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Abstract

Analysis of electricity grid for limiting of reactive
power

Muadh Hudji

Ystad Energy is responsible for the power grid in Ystad municipality. With increasing
demand for electricity, society has become more vulnerable. Therefore, authorities
and electricity suppliers always work to ensure safe and secure electricity supply.
Variations in energy demand and climate change put the electrical system in a difficult
situation regarding electricity supply safety.

Ystad Energy has noted that the power grid has high values of reactive power over a
part of year, which may affect the losses and system operating conditions in both local
and regional networks. Therefore, this work focuses on performing reactive power
analysis in the power cables located between the high voltage substations and the low
voltage substations, i.e. in the 10.7 kV level of the distribution network.

All overhead lines in Ystad municipality are already buried in the ground to reduce
line faults in the system due to weather and other influences. The data collection from
Ystad Energy shows that the reactive power input increases most during the summer.
Underground cables are considered an important cause that contributes to reactive
power input in an electrical system.

Data collection also shows significant variations in energy consumption between the
winter and summer months, where energy consumption is much lower in the summer
due to the climate and human habits. Therefore, this leads to a voltage increase in the
mains that can further lead to a capacitive reactive power generation.

In the project, an analysis of the power grid has been performed, considering the
current grid topology. Simulations of different scenarios with production plants, such
as wind power, which can affect the power flow in the network, are also carried out.

It was proved that the reactive power in the grid is produced by the underground
cables. The report also presents some possible solutions that may be appropriate to
reduce the reactive power in the network. 
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Sammanfattning 
Ystad Energi har ansvaret över elnätet i Ystads kommun. Med ökande efterfråga om el har 

samhället blivit sårbart. Därför jobbar myndigheterna och elleverantörer alltid för att 

säkerställa en trygg och säker elleverans. Variationer i energibehovet under de olika 

årstider sätter elsystemet i en svår situation gällande elleveranssäkerhet.  

Ystad Energi har noterat att elnätet matar ut reaktiv effekt mot överliggande nät under 

sommarperioden. Vilket kan påverka förlusterna och systemets drifttillstånd i både lokal 

– och regionnät. Därför fokuserar detta arbete på att utföra analyser av reaktiv effekt i 

nätledningarna som ligger mellan fördelningsstationerna och nätstationerna, d.v.s. i 10.7 

kV – nivå av den s.k. distributionsnätet.  

För att minska elavbrott i systemet på grund av väder och annan yttre påverkan har Ystad 

Energi grävt ner alla ledningar i nätet. Datainsamlingen från Ystad Energi visar att den 

reaktiva effektinmatningen ökar mest under sommaren jämfört med andra årstider. 

Utifrån vetenskapliga teorier och tidigare arbeten anses kablifiering som en viktig orsak 

till reaktiv effektinmatning i ett elsystem.  

Datainsamlingen visar även avsevärda variationer i energiförbrukningen mellan vinter- 

och sommarhalvåret, där energiförbrukningen är mycket lägre under sommaren på grund 

av klimatet och livsstilen. Därför leder detta till spänningsförhöjning i elnätet som vidare 

kan leda till kapacitiv reaktiv effektgenerering.  

I arbetet utförs även analyser på nätet med anslutna produktionsanläggningar såsom 

vindkraft som kan påverka effektflödet i nätet.  

Rapporten skall presentera vilka möjliga lösningar som kan vara lämpliga för att minska 

den reaktiva effekten i nätet. Kraven som ställs från myndigheterna kring reaktiv effekt 

redovisas även i rapporten.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
För att minimera riskerna för avbrott och förbättra leveranssäkerheten av elenergi, har 

en stor del av luftledningarna i distributionsnätet kablifierats. Eftersom nedgrävda kablar 

har ett antal gånger större kapacitans än luftledningar, har det medfört en ökning i det 

kapacitiva reaktiva effektflödet i elnätet. [1]  

En av de viktigaste faktorerna som ofta påverkar distributionsnätet negativt är reaktiv 

effekt. Reaktiv effekt kan inte utnyttjas i samma grad som den aktiva effekten. Elsystemets 

effektivitet försämras när reaktiv effekt tar upp en del av kablarnas kapacitet vilket även 

kan leda till effektförluster. Utöver detta kan reaktiv effekt utgöra problem med 

spänningens avvikelser från de bestämda gränserna. Trotts detta behövs reaktiv effekt 

för att bygga magnetfält i vissa elektriska komponenter som t.ex. asynkronmaskiner och 

transformatorer. [2] 

 

1.2 Problembeskrivning 
Ystad Energi AB är ett kommunalt elnätsbolag som äger distributionsnätet i Ystad. 

Elnätsbolaget har haft problem med överföring av reaktiv effekt under vissa årsperioder 

de senaste åren. På grund av förändringar i lastens karaktäristiska form och andra 

naturliga förhållande uppstår olika problem och utmaningar för elnätet. De viktiga 

faktorerna som påverkar reaktiv effektflödet i elnätet är bland annat längden och typen 

på kablar som ansluter systemet ihop, typer av laster som är anslutna till systemet, 

anslutna produktionsenheter, systemets effektivitet m.m.   

Allmänt sett anses elsystemet som resistiv och induktiv typ, detta för att de flesta 

komponenterna och utrustningar som är anslutna tillhör den typen av naturlig karaktär. 

För Ystad Energi AB är läget annorlunda under vissa tillfällen under sommarperioden. 

Elnätet kan förekomma som kapacitiv typ, vilket innebär att den anses som en 

kondensator som genererar reaktiv effekt. Detta leder till effektförluster samt variationer 

i spänningsnivå.  

 

1.3 Syfte och mål 
Orsaken till att elnätet överför reaktiv effekt till överliggande-nät är okänd och resulterar 

i stora kostnader för nätägaren. Projektet omfattar en teoretisk del som definierar 

problemet samt identifierar möjliga orsaker som gör att liknande problem uppstår. Men 

projektets viktigaste del är att analysera hur flödet av reaktiv effekt ser ut i Ystad Energis 

elnät, detta genom att simulera flera olika scenarier av elnätet vid olika lastprofiler.  
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Examensarbetets målsättning kommer att innebära: 

• Undersökningar av nätledningar för att analysera hur de påverkar det reaktiva 

effektflödet i Ystad Energis elnät 

• Undersökningar av anslutna vindkraftverk för att analysera hur de påverkar 

reaktiv effektflödet i Ystad Energis elnät 

• Undersökningar av anslutningsmöjligheter av faskompenserings-instrument för 

att analysera hur det påverkar elnätet 

• Utreda vilka krav som behöver uppfyllas gällande reaktiv effekt från nät-

föreskrifter 

 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom lastprofilerna som skall användas i simuleringarna skall skapas utifrån 

antagande och kablarnas förmåga att överföra el, kommer resultatet inte att jämföras med 

de verkliga mätningarna. Elnätet som skall kartläggas och simuleras är endast 11 – kV 

nivån av Ystad Energis elnät, samt att transformatorerna, reläer och 

kompenseringsutrustningar i elnätet inte är inkluderad i simuleringen. Projektet är 

baserad på statistiska simuleringar som inte behandlar nätets dynamik. Frågor som 

diskuterar ekonomiska kalkyler ingår inte i rapporten. 

 

1.5 Rapportens disposition 
Rapporten börjar med en kortfattad introduktion i kapitel 1 om problembakgrund, syftet 

och målet med examensarbetet. I kapitel 2 ges teoretisk översikt av befintliga litteraturer 

och tidigare arbeten. Metodiken som användes för att utföra arbetet presenteras i kapitel 

3. I kapitel 4 presenteras genomförandet av uppgifterna. Resultaten från simuleringarna 

presenteras i kapitel 5. Sedan kommer resultateten att diskuteras i kapitel 6. Slutligen 

sammanfattas resultateten och diskuteras framtida arbeten i kapitel 7. 
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2. Teori 
2.1 Elnät  
Elnätet har som uppgift att transportera elektricitet från producenten till användare över 

långa sträckor. Kraftsystemet fungerar på ett sätt att det produceras lika mycket el som 

används vid varje ögonblick, annars kommer systemet att kollapsa. Att bygga in stora 

batterier eller andra lagringsenheter som lagrar energi är en mycket dyr metod, därför 

används elnätet som är betydligt billigare än lagringsenheter för att transportera 

elektriciteten när som helst över långa sträckor. Syftet med elnät är att kunna producera 

el där det är lämpligast, som t.ex. vattenkraftverk i norra Sverige och använda det i södra 

Sverige utan stora kostnader och miljöpåverkan. 

 

Det används olika typer av kraftverk för att generera el, i Sverige används vattenkraftverk 

som står för 45 % av produktionen som bas- och regler-källa. Kärnkraftverk används som 

bas-källa och står för 40 % av produktionen, andra kraftverk som kraftvärmeverk och 

vindkraftverk står för resterande del av produktionen. 

 

2.1.1 Struktur 
Eftersom att Sverige är avlångt i sin geografiska form samt att det mesta förbrukningen 

är i landets södra del, och produktionen i norra del behöver elektriciteten transporteras 

över långa sträckor med det minsta möjliga förluster. Generatorer i stora kraftverk 

producerar el med 20-kV spänningsnivå. För att minska förlusterna under transporten 

måste spänningsnivån höjas upp till 400 kV genom en transformator.     

 

Vidare överförs den högspända elektriciteten på elnätets ”ryggrad” i s.k. stamnätet över 

en lång sträcka från norr till söder, se figur 1. Sedan ner-transformeras spänningen och 

fördelas ut i regionnätet. Elströmmen transporteras närmare användaren och passerar 

flera transformatorer i regionnätet för att transformeras ner stegvis till 145, 72 och 52 kV.  

Vid slutet av regionnätet när elströmmen är närmare orter där användare finns, tar flera 

transformatorstationer emot elen för att omvandla spänningen till användningslämplig 

nivå ofta till 10 kV för industrier eller tätorternas eldistribution. I distributionsnät ned-

transformeras spänningen ännu en gång till 230/400 V för fastigheter och 

hushållsanvändning. [3][4] 
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FIGUR 1 SVERIGES ELNÄT 

 

 

2.2 Elkraft system 

2.2.1 Växelström 
Växelström, AC, är en sinusformad elektrisk ström som har varierande riktning och 

storlek hela tiden, se figur 2. Strömmen är positiv riktad vid en tidpunkt och sedan negativ 

riktad efter en tidsperiod och så vidare. Växlingen sker snabbt. I det svenska 

elkraftsystemet används frekvens på 50 Hz, d.v.s. att växlingen upprepas 50 gånger per 

sekund. [5] 
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FIGUR 2 VÄXELSTRÖM 

 

 

2.2.2 Aktiv och skenbar effekt 
I elkraft-sammanhang används tre olika begrepp när man pratar om effekt, det är den 

aktiva-, reaktiva- och skenbara effekten.  Aktiv effekt P (Watt) är den nyttiga effekten som 

kan utföra arbetet, det är alltså den effekten som produceras på energianläggningar och 

levereras ut på nätet för att försörja de anslutna motorerna, lampor samt andra elektriska 

utrustningar. Medelvärdet av aktiv effekt kan räknas ut genom: 

 

 𝑃 =  𝑈𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑  [𝑊] (1) 
 

 

Vinkeln φ är fasvinkeln mellan spänning och ström. Vinkeln är positiv när strömmen 

ligger efter spänningen och vers versa. [5] 

Produktionen av effekten måste alltid vara lika mycket som det konsumeras vid varje 

moment. Effekten som matas in till elnätet skall vara i rätt mängd i förhållande till behovet 

med en konstant frekvens och spänning. Men på grund av växlande förbrukning av 

konsumenter, används en regulator för att hitta balansen mellan produktion och 

konsumtion.   

Balansen i generering och förbrukning av aktiv effekt är ett krav för att behålla frekvensen 

konstant, detta för att aktiv effekt och frekvensen är beroende av varandra. [6][7] 
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Ett annat begrepp som används inom elkraft är den skenbara effekten som är produkten 

av spänningens och strömmens effektivvärden. Skenbar effekt har enheten voltampere 

(VA) och det är den totala effekten som transporteras i ledningar i elnätet. 

 

 𝑆 =  𝑃 + 𝑗𝑄 =  𝑈𝐼 ′  [𝑉𝐴] (2) 
 

Den skenbara effekten används för att beskriva belastningen av elektriska komponenter. 

Detta eftersom den skenbara effekten omfattar den totala konsumtionen, d.v.s. både aktiv 

och reaktiveffekt. [6][5] 

  

2.2.3 Reaktiv effekt 
Reaktiv effekt kan definieras genom att betrakta grafen i figur 3. När spänningen och 

strömmen ligger i samma fasvinkel blir den reaktiva effekten noll. Däremot förekommer 

den reaktiva effekten i olika storlekar beroende på fasskillnaden mellan spänningen och 

strömmen.  

 

 

FIGUR 3 FASFÖRSKJUTNING 

 

Reaktiv effekt (Q) har enheten Volt Ampere Reaktiv (VAr) och räknas ut genom formeln 

nedan, där fasvinkeln φ avgör reaktiv effekt. Summan av medelvärdet av reaktiv effekt 

över en period är lika med noll.  

 

 𝑄 =  𝑉𝐼 ∗ 𝑆𝑖𝑛φ   [VAr] (3) 
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Reaktiv effekt kan definieras som positiv eller negativ effekt beroende på lastens fysiska 

karaktäristiska typ. När effekten absorberas av en induktiv last blir reaktiv effekt positiv, 

medan när det är kapacitiv last genereras reaktiv effekt och blir negativ. De olika 

utrustningar och komponenter som är kopplade till elnätet har antingen förmågan att 

absorbera eller generera ”VAr”. Exempel på komponenter som genererar reaktiv effekt är 

en ”over excited” synkronmaskin, kondensator, kablar och LED. Medan ”under excited” 

synkronmaskin, induktionsmotor, induktor och transformator absorberar reaktiv effekt, 

se figur 4. Den totala summan av reaktiv effekt som finns på elnätet är summan av ”VAr” 

som är absorberad och genererad. [8] 

 

 

FIGUR 4 INDUKTIV OCH KAPACITIV BELASTNING 

 

 

Den reaktiva effekten kan inte bidra till en stor nytta som den aktiva effekten gör. Reaktiv 

effekt kan sänka effektivitet på systemet när den tar plats i transmissions lina samt öka 

förlusterna där. Däremot behövs reaktiv effekt för att bygga magnetfält i vissa elektriska 

komponenter, som t.ex. asynkronmaskiner, transformatorer och lysrörsarmatur. 

Sambandet mellan aktiv, reaktiv och skenbar effekt kan åskådliggöras med hjälp av 

effekttriangeln där det representerar effekt-sambandet i en induktiv respektive kapacitiv 

kretskaraktär, se figur 5. [9] 
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FIGUR 5 EFFEKTTRIANGELN 

 

Medelstora vindkraftverk i distributionsnät använder vanligen induktionsgeneratorer.  

Dessa typer av generatorer absorberar reaktiv effekt från nätet. Vindkraftverken som är 

anslutna till Ystad Energis elnät är utrustade med den typen av generatorer. 

 

2.2.4 Lasteffektens tidsvariation 
Elförbrukningen i Sverige varierar mycket under året, se figur 6. När man pratar om 

variationer i elförbrukning så brukar man skilja mellan långtids-variationer och korttids-

variationer. Långtids-variationer visar veckovis energiförbruknings variationer under 

året, medan korttids-variationer visar variationer i förbrukningen under veckan och 

dygnet. Klimatet spelar större roll i långtids-variationer, där det förbrukas mycket el 

under vintern för värme. Variationer under ett dygn beror på människornas livsstil och 

beteende. [10] 
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FIGUR 6 LASTEFFEKTENS TIDSVARIATION I DET SVENSKA SYSTEMET 

[Statistik 2016 svenska kraftnät] 

 

 

2.3 Ledningar 

2.3.1 Ekvivalenta modeller 
Överföringen av elektrisk energi från energikällorna till konsumenter sker via hängda 

friledningar och nedgrävda kablar. När man utför elnäts-beräkningar på symmetriskt 

trefassystem används matematiska modeller som beskriver dessa kraftledningar och 

kablar. Dessa matematiska modeller används för att analysera effektflödet i nätet, 

fluktuationen i spänningen för att upptäcka befintliga störningar och förbättra systemets 

stabilitet. 

π – ekvivalent krets som visas i figur 7 är en modell som beskriver en medellång ledning 

som sträcker sig från 80 till 250 km. Den totala shunt kapacitansen klumpas och 

lokaliseras halva vid varje ända av ledningen. Shunt kapacitansen försummas i kort 

ledningsmodellen som har en längd som är mindre än 80 km. Men eftersom nedgrävda 

kablar har mycket större kapacitans än friledningar, rekommenderas inte att använda 

matematiska modeller för korta ledningar. Denna modell behövs även om man vill ha mer 

noggranna beräkningar jämfört med modeller för korta ledningar.  
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I kraftledningen exciterar resistansen R på grund av ledar-resistivitet och Induktansen X 

på grund av magnetiska fältet. Shunt konduktansen och shunt kapacitansen existerar på 

grund av läckströmmar i isolationen och elektriska fältet mellan ledare och ledare/jord. 

 

 

FIGUR 7 Π - EKVIVALENT KRETS 

 

I verkligheten brukar spänningen i transmissions-linan sjunka när systemet är tungt 

belastad och stiger när systemet är lätt belastad. Utifrån modellen kan man utföra 

beräkningar med hjälp av A, B, C och D parametrarna som beror på kablarnas konstanter. 

ABCD parametrarna kan räknas fram enligt följande formler: 

 

 𝐴 =  𝐷 =  1 +
𝑌𝑍

2
   𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 (4) 

 

 𝐵 =      ℎ𝑚 (5) 
 

 𝐶 =  𝑌 (1 +
𝑌𝑍

4
)    𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠 (6) 

 

Transmissionsledningar kan producera och absorbera reaktiv effekt på grund av sina 

kapacitiva och induktiva reaktansen. Beroende på spänningsnivån och strömstyrkan ökar 

produktionen eller förbrukningen av reaktiv effekt i ledningarna. Formlerna nedan 

beskriver ledningarnas påverkan på reaktiv effektflödet i ett elnät-system. [11] 
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 Ledningens producerade MVAr =  
𝑘𝑉

2

𝑋𝑐
 (7) 

 

 Ledningens förbrukade MVAr =  𝐼2𝑋𝐿 (8) 

 

 

 

2.3.2 Induktans 
Elkraft-ledningars induktans är beroende av flera faktorer, bl.a. ledarradien, ledar-

materialets permeabilitetstal och avstånd mellan ledarna. Induktansen i en ledare ökar 

med ökat fasavstånd. Därmed induktansen blir olika i de olika linorna ifall linplaceringar 

är osymmetriska. I ett trefassystem med en ledare där ledarna placerade i kanter av en 

liksidig triangel, se figur 8, räknas induktansen enligt följande formel: 

 

 𝐿 =  
𝜇0

2𝜋
  {

𝜇𝑟

4
+ 𝑙𝑛

𝑎

𝑟
}    ,    𝐻𝑒𝑛𝑟𝑦 (9) 

 

𝜇0  = permeabiliteten = 4𝜋 ∗ 10−7 ,  𝜇𝑟  är permeabilitetstalet för ledarmaterialet (=1 för 

omagnetiskt material), a är avstånd mellan ledarna och r är ledarens radie. Formeln 

stämmer även för en ledare i ett fassystem med en återledare och kan förenklas till: 

 

 𝐿 =  0,05 +  0,2 ∗  𝑙𝑛
𝑎

𝑟
      , Henry (10) 
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FIGUR 8 INDUKTANS I TREFASSYSTEM 

 

 

När det är olika avstånd mellan alla linor, blir reaktansen mellan linorna olika. Därmed 

vissa ledningar i kraftsystemet är skruvade d.v.s. linorna byter plats med varandra, man 

kan som ett medelvärde för hela ledningens längd räkna med samma induktans per lina. 

Att räkna fram induktansen i en ledning kan vara enkelt vid vissa fall beroende på 

faktorerna som nämndes förut, men att mäta upp induktansen är enklare när det gäller 

ledningar som inte är förlagda i en symmetrisk form. [9][12] 

Den induktiva reaktansen (𝑋𝐿) kan räknas fram genom: 

 

 𝑋𝐿  =  2𝜋𝑓 ∗ 𝐿 ,    𝑜ℎ𝑚𝑠/𝑘𝑚/𝑓𝑎𝑠 (11) 
 

där f är frekvensen och L är induktansen. Den induktiva reaktiva effekten kan beräknas 

genom: 

 

 𝑄𝐿  =  3𝑋𝐿𝐼2 ,     Var/km (12) 

 

 

2.3.3 Kapacitans 
Kapacitans är ett mått på förmågan att lagra elektrisk energi. Man kan bestämma 

kapacitansen (C) av en kondensator genom att mäta antalet lagrade laddningar(Q) i varje 

platta dividerat med spänningen(V), C = Q/V Farad. [13]  
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För varje ledare som är placerad i närheten av en annan ledare eller jord betraktas som 

en kondensator, där den ena ledaren motsvarar den ena ledande plattan, medan den 

andra ledaren eller jorden motsvarar den andra plattan. Skärmen kan även motsvara det 

andra belägget av kondensator, men det kan skilja sig mellan en fas som är skärmad för 

sig eller om det är 3-ledare med en gemensam skärm, se figur 9. Isoleringen eller luften 

mellan belägget utgör kondensatorns dielektrikum (Dielektriska materialet).  

 

 

 

FIGUR 9 KAPACITANS I LEDARE 

 

 

Kapacitansen i en ledning kan beräknas med hjälp av olika metoder beroende på de olika 

faktorer ledaren har, för att beräkna kapacitans vid separat skärmad fas gäller: 

 

 𝐶 =  𝑘 ∗
𝜀

𝑙𝑛
𝐷
𝑑

   ,    [𝜇𝐹/𝑘𝑚] (13) 

 

där D är diameter över isoleringen, d är diameter över ledaren, k är en konstant(=0,0556) 

och  𝜀  är isolermaterialets dielektriska konstanten. Genom formeln ser man att 

driftkapacitansen(C) beror på  𝜀  och förhållandet mellan yttre diametern(D) och inre 
diametern(d). För laddningsströmmen orsakad av driftkapacitansen gäller: 

 

 𝐼 =  𝑈 ∗ 𝜔 ∗ 𝐶 ∗ 10−3 ,    [𝐴/𝑘𝑚 𝑜𝑐ℎ 𝑓𝑎𝑠] (14) 
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I är laddningsströmmen, U är fasspänningen, 𝜔 =  2𝜋𝑓 (rad/s). Den reaktiva effekten 

som denna strömmen ger upphov till i ett trefassystem beräknas genom: 

 

 𝑄𝐶  =  √3  ∗ 𝑈𝐼  ,     [𝑉𝐴𝑟/𝑘𝑚]  (15) 

 

Kapacitanser i ledningar beror dels på ledarens yta, dels av hur ledarna är placerade i 

förhållande till varandra osv. För skruvade ledningar och friledningar kan 

driftkapacitansen fås genom vissa tabeller. [9][12] 

 

2.4 Per-unit system 
”Per-unit systemet” är en metod som används inom elkraftsystem för att uttrycka 

kvantiteter som spänning, ström, effekt och impedans som en andel av ett angivet 

basvärde.  T.ex. om en basspänning är angiven 20 kV, då blir spänningen 18 kV, 18/20 = 

0,9 per-unit. Beräkningen kan då utföras i per-unit istället för den aktuella enheten. 

Fördelen med ”Per-unit system” är att alla enheter blir refererade till ett basvärde och har 

samma enhet, vilket underlättar beräkningen samt att det blir enklare att jämföra de. 

Därmed transformatorns ekvivalenta krets blir förenklad, samt elimineras 

transformatorns lindningar, vilket gör att alla storheter som finns vid transformatorns 

sekundära sida kan bli refererad till primära sidan utan att förändras. Detta är en stor 

fördel när det gäller att räkna på ett stort elnät där det finns hundratals av 

transformatorer. [14] 

 

2.5 Lastflödesberäkning 
Inom elkraftsystem, effekten flödar från genererings stationer till laster genom olika 

grenar av nätverket. Ordet lastflöde kommer från den aktiva och reaktiva effekten som 

flödar genom systemet. Metoden används för att kunna räkna fram spänning, fasvinkel, 

aktiv och reaktiv effekt som flödar igenom de olika generatorer, grenar, transformatorer 

och laster. 

Nätverket i lastflödesproblem innehåller tre olika typer av vad det kallas för bussar som 

är ihopkopplade med grenar där emellan. Dessa bussar är kända som ”Slack/referens 

buss”, ”Generator (PV) buss” och ”Last (PQ) buss”. De viktiga informationer man får från 

lastflödesproblem innehåller magnitud och fasvinkel på spänningar på last bussar, reaktiv 

effekt och spännings fasvinkel på generator bussar samt aktiv och reaktiv effekt som 

flödar på slack bussen. 
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Slack buss används som en referens buss för att uppfylla kravet på effektbalansen, den 

fungerar som en stor generator-station och kan endast finnas en i ett system. Generatorer 

som finns i systemet är kopplade till generator bussar, dessa bussar kan kontrollera 

inmatad effekt och spänning. Medan effekten som matas in till systemet är positiv 

definierad, definieras förbrukade effekt som negativ, vilket sker på last bussar.  

Lastflödes-ekvationen är olinjär och måste därför lösas genom iterativa tekniker med 

hjälp av numeriska metoder. De vanligaste iterativa metoder som används är Gauss 

Seidel, Newton Raphson och fast decoupled metoden. [15]  

 

2.6 Nätföreskrifter 
Nätföreskriften om nätanslutning för förbrukning (Deman Connection Code, DCC) 

handlar om anslutning av förbrukningsanläggning till ett elnät och definierar krav på 

befintliga och nya förbrukare. Förskriften fastställer skyldigheter som ska säkerställa att 

systemoperatören utnyttjar de tekniska förmågor hos anslutna förbrukare och 

distributionsnät på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt. KOMMISSIONENS 

FÖRORDNING (EU) 2016/1388 

 

DCC fastställer nätföreskrifter med krav för nätanslutning av följande anläggningstyper: 

a) Förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem 

b) Distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem 

c) Distributionssystem, inklusive slutna distributionssystem 

d) Förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet 

distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet 

till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem. 

 

Artikel 15 från DCC nätföreskriften anger följande krav beträffande reaktiv effekt: 

1. Förbrukningsanläggningar och distributionssystem som är anslutna till 

transmissionsnät skall kunna bibehålla en stabil drift vid anslutningspunkten 

inom ett intervall för reaktiv effekt som angetts av systemansvarige för 

transmissionssystemet. För anslutna distributionssystem gäller att det verkliga 

intervall för import och export av reaktiv effekt som anges av systemansvarige 

för transmissionssystemet inte skall vara större än 48 % (0,9 effektfaktorn) av 

den maximala import- eller exportkapaciteten beroende på vilken som är störst. 

Detta gäller ej i situationer där tekniska eller ekonomiska systemfördel vid 
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ömsesidigt förstående mellan transmissionsoperatören och 

distributionsoperatören. 

2. Transmissionsoperatören har rätt att kräva distributionssystem som är anslutna 

att ha förmågan att inte exportera reaktiv effekt vid aktiv effektflödet på mindre 

än 25 procent av den maximala importkapaciteten. Transmissionsoperatören 

måste kunna motivera sitt krav med en analys i anslutningspunkten tillsammans 

med distributionsoperatören till myndigheterna. Om inte kravet kan motiveras 

ska båda parterna komma överens om nödvändiga krav som behövs. 

3. Utan att påverka tillämpningen av punkt 1, får transmissionsoperatören kräva 

aktiv reglering av reaktiv effekt utbyte vid anslutningspunkten från 

distributionsoperatören. Både parterna ska komma överens om en metod som 

ska användas för reglering av reaktiv effekt, detta för att säkerställa en 

försörjningstrygghet för både operatörerna. 

4. Distributionsoperatören får begära från transmissionsoperatören att överväga 

att använda distributionssystemet för hantering av reaktiv effekt. 

 

2.7 Faskompensering 
Faskompensering innebär att balansera bort en induktiv eller kapacitiv last i ett 

växelströmssystem genom kondensator eller induktor/spole. Där induktiva laster 

balanseras med en kondensator och kapacitiva laster balanseras med induktor. 

Faskompensering är viktig för systemet för att minska reaktiv effekt och onödiga 

komponenter som skapar problem. Om elsystemet saknar faskompenserings-

utrustningar vid induktiva eller kapacitiva laster, kommer spänningen att ligga ur fas med 

strömmen vilket leder till att en del av strömmen i ledningen inte kan utnyttjas.  

Reaktiv effekt som exciterar p.g.a. laster som är anslutna till elsystemet, begränsar 

ledningarnas kapacitet samt att det skapar andra förluster och problem för elsystemet. 

Däremot är inte reaktiv effekt helt oviktig, utan den behövs för magnetisering av 

roterande växelströmsmaskiner, transformatorer och reaktorer. Men reaktiv effekt som 

behövs kan produceras på eller i närheten av förbrukningsplatsen med kondensatorer 

eller synkronmaskiner. 

I elkraft-sammanhang säger man att kondensatorer genererar reaktiv effekt, och 

induktorer förbrukar reaktiv effekt. I vårt fall elsystemet blir i vissa perioder kapacitiv 

och genererar reaktiv effekt, vilket kan skötas med induktorer eller synkronmaskiner. 
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2.7.1 Statiska kompensatorer 
Det finns flertal olika tekniker för faskompensering. Statiska kompensatorer är den 

simplaste typen bland kompensationstekniker. Statisk kompensator är en passiv 

komponent som bidrar till att generera(kondensatorer) eller 

absorbera(Reaktor/induktorer) reaktiv effekt utan att orsaka stora effektförluster. Denna 

typ av tekniken är lämpligast för statiska kompenseringar.  

 

2.7.2 Synkronkompensator 
Synkronkompensatorn är en vanlig synkronmaskin som används för att förbruka eller 

producera reaktiv effekt. Maskinen blir över- eller under-magnetiserad för att förbruka 

eller generera reaktiv effekt genom att ändra på excitationen. Tekniken omfattar en del 

förluster och kräver underhåll. 

 

2.7.3 Variabel shuntreaktor (VSR) 
Variabel shuntreaktor är en justerbar kompenseringsteknik som kan koppla in och ur i 

stegvis för att minska slitage och plötsliga förändringar som kan skapa flera skador i 

elsystemet. Tekniken kan anpassas efter behovet samt att den har förmågan att integreras 

ihop med andra system som SVC och HVDC för att optimera systemdriften och maximera 

den dynamiska kapaciteten vid fel. VSR regleringsområde är 40–100%. Ref: ABB 

 

2.7.4 Statiska VAr kompensatorer (SVC) 
Tekniken kallas även för tyristorreglerad shuntkompensering. SVC har förmågan att 

kombinera mellan kondensatorer och induktorer med snabb växling kapacitet. SVC 

innehåller ett antal fasta eller kopplade grenar, där styråtgärderna för vilken gren som 

ska leda utförs av tyristorer. Kombinationen av grenar varierar beroende av olika 

tillstånd. Dessa grenar består ofta av Tyristorstyrd reaktor (TCR), Tyristorkopplad 

kondensator(TSC) och övertonsfilter (FC) för att minska övertoner som uppstår på grund 

av tyristorerna. Nackdelen är att kondensatorn inte kan styras på samma sätt som induktorn 

utan kan antingen kopplas till eller av, detta på grund av stora strömmar som kan alstras av 

spänningsskillnader mellan elnätet och motsatta spänningspolaritet på kondensatorn. [16][17] 

 

2.7.5 Statisk synkronkompensator (STATCOM) 
STATCOM är en kompenserings-utrustning som är medlem i FACTS familjen som består 

av IGBT transistorer ((Insulated gate bipolar transistor), induktorer och kondensatorer. 

IGBT transistorer är en mer avancerad komponent än tyristorer. Till skillnad från SVC 

fungerar STATCOM mycket snabbare och arbetar enligt principen för spänningsstyva 

omriktare VSC (Voltage Source Converter) som syntetiserar spänningens sinusform som 
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matas ut till elnätet. Om utmatad spänning är större än spänningen i elnätet genererar 

STATCOM reaktiv effekt, medan om utmatad spänning är mindre absorberar STATCOM 

reaktiv effekt. [17][18][7] 

 

2.8 Matpower 
Matpower är ett simuleringsverktyg som är inbyggt i datorprogrammet Matlab. 

Matpower används av ingenjörer för att simulera elnät-systemet. Programmet beräknar 

spännings-magnituder, fasvinklar och effektflödet i transmissionsledningar för ett elnät-

system under steady state-förhållande. Programmet använder sig av iterativa metoder för 

att lösa lastflödesproblem. De vanligaste iterativa metoder som används i ett sådant 

program är Gauss Seidel, Newton Raphson och fast decoupled. [19][20] 
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3. Genomförandet  
3.1 Beräkningar 
De beräkningarna som utfördes på ledningarna, ligger inom 11 – kV sidan av Ystads elnät. 

Samtliga datainsamlingar behandlades tillsammans med nättopologin för att kunna skapa 

en modell av nätet i simuleringsprogrammet. Beräkningarna som utfördes på ledningarna 

gjordes enligt beräkningsmetoder som tidigare presenterades i avsnitt 2.3 i teoridelen 

och utfördes enligt π – ekvivalent modellen.  

Allmänt så är nättopologi sekretessbelagd och får därför inte presenteras i denna rapport. 

Dock kommer nättopologin att beskrivas med ord och presenteras med en förenklad 

krets. Nätet som simulerades består av 227 noder/transformatorstationer och är 

anslutna ihop genom 303 grenar. Dessa grenar symboliserar förbindelser mellan 

stationerna som visas i figur 10. Grenarna består av olika typer av ledningar. Den 

rödmarkerade grenen i figuren föreställer en öppen gren som är ur drift. 

Transformatorstationerna i elnätet delas upp i följande tre olika kategorier: 

 

● Två fördelningsstationer ansluter regionnät och distributionsnät  

● Nio nätstationer ansluter vindkraftverksanläggningar  

● 216 nätstationer ansluter distributionsnät och lågspänningsnät 

 

 

T1 & T2 i figur 10 symboliserar huvudstationerna som matar elnätet med energi. Dessa 

stationer simulerades som referensbussar (slack bus) med spänning 1 (p.u.).  

Referensbussarna är anslutna till nätet genom en ledning med låg impedans. Pilarna i 

figur 10 symboliserar de anslutna laster i nätstationerna. Därför betraktas dessa 

nätstationer som last bussar (PQ bus) som förbrukar effekt. 

 

Vindkraftgeneratorerna kopplas via generator bussar (PV bus) som har förmågan att 

kontrollera effekten och spänningen som tidigare nämnts i avsnitt 2.5. Generellt så 

kopplas moderna vindkraftgeneratorer till elnätet genom en växelriktare. Majoriteten av 

moderna vindkraftverken har asynkrona generatorer som bidrar mest med aktiv effekt 

och små mängder induktiv reaktiv effekt. 
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FIGUR 10 EXEMPEL PÅ ELNÄTTOPOLOGIN 

 

 

3.2 Elnät modellen 
För att kunna simulera nätet skapades en modell av Ystads elnät i simuleringsverktyget 

Matpower. Programmet användes för att utföra lastflödesberäkningar genom att använda 

sig av iterativa beräkningsmetoder.  

 

3.3 Indata för laster  
När modellen blev skapad och klar i Matpower, gjordes undersökningar av befintliga 

mätvärden för att skapa en optimal last som ska användas i simuleringarna. 

Mätinsamlingar är information som beskriver en av de viktigaste komponenterna i ett 

elnätsystem. Mätvärden från nätstationerna som behövs för simuleringarna i detta 

arbetet är inkompletta. Därför kommer lasten att uppskattas för simuleringarna samtidigt 

som man beaktar befintliga data. Tillgängliga mätvärden visar endast energi volymen och 

månads högsta timvärdet vid inmatningspunkterna, se figur 11 & 12. 

Figurerna 11 & 12 visar säsongsvariationer med en stor marginal mellan sommar och 

vinter. Effektförbrukningen under vintern är 76 procent högre än sommaren. Figur 11 
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visar att vindkraftverken och solceller bidrar med 8 – 13 procent av den totala el 

inmatningen, medan Eon matar in den stora delen av energibehovet. 

 

 

FIGUR 11 ELFÖRBRUKNING I YSTAD ÅR 2015 

 

Figur 12 visar variationerna i månads toppeffekterna under år 2015. Den högsta aktiva 

effekten varierade mellan månaderna och växlade mellan 25 – 43 MW. Detsamma gäller 

för den högsta reaktiva effekten som växlade mellan 5 – 8 MVAr. Förhållandet mellan den 

aktiva- och reaktiva effekten varierade med 13 – 26 procent.    

 

 

FIGUR 12 HÖGSTA EFFEKT 

 

I figur 13 presenteras reaktiv effektflödet vid inmatningspunkten mellan Ystads- och Eons 

elnät. De blåa staplarna står för högsta förbrukade reaktiv effekt i Ystads elnät, d.v.s. 
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storleken på den induktiva lasten i nätet. De röda staplarna står för den överinmatade 

reaktiva effekten, d.v.s. storleken på den kapacitiva lasten i nätet. Figuren visar att nätet 

har matat överliggande nätet under juni, juli och september med resp. -600, -690 och -

300 kVAr.  

 

 

FIGUR 13 REAKTIVEFFEKT INMATNING 

 

För att lyckas med simuleringarna med Ystads elnätmodellen, krävs lämpliga och 

utjämnade laster över nätet. Nätet kommer behöva simuleras många gånger för att prövas 

under olika förhållande. Därför kommer det att behövas många olika lastprofiler. På 

grund av detta skapades ett kodprogram i Matlab för att skapa laster och driva 

simuleringarna.  

Lasterna skall jämnas ut enligt dimensionerna i de olika delar av nätet. Detta eftersom 

nätledningarna och transformatorerna i nätet är dimensionerade olika beroende på 

effektbehovet i olika områden. Syftet med balanserad och jämn lastfördelning är för att 

undvika överbelasta delar av nätet samt att kunna utföra simuleringarna utan att 

modellen kollapsar.  

En jämn och lämplig lastfördelning skapades genom att simulera modellen många gånger 

för att varje gång justera lasterna i nätstationerna. Simuleringarna påbörjades med noll 

last i samtliga nätstationer. Därefter belastades nätstationerna stegvis med MW och MVAr 

för att försöka åstadkomma jämna lastprofiler som passar dimensionen i alla delar av 

nätet. Detta resulterade i att nätstationerna grupperades i nio stycken olika lastgrupper 

med olika effektintervall. Effektintervallen i varje lastgrupp uppskattades med hjälp av 

simuleringarna. 
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Kodprogrammet skapar lasterna genom en stokastisk process. Den slumpmässiga 

laststorlek som skapas i kodprogammet för varje nätstation är begränsad inom ett visst 

effektintervall beroende på lastgruppen som nätstationen tillhör till. Detta för att 

bibehålla stabiliteten i modellen samt undvika olämpliga laster som kan orsaka att 

simuleringen kollapsar. Inför varje ny simulering justeras effektintervallet för varje 

lastgrupp av kodprogrammet något för att få olika resultat, se Appendix. 

 

3.4 Simuleringar 
Ett kodprogram skapades i Matlab för att driva hundratals simuleringar. Samtliga 

simuleringar utförs med Newton Raphsons metod som nämndes i avsnitt 2.5 

 

a) Reaktivt effektflöde 

Syftet med detta experimentet är att undersöka hur det reaktiva effektflödet i nätet 

påverkas av ledningarna. Anläggningar såsom vindkraftverk skall exkluderas för att 

endast lägga fokus på ledningarnas påverkan.  

Experimentet består av två scenarier (scenario A och B). Modellen kommer att simuleras 

300 gånger per scenario för att uppnå relevanta resultat i många fall och undvika enskilda 

undantag. 

Scenario A delas i tre olika experiment. Varje experiment har ett fastbestämt MVAr värde 

i alla simuleringar. Däremot stiger MW värdet för varje simulering i de tre olika 

experimenten.   

Scenario B är uppbyggt på samma sätt som scenario A, skillnaden är dock att MW värdet 

är fastbestämt i alla simuleringar och MVAr värdet är det som stiger för varje simulering.   

b) Vindkraftens påverkan 

Syftet med detta experimentet är att studera påverkningarna av direkt anslutna 

vindkraftverk i elnätet. Nätet kommer att belastas med en låg last för att tydliggöra 

påverkningarna av vindkraftverken. Storleken på vindkraftsproduktionen i 

simuleringarna kommer att skapas utifrån statistiken från föregående avsnitt. Den totala 

produktionen kommer att delas mellan vindkraftverken beroende på generatorstorlek.  

 

c) Faskompensering 

Slutligen kommer nätet att simuleras med kompenseringsutrustningar. Syftet med detta 

är att studera möjligheterna till att faskompensera den kapacitiva reaktiva effekten som 
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flödar i nätet. Det kommer att utföras flera simuleringar för att prova olika 

anslutningsalternativ av utrustningarna. Storleken av reaktorn i simuleringarna kommer 

att vara tillräckligt stor för att kompensera bort den reaktiva effekten som existerar. Nätet 

kommer i dessa simuleringar att belastas med en låg last för att testa nätet när den är som 

mest kapacitiv.  
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4. Resultat 
4.1 Reaktiv effektflöde 
Här redovisas driftscenario A och B, varje scenario består av 3 experiment där varje 

experiment omfattas av 100 simuleringar.  

 

Scenario A 

Scenario A delas i tre olika experiment som tidigare ha nämnts i avsnitt 3.4. Nätet 

belastades med 0, 1 och 2 MVAr för respektive experiment. MW värdet varierade stigande 

från 0 till 50 i de tre olika experimenten.  

 

 

FIGUR 14 REAKTIV EFFEKTINMATNING VID LÅG AKTIVEFFEKT-FÖRBRUKNING 

 

I figuren nedan ser man utvecklingen av den kapacitiva reaktiva effekten från 

ledningarna. Den kapacitiva reaktiva effekten från ledningarna påverkas av 

spänningsvariationerna i nätet. Spänningen ökar med lägre effektförbrukning och 

minskar med högre effektförbrukning. Den kapacitiva komponenten i ledningarna laddas 

och skapar högre elektriskt fält ju högre spänningen är. Därför ser man högre kapacitiv 

reaktiv effekt i figur 15 vid lägre last som däremot minskar stegvis med högre last. Se 

ekvation 7.  

Den totala reaktiva effekten utvecklas snabbare i figur 14. Den totala reaktiva effekten är 

negativ när lasten är låg vilket innebär att nätet övergår till att vara kapacitiv. Vidare ökar 

den totala reaktiva effekten i nätet med ökad förbrukning. Tillskillnad från figur 15, 

påverkas den totala reaktiva effekten av induktiva och resistiva förlusterna i ledningarna. 
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Den induktiva reaktiva effekten ökar med högre strömflöde vid hög förbrukning. I avsnitt 

2.3.2 förklaras hur reaktiv effekt i ledningarna utvecklas med spänning och strömstyrkan.  

 

 

FIGUR 15 REAKTIV EFFEKT FRÅN KABLARNA 

 

 

Scenario B 

Scenario B delas i tre olika experiment som tidigare ha nämnts i avsnitt 3.4. Nätet 

belastades med 10, 20 och 30 MW för respektive experiment, MVAr värdet varierade 

stigande från -3 till 7 i de tre olika experimenten.  
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FIGUR 16 REAKTIV EFFEKTINMATNING VID LÅG REAKTIV EFFEKTFÖRBRUKNING 

 

Såsom Scenario A påverkas den kapacitiva reaktiva effekten som produceras i 

ledningarna av spänningen, se figur 17. Den kapacitiva reaktiva effekten i ledningarna 

påverkades mindre i detta scenario jämfört med den föregående för att förbrukningen 

ökar långsammare. Det totala reaktiva effektflödet påverkades annorlunda jämfört med 

föregående scenario, se figur 16. Detta på grund av den induktiva lasten som 

kompenserade bort den kapacitiva reaktiva effekten som producerades i ledningarna. 

Ekvationerna 7 och 8 i avsnitt 2.3.1 förklarar hur de kapacitiva och induktiva 

komponenterna i ledningar påverkas av spänning styrkan och strömflödet.   

 

 

FIGUR 17 REAKTIV EFFEKT FRÅN KABLARNA 
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4.2 Vindkraftens påverkan 
I Ystads elnät finns direkt anslutna vindkraftverk som matar nätet med effekt. I figur 18 

ser man effekten och spänningen i stationerna som ligger i närheten av de anslutna 

vindkraftverken. Nätet belastades med totalt 10 MW och 0.5 MVAr. De röda 

markeringarna i figuren står för de anslutna vindkraftverken i nätet. Under simuleringen 

som presenteras i figur 18 producerade vindkraftverken ingen effekt.  

 

 

FIGUR 18 VINDKRAFT 0 % EGENPRODUKTION 

 

I figur 19 ser man resultatet från en simulering med 8 procent vindkraftsproduktion.  

Resultatet visar ökning av spänningen i stationerna som ligger i närheten av 

vindkraftverk stationerna. Detta eftersom storleken av lasten är inte tillräckligt stor för 

att förbruka energin som existerar. 
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FIGUR 19 VINDKRAFT 8 % EGENPRODUKTION 

 

En ytterligare simulering utfördes med 13 procent vindkraftsproduktion. Resultatet visar 

ännu högre ökning i spänningen jämfört med föregående simuleringarna. 

 

 

FIGUR 20 VINDKRAFT 13 % EGENPRODUKTION 
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I figur 21 plottades spänningarna till samtliga simuleringar. Station 176 visar en 

spänningsförhöjning som ökar från 1.002 p.u. vid noll procent egenproduktion till 1.005 

p.u. vid 13 procent egenproduktion. Resultaten visade -0.77, -0.785 och -0.7783 MVAr 

reaktiv effektflöde i elnätet för respektive simulering.  

Ökningen av kapacitiv reaktiv effekt förekom i dessa fall eftersom generatorstationer 

anses som PV bussar, d.v.s. vindkraftverken bidrar med ökning av aktiv effekt och 

spänning i nätet. Detta innebär att ledningarnas reaktiva effektproduktion ökar med 

spänningen enligt ekvation 7 & 8 i teoridelen. 

 

 

FIGUR 21 VINDKRAFT PÅVERKAN 
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4.3 Faskompensering 
Här redovisas resultaten av simuleringarna som utfördes på nätet med anslutna shuntreaktorer. 

Först utfördes simuleringar för att bestämma den totala lasten som skall användas i dessa 

experiment. Nätet belastades med totalt 10 MW och 0.5 MVAr för att utföra simuleringar med 

shuntreaktorer när det totala reaktiva effektflödet i nätet är tillräckligt kapacitiv.  

I figur 22 nedan ser man spänningen över nätet i den översta grafen, aktiv effekt i den andra 

grafen och reaktiv effekt i den tredje grafen. Inga reaktorer är anslutna i denna simuleringen. 

Spänningen i nätstationerna ligger mellan 0,98 och 1,003 per unit. Nätet är kapacitiv med totalt 

-0,7 MVAr. I nästkommande simuleringar kommer shuntreaktorer av olika storlek och 

anslutningsalternativ att kompensera bort det kapacitiva reaktiva effektflödet i nätet. 

 

 

FIGUR 22 NÄTET UTAN KOMPENSERINGSUTRUSTNINGAR 

 

 

I figur 23 presenteras resultat av nätet med tre anslutna reaktorer med storlek 0,25 MVAr 

var. Reaktorerna kopplades till nätstation 5, 175 och 214. Det totala reaktiva effektflödet 
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i nätet blev 0 MVAr med hjälp av kompenseringsutrustningen.  Däremot har spänningen 

fallit under den tillåtna gränsen 0,95 per unit i vissa delar av nätet. Detta är på grund av 

nätdimensionen omkring området utrustningarna blev anslutna till. 

 

 

FIGUR 23 KOMPENSERINGSUTRUSTNINGAR I STATION 5, 175 OCH 214 

 

 

En ytterligare simulering ufördes med en shuntreaktor av 0.75 MVAr. Shuntreaktorn 

kopplades i simuleringen till station 5, se figur 24. Det kapacitiva reaktiva effektflödet       -

0,7 MVAr i nätet kompenserades till 0 MVAr. Det viktigt som noterades i denna 

simuleringen är att spänningsnivån i samtliga nätstationer har inte påverkats mycket och 

höll sig inom den tillåtna gränsen. Tillskillnad från föregående simulering blev 

shuntreaktorn i denna simulering ansluten i ett nätområde som har större dimension.  
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FIGUR 24 KOMPENSERINGSUTRUSNING I STATION 5 

 

Sista simulering som utfördes på nätet med en shuntreaktor av 0,75 MVAr. Shuntreaktorn 

blev ansluten till nätstation 106. Den kapacitiva reaktiva effekten kompenserades till 

totalt 0 MVAr i nätet. I denna simuleringen påverkades spänningen i vissa delar av nätet, 

detta är visualiserat i figur 25. Spänningen i vissa nätområde är mer känsliga för 

förändringar, detta noteras i figur 23 och 25. Spänningsvariationen är acceptabel i detta 

här fallet eftersom spänningen ligger fortfarande inom de bestämda ramarna.  
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FIGUR 25 KOMPENSERINGSUTRUSTNING I STATION 106 

 

Resultaten från simuleringarna sammanställdes i tabell 1 nedan. Den totala kapacitiva 

reaktiva effekten har eliminerats i samtliga simuleringar med hjälp av 

kompenseringsutrustningarna. Förlusterna i ledningarna påverkades på olika sätt 

beroende på placeringen av kompenseringsutrustningarna. Detta kan bero på 

dimensionsskillnaderna i de olika nätområde. Simuleringarna visade att nätet blev mest 

känslig för större spänningsvariationer i nätstation 160–185 och 210–218.  

 

TABELL 1 RESULTAT AV FASKOMPENSERING 

Reaktor 
storlek 
[MVAr] 

Reaktor 
station 

Inmatningspunkten Förluster Iq [MVAr]  
Branch 
charge 

P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr] 

0 - 10,5 -0,7 0,07 0,09 1,4 

0,75 5 10,5 0 0,07 0,1 1,4 

0,75 106 10,5 0 0,07 0,1 1,4 

0,25 x 3 5, 175, 214 10,5 0 0,1 0,11 1,3 
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5. Diskussion 
I detta arbete studerades Ystads elnät med syfte att peka ut möjliga anledningar som 

påverkar det kapacitiva reaktiva effektflödet i nätet. Nätet simulerades framför allt för att 

undersöka påverkningarna från ledningarna vid låg last.  

Simuleringarna av det 10-KV lokala nätet i scenario A och B för reaktiv effektflödet, visar 

att nätledningarna kan påverka reaktiv effektflödet när förbrukningen är låg. Nätet 

simulerades 600 gånger under dessa två scenarier för att uppnå relevanta resultat i 

många fall.   

Simuleringarna visade att ledningarna utan tvekan kan vara en källa till det kapacitiva 

reaktiva effekten som flödar i nätet i många fall. Ledningarnas påverkan noteras när 

lasten är låg men framför allt när den induktiva lasten är låg. Detta eftersom den induktiva 

lasten vanligtvis fungerar som en kompenseringskomponent som förbrukar reaktiv effekt 

i nätet. Å andra sidan minskar de induktiva förlusterna i transformatorerna och 

ledningarna på grund av låga strömflödet vid låg effektförbrukning. Dessutom ökar 

spänningen i nätet när lasten är låg. Detta innebär att den kapacitiva komponenten i 

ledningarna försörjs med högre spänning vilket förstärker elektriska fältet mellan 

ledningarna. Detta leder till att ledningarna bidrar ytterligare med mer kapacitiv reaktiv 

effekt i nätet. 

Nätet simulerades under dessa två scenarier med aktiv effekt från 0 MW upp till 50 MW 

och med -4 MVAr upp till 7 MVAr reaktiv effekt. Simuleringarna inbegriper hundratal 

möjliga driftfall för nätet vilket gör dessa mycket relevanta, även för framtida arbeten. 

Vid jämförelse av resultaten från simuleringarna med mätningarna från Ystad inser man, 

att det totala reaktiva effektflödet i nätet kan nå de uppmätta värden -690, -600 och -300 

KVAr i många fall beroende på driftläget. Simuleringarna i detta arbete utfördes utan anslutna 

kondensatorer. Detta innebär att ledningarna beroende på omständigheterna kan vara problemet 

för den kapacitiva reaktiva effekten i nätet. Däremot är det viktigt att fundera på följande 

frågeställningar: Vid vilken laststorlek inträffar problemet? Varför är storleken på den induktiva 

lasten är så låg? Är det normalt att ha så låg induktiv last? Är den induktiva lasten så låg på 

grund av någon ansluten kapacitiv last? För att kunna besvara dessa frågor bör man mäta upp 

effektflödet i nätet och särskilt i de stora nätanläggningarna.  

Dessutom visade simuleringarna att de anslutna vindkraftverken inte påverkade det reaktiva 

effektflödet i nätet direkt. Däremot kan vindkraftverken påverka spänningsnivån i närliggande 

stationer vid låg effektförbrukning. Detta leder till att elektriska fältet förstärks i ledningarna 

och orsakar därmed att ledningarna genererar mer kapacitiv reaktiv effekt. Det var svårt att 

notera betydliga skillnader i reaktiv effektflödet från simuleringarna. Detta eftersom att 

systemet jämnar ut matningen från andra håll. Däremot kunde man notera skillnader i 

spänningsnivån i närliggande stationer vilket kan möjligtvis påverka den reaktiva effekten i det 

nätområdet.  
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Den totala lasten som valdes för att simulera nätet med vindkraftverk och 

kompenseringsutrustningarna är 10 MW aktiv effekt och 0.5 MVAr reaktiv effekt. 

Huvudsyftet med simuleringarna är att studera hur andra komponenter kan påverka 

nätet. Bästa sättet var då att utföra simuleringarna med lägsta möjliga last. Detta för att 

pröva nätet under de värsta driftscenarier och kunna peka ut tydliga svar gällande reaktiv 

effekt.  

Simuleringarna som utfördes för att kompensera bort den kapacitiva reaktiva effekten 

har gett bra resultat. Den kapacitiva komponenten i nätet kompenserades bort i samtliga 

simuleringar. Den viktigaste slutsatsen som man kan dra ut från simuleringarna är att 

sträva efter att hålla nätet i balans vid anslutning av kompenseringsutrustningar. Detta 

genom att välja rätt storlek och placering för utrustningarna. Kompenseringsutrusningar 

skall egentligen placeras så pass nära den kapacitiva källan som möjligt. Detta för att 

uppnå de största möjliga reduceringarna av överföringsförluster samt sköta regleringen 

av spänningen i det området. Men eftersom detta arbetet utgår ifrån att betrakta hela 

nätet som en kapacitiv källa valdes placeringarna slumpmässigt. Ändamålet med detta var 

att kompensera bort den kapacitiva reaktiva effekten samtidigt som man håller nätet i 

balans.  

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.3, påbörjades arbetet med att skapa en nätmodell samt 

jämna ut lasten över hela nätet. Lastfördelningen gjordes genom en stokastisk process. 

Nätet simulerades många gånger för att justera lastfördelningen tills man har 

åstadkommit stabilitet i den simulerade modellen.  

I verkligheten varierar lasterna i elnätet kontinuerligt. För att kunna uppnå relevanta 

resultat som ger tydliga svar för problematiken, behövde nätet simuleras många gånger 

med många olika laster. Därför användes ett kodprogram för att skapa tillräckligt många 

laster för att kunna utföra många simuleringar. Detta har gjort simuleringarna mer 

relevanta än vad de hade varit om en enstaka simulering hade utförts med mätdata. 

Däremot kan lasterna vara distribuerade lite annorlunda i verkligheten än vad det gjorde 

i simuleringarna. Men eftersom arbetet går ut på att studera ledningarnas påverkan och 

nätet i sin helhet kan avvikelserna i lastfördelningen vara godtagbara. Detta så länge 

lasterna är lämpliga för nätdimensionen och så länge nätet är i balans. Dessutom kan 

dessa avvikelser ta ut varandra. 

Vanligen utnyttjas mätvärden från samtliga nätstationer för att utföra belastningsflödes- 

och stabilitetsstudier. Därför rekommenderas kontinuerliga mätningar för att säkerställa 

framgångsrika studier. Men trots allt ger denna förstudie en teknisk riktlinje om hur den 

kapacitiva reaktiva effekten i ett elnätsystem kan påverkas av nätledningar. 
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6. Slutsatser 
Under 2015 förekom en inmatning av kapacitiv reaktiv effekt från Ystads elnät med 90–

360 KVAr mot överliggande nät. Mängden av inmatningen är oförutsägbar i framtiden på 

grund av brister på information om orsaken. Drift scenarier som simulerades visade att 

kablarna gav ett stort bidrag av kapacitiv reaktiv effektinmatning till överliggande nät. 

Detta händer mest under sommaren då lasten som är ansluten är väldigt låg. Däremot när 

elnätet är hög belastad kan de induktiva förlusterna kompensera den kapacitiva 

inmatningen. Kapacitiv reaktiv effektinmatningen förväntas att stiga upp i framtiden om 

elnätet expanderar.  

Det som kan åtgärdas i nästa steg med befintliga utrustningar är att se över driften av 

kondensatorbatteri i nätet. Man kan även sänka nivån av reaktiv effektinmatning genom 

att lägga ner ledningar som inte är i behov av att vara i drift. Dessutom bidrar 

vindkraftverken till spänningsförhöjning i närliggande stationer när nätet är låg belastad. 

Detta kan påverka ledningarnas bidrag med reaktiv effekt. Därför kan det vara bra att göra 

mer studier kring detta samtidigt se över möjligheterna att kunna koppla av 

vindkraftverken när det behövs. 

Fortsättningen för att fylla kravet om att undvika överföra kapacitiv reaktiv effekt mot 

överliggande nät, rekommenderas att installera faskompenseringsutrustningar. Variabla 

shuntreaktorer, VRS, är ett bra alternativ ifall reaktiv effektöverföringen varierar mycket 

i mängden. Ett annat alternativ är statiska reaktorer som anses som en enkel teknik men 

har begränsade regleringsmöjligheter.  

 

6.1 Fortsatt arbete 
Det rekommenderas starkt att bygg ut mätsystemet i nätstationerna för att kunna 

behandla oförutsägbara problem som dyker upp i nätet. Mätvärden från nätstationerna 

ger studierna en fördel att kunna begränsa problemen till det området som kan anses som 

en källa istället för att utföra undersökningar över hela nätet. Mätvärden kan även 

användas för att granska lastvariationerna hos kunderna och vid eventuella avvikelser 

kunna undersöka de anläggningarna som misstänks. Det är även lika viktigt att utföra 

kontinuerliga mätningar hos större kunder. Detta på grund av deras förmåga att kunna 

påverka stabiliteten i nätet.  

Den optimala lösningen för den kapacitiva reaktiva effekten som flödar i nätet är genom 

att installera kompenseringsutrustningar. Därför bör det göras mer studier om 

möjligheterna till att installera det i nätet genom att utföra mer simuleringar om det 

behövs. Kompenseringsutrustningarna som är tillgängliga i marknaden förekommer i 

flera olika tekniker och kan utnyttjas på olika sätt. Därför bör man överväga alternativen 

som är tillräckliga och lönsamma för det befintliga problemet.  
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8. Appendix 
 

%Fill and run the modell 

  

mpc = loadcase('caseYstadHSP'); 
% Styrhjalp = 0; 
% Solution1 = zeros(100,6); 
% Solution2 = zeros(100,6); 
% Solution3 = zeros(100,6); 
%  
% for repeat=1:300 

     
% KonstantStyr = 0;     
% if (repeat ~=1) && (repeat ~=101) && (repeat ~=201)    
% KonstantStyr = 0.0279; 
% end 
% StyrAktiv = Styrhjalp + KonstantStyr; % 0.0570 fˆr en 1 MW per loop....  

0.0279 fˆr 0.5 MW per loop 
% Styrhjalp = StyrAktiv; 
StyrAktiv = 0.595;  % 0.0570 fˆr en 1 MW 

  
% if (0 < repeat) && (repeat < 101) 
    StyrReaktiv = 0.16; %   0.3  ˆkar lasten med 1 MVAr 
% elseif (100 < repeat) && (repeat < 201) 
%     StyrReaktiv=0.3;  
% else 
%     StyrReaktiv = 0.6; 
% end 

  

  
% Last intervalll 
LAktiv0 = [5,10];       %0-75 
LAktiv1 = [5,10];       %0-75 
LAktiv2 = [5,10];     %75-150 
LAktiv3 = [15,25];    %150- 313 
LAktiv4 = [65,80];    %313-490 
LAktiv5 = [75,90];    %490-650 
LAktiv6 = [85,100];   %650-1000 
LAktiv7 = [150,165];  %1000-1500 
LAktiv8 = [170,185];  %1500-2000 
LAktiv9 = [185,200];  %2000-3500 

  
LReaktiv0 = [1,5];     %0-12 
LReaktiv1 = [1,5];     %0-12 
LReaktiv2 = [1,5];    %12-25 
LReaktiv3 = [5,10];    %25-50 
LReaktiv4 = [5,15];    %50-94 
LReaktiv5 = [10,20];   %94-150 
LReaktiv6 = [15,25];  %150-200 
LReaktiv7 = [20,30];  %200-350 
LReaktiv8 = [25,35];  %350-500 
LReaktiv9 = [30,40]; %500-1600 

  
    TotalLastA=0; 
    LastaA=0; 
    RaknalastA=0; 

     
    TotalLastR=0; 
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    LastaR=0; 
    RaknalastR=0; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Last station Aktiv effekt A0=24   A1=32     A2=21       A3=10 
% A4=18     A5=31       A6=27       A7=27       A8=22       A9=14 
A0= [0,63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 95, 96, 97, 

98, 99, 150, 151, 152, 153, 154]; 
 

A1=[0,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,1

78,179,180,181,200,201,202,208,209,210,211,212,213,214,215]; % 51 Laster 

inom intervall 0-75 
 

A2=[0,156,157,158,159,160,186,187,189,191,192,193,194,195,196,197,198,199,2

03,205,206,207]; % 37 (114 DUBBLA KABLAR) INOM INTERVALL 75-150 
 

A3 = [0,147,148,149,155,182,183,184,185,188,190]; % 46 (118 & 116 DUBBLA 

KABLAR) INOM INTERVALL 150-313 
 

A4 = [0,54,55,56,57,58,59,60,61,62,137,138,139,140,142,143,145,146,204]; % 

45 (116 & 99 DUBBLA KABLAR) INOM INTERVALL 313-490 
 

A5=[0,28,29,40,41,42,43,44,52,53,85,86,87,88,89,90,92,93,94,105,106,107,108

,109,110,111,112,136,218,40111,41111,44111]; % 20 LASTER INOM INTERVALL 

490-650 
 

A6=[0,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,27,35,39,48,49,50,78,80,83,84,91,128,129,

144,10111,18111,38111]; % 9 (113 DUBBLA KABLAR) INOM INTERVALL 650-1000 
 

A7=[0,7,16,26,34,37,45,46,47,77,82,102,103,104,114,116,117,119,126,127,131,

132,133,134,135,7111,114111,116111]; % 5 LASTER INOM INTERVALL 1000-1500 
 

A8=[0,14,15,24,25,30,31,33,38,81,101,113,115,118,120,121,122,123,124,125,13

0,14111,118111]; % 2 (LAST 6 DUBBLA KABLAR) INOM INTERVALL 1500-2000 
 

A9 = [0,3,4,5,6,21,22,23,32,36,51,79,100,216,217]; % 1 LASTER INOM 

INTERVALL 2000- OCH UPP≈T 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Last station Reaktiv effekt 
R0= [0,63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 95, 96, 97, 

98, 99, 150, 151, 152, 153, 154]; 
 

R1=[0,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,1

78,179,180,181,200,201,202,208,209,210,211,212,213,214,215]; % 51 Laster 

inom intervall 0-75 
 

R2=[0,156,157,158,159,160,186,187,189,191,192,193,194,195,196,197,198,199,2

03,205,206,207]; % 37 (114 DUBBLA KABLAR) INOM INTERVALL 75-150 
 

R3 = [0,147,148,149,155,182,183,184,185,188,190]; % 46 (118 & 116 DUBBLA 

KABLAR) INOM INTERVALL 150-313 
 

R4 = [0,54,55,56,57,58,59,60,61,62,137,138,139,140,142,143,145,146,204]; % 

45 (116 & 99 DUBBLA KABLAR) INOM INTERVALL 313-490 
 

R5=[0,28,29,40,41,42,43,44,52,53,85,86,87,88,89,90,92,93,94,105,106,107,108

,109,110,111,112,136,218,40111,41111,44111]; % 20 LASTER INOM INTERVALL 

490-650 
 

R6=[0,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,27,35,39,48,49,50,78,80,83,84,91,128,129,

144,10111,18111,38111]; % 9 (113 DUBBLA KABLAR) INOM INTERVALL 650-1000 
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R7=[0,7,16,26,34,37,45,46,47,77,82,102,103,104,114,116,117,119,126,127,131,

132,133,134,135,7111,114111,116111]; % 5 LASTER INOM INTERVALL 1000-1500 
 

R8=[0,14,15,24,25,30,31,33,38,81,101,113,115,118,120,121,122,123,124,125,13

0,14111,118111]; % 2 (LAST 6 DUBBLA KABLAR) INOM INTERVALL 1500-2000 
 

R9 = [0,3,4,5,6,21,22,23,32,36,51,79,100,216,217]; % 1 LASTER INOM 

INTERVALL 2000- OCH UPP≈T 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% AKTIV LOOP 
% AKTIV 0 
for i=1:25 
    LAST = A0(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaA = 

((randi([LAktiv0(1),LAktiv0(2)])/4)*StyrAktiv)/1000; 
                TotalLastA = LastaA + RaknalastA; 
                mpc.bus(k,3) = LastaA; 
                RaknalastA = TotalLastA; 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% AKTIV 1 
for i=1:33 
    LAST = A1(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaA = 

((randi([LAktiv1(1),LAktiv1(2)])/2)*StyrAktiv)/1000; 
                TotalLastA = LastaA + RaknalastA; 
                mpc.bus(k,3) = LastaA; 
                RaknalastA = TotalLastA; 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% AKTIV 2 
for i=1:22 
    LAST = A2(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaA = randi([LAktiv2(1),LAktiv2(2)])*StyrAktiv/1000; 
                TotalLastA = LastaA + RaknalastA; 
                mpc.bus(k,3) = LastaA; 
                RaknalastA = TotalLastA;                 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% AKTIV 3 
for i=1:11 
    LAST = A3(i); 
    for k=1:228 
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        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaA = randi([LAktiv3(1),LAktiv3(2)])*StyrAktiv/1000; 
                TotalLastA = LastaA + RaknalastA; 
                mpc.bus(k,3) = LastaA; 
                RaknalastA = TotalLastA;                 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% AKTIV 4 
for i=1:19 
    LAST = A4(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaA = randi([LAktiv4(1),LAktiv4(2)])*StyrAktiv/1000; 
                TotalLastA = LastaA + RaknalastA; 
                mpc.bus(k,3) = LastaA; 
                RaknalastA = TotalLastA;                 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% AKTIV 5 
for i=1:32 
    LAST = A5(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaA = randi([LAktiv5(1),LAktiv5(2)])*StyrAktiv/1000; 
                TotalLastA = LastaA + RaknalastA; 
                mpc.bus(k,3) = LastaA; 
                RaknalastA = TotalLastA; 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% AKTIV 6 
for i=1:28 
    LAST = A6(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaA = randi([LAktiv6(1),LAktiv6(2)])*StyrAktiv/1000; 
                TotalLastA = LastaA + RaknalastA; 
                mpc.bus(k,3) = LastaA; 
                RaknalastA = TotalLastA;                 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% AKTIV 7 
for i=1:28 
    LAST = A7(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
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            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaA = randi([LAktiv7(1),LAktiv7(2)])*StyrAktiv/1000; 
                TotalLastA = LastaA + RaknalastA; 
                mpc.bus(k,3) = LastaA; 
                RaknalastA = TotalLastA;                 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% AKTIV 8 
for i=1:23 
    LAST = A8(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaA = randi([LAktiv8(1),LAktiv8(2)])*StyrAktiv/1000; 
                TotalLastA = LastaA + RaknalastA; 
                mpc.bus(k,3) = LastaA; 
                RaknalastA = TotalLastA;                 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% AKTIV 9 
for i=1:15 
    LAST = A9(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaA = randi([LAktiv9(1),LAktiv9(2)])*StyrAktiv/1000; 
                TotalLastA = LastaA + RaknalastA; 
                mpc.bus(k,3) = LastaA; 
                RaknalastA = TotalLastA;                 
            end 
        end 
    end 
end 

     

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% REAKTIV LOOP 
% REAKTIV 0 
for i=1:25 
    LAST = R0(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaR = 

(randi([LReaktiv0(1),LReaktiv0(2)])/2)*StyrReaktiv/1000; 
                TotalLastR = LastaR + RaknalastR; 
                mpc.bus(k,4) = LastaR; 
                RaknalastR = TotalLastR;                 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% REAKTIV 1 
for i=1:33 
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    LAST = R1(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaR = 

randi([LReaktiv1(1),LReaktiv1(2)])*StyrReaktiv/1000; 
                TotalLastR = LastaR + RaknalastR; 
                mpc.bus(k,4) = LastaR; 
                RaknalastR = TotalLastR;                 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% REAKTIV 2 
for i=1:22 
    LAST = R2(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaR = 

randi([LReaktiv2(1),LReaktiv2(2)])*StyrReaktiv/1000; 
                TotalLastR = LastaR + RaknalastR; 
                mpc.bus(k,4) = LastaR; 
                RaknalastR = TotalLastR;                 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% REAKTIV 3 
for i=1:11 
    LAST = R3(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaR = 

randi([LReaktiv3(1),LReaktiv3(2)])*StyrReaktiv/1000; 
                TotalLastR = LastaR + RaknalastR; 
                mpc.bus(k,4) = LastaR; 
                RaknalastR = TotalLastR;                 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% REAKTIV 4 
for i=1:19 
    LAST = R4(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaR = 

randi([LReaktiv4(1),LReaktiv4(2)])*StyrReaktiv/1000; 
                TotalLastR = LastaR + RaknalastR; 
                mpc.bus(k,4) = LastaR; 
                RaknalastR = TotalLastR;                 
            end 
        end 
    end 
end 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% REAKTIV 5 
for i=1:32 
    LAST = R5(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaR = 

randi([LReaktiv5(1),LReaktiv5(2)])*StyrReaktiv/1000; 
                TotalLastR = LastaR + RaknalastR; 
                mpc.bus(k,4) = LastaR; 
                RaknalastR = TotalLastR;                 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% REAKTIV 6 
for i=1:28 
    LAST = R6(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaR = 

randi([LReaktiv6(1),LReaktiv6(2)])*StyrReaktiv/1000; 
                TotalLastR = LastaR + RaknalastR; 
                mpc.bus(k,4) = LastaR; 
                RaknalastR = TotalLastR;                 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% REAKTIV 7 
for i=1:28 
    LAST = R7(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaR = 

randi([LReaktiv7(1),LReaktiv7(2)])*StyrReaktiv/1000; 
                TotalLastR = LastaR + RaknalastR; 
                mpc.bus(k,4) = LastaR; 
                RaknalastR = TotalLastR;                 
            end 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% REAKTIV 8 
for i=1:23 
    LAST = R8(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaR = 

randi([LReaktiv8(1),LReaktiv8(2)])*StyrReaktiv/1000; 
                TotalLastR = LastaR + RaknalastR; 
                mpc.bus(k,4) = LastaR; 
                RaknalastR = TotalLastR;                 
            end 
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        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% REAKTIV 9 
for i=1:15 
    LAST = R9(i); 
    for k=1:228 
        if mpc.bus(k,1)==LAST 
            if mpc.bus(i,2)==1 
                LastaR = 

randi([LReaktiv9(1),LReaktiv9(2)])*StyrReaktiv/1000; 
                TotalLastR = LastaR + RaknalastR; 
                mpc.bus(k,4) = LastaR; 
                RaknalastR = TotalLastR;                 
            end 
        end 
    end 
end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%Reaktor 
% Reaktor = [0,5,175,214]; 
% ReakRak1=0; 
% ReakRak2=0; 
% for i=1:1:4 
%     LAST = Reaktor(i); 
%     for k=1:228 
%         if mpc.bus(k,1)==LAST 
%             if mpc.bus(i,2)==1  
%                 Reaktorstorlek = 0.0; 
%                 ReakRak1 = ReakRak2 + Reaktorstorlek; 
%                 mpc.bus(k,4) = Reaktorstorlek; 
%                 ReakRak2 = ReakRak1; 
%             end 
%         end 
%     end 
% end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Resultat = runpf(mpc); 

  

  
subplot(3,1,1); 
plot(Resultat.bus(:,8)); 
xlabel('Stationer') 
ylabel('Sp‰nning') 

  
subplot(3,1,2); 
plot(Resultat.bus(:,3)); 
xlabel('Stationer') 
ylabel('Last MW') 

  

subplot(3,1,3); 
plot(Resultat.bus(:,4)); 
xlabel('Stationer') 
ylabel('Last MVAr') 

  

% total_system_real_losses =sum(real(get_losses(Resultat))); 
% total_system_imag_losses =sum(imag(get_losses(Resultat))); 
% [loss, fchg, tchg, dloss_dV] = get_losses(Resultat); 
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% BranchChargingYstad = sum(fchg)+sum(tchg); 
%  
% if (repeat > 0) && (repeat < 101) 
%     Solution1(repeat,1) = Resultat.gen(1,3); % Produktion 
%     Solution1(repeat,2) = TotalLastA; % Last [MW] 
%     Solution1(repeat,3) = TotalLastR; % Last [MVAr] 
%     Solution1(repeat,4) = BranchChargingYstad; % Reaktiv effekt Ledningar 
%     Solution1(repeat,5) = total_system_real_losses; % real effekt 

fˆrluster 
%     Solution1(repeat,6) = total_system_imag_losses; % Imagn‰r effekt 

fˆrluster 
% elseif (repeat > 100) && (repeat < 201) 
%     Solution2(repeat-100,1) = Resultat.gen(1,3); 
%     Solution2(repeat-100,2) = TotalLastA; 
%     Solution2(repeat-100,3) = TotalLastR; 
%     Solution2(repeat-100,4) = BranchChargingYstad; 
%     Solution2(repeat-100,5) = total_system_real_losses; 
%     Solution2(repeat-100,6) = total_system_imag_losses; 
% else 
%     Solution3(repeat-200,1) = Resultat.gen(1,3); 
%     Solution3(repeat-200,2) = TotalLastA; 
%     Solution3(repeat-200,3) = TotalLastR; 
%     Solution3(repeat-200,4) = BranchChargingYstad; 
%     Solution3(repeat-200,5) = total_system_real_losses; 
%     Solution3(repeat-200,6) = total_system_imag_losses; 
% end 
%  
% if (repeat == 100) || (repeat == 200) 
%     Styrhjalp = 0; 
%     StyrAktiv = 0; 
% end 

  
% end 
% PPP = plot(Solution1(:,2), Solution1(:,1), Solution2(:,2), 

Solution2(:,1), Solution3(:,2), Solution3(:,1), 'k'); 
% PPP(1).LineWidth = 2; 
% PPP(2).LineWidth = 2; 
% PPP(3).LineWidth = 2; 
% xlabel('Last [MW]') 
% ylabel('Reaktiv effekt i n‰tet [MVAr]') 
% legend('Last 0 MVAr', 'Last 1 MVAr', 'Last 2 MVAr') 

 

 


