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Förkortningslista  
 

TRU Transformer Rectifier Unit Likriktartransformator 

APU Auxiliary Power Unit Reservkraftaggregat 

GPU Ground Power Unit Markströmförsörjning 

CSD Constant Speed Drive Konstant hastighetsenhet 

IDG Integrated Drive Generator Integrerad drivgenerator 

PGC Power Generator Control Kraftgeneratorstyrning 

PDU Power Distribution Unit Kraftdistributionsenhet 

AWG American Wire Gauge (Amerikansk standard för 
elledningar)  

 
 
  
Viktig anmärkning: På grund av sekretess kan vissa detaljer inte nämnas 
eller tas upp i detta dokument. 
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1. Introduktion 
 

“Det tillfredsställande resultatet för varje modern flygplan beror i mycket hög grad på den 
fortsatta tillförlitligheten i elektriska system och delsystem. Felaktigt eller slarvigt installerade 
ledningar kan vara en källa till både omedelbar och potentiell fara” [1]  
 
Flygingenjörer brukar säga att de elektroniska flyginstrumenten utgör flygplanets hjärna.  
Som tillverkare av flygplan så står man inför en rad stora utmaningar när komplexiteten i 
flygplanen ökar samtidigt som man är mycket beroende av stabila och driftsäkra elektriska 
system och delsystem. Det som gör utvecklingsarbetet svårt beror exempelvis på dyr 
utrustning, långa drifttester, säkerhetsrisker och varierande förhållanden som temperatur och 
tryck men också på att det är tungt och tar mycket plats i flygplansskrov.   
 
Genom att göra omfattande modeller av systemen så har man en kontrollerad miljö där man 
kan samla nödvändig data för bland annat felsökning och optimering under 
utvecklingsprocessen av flygplanets elektriska system.  

2. Bakgrund 

2.1 SAAB Aeronautics 
Aeronautics är en viktig del av företaget SAAB AB. Denna bransch arbetar med stora 
mängder luftfartdelsystem och flygdesign (Aero Structures).  
 
Aeronautics bedriver många stora projekt. Denna bransch har gjort märkbara framsteg inom 
avancerad utveckling av militär och civil luftfartsteknik. Man sysslar också med långsiktiga 
framtida tillverkningar av nya bemannade och obemannade flygplan samt vidareutveckling, 
underhåll och test av befintliga produkter.  
 
SAAB Aeronautics ansvarar också för flygplansskrov för JAS 39 Gripen samt stora 
ansvarsområden inom Airbus och Boeing.  
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2.2 Syfte  
Målet med det här projektet är att sammanställa en enkel och optimal modell av ett elsystem 
för elektrisk kraftförsörjning av olika delsystem och deras apparater genom användande av ett 
verktyg som kan beräkna spänningsfall i elledningar i flygplan. Modellen ska tjänstgöra som 
ett verktyg/hjälpmedel vid dimensionering/kontroll av elledningar och säkringar samt snabbt 
ge besked om huruvida nya laster på kraftbussarna kan ställa till med problem.  

3. Teori 

3.1.1 Flygplans elsystem  
Generellt kan man beskriva huvudfunktionen hos varje flygplans elsystem enligt följande: 
Generera ström, reglera spänning och distribuera elkraft till hela flygplanet [1]. Nästa 
generations flygplan är kraftigt beroende av elektrisk kraftförsörjning på grund av den 
utbredda användningen av elektroniska flyginstrument. Flygplanets elkraft används främst för 
att driva:  
 
● Flyginstrument  
● Belysning  
● Mekanik 
● Elektroniska apparater (radar, navigationssystem, m.fl.) 

 
Flygplanskomponenter drivs av många olika spänningar, både växelström AC och likström 
DC. De Flesta flygplanssystemen använder 115 V växelström (115 VAC) vid 400 Hz och 28 
V likström (28 VDC).  
 
Exempel på DC-apparater är elektronik, indikatorer, sensorer och displayer. AC används till 
exempel för markbelysning som lyser upp marken när flygplanet rullas på land samt till 
styrning av högbelastningsapparater inklusive de mekaniska driftenheterna (hydrauliken i 
roder och vingar) [1]. Det finns flera strömkällor i flygplanen för att kunna hantera stora 
belastningar, för redundans och för nödsituationer. Dessa strömkällor inkluderar:  
 
● Motordriven växelströmsgenerator som kallas "Alternator" på luftfartsspråk  
● Reservkraftaggregat (Auxiliary Power Unit, APU)  
● Markströmförsörjning (Ground Power Unit, GPU)   
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Varje motor i flygplanet driver en växelströmsgenerator och i vissa fall en likströmsgenerator, 
så att den effekt som genereras av dessa generatorer används i normal flygning till att förse 

hela flygplanet med ström.  
 
Oftast används ett reservkraftaggregat (APU) medan flygplanet är på marken för underhåll 
eller inför start av motorn. Men de flesta flygplanen kan även använda APU under flygning 
som en reservkraftkälla. Markströmförsörjning, GPU, används för att förse planet med 
växelström genom ett externt elektriskt kontaktdon, så att extern ström får användas endast 
när flygplanet är på marken [1].  
 

 
Figur 1. Generellt elsystem hos ett flygplan. APU:n tänder gnistan och sätter jetmotorn i 
drift. Senare börjar AC-generatorn "Alternator" generera växelström med hjälp av 
rotationskraften från jetmotorn (så länge jetmotorn är drift). Därefter omvandlas en stor del 
av växelströmmarna till likströmmar DC genom TRU:erna.  
Batteriet laddas av TRU:erna under flygning samt matar ett par bussar i flygplanet  
med ström.  
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Flygplansbatterier har till uppgift att starta motorerna i APU:n. De är dimensionerade för att 
uthärda krävande förhållanden. Vid minsta elproduktionsfel under flygning försätts flygplanet 
i en kritisk nödsituation och batteriet börjar driva väsentliga laster tills landning sker.  
Flygplanets nickel-kadmium reservbatteri är den sista källan till reservkraftförsörjning. 
Batteriet bidrar med 24 VDC. Vid inkoppling av batteriet, kommer strömförbrukningen att 
begränsas av batteriets laddningskapacitet [1].  
 

3.1.2 MIL-STD-704F  
MIL-STD-704F är en amerikansk militärstandard som bl.a. definierar effektgränssnitt i 
militära flygplans elsystem mellan dess komponenter och generatorer. Standarden omfattar 
spänningar, frekvenser, faser, effektfaktor, maximal ström, elektriskt brus och onormala 
förhållanden (över- och underspänning) för både AC- och DC-system [7].   
 

 
Figur 2. Utdrag från en äldre version av amerikanska militärstandarden. I den nya [7] har 
vissa uppgifter reviderats. Dock ej min/max-gränserna för ”Steady state voltage”. Enligt 
tabellen ligger den nominella gränsen för 28 volt DC mellan 22 och 29 volt för att systemet 
skall vara stabilt och opererbart.  
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3.2 Elkraftsgenerering i flygplan 
För att generera och distribuera önskad ström och spänning, måste fyra viktiga saker tas i 
beaktande [1] nämligen:   
 
● Constant Speed Drive, CSD  
● Integrated Drive Generator, IDG.  
● Power generation control, PGC 
● Transformer Rectifier Unit, TRU.  

 
Syftet med CSD är att ta rotationskraft från motorn och oavsett motorns varvtal, driva 
generatorn med konstant hastighet.  
Detta är nödvändigt för att generatorns utsignal skall hålla exakt 400 Hz.  
 
CSD använder hydraulik-pumpar för att driva generatorn när motorn körs.  
 
En integrerad drivgenerator IDG är ett annat alternativ för snabb reglering av 
generatorfrekvensen.  
En IDG är helt enkelt en CSD med en sammankopplad generator till en kompakt enhet [1].  
 
Den effekt som produceras av generatorer kontrolleras vanligen av en PGC. Den viktigaste 
funktionen hos enheten är att fungera som en spänningsregulator, samt skydda generatorn och 
övriga kretsen genom att koppla bort generatorn från systemet ifall elektriska störningar 
förekommer.  
 
TRU:n används för att omvandla 115 VAC som genereras av en växelströmsgenerator till 28 
VDC. En transformator används för att först sänka spänningen från 115 volt till 12 volt. 
Därefter likriktas spänningen i en sex-puls diodlikriktare. Storleken på den likriktade 
spänningen baseras på toppvärdet av huvudspänningen på transformatorns sekundärsida. 
Huvudspänningen är 312  volt 8,20≈  volt och dess toppvärde 28,20  volt 4,29≈  volt. 
Medelvärdet på den likriktade spänningen från sexpulskopplingen beräknas enligt 

284,293
≈

⋅
π

 volt [10].  

 
Spänningen från TRU matas sedan till flygplanets olika DC-bussar.  
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Figur 3 visar hur en Transformatorlikriktarenhet TRU är uppbyggd. Från vänster genereras 
115 VAC 400 Hz från Alternatorn, i mitten sänks spänningen till 12 VAC och därefter till 
höger omvandlas växelspänning till likspänning 28 VDC med hjälp av sex dioder [1].  
 

3.3 Styrenheter 
Efter elkraftsproduktionsdelen kommer styrenheter som har till uppgift att initiera och styra 
driften av kretsarna. Reläer, säkringar/brytare, strömställare, reostater och dioder används i 
stor utsträckning i flygplanets elsystem. Deras huvudsakliga uppgift är att skydda kraftbussar, 
kretsar, känsliga instrument och andra systemkomponenter från överbelastningsproblem och 
eventuellt hindra potentiella skador om kortslutning råkar inträffa [2].  
 
Omkopplare används för att slå på/av ström till en krets eller för att koppla över och förse 
någon annan enhet med strömförsörjning. Vad som är fallet avgörs av piloten som t.ex. slår på 
batterirelä till APU (reservkraftförsörjningen) för att starta motorn eller för att driva 
väsentliga laster vid en kritisk nödsituation.  
En reostat styr hur mycket ström som flyter genom kretsen och används t.ex. som 
belysningsdämpare (dimmer) för instrument i cockpit [1].  
Reläer är elektromagnetiska omkopplingskomponenter som används vid fjärrstyrning av 
elektriska kretsar som transporterar höga strömmar till högbelastningsapparater i flygplanet 
t.ex. externa strålkastare och elektromekaniska komponenter.  
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Likriktarenheterna i ett flygplans elsystem innehåller dioder. Dioderna ser till att strömmen 
endast flyter i en riktning. Dessa komponenter återfinns oftast i DC-delen av flygplanets 
elsystem [1].  
 
Säkringar och brytare är avsedda till att skydda kablarna mot kortslutningsström och 
överström. De bryter kretsen och stoppar strömflödet när strömmen överstiger ett 
förutbestämt värde. Enda skillnaden är att en säkring måste bytas ut då den har löst ut medan 
brytare återfår sin funktion vid återställning. Överströmmar uppkommer när tillfällig 
överbelastning sker på någon apparat i flygplanet [2].  
 

3.4 Elkraftsdistribution i flygplan 
 
Ett elektriskt distributionssystem krävs för att fördela ström till komponenter och apparater 
som behöver elektrisk kraftförsörjning i flygplanet. Flygplanets distributionssystem är 
uppdelat i två viktiga delar:  
 
● Bussystem (busbar system)  
● Kablar och ledningar  

 
I de flesta typer av flygplan skickas kraften från generatorerna till en eller flera ledare innan 
distributionen till hela systemet. Dessa ledare kallas bussar och de fungerar som 
elkraftsdistributionscentraler. Ett bussystem är arrangerat så att varje elkraftkälla matar en 
eller flera specifika bussar. Därefter kommer en mängd olika elektriska apparater att anslutas 
till varje buss för att matas med elektricitet [2].  
 
Bussarna är sammankopplade via skyddskretsar (brytare, säkringar m.m.) som används för att 
koppla av/på bussar ifall fel uppstår. Dessa skyddskomponenter är också till för att isolera 
trasiga bussar från de intakta genom att mata dem när de förlorat sin ordinarie 
kraftförsörjning.  
 
Normalt sett driver varje motordriven generator sin egen generatorbuss. Men även speciellt 
strömslukande objekt/block ansluts till dessa [1].  
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Figur 4. Ett överskådligt blockschema för ett flygplans elsystem.  
Längst upp skapar rotationskraften i jetmotorn elkraft i växelströmsgenerator.  
Därefter regleras spänningen i "Voltage Regulator" och skickas vidare till 115 VAC 
distribution [1].  
115 VAC distribution fördelar kraften till varsin kraftdomän (AC & DC).  
För att få 28 VDC måste först 115 VAC gå genom en transformatorlikriktarenhet TRU.  
Flygplanet har många olika apparater och laster, där en del laster behöver 
växelströmsförsörjning och andra likströmsförsörjning.  
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Figur 5. Ett bussystem som matar några vanligt förekommande apparater i ett flygplan.  
 
 
När det gäller ledningar och kablar så har de till uppgift att leda elektriska strömmar till och 
mellan apparater/komponenter. Det finns olika typer av ledningar och kablar i ett flygplans 
elsystem. Vanligtvis är de gjorda av koppar eller aluminium.  
 
Isoleringsmaterialet kan vara nylon eller glasfiber.  
Valet av ledningar i ett flygplan avgörs av strömstyrkan, risk för överhettning eller max 
tillåtet spänningsfall [2].  
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3.5 American Wire Gauge (AWG) 
Elektriska ledningar i flygplan tillverkas i storlekar i enlighet med ett amerikanskt måttsystem 
för elektriska ledare som kallas AWG (American Wire Gauge). Tvärsnittsarean utgör en 
viktig faktor för att fastställa ledningens strömbelastning. d.v.s. punkt efter strömbelastning. 
Ju större mått (gauge) desto mindre tråddiametrar. Typisk ledningsstorlek varierar från 
nummer 24 till nummer 2.  
AWG-numren är användbara vid jämförelse av ledningars diametrar, eftersom inte alla typer 
av ledningar eller kablar kan mätas/uppskattas exakt med ett vanligt måttsystem.  
 

 
Figur 6. (AWG).  
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4. Metod 
 
Den stora delen av arbetet består av att samla information och data om samtliga 
delblock/komponenter i elsystemet på ett av SAAB:s flygplan. Syftet är att enkelt kunna 
simulera och organisera dem så att de är lätta att hitta, lägga till och använda i de kretsar man 
vill designa för vidare utveckling och eventuell utökning av modellen.  
Utifrån kraven att kunna beräkna och simulera spänningsfall i elledningarna samt att kunna 
framställa ett grafiskt gränssnitt som möjliggör att det blir lättöverskådligt, så blev valet av 
mjukvaran "Simulink". Simulink används redan av Saab och är väldigt anpassningsbart med 
hjälp av tredjepartsprogram.  
I Simulink slipper användaren att sätta upp stora ekvationssystem som ska lösas numeriskt. 
Därmed kan användaren ändra och modifiera modellen snabbt och enkelt.  

4.1 Simulink  
Simulink är en mjukvara med ett grafiskt gränssnitt gjort för modellering och simulering av 
blockscheman där MATLAB används för uträkning av simuleringsresultaten. Dess 
användningsområde kommer främst till sin rätt i skapandet av dynamiska system. Det finns 
ett stort antal färdiga block i Simulinks bibliotek för att skapa stora och komplexa modeller.  

4.1.1 Layout och användning 
Simulinks layout och design är enkelt utformad vilket underlättar vid navigering i menyerna 
samt att man får en överskådlig bild av sitt arbete. I figur 7 har layouten delats upp i tre större 
delar.  
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Figur 7 visar en layout över Simulink. 
 
Den första rutan visar biblioteket över de verktyg och block som finns tillgängliga för 
Simulink. Denna lista kan enkelt utökas med hjälp av tredjepartsutvecklare. Deras verktyg 
finns tillgängliga för nedladdning från nätet. Vissa av dem är gratis.  
 
Ruta nummer två är huvudfönstret där man placerar sina block från biblioteket vilka man vill 
använda. Man drar blocken till huvudfönstret och ansluter dem till varandra genom att 
antingen klicka på ingångssidans eller utgångssidans kant för att välja var anslutningarna till 
andra block skall ske. I figur 8 visas ett exempel på hur ett mindre kretsschema kan se ut, 
bestående av en källa följt av en rad operationer som i slutet har ett "scope-block" som 
grafiskt visar signalens beteende över tid.  
 
Nummer tre av layouten är menyraden och verktygsfältet som tillåter användaren att t.ex. köra 
och stanna modellen, enkelt modifiera blockens parametrar genom att bestämma hur kretsen 
ska uppföra sig (Ändra körtid, samplehastighet m.m.).  
 
En smidig funktion som finns tillgänglig är att enkelt skapa subsystem. Detta görs genom att 
man markerar samtliga komponenter som ska ingå, högerklickar på valfritt ställe och väljer 
"Create Subsystem from Selection" vilket illustreras i figur 8. Samtliga komponenter kan även 
enkelt och valfritt namnges genom att dubbelklicka på texten under blocket [5][6].  
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Figur 8 illustrerar skapandet av ett subsystem. Genom att markera samtliga komponenter i ett 
befintligt kretsschema och högerklicka på detsamma kan ett subsystem skapas genom att 
klicka vidare på Create Subsystem from Selection. Tanken med förfarandet är att utifrån ett 
stort kretsschema kunna förenkla och dela upp det i bitar.  

 

4.1.2 Valbara block (funktions- och mätblock) 
I Simulinks grundpaket finns cirka ett dussin kategorier som blocken är indelade i. Här 
kommer de att beskrivas i generella ordalag som funktions- och mätblock.  
 
Funktionsblocken är de block som t.ex. genererar strömmar/signaler, utför 
matematiska/logiska/bitvisa operationer och olika sorters filterfunktioner.  
Det som inte hamnar under kategorin mätblock hamnar istället under funktionsblock. 
Mätblocken i detta fall blir samtliga block som visar egenskaper för signalen som t.ex. volt, 
ström, fasförskjutning m.m.  
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4.2 SimPowerSystems 
För att expandera Simulinksbibliotek och simuleringsmiljö så finns verktyget 
SimPowerSystems som har block mer inriktade på elkraft. I biblioteket hittar man bland annat 
synkrona maskiner, överföringsledningar och transformatorer. Då SimPowerSystems är 
integrerbart med Simulink går det att ansluta block och delsystem från SimPowerSystems 
med block från Simulink och skapa ännu större system med fler möjligheter.  
När man är klar med modellen går den att köra igång precis som vanligt genom 
Simulinkprogrammet [4].  

4.3 Skillnader mot LabView/Multisim 
Det finns många olika simuleringsverktyg på marknaden. De mjukvaror som är jämförbara 
med Simulink är National Instruments LabView och Multisim. Det som skiljer mjukvarorna 
åt är:  
 
● Stabilitet 
● komponentutbud 
● användningsområde 

 
Mer detaljerad beskrivning följer i kommande avsnitt.  
 
Valet av verktyg gjordes med hänsyn till de två krav som ställdes av beställaren, att det ska 
vara integrerbart med Simulink samt att personalen ska kunna använda det med nuvarande 
kunskap. De verktyg som jämförs visar sig vara svåra att integrera med Simulink samt att det 
medför kostnader för företaget då det kräver licenser och utbildning av personal.  

4.3.1 LabView 
LabView (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) är relativt sett ett mer 
generellt program än Simulink. LabView är utvecklat av "National Instruments" och kan 
beskrivas som ett programmeringsspråk med ett fokus på grafiskt interface där man sätter 
ihop eller använder färdiga s.k. instrument eller verktyg för att göra mätningar och analyser av 
automatiserade processer med mätinstrument i en laboratoriemiljö [9].  
 
Den största skillnaden är dock LabViews möjlighet att styra och samla information från 
externa hårdvaror. Det är också inom detta område som LabView används. Samtidigt anses 
verktyget vara instabilt då det ofta kraschar och utför långsamma simuleringar i jämförelse 
med Simulink.  
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4.3.2 Multisim 
Precis som Simulink är Multisim ett verktyg där man kan designa sina kretsar för att sedan 
göra beräkningar och analyser. Det använder sig av en liknande grunddesign med olika sorters 
block som man drar och släpper där de behövs [8].  
Tyvärr finns det inte lika stort utbud av komponenter att välja på som i Simulink såvida man 
inte använder LabView för att skapa det man behöver och sedan överför det till Multisim. För 
SAAB:s del skulle  detta innebära två nya mjukvarulicenser för samma funktionalitet som 
Simulink redan har. Personalen måste utbildas och integrering med nuvarande mjukvara blir 
ett onödigt stort hinder när bättre lämpade alternativ finns.  

4.4 Systemschemat i helhet 
På grund av komplexiteten och de stora elektriska nätverk som är spridda över hela 
systemschemat med olika kraftkällor, var det lämpligt att skapa subsystem (delsystem) som 
gör att modellen blir överskådligare och enklare vid användning, simulering och felsökning.  
Färger utnyttjades för att markera eller särskilja olika block och systemfunktioner. 
Exempelvis representerar svartfärgade block kraftkällor (TRU:erna som sitter längst upp i 
systemschemat samt det termiska batteriet nere till höger i figur 9).  
 
Eftersom det inte fanns några riktiga plintar eller skarvdon i Simulink, fick dessa 
komponenter ersättas med lågohmiga resistorer markerade med röd färg. Ledningar och 
kablage som kopplar ihop kraftkällor med apparater och laster fick därmed betraktas som 
resistorer med givna värden.  
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Figur 9. Kretsschemat med sina olika subsystem. Den rödmarkerade delen utgör systemets 
kärna (Power Distribution Unit PDU) vilket i princip är en apparat för distribution av 
elektrisk kraftförsörjning. PDU:n innehåller olika elektriska komponenter (reläer, 
säkringar/brytare m.m.) som är samlade på ett ställe för att underlätta installation i flygplan. 
PDU:n kan också ses som en bro mellan TRU1 och TRU2. Alla andra blåfärgade subsystem 
är paneler som integreras genom PDU:n. De blåa panelerna med slutnamnet "VU" 
innehåller ännu mindre, lilafärgade subsystem som representerar de olika batteribussarna 
med varsina säkringar och laster.  
 
 

4.4.1 Modellens sensorer och mätkomponenter 
Modellen består av olika elektriska komponenter (reläer, säkringar, likriktartransformatorer, 
generatorer och batterier) och kablage/ledningar som försörjer olika apparater i flygplanet. 
Modellen kommer att räkna med spänningar, strömmar och visa spänningsfall.  
 
En hel del analyser av delsystem och deras strömförbrukning och olika lastförhållanden 
kommer att utföras genom att installera mätinstrument från Simulink. De kommer att hjälpa 
användaren att synliggöra resultat (visa spänningar, strömmar m.m.) för att underlätta 
felsökning.   
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Då problemet handlar om att beräkna statiska spänningsfall vid olika ställen i kraftbussarna 
och ute vid apparatskarvdonen med dess olika belastningar, krävs teoretisk förståelse av vissa 
elektriska samband inom elektroteknik, exempelvis tvåpolssatsen.  
Tvåpolssatsen säger att ett nät av batterier och resistorer med två terminaler (en port) kan 
ersättas med en ekvivalent tvåpol (enport) bestående av en enda spänningskälla i serie med en 
resistor, en s.k. Théveninekvivalent. Spänningskällan skall hålla en spänning som är lika stor 
som tomgångsspänningen hos det ursprungliga nätet och resistorn skall ha samma värde som 
nätets inre resistans då batterierna är nollställda (kortslutna). Förfarandet gör att det blir lättare 
att utföra beräkningar i mer komplexa och förgrenade kretsar [11].  
 
I Simulink utförs på ett enkelt sätt beräknings- och uppmätningsdelen med spänning/ström-
sensorer vilka i programvarans bibliotek kallas ”voltage/current sensor”. Med dessa 
sensorblock utförs beräkningar av spänningsfall ”voltage sensor” och ström i en ledare 
”current sensor”.  
Mätblocken och deras delkomponenter som erbjuds i Simulink finns inte med i själva 
kretsschemat till flygplanets elsystem, utan komponenterna är bara till för simuleringens 
skull. Mätkomponenter som exempelvis potentiometrar och amperemetrar har installerats med 
orange färg för att särskilja dem från ordinarie kretsschemat.  
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Figur 10. Längst upp till vänster kan användaren snabbt söka efter de block som önskas att 
användas. Till höger (markerat i rött) finns två elektriska sensorer för mätning av ström och 
spänning.  
 

4.4.2 Detektering av överström/kortslutning  
Överström i ett elkraftsystem är ett tillstånd då större ström än normalt uppstår i exempelvis 
en komponent eller ledare. Detta leder till ökad värmeutveckling med risk för brand eller 
skada på utrustning. Möjliga orsaker till överström kan vara kortslutning, överbelastning, 
felaktig konstruktion eller ett jordfel.  
Säkringar, brytare, temperaturgivare och termiska reläer används ofta som skyddsmekanismer 
för att minska risken för överström/kortslutning.  
 
I programmet Simulink finns det inte någon säkring (Fuse) med inbyggt detekteringssystem 
som kan varna användaren ifall den löst ut. En lösning är att direkt innan varje säkring, 
installera ett funktionsblock (fault block) som detekterar överström eller kortslutning och som 
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visar varningen på "Matlab Workspace" genom att skicka en gulfärgad länk med indikering 
till den säkring som har löst ut.  
 
Genom att klicka på den gula länken får man direkt besked om vilken säkring som löst ut, se 
figur 11. 
 

 
Figur 11 visar en säkring 1PA som har löst ut. Om man dubbelklickar på 1PA-Detection och 
markerar parametern "Behavioral Trigger" kan man bl.a. kontrollera tillåten strömgräns för 
ledningen under en viss given tidsperiod. 
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4.4.3 Simulinks rapportgenerator med produktbeskrivning 
 
"Simulink Report Generator" innehåller all 
information från komponenter som ingår i en modell 
för att kunna sammanställa en modellrapport. 
Användningen av systembaserade komponenter i 
detta funktionsblock gör att rapporten beskriver det 
aktuella läget för en modell. När modellen 
innehåller de komponenter som bearbetas i 
simuleringen, kan man generera rapporten för att se 
den senaste versionen/modifieringen av en modell 
med alla ingående block/komponenter.  
 
"Property table components" visar namn och värde 
för alla objekt i rapportens tabeller. Sammanfattande 
tabeller av komponenter med infogade flikar som 
innehåller specificerade egenskaper för objekt, kan 
enkelt kontrolleras i genererade rapporter.  
Tabellerna innehåller ett objekt per rad, med varje 
objektegenskap som förekommer i en kolumn som 
visas i översiktstabell.  
 
"Simulink Report Generator" används också till att 
designa och skapa formaterade Microsoft Word- 
Microsoft PowerPoint- HTML- och PDF-rapporter 
från Simulinkmodeller. Rapportgeneratorn kan 
automatiskt skapa dokument för modellbaserad 
design, såsom systemdesignbeskrivningar, 
genererade koder, krav på spårbarhet och 
testrapporter.  
 
"Report Generator" kan enkelt laddas ner från  
Simulinks verktygsbibliotek, genom att direkt skriva  
"report" på sökrutan i "Simulink Library".  
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Figur 12 visar ett rapportblock som har installerats i en "batteribus". Genom att dubbelklicka 
på rapportblocket kommer tabellerna med benämningar och värden upp för alla komponenter 
som ingår i just den batteribussen.  
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4.5 Simulinks olika domäner & kategorier  
Simpowersystems (SPS) och SimScape (SS) är helt olika arbetsdomäner och har olika block. 
Dessa domäner kan inte kopplas ihop eller integreras direkt med de andra domänerna. 
Informationsutbytet kan göras genom användning av konverterarblock (ps-s eller s-ps). Om 
man t.ex. vill se värdet på spänningsfall över en resistans som är baserad på en 
spänningssignal i SPS så måste utsignalen från mätblock "voltage sensor" först gå via PS->S 
block av SS.  
 
Det finns tre huvudsakliga typer av signaler i varje fysisk blockschemamodellering:  
 
1. Standard signaler: Portar som tar Input/Output signaler och har öppna pilspetsar.  
 
2. Fysikaliska signaler: Portar som tar Input/Output signaler och har stängda pilspetsar.  
 
3. Domänspecifika signaler: Portar som tar Input/Output signaler och har runda cirklar.  
 
Det är omöjligt att direkt kombinera två av dessa signaler eller ens fysiska signaler från olika 
domäner. Sensorer och andra block som exempelvis strömkällor måste användas i repektive 
domänbibliotek för att konvertera domänsignalerna till fysiska signaler och vice versa.  
Genom att använda "Physical to Simulink" eller "Simulink to Physical" block i "Utilities" i 
biblioteket för Simscape så blir det möjligt att integrera de två domänerna (Simscape och 
SimPowerSystems) med hjälp av Simulink signaler SS.  
 

 
Figur 13 visar hur mätblock är kopplade till kretsen. "Display" blocket till höger visar 
spänningsfall över ledningen 345-PA69-WH-A02, medan "Display" blocket nere till vänster 
visar strömmen genom ledningen. Signalerna från mätblocken går först in i en Simulink-
konverterare (Omvandlar elektrisk signal till fysisk Simulinksignal).  
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4.6 Matlab Workspace & Command Window 
I "Matlab Workspace" hittar användaren de värden och konstanter som är kopplade till 
kretsschemat i Simulink. Konstanterna är listade under varandra i kolumnen "Name" och till 
höger i kolumnen "Value" respektive värden på dem (se figur 14).  
I "Matlab Command Window" kan användaren skapa nya konstanter genom att t.ex skriva: 
FUSE = 5.0000e-04. Genom att skriva detta i "Command Window" och trycka på "Enter" 
kommer konstanten FUSE att lagras i "Workspace" med värdet 5.0000e-04 i kolumnen 
"Value".  

 
Figur 14. Matlab Command Window & Matlab Workspace.  
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4.6.1 Systemschemats konstanter  
För att underlätta simuleringen och handhavandet av modellen för användaren skapades 
konstanter vars värden kan ändras. Komponenterna i Simulink-modellens kretsschema 
kommer anta de värden som uppgivits i "Command Window". Varje komponent (resistans, 
säkring, relä m.fl.) i modellens kretsschemat har ett specifikt värde, antigen en konstant som 
är kopplad till "Workspace" eller en direkt given siffra.  
 
Eftersom elsystemets kopparledningar och kablage i flygplan mäts i enlighet med den 
amerikanska standarden AWG och då systemschemat innehåller många olika ledningar med 
olika längder, var bästa lösningen att skapa en 1x26 matris i "Command Window" med 
namnet AWG. Det gör beräkningsoperationen smidig och modellen flexibel vid eventuella 
förändringar i framtiden. Nedan i figur 15 visas tabellen för 1x26 matrisen för alla AWG  
(2-26) med sina resistansvärden vid 20°C (20°C togs här som generellt antagande).  
Notera att AWG bara har jämna tal. De udda talen används inte i modellen och därför tilldelas 
dem siffran 0.  
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Figur 15. Tabellen för AWG-matrisen enligt databladet för elledningar i flygplan.  
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Beskrivningen för varje konstant i "Workspace"-listan ges enligt följande:  
 

1- Length (m): Anger ledningarnas och kablagens längdmått i meter. alla resistanser 
med namnet 3xx-PAxx-WH-Axx eller xxxx-PAxx-XX-ABUSB har ett generellt 
längdmått "Length".  
För att få ett värde på resistansen i Ohm multipliceras "Length" med matriskonstanten 
"AWG(x)" om det är en ledning/kablage. Om det är en buss multipliceras istället 
"Length" med konstanten "ABUSB" för att få ett värde i Ohm/meter).   
"Length" tilldelades värdet 1 som i det här fallet står för 1 meter (generellt antagande).  
 

 
Figur 16. Blockparameter för ledning/kabel (alla ledningar och kablar måste 
uttryckas som enkla resistanskomponenter).  
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2- ABUSB (Ω/m): Anger bussarnas siffervärde i Ohm/meter. Här är  
ABUSB = 0,0005 Ω /m vilket är ett generellt antagande för systemets bussar.  
 

 
Figur 17. Blocksparameter för en av bussarnas resistansberäkning i PDU:n.  
 

3- Fuse (Ω): Anger resistansvärdet i alla säkringar som finns i systemschemat. När 
konstanten "Fuse" ändras till något annat värde så kommer alla säkringars inre 
resistans ändras till det nya värdet.  
 

 
  Figur 18. Säkring blocksparameter (Fuse).  
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4- ON/OFF: Dessa "konstanter" är bara till för de fysiska signalgeneratorerna "Physical 
Signal Constant" som fungerar med logiska operationer som i sin tur styr 
kontaktorer/reläer såsom, batterirelä 16PA och relä 43PA som sköter kopplingen 
mellan TRU2 och TRU3.  
ON betyder att kretsen ansluts (kontaktorn sluts), medan OFF indikerar en öppen 
krets. ON/OFF av reläerna kan användaren styra själv genom att dubbelklicka på 
blocket "Physical Signal Constant" som är kopplat till önskad kontaktor och skriva 
ON eller OFF.  
 

 
Figur 19. Relä/kontaktor till batteriet för på- och avslagning av laddning.   
 

4.7 Bestämning av TRU:ernas inre resistans "Rin" 
En praktisk elektrisk kraftkälla som har en linjär elektrisk funktion, kan enligt Thévenins 
teorem representeras som en ideal spänningskälla i serie med en resistans. Denna resistans 
kan betecknas som "inre resistansen" hos källan. När TRU:n levererar ström, är den uppmätta 
utspänningen lägre än tomgångsspänningen. Skillnaden beror på att det uppstår ett 
spänningsfall över inre motståndet vid belastning (produkten av ström och inre resistans).  
Begreppet "inre resistansen" är tillämplig på alla typer av elektriska källor och är användbart 
för att analysera många typer av elektriska kretsar.  
 
Diagrammet i figur 20 visar spänning-strömkarakteristiken för flygplanets TRU:er. Det finns 
tre karakteristikor för vardera AC-sytemet. (I vårt fall är det 115 VAC som är aktuellt).  
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De tre karakteristikorna beskriver olika funktionsfall. För vår systemanalys är alternativet ”B” 
lämpligast då det beskriver TRU:ns termiska mättnad i varje funktionsfall (Thermal saturation 
in each condition). 
Diagrammet visar att TRU:ns tomgångsspänning är cirka 30 V då strömmen är 0 A och vid en 
belastning på 125 A sjunker spänningen till 27,2 V. För att bestämma inre resistansen 
beräknas först spänningsskillnaden: ΔV = Vmax – Vmin = 30 – 27,2 = 2,8V.  
Inre resistansen fås sedan genom att beräkna kvoten mellan spänningsskillnad och 
strömskillnad, dvs. Rin = ∆V/∆I = (Vmax-Vmin)/(Imax-Imin) = 0,0224 Ohm.  
 

 
Figur 20. TRU spänning-ström diagram (strömmen på X-axel och spänningen på Y-axeln).  
I karakteristikan för vår TRU har relevanta siffror markerats med gult. 
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4.8 Verifiering av modellen 
Modellen verifieras genom att jämföra resultaten från ett antal gjorda simuleringar med 
motsvarande numeriskt beräknade värden för samma simuleringsfall. För att göra det enkelt 
har ett antal standardiserade resistiva laster angivits i procent av säkringarnas värden. Vid de 
manuella beräkningarna har ledningarnas resistanser försummats.  
Var och en av TRU:erna levererar en viss mängd ström, beroende på hur olika laster och 
kretsar fördelar sig i det stora systemet. TRU1 ger avsevärt mycket mer ström än både TRU2 
och TRU3 p.g.a. att TRU1 tar hand om 6 stycket "Main/Battery" bussar medan TRU2 har 2 
stycken och TRU3 1 styck.  
Lasterna som utgörs av flygplanets olika apparater uppskattas genom att för varje 
"Main/Battery" buss tilldela ett procentuellt värde som multipliceras med respektive säkrings 
märkström. Därmed kan överströmmar undvikas och att säkringar löser ut. Efter utförda 
uppskattningar summeras alla produkter av multiplikationerna för varje enskild TRU:s 
"Main/Battery" buss. Om exempelvis TRU2 levererar 31,25A till "Main Bus C" genom 
huvudsäkringen "32PA" med märkströmmen 50A samt levererar 14,5A till "Secondary Bus 
A" genom huvudsäkringen "33PA" med märkströmmen 35A, blir slutresultatet för 
huvudströmmen från TRU2 (31,25+14,5 = 45,75A (se figur 21).  
 

 
Figur 21. Beräkning av delströmmar till bussar och huvudströmmar från varje TRU.  
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5. Resultat 

5.1 Systemets verktyg och modellens funktionalitet 
Olika program och verktyg jämfördes med varandra och det visade sig att Simulink-
programmet var lämpligast för detta arbete. Därefter påbörjades arbetet med att samla in 
data/information för att konstruera en integrerbar modell.  
Med den grafiska programmeringsmiljön för modellering, simulering och analys av 
multidomän dynamiska system tillsammans med den anpassningsbara uppsättningen av 
blockbibliotek, kunde ett komplext system omvandlas till en övergripande och flexibel 
modell. Modellen är nu skapad genom en tät integration med Matlab och det grafiska 
gränssnittet i Simulink.  
Detta verktyg har erbjudit en gedigen produkt som kommer att kunna underlätta, främja och 
vidareutveckla framtida projekt till systemet i allmänhet. Modifieringar och tekniska 
ändringar kommer att vara möjliga och enkla att utföra vilket kommer att spara tid och energi. 
Snabbt och noggrant erhålls analysresultat som man kan bedöma och dra säkra slutsatser från. 
En annan fördel med den här simuleringsmodellen är möjligheten för djup systemanalys, att 
kunna studera ett stort antal parametrar över ett brett spektrum av möjliga scenarier för att 
identifiera de mest framträdande oklarheter och problem.  
Genom att avslöja kompromisser, osäkerheter och känsligheter, kan modellen lyfta fram och 
föreslå andra alternativ.  
 
Rent generellt erbjuder modellen många simuleringsfunktioner såsom dimensionering av 
elledningar och säkringar, snabb identifiering av överbelastning eller huruvida nya laster på 
kraftbussar kan ställa till problem. Statiskt spänningsfall på kraftbussarna samt strömmar 
genom säkringar kan enkelt mätas med hjälp av installerade mätblock. Modellen räknar med 
spänningar, strömmar och resistanser. Därmed innehåller den alla komponenter (reläer, 
säkringar, likriktartransformatorer och batterier) och kablage som försörjer olika apparater i 
flygplanet.  
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5.2 TRU:ernas resulterande strömmar 
Efter att modellen tagits fram, återstod huvuduppgiften att säkerställa och matcha de 
teoretiskt estimerade värdena på strömmar från varje TRU, med de TRU-strömmar som visas 
i själva systemmodellen. Det visade sig att skillnaden mellan de teoretiskt estimerade 
resultaten och modellens resultat var så liten att systemets funktionalitet inte påverkades på 
något sätt, se figur 22.  
 
 

 
Figur 22 visar de teoretiska uppskattningarna av varje enskild TRU:s huvudström 
(gulfärgade) och deras respektive simulerade ström (orangefärgade blocken).   
 
 
I fallet då TRU:erna sammankopplas och bidrar allihop med ström genom att ansluta kretsen 
(OFF till ON) vid reläerna 43PA och 20PA, kommer alla TRU:er att bidra med nästan samma 
mängd ström (Cirka 70 A). Däremot när kontaktorn 16PA slås på och batteriet får laddas, 
kommer TRU:erna få en rejält ökad ström. Speciellt gäller det TRU1 som bidrar med 155 A, 
förutsatt att alla TRU:er är inkopplade och att batteriet är under laddningstillstånd.  
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6. Diskussion 

6.1 Utvecklingsmöjligheter och förslag på förbättringar 
 
När en ingenjör skapar en systemmodell utgår han/hon ofta från en ideal modell som fungerar 
och ger rimliga resultat. Senare, när modellen testats och resultat verifierats med teorin, kan 
ingenjören utveckla och förfina modellen genom att tänka på andra förutsättningar. Det gäller 
att tillämpa realistiska tillstånd som kan utgöra en icke ideal modell med verklighetsspeglande 
perspektiv. Man kan säga att ju mer en modell speglar verkligheten desto mer komplex blir 
den.  
Många tankar och förslag på förbättringar har uppstått under arbetsgången. En idé var att 
skapa funktionsblock med spänningsvariation till varje TRU för att därigenom skapa ett 
dynamiskt system med ett förhållande mellan spänning och ström där utspänningen beror av 
strömmen. En annan utvecklingsmöjlighet var att kunna dimensionera ett temperaturberoende 
system för kablage och ledningar med mer exakta/realistiska värden på resistanser som 
överensstämmer med kablage och ledningar i flygplanet. Man kan också tänka sig att 
installera en tabell med lokala ledningslängder (lokala konstanter) för varje subsystem där 
möjligheten att fylla på med ytterligare önskade ledningslängder för framtida bruk.  
 

6.2 Svårigheter 
 
Det är alltid svårt när man börjar arbeta med ett nytt och stort projekt (speciellt i ett känt och 
internationellt företag som Saab). Men när man väl kommit igång med arbetsuppgiften och 
fått klart för sig vad det går ut på, blir man säkrare och jobbar mer effektivt. Första steget var 
att lära sig hantera programmet Simulink med inriktning mot elkraft. Att sammanfoga 
komponenterna i kretsschemabladet (Wiring diagram) samt skapa och organisera dem i 
Simulinks grafiska gränssnitt var ganska svårt. Men det var roligt och gav enormt stora 
kunskaper och erfarenheter av modellen. Att leta efter funktionsblock som passar modellen 
och som uppfyller systemkraven tog sin tid. Men däremot lärde man sig mycket om 
optimering och estimering genom ett systematiskt och ingenjörsmässigt arbetssätt.  
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