummas.
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2. Transmission av elektrisk effekt

2.1 Relativa storheter
Per unit representation används för att uttrycka storheter som effekt, spänning och ström i ett givet 
basvärde. Detta underlättar beräkningarna. Enheten är pu.

periodnät= kvantitet
basvärde av kvantitet

Exempelvis då 20 kV utgör spänningsbas, och 18 kV spänning föreligger; blir det relativa värdet 
18/20=0,9 pu. Tillverkare för tex transformatorer anger ofta värden för impedans uttryckta i relativa 
storheter.

2.2 Fysiska egenskaper hos ledningar
Ledningens viktigaste egenskaper kan sammanfattas som:

• Resistans

• Serieinduktans

• Shuntinduktans

• Övriga egenskaper

2.2.1 Resistans
Resistansen hos ledningen, vid given temperatur, beräknas som1:

R= l
A

där ρ är en materialkonstant beroende av de resistiva egenskaperna, l betecknar ledningens längd 
och A står för ledningsarean. 

2.2.2 Serieinduktans
Seriereaktansen, eller längdsinduktans, tecknas i det generella fallet som

X =2 fL

där ω är nätets vinkelfrekvens och L är ledningens induktans, vilken beräknas som:

L12=2⋅10−7 ln 
D2

D1
  

Induktansen beror av att ledaren känner av dess egen induktans, både beroende på fysiska 
egenskaper hos ledaren, samt de induktanser som finns av andra ledare av samma fas. Då lägre 
serieinduktans önskas kan flera ledare användas för samma fas. Om tex två ledare används, kallas 
det för duplex. Verkan av serieinduktansen är att ett spänningsfall erhålls i ledningen.

1 Power System – Analysis and design (2008). Glover, Sarma, Overbye.

3



TNXC10 Examensarbete Anders Wårdenius

2.2.3 Shuntinduktans
Shuntinduktansen, eller tvärsinduktansen, beror på att varje enskild fasledare känner av 
magnetfältet från de andra faserna.

Shuntinduktansen tecknas som2: 

X L=4 f⋅10−7⋅ln
Deq

DSL

där DSL är medelvärdet på radien mellan fasledarna och Deq är medelvärdet av avståndet mellan 
fasledarna.

Medelavståndet mellan fasledarna beräknas som:

Deq=
3d abd bc d ac

där dab är avståndet mellan fas a och bas.

Shuntinduktansen bidrar till ett spänningsfall i ledningarna.

Medelvärdet på radien mellan fasledarna erhålls oftast ur tabell. Således minskar shuntinduktansen 
med minskat avstånd mellan fasledarna. För att erhålla samma induktans för alla fasledare, låter 
man dessa utefter ledarens längd byta positioner, så att symmetrin i nätet så långt som möjligt 
bibehålls. Detta kallas för skruvning.

2.2.4 Kapacitans
Alla ledningar har en kapacitans, beroende på det elektrostatiska fältet mellan fasledaren och jord, 
samt mellan fasledaren och de andra fasledarna. Kapacitansen uttrycks som3:

C= 2
ln Deq /r 

[F/m]

där Deq är det ekvivalenta fasavståndet, r är radien, och ε dielektricitetstal. 

Kapacitansen hos ledningar bör främst beaktas vid inkoppling av tomgående ledningar, då en 
inkopplingsströmstöt kan erhållas, beroende på den kapacitivt generade strömmen i ledningen:

I c=2 fC U f  [A]

De kapacitiva förlusterna förekommer alltså även när ledningen är obelastad. Kapacitiva förluster 
kan försummas för ledningar upp till 30 kV.4

Kapacitansen i ledningarna bidrar även till generering av reaktiv effekt, vilket är till gagn för nätet. 
Den totala tillförda effekten uttrycks som5:

QC3=C U H
2  [VAr]

2.2.5 Övriga egenskaper hos ledningar
Förluster beroende på det elektrostatiska fältet förekommer. De kallas för koronaförluster, och ökar 
med ökad fuktighet i luft. Då koronaförlusterna beror av den elektriska fältstyrkan ökar dessa med 

2 Power System – Analysis and design (2008). Glover, Sarma, Overbye.
3 Power System – Analysis and design (2008). Glover, Sarma, Overbye.
4 Elektrisk Kraftnät (1987) Stenborg.
5 Power System – Analysis and design (2008). Glover, Sarma, Overbye.
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ökande spänning. Koronaförluster kan därför i de flesta fall försummas för ledningar med en 
nominell spänning under 100 kV.6 Hänförd till resistansen finns även den så kallade skin-effekten, 
vilken är en frekvensberoende resistans beroende på strömförträngningar från ytan.

2.3 Reaktiv effektkompensering
I kapitel 2.2 omnämndes transmissionsledarnas induktiva egenskaper, vilka bidrar till ett 
spänningsfall i ledningarna. För att kompensera för detta kan så kallade seriekondensatorer kopplas 
in på nätet. För näten med de högsta spänningsnivåerna är det primära syftet med 
seriekondensatorer att verka stabilitetsförbättrande.7 I avsnitt 2.2.4 nämndes att ledningarna på 
grund av sin kapacitans genererar reaktiv effekt, vilket är fördelaktigt, förutom vid de enstaka 
tillfällen då ledningen är sparsamt belastad.

Som bekant har lasten ett behov av reaktiv effekt. Detta kan kompenseras genom reaktiv effekt 
tillförd från8:

• Shuntkodensatorer

• Övermagnetiserade synkron- motorer respektive generatorer.

Det förstnämnda sättet är det förhärskande. 

2.4 Lindningskopplare
I ett nät ändras spänningen beroende på belastning. Ett sätt att motverka denna spänningsändring är 
transformatorerna försedda med lindningskopplare, som beroende på spänningen, ändrar 
transformatorns omsättning. Stegen är vanligtvis 1-1,7 %.9 Spänningen i överföringsledet kan hållas 
inom vissa riktvärden, medan en exakt spänningshållning är önskvärd vid distribution till kund.

2.5 Skena
Ett viktigt begrepp är skena, på engelska benämnd bus. På varje ställe där elektriska nät förenar sig 
finns en skena. Likaså förekommer skenor vid generering och laster. Till en skena kan exempelvis 
kopplas reaktorer, generatorer och ledningar. Det gemensamma för de komponenter som är anslutna 
till skenan är att de har samma potential. 

2.6 Admittans
Impedansen hos en ledning består av de resistiva och reaktiva bidrag, som har beskrivits i 2.2.1- 
2.2.5. Impedansen tecknas som Z=R + jX. 

Den viktigaste storheten för att vidta lastflödesberäkningar är dock admittansen, betecknad med Y.

Y=G+jB

G benämns konduktans och är reciprok med resistansen. B benämns susceptans. Både Y, G och B 
har enheten siemens, förkortat S. Admittansen förhåller sig till impedansen Z enligt:

6 Elkrafthandboken Elkraftsystem 2 (1997)
7 Elkraftsystem del 2 (1997) Stenborg
8 Elkrafthandboken Elkraftsystem 2 (1997)
9 Elkrafthandboken Elkraftsystem 2 (1997)
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Y = 1
Z

En viktig beståndsdel i lastflödesberäkningar är admittansmatrisen, som består av data för ledningar 
och transformatorer. Admittansmatrisen består av n x n element, där n står för antalet skenor i nätet. 
För ett nät med två skenor tecknas admittansmatrisen, vanligtvis kallad Ybus:

Y =[Y 11 Y 12

Y 21 Y 22]
De diagonala elementen, består av summan av admittansen anslutna till skena.  Exempelvis består 
Y11 av admittanser anslutna till skena 1. De icke-diagonala elementen består av summan av 
admittanser anslutna mellan skenor, exempelvis består Y12 av admittanser anslutna mellan skena 1 
och 2. Då två skenor inte är anslutna till varandra, blir värdet i admittansmatrisen noll. I stora 
system är det vanligt förekommande, vilket också underlättar beräkningarna.
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3. Lastflödesberäkningar

3.1 Introduktion
De storheter man avser att beräkna i en lastflödesberäkning är exempelvis nodspänning, grenström, 
effektförluster, reaktiv generatoreffekt, effekt i grenar och effekt vid utjämningsskenan. Indata är 
nät-toplogi och parametrar. Figur 1 illustrerar detta. För att vidta lastflödesberäkningen används 
förenklade modeller. Exempelvis består en modell av generator och två skenor. Skenorna kallas 
även noder. Mellan skenorna går distrubutionsledningar. Till den bortre skenan är lasten ansluten. 

I mer ingående beräkningsexempel innehåller modellen ett flertal skenor, generatorer och anslutna 
laster.
Följande olika sorters skenor, bus, förekommer i beräkningarna:

● Swing bus: I varje modell finns en swing bus. Det är referensskenan, där spänningen är 1 pu 
och fasvinkeln 0°. Även kallad utjämningsskena.

● Load bus: avgiven effekt P och Q från denna skena utgör indata för beräkningarna. Kallas 
även lastskena.

● Voltage controlled bus: spänningskontrollerad skena, oftast där generator eller 
shuntkondensatorer är tillkopplade. Aktiv effekt och skenspänningen är indata. Reaktiv 
effekt och fasvinkel beräknas. 

Fig 1. Blockschema över lastflödesberäkning

3.2 Generell beräkningsmetod
Vid lastflödesberäkningar används ett upprepat beräkningsförfarande. Det går till så att man startar 
beräkningen, genom att sätta skenspänningen hos swing bus till noll, och fasvinkeln till noll. Detta 
kallas för flat start, och ger i de flesta fall ett gott resultat.10 Den framräknade skenspänningen 
används sedan för att beräkna skenspänningen hos övriga skenor. Ett beroende uppstår således 
mellan skenspänningen i samtliga noder.

Då alla skenspänningarna är beräknade, görs ett varv till, där nya beräkningar vidtas. Detta kallas 
för iterativa beräkningar. Desto fler varv som görs, desto större noggrannhet erhålls. Att 
10 Electric machinery and power system fundamentals (2002) Chapman

7
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beräkningen mot slutet går allt närmare ett exakt värde kallas för konvergens. Noggrannheten 
specificeras av toleransnivån som sätts i början av beräkningen. Efter varje varv jämförs den senast 
beräknade skenspänningen med den tidigare. Om skillnaden i beräkningarna är mindre än 
toleransnivån, antas beräkningen vara nöjaktig och avbryts. 

3.3 Newton-Raphsons metod
De förhärskande metoderna för lastflödesberäkningar är Newton-Raphsons metod respektive 
Gauss-Seidels metod. Newton-Raphsons metod fungerar så att ett startvärde antas, x0, vilket 
uppskattas inte lika allt för långt till ekvationens lösning. Därefter beräknas ett värde x1 vilket är en 
bättre skattning till lösningen. Metoden itereras:

xn1= xn−
f  xn
f ' xn

;n=0,1 ,2 ...

I användning av lastflödesberäkningar är Newton-Raphons metod att föredra, då den dels 
konvergerar fortare, samt ger konvergens i beräkningar där Gauss-Seidel inte skulle ha gjort det.11

3.4 Beräkningsmetoder för olinjära lastflödesberäkningar
Lastflödesberäkningarna huvudekvationer härleds på följande vis:

I i=∑
n=1

N

Y i⋅nV n

V i=∣V i∣e
j1

S i=Pi jQ i= I i=V i=∣V i∣e
j 1∑

n=1

N

V n Y i⋅n

P i=∑
n=1

N

∣V i V n Y i⋅n∣cos i⋅n−ni

Qi=−∑
n=1

N

∣V iV n Y i⋅n∣sin i⋅nn−i

Vilket renderar i lastflödesberäkningarnas huvudekvationer:

P2=∣V 2∣
2 G22∣V 2 V 1Y 21∣cos211−2

Q2=−∣V 2∣
2 B22−∣V 2 V 1 Y 21∣sin211−2

Observera att ekvationerna är olinjära. Då behöver systemet approximeras till en linjär ekvation 
med hjälp av jakobianen12 J:

11 Power System – Analysis and design (2008). Glover, Sarma, Overbye.
12 Power System – Analysis and design (2008). Glover, Sarma, Overbye.
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J=[
∂ f 1

∂ x1
...

∂ f 1

∂ xn

...
∂ f k

∂ xk
...

∂ f n

∂ x1
..

∂ f n

∂ xn

]
x  p1=x  p− J−1x  p⋅f x  p

På grund av ledningens fasvridning beroende av induktansen erhålls uttrycket för admittansen:
Y ij=∣Y ij∣arg Y ij =∣Y ij∣cosijsinij =Gij jBij

3.5 Exempel på lastflödesberäkning

Fig 2. Schema över exempel 3.5
Exemplet behandlar en lastflödesberäkning, där Gauss-Seidels metod tillämpas. Exemplet består av 
ett trefas-nät, uttryckt i enfas-framställning. Det illustreras av figur 2. Periodnät används, och basen 
för beräkningen är 100 MVA. Admittansmatrisen Y för skenan uttrycks som:

Y =[Y 11 Y 12

Y 21 Y 22]
där diagonalelementen anger summan av admittanser anslutna till skenan, exempelvis anger Y11 

admittanserna anslutna till skena 1. Övriga element anger summan av admittanserna anslutna 
mellan skenorna, i exemplet Y12 admittanser anslutna mellan skena 1 och 2. Ledningens impedans är 
angiven till Z= 0,02 + j0,06, då beräknas Y12 till:

Y 12=
1
Z
= 1

0,02 j0 ,06
=5− j15

Y11= 5 – j15 – j0,05 = 5 – j14,95

där vi alltså har beräknat admittansen ansluten till skena 1. Att 0,05 subtraheras beror på den 
kapacitiva genereringen. På samma sätt beräknas

9

G j0,05

swing

Z=0,02+j0,06

j0,05 Y
C
=j0,25S=1+j0,5 pu

1 2



TNXC10 Examensarbete Anders Wårdenius

Y22= 5 – j15 – j0,05 – j0,25 = 5 – j14,7 

Vidare ger:

V=ZI   och

Y = 1
Z

YV=I

skrivet på matrisform:

[Y 11 Y 12

Y 21 Y 22][V 1

V 2]=[ I 1

I 2]
Y 21V 1Y 22V 2=I 2

som skrivs om för att uttrycka V2 som: 

V 2=
1

Y 22
 I 2−Y 21V 1

Strömmen I är ännu okänd. Den erhålls ur den komplexa skenbara effekten S=VI*

I *= S
V → I= S *

V *

vilket renderar i det slutgiltiga uttrycket: 

V 2=
1

Y 22


S2
*

V 2
*−Y 21V 1

Då periodnät används, och skena nr 1 är swingbus, är V1 1ej0º. Likaså är även V
2 
1ej0º  i första 

iterationen. Skena 2 är lastskena. Med numeriska värden insatta erhålls efter första iterationen: 

V 2
1= 1

5− j14 ,7
1− j0 ,5

1− j0
−5− j15 1 j0 =−0,9671 j0 ,0568

V 2
2=−0,3621− j0 ,2215

V 2
3=0,3294 j0 ,0586

3.6 Exempel på lastflödesberäkning

3.6.1 Inledning till exemplet 3.6

Fig 3. Schema över exempel 3.6

10
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För att erhålla ett noggrannare resultat används i detta exempel Newton-Raphons metod. Exempel 
3.5 hade likväl kunnat beräknas på samma sätt som 3.6. Detta exempel består av last, ansluten till 
skena 2. Den är förbunden via en ledning till skena 1, utjämningsnoden, vilken är ansluten till en 
generator. Schemat redovisas i figur 3. Ledningen har både resistans och reaktans. Lasten är 
komplex. 

Y=0,396 + j3,96 S 

vilket ger admittansmatrisen:

Y =[Y 11 Y 12

Y 21 Y 22]=[ 0,396− j3 ,96 −0.396 j3 ,96
−0,396 j3 ,96 0,396− j3 ,96 ]

3.6.2 Beräkningar av exempel 3.6
Beräkningen startas med lastflödesekvationen: 

P2=∣V 2∣
2 G22∣V 2 V 1 Y 21∣cos 211−2

Y21 = -0,396 +j0,396 = 3,98e1,6705

Effekten P2 i utmaningsändan är given till -0,6 MW, negativt tecken då effekten matas ut. δ1, 

fasvinkeln vid inmatningsänden, antas vara 0, och spänningen V1 1 pu, enligt tidigare resonemang 
om flat start. 
Okända är spänningen V2 och fasvinkeln δ2, båda vid utmaningsänden. G22 och Y21 redovisas ovan. 
Detta uttryck erhålls då:

P2=∣V 2∣
2 0,3963,98∣V 2∣cos 1,6705−2=−0,6

och motsvarande uttryck för den reaktiva effekten:

Q2=3,96∣V 2∣
2−3,98∣V 2∣sin 1,6705−2=−0,3

∣V 2∣
 och 2

 ansätts som exakta värden.

Avvikelsen mellan det exakta värdet och värdet i första iterationen är ∣V 2∣
0=∣V 2∣

−∣V 2∣
0

samt det samma för vinkeltalet:

2
0 =2

−2
0

P2∣V 2∣
 ,2

=P 2∣V 2∣
0∣V 2∣

0  , 2
0 2

0 ≈−0,6

Från den övre ekvationen kan alltså utläsas att den avgivna effekten är proportionell mot 
spänningen och fasvinkeln, båda i utmatningsänden. Beroendet tecknas sedan som att effekten är 
proportionell mot första iterationens värde av spänningen adderat med differensen mellan första 
iterations värde och det exakta värdet. Därefter följer detsamma för fasvinkeln.

−0,6 ≈ P2∣V 2∣
0 ,2

0 ∣V 2∣
0  ∂P2

∂V 2
 2

0 ∂V 2

∂2

På samma sätt erhålls för den reaktiva effekten:

11
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−0,3≈ Q 2∣V 2∣
0 ,2

0 ∣V 2∣
0  ∂Q2

∂V 2
 2

0 ∂Q2

∂2

Vidare:

∣V 2∣
0 ∂Q2

∂∣V 2∣
2

0 ∂Q2

∂2
=−0,3−Q 2∣V 2∣

0 ,2
0=Q 2

0

∣V 2∣
0 ∂P2

∂∣V 2∣
2

0 ∂ P2

∂2
=−0,6−P2∣V 2∣

0 ,2
0=P2

0

Vilket slutligen renderar i:

[ ∂P2

∂2

∂ P2

∂∣V 2∣
∂Q2

∂2

∂Q2

∂∣V 2∣
][ 2

0

∣V 2∣
0 ]=[P2

0

Q2
0 ] (1)

Jakobianens element beräknas, som vid första iterationen ger:

∂P2

∂2

0

=∣V 2 V 1Y 21∣cos21 med insatta värden 3,96 pu

∂ P2

∂∣V 2∣
= ∂
∂2

0
∣V 2∣

2G22∣V 2V 1 Y 21∣cos 211−n med insatta värden 0,396 pu

∂Q2

∂2
= ∂
2

−∣V 2 V 1Y 21∣sin 211−n med insatta värden -0,396 pu

∂Q 2

∂∣V 2∣
= ∂
∂∣V 2∣

−∣V 2∣
2 B22−∣V 2V 1Y 21∣sin 211−n med insatta värden 3,96 pu

Detta insätts i ekv (1):

[ 2
0

∣V 2∣
0 ]=[ 3,96 0,396

−0,396 3,96 ]
−1

[−0,6
−0,3]=[−0,1425

−0,09 ]
För att erhålla svaret från första iterationen beräknas då:

2
1 =0−0,1425=−0,1425 rad

∣V 2∣
1=1−0,09=0,91 pu

Dessa siffror används i nästa iteration. Efter tre iterationer erhålls:

2
3 =−0,1617

∣V 2∣
3=0,8853

3.6.3 Simulering av exempel 3.6 i Power World
Med hjälp av beskrivningen i Bilaga 2 byggs nätmodellen enligt figur 3 upp. Generatorns effekt är 
godtycklig, då den är kopplad till swing bus. Lastens effekt är 0,6 MW resp 0,3 MVAr. Programmet 
avrundar siffrorna. Antalet decimaler på spänningsindikatorerna är ökat. Spänningsnivån är 

12



godtycklig, och väljs här till 10 kV. Resultatet syns i figur 4.

Simuleringen i Power World ger spänningen V2 0,9991 pu vilket inte överensstämmer med det 
beräknade 0,8853 pu. Då det senare värdet stämmer överens med beräkningarna i Bilaga 1, antar jag 
att detta är det riktiga värden, och att någon av de olika parametrarna i programmet Power World 
inte är riktigt inställd.

Fig 4. Simulering av exempel 3.6 i PowerWorld
Spänningsindikatorerna väljs att ha enheten pu.

3.7 Resultatet av lastflödesberäkning
I de båda exemplen har lastflödesberäkningarna gett sitt svar bestående av spänningen i 
utmaningsänden. Med hjälp av denna kan strömmen beräknas, enligt formel given i 3.5. De aktiva 
och reaktiva förlusterna härleds också till spänningsfallet. Med hjälp av den erhålla spänningen i 
utmaningsänden kan dessa beräknas enligt formler givna i 2.2. 

Då, till skillnad från de genomgångna exemplen, effekten i utmatningsänden inte varit känd, men 
däremot spänningen i utmatningsänden, kan man givet spänningen beräkna hur mycket aktiv och 
reaktiv effekt som kan tas ut. Alternativt kan spänningen och effekten i utmaningsänden vara given, 
och utifrån detta den erforderliga spänningen i inmatningsänden beräknas för att tillgodose 
belastningen.

3.8 Särkopplat nät
Särkopplat nät är en förenkling som tillämpas vid lastflödesberäkningar. Utifrån detta kan 
ytterligare en förenkling vidtas, vilken förklaras här. Den engelska termen lyder DC Power Flow, 

13
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vilket således ej bör sammanblandas med högspänd likspänning.

Följande förenklingar görs13:

• Alla nodspänningar är vid starten av beräkningen 1 pu. 

• Transmissionsledningen betraktas som endast induktiv, dvs dess resistans försummas. 
Fasvinkeln för transmissionsledningen antas vara 90º.

• Fasvinkelskillnaden mellan spänningarna i systemet antas liten.

Tillkortakommandet hos beräkningar med DC Power Flow är att endast en approximation till 
lastflödet erhålls, med en noggrannhet beroende på systemets komplexitet. 

Till trots är dessa förenklingar ofta vedertagen, exempelvis för att erhålla ett estimat på 
spänningsnivåer att använda i tidigare nämnda, mer exakta, beräkningar.14 

3.9 Förlustsummeringsmetoden
Förlustsummeringsmetoden är lämpad för studium av effekter, spänningsfall och förluster i enkla 
nät, helst ogrenade. Där belastningen är känd, är strömmarna i nätet nästintill proportionella mot de 
angivna effekterna. I nätet presenterat i figur 5 kan man, om belastningarna och spänningen U3 är 
given, räkna ut spänningen U1. 

Fig 5. Illustration av förlustsummeringsmetoden
Om belastningarna, och spänningen U1 istället är kända, kan ett värde på U3 ansättas. Vid U1 gäller 
då följande ekvation:

P= P2 +P3 + ΔP1 + ΔP2

samt densamma för den reaktiva effekten.

För större nät är dock denna metod olämplig att använda.15 Istället bör de tidigare beskrivna sätten 
komma i fråga.

13 Electrical power systems essential (2009) Schavemaker, Sluis.
14 Power System – Analysis and design (2008). Glover, Sarma, Overbye
15 Elektrisk Kraftnät (1987) Stenborg
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3. 10 Beräkningsprogramvaror för lastflöden
En beräkningsprogramvara underlättar beräkningar av lastflöden. Ofta kan programvaran beräkna 
andra problem av elkraftteknisk litteratur, exempelvis16:

• Lastflöden

• Stabilitet

• Kortslutningsberäkningar

• Transientanalys

Program för stabilitetsanalys kombinerar lastflödes- och maskinberäkningar, för att bedöma hur 
generatorer behåller synkronismen under rådande förändringar i nätet. 17 Beräkningsprogramvarorna 
använder beräkningsmetoder som tidigare har förevisats i denna framställning. De kan ofta även 
göra förenklade beräkningar med användning av särkopplat nät.

Utvecklingen med ständigt ökande datakraft gör det möjligt att beräkna stora system, med upptill 
100 000 skenor.18 Beräkningsprogrammen kan också ta med ekonomiska hänseenden, exempelvis 
kostnader för produktion av elektrisk effekt, i lastflödesberäkningar. 

16 Power System – Analysis and design (2008). Glover, Sarma, Overbye
17 Power System – Analysis and design (2008). Glover, Sarma, Overbye
18 Power System – Analysis and design (2008). Glover, Sarma, Overbye
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4 Analys och diskussion
Genom att vidta reaktiv effektkompensering kan, i ett givet nät, lasten ökas och spänningsfallet 
minskas. Ett bra sätt att beräkna behovet av den reaktiva effektkompenseringen är genom 
lastflödesberäkningar. Noteras bör också, är att de modeller som finns av elkraftnät och som ligger 
till grund för lastflödesberäkningarna, är komplexa, och inte alltid har den tillförlitlighet man kan 
önska.

5 Slutsats
För vidare studier bör lindningskopplarnas påverkan på lastflödena i ett elkraftsystem granskas. 
Lindningskopplarna påverkar lastflödena, genom att omsättningen, och således spänningen ändras. 
Detta renderar i att spänningen på punkter efter den lindningskopplarförsedda transformatorn 
ändras. För att få mer exakta lastflödesberäkningar bör nogrannare nätmodeller användas. En 
slutsats som kan dras, är att handräkning av större system snabbt blir ohanterlig. Därför är 
beräkningsprogramvaror ett bra hjälpmedel.

16
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Bilaga 1 Lastflödesberäkningar med hjälp av MatLab
För att beräkna lastflöden kan MatLab användas. Denna kod beräknar exempel 3.6. Flat start 
tillämpas.

n_bus=2;
swing_bus=1;
acc_fac=1.3;
 
% Sätt spänningskontrollerad skena. Den saknas.
 
gen_bus = [0 0 0 0];
 
% Skapa admittansmatrisen
Ybus = [0.396-j*3.96 -0.396+j*3.96 ; -0.396+j*3.96 0.396-j*3.96 ];
 
%Initiera källorna för reaktiv och aktiv effekt
P(2) = -0.6;
Q(2) = -0.3;
 
 
%Initiera spänningen på swing bus
for ii = 1:n_bus
Vbus(ii) = 1;
end
 
% sätt konvergenskriterie, dvs noggrannheten
eps = 0.0001;
 
%initiera räknaren
n_iter = 0;
 
% se till att den inte fastnar
 
for iter = 1:100
    n_iter = n_iter+1;
    
    Vbus_old = Vbus;
    
% uppdatera spänningen
for ii = 1:n_bus
    
    % hoppa över swing bus
    if ii ~= swing_bus
        
    % om det är spänningskontrollerad skena
    if gen_bus(ii)
        temp = 0;
        for jj = 1:n_bus
        temp = temp + Ybus(ii,jj) * Vbus(jj);
    end
    temp = conj(Vbus(ii)) * temp;
    Q(ii) = -imag(temp);
    end
    
% beräkna den uppdaterade spänningen på skena 'ii'
temp = 0;
for jj = 1:n_bus;
    if ii ~= jj
        temp = temp - Ybus(ii,jj) * Vbus(jj);
    end
    
end



 
% Addera spänningen som tillkommer i noden
temp = (P(ii) - j*Q(ii)) / conj(Vbus(ii)) + temp;
 
% Erhåll det uppdaterade estimatet hos Vbus 'ii'
Vnew = 1/Ybus(ii,ii) * temp;
 
%Skapa en accelererande faktor
Vbus(ii) = Vbus_old(ii) + acc_fac * (Vnew - Vbus_old(ii));
 
%om det är en spänningskontrollerad skena, uppdatera spänningen
if gen_bus(ii)
    Vbus(ii) = Vbus(ii) * abs(Vbus_old(ii)) / abs(Vbus(ii));
end
end
end
 
%jämför den gamla och nya uppskattningen av spänningen
test = 0;
for ii = 1:n_bus
    %jämför de reela delarna
    if abs( real(Vbus(ii)) - real(Vbus_old(ii)) ) > eps
        test = 1;
    end
    
    %jämför de imaginära delarna
    if abs( imag(Vbus(ii)) - imag(Vbus_old(ii)) ) > eps
        test = 1;
    end
end
 
%Erhölls konvergens?
if test == 0
    break;
end
end
 
%uppnåddes maximala antalet iterationer?
if iter == 100
    disp('maximala antalet iterationer föreligger')
end
 
%Visa resultaten
for ii = 1:n_bus
    mag = abs(Vbus(ii)), phase = angle(Vbus(ii));
    str = ['Spänningen på skena ' int2str(ii) ' = ' ...
        num2str(mag) '/' num2str(phase)];
    disp(str);
end
 
% visa antalet iterationer
str = ['antalet iterationer = ' int2str(n_iter) ];
    disp(str)
    
Efter körning ger programmet utdata:
EDU>> ex6
mag =
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     1
Spänningen på skena 1 = 1/0

mag =
    0.8853
Spänningen på skena 2 = 0.88527/-0.16165
antalet iterationer = 14
Vilket stämmer överens med beräkningarna för exempel 3.6.

Accelerationsfaktor
För att erhålla en snabbare konvergens används accelerationsfaktor. Skillnaden mellan det nya 
estimatet av spänningen och det gamla estimatet multipliceras med en accelerationsfaktor, och 
adderas sedan till det gamla estimatet för att göra nästa jämförelse. Accelerationsfaktorer kan vara 
mellan 1.0 och 1.4. Större accelerationsfaktor än 2 medger till att beräkningen i de flesta missar det 
riktiga värdet och inte konvergerar. 

Referenser
Chapman, Stephen J (2002)  Electric machinery and power system fundamentals. McGraw Hill.
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1.1 Simulering av exempel 1.1

1.1.1 Öppna filen
Efter att ha startat programmet, klicka på den blåa symbolen längst upp i vänstra hörnet. Därefter, 
klicka på ”Open Case” och välj filen ”example1_1.pwb”, enligt figur 1.

3



TNXC10 Examensarbete Anders Wårdenius

Fig 1. ”Open Case”

Då ser programfönstret ut som nedan:

Fig 2. Vy över Exempel 1.1 i PowerWorld

Scrollhjulet kan användas för att zooma. Den vy som framgår är ett elsystem bestående av en 
generator och en last, anslutna via en ledning. Det finns två stycken skenor, namngivna Bus 1 och 
Bus 2. Detta visas ovan i figur 2. Framställningen är en så kallad enlinjeframställning, det 
allenarådande sättet att göra framställningen; det vill säga att systemet är ett trefas 
växelströmssystem, men är förenklat ritat med en linje.

4



1.1.2 Starta simuleringen
För att starta simuleringen, se till att programmet befinner sig i ”Run Mode”, genom att trycka på 
”Run Mode” under ”Edit Mode” upptill till vänster. ”Run Mode” är inringad i figur 3. Markera 
därefter den gröna symbolen, också inringad i figur 3. Att programmet simuleras indikeras av att 
pilarna, som ledningen representeras av, börjar röra sig.  
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Fig 3. Starta simuleringen i PowerWorld

1.1.3 Simulering
De röda kvadraterna representerar brytare. I normalläget är de tillslagna. Genom att klicka på dem 
blir de frånslagna. Så länge brytarna är tillslagna sker överföringen mellan generatorn och lasten. 

Fig 4. Simulering i PowerWorld

6



Lastens effekt kan ökas med 1 MW i taget, genom att klicka på pilen, inringad i fig 4, hos lasten. 
Indikatorn, inringad i fig 4, visar hur pass belastad ledningen är. Så länge som ledningen inte är 
överbelastad är den blå. När belastningsgraden överstiger 100 % blir dess färg röd. Detta är den 
förinställda signaleringen, och kan ändras under ”Options”.

Man kan vidare konstatera att skenan Bus 1 håller en konstant spänning, medan att spänningen på 
Bus 2 tenderar att minska då den ur lasten uttagna effekten ökar. 

Prova dig fram genom att ändra lasten på Bus 2, samt klicka på brytarna för att se vad som händer.

1.1.4 Frågor
I. Vad sorts skena är Bus 1?
II. Om belastningen är inställd på 12 MW, så är spänningen på Bus 1 16 kV, och 
spänningen hos Bus 2 15,36 kV. Varför är det ett spänningsfall mellan Bus 1 och Bus 2?

7
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1.2 Bygg upp Selektivex 1 
I denna övning ska du få bekanta dig med att bygga upp ett nät, och därefter simulera, i 
PowerWorld. 

Fig 5. Selektivex 1 beskrivet av enlinjeschema.
Kryssen motsvarar brytare. 

1.2.1 Bygg upp nätet
1. Klicka på den blåa symbolen längst upp i vänstra hörnet, och välj ”New Case”.

2. Klicka sedan på ”Draw” enligt figur 6, och därefter på ”Network”. För att färdigställa nätet 
ovan startar vi med att lägga till en skena. Klicka därför på ”Bus” i menyn ”Network”.

8
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Fig 6. Infoga en skena, ”bus”.
3. Placera skenan på lämpliga plats. Då man klickar för att placera skenan kommer en 
dialogruta upp med namnet ”Bus Ändra det förinställda värdet på ”Nominal voltage” till 50 
kV enligt exemplet. Ändra ”Bus name” till ”Skena 1” och ”Orientation” till ”Up”, enligt 
figur 7.

10



Fig 7. Namnändring av skena i Power World. 
1.2.2 Infoga generatorn
1. Klicka sedan på ”Draw” enligt figur X, och därefter på ”Network” samt ”Generator” i menyn 
som kommer fram. Dialogrutan ”Generator Options” kommer fram. 

2. Ange ”MW Output” till 2 MW, enligt figur 8. Då generatorn är kopplad till utjämningsskenan är 
denna parameter egentligen godtycklig.
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Fig 8. Generatorns parametrar i Power World.
3. Ange reaktansen uttryckt i pu. Basvärdet av kvantiteten är 2 MVA. Reaktansen i absoluta tal är 
16,7 Ω Således är reaktansen:

16,7
2

=8,35 pu

Ändra under ”Generator impedances”, och ”Generator MVA base” till 2 MVA. Ändra sedan under 
”Internal sequence impedances” plusföljdsimpedansen ”Positive” till 8,35 pu, enligt figur 9.
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Fig 9. Generatorns parametrar, fortsättning.
1.2.3 Infoga skena 2 och transformatorn
1. Infoga ytterligare en skena, helt enligt 1.2.1.2. Skenans namn skall vara ”Skena 2” och nominella 
spänningsnivån 10 kV. 

2. Klicka på ”Network” och välj ”Transformer”. Dra sedan ett streck från Skena 1 till Skena 2, och 
klicka. En dialogruta, ”Bransch Options” kommer upp. 

Transformatorns reaktans beräknas med hjälp av det procentuella spänningsfallet ux:

X k=
ux

100
U M

2

S M

ux är 10 %.

X k=
10⋅102

100⋅10⋅106 = 1 Ω

Omräknat till periodnät blir detta 0,1 pu. Ställ in seriereaktansen till 0,1 pu under ”Per unit 
impedance parameters”. De övriga skall vara 0. Ange sedan ”Limit A” till transformatorns 
märkeffekt 10 MVA. Klicka ok, och programmet kommer automatiskt att rita en 
transformatorsymbol mellan de båda skenorna. 

1.2.4 Infoga skena 3 och 4
Infoga två skenor med nummer 3 och 4, namnen ”Skena 3” och ”Skena 4” enligt tidigare 
anvisningar. Punkten D motsvarar Skena 3 och punkten F skena 4.

13



TNXC10 Examensarbete Anders Wårdenius

1.2.4 1.2.5 Infoga ledningar
Klicka på ”Network” och sedan på ”Transmission Line” i menyn. Förbind skena 2 och 3 genom att 
klicka först på den förstnämnda, och sedan dubbelklicka på skena 3. För ”Series reactance” anges 
0,4 pu, enligt figur 10. Ledningen antas vara fri från resistans, samt tvärsinduktans och 
tvärskapacitans. Vidta motsvarande med en ledning mellan skena 2 och 4. Samma reaktans för 
ledningen anges.
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Fig 10. Data för ledningen mellan skena 2 och 3.

Fig 11. Infoga en last i Power World.
1.2.6 Infoga laster

15



TNXC10 Examensarbete Anders Wårdenius

Klicka på ”Network” och sedan på ”Load”, och anslut lasten till Skena 3. I dialogrutan som dyker 
upp, välj ”MW Value” till 1,59 MW och ”Mvar value” till 1,12 MVAr. Upprepa motsvarande för 
Skena 4. Denna last ska ha parametrarna 5 MW samt 3,74 MVAr. Se figur 11.

1.2.7 Infoga spänningsindikatorer på skenorna
1. Högerklicka på aktuell skena och välj ”Add new fields around Bus”, enligt figur 12.

Figur 12. Lägg till ett fält runt skenan.
2. Välj det fält du önskar i den dialogruta som kommer upp, exempelvis ”Post1”, enligt figur 13.
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Fig 13. Fält runt skenan.
3. Välj ”Bus Voltage” för att erhålla en indikator för spänningsnivå för skenan, enligt figur 14.

Fig 14. Spänningsindikator under ”Bus Field options”.
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4. Upprepa för de övriga skenorna.

5. Gå till ”Misc Options” under ”Options”. Bocka i rutan ”Volts in kV”, så blir spänningarna 
angivna i kV, och inte i pu, se figur 15.

Fig 15. Inställning av spänning i kV under ”Misc options”.
1.2.8 Ändra storleken på pilarna
1. Klicka på ”Options” och sedan på ”Animation”. I den menyn som fälls ut, välj ”Size” till 30. 
Ändra ”Max line”, ”Max load”, ”Max Gen” till 10. Sätt ”Animation rate” till 30, enligt figur 16. 
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Fig 16. Ändring av storleken på pilarna.
1.2.9 Så här ska nätet se ut då det är färdigt:

Fig 17. Nätet klart för simulering, visat i Edit mode.
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1.3 Simulera Selektivex 1 
1.3.1 Ändra från ”Edit Mode” till ”Run mode”. Ett antal pilar kommer att komma upp utmed 
ledningen.

1.3.2 I likhet med 1.1.2 startas simuleringen genom att trycka på den gröna symbolen, och pilarna 
börjar röra på sig. Selektivex 1 är egentligen tänkt att simulera reläskydd. Power World saknar 
reläskyddsfunktioner, men man kan själv, omnämnt i 1.1.3, klicka på brytarna för att öppna dem. 
Bryt strömmen på först den ena grenen, och sedan den andra, för att se hur lastflödet förändras.

1.4 Svar till frågor sid 3
I. Swing bus/slack bus
II. Detta beror på spänningsfallet i ledningen, hänfört både till dess resistans och reaktans.
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