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Abstract

Implementering av en PSS i Trängslets kraftstation

Implementation of a PSS at Trängslet hydro power
station

Lars Ilis

The purpose of this master thesis is to implement and validate a power system
stabilizer (PSS) to a generator at Trängslet hydropower station in Dalarna, Sweden.
Problems with local rotor oscillations can occur at the hydropower station when
power is transferred on a new power line (130 kV) from Northern to Southern part
of Dalarna. To ensure good operation properties on this power line Fortum
Generation AB and Fortum Distribution AB wants to activate a PSS on a generator.
There have been investigations in which situations and what equipment that
contributes to rotor oscillations. When this is known the PSS is tuned to damp these
oscillations by choosing a good set of parameters. The most important parameters for
good performance are to choose amount of gain and phase compensation. The
chosen set of parameters are verified with a test in the power station to ensure that
the task is completed. 
Test results shows that the magnitude of the first swing in rotor oscillation is almost
the double than what PSS/E shows, but good correlation five seconds after
initialization of the disturbance. The inherent dampening performance of the
generator is much better in reality than in simulation. The chosen set of parameters
contributes to rotor oscillation dampening in a magnitude approximately equal to
simulation results in PSS/E, why the conclusion has been made that the
implementation of the PSS is successful. There has also been made simulations with
different power outputs and amount of generators synchronized whose results shows
that damping is greatly increased with the chosen PSS.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Ett elkraftsystem kan anses vara stabilt om alla generatorer i detta system är synkroniserade med 

varandra där en störning ej leder till att dessa förlorar denna synkronisation. Med synkronisation 

menas att alla generatorer roterar med samma hastighet (50 Hz elektrisk frekvens i Europa) och det 

är med denna hastighet/frekvens som hela elkraftsystemet med generatorer, transmissionslinjer och 

laster är designade för. Dalarnas elkraftsystem (regionnätet) är via stamnätsanslutningar kopplat till 

Nordens elkraftsystem som i sin tur är sammankopplat med det Europeiska. Detta gör att skeenden i 

ett elkraftsystem påverkar ett annat.  

Trängslet är en vattenkraftstation i Dalarna med en total installerad kapacitet av 335 MVA. När 

denna kraftstation byggdes drogs en kraftigt dimensionerad kraftledning ”X” för att förbinda den 

huvudsakliga produktionen i norra Dalarna med konsumtionen i södra Dalarna. För ökad redundans 

och överföringsförmåga av elektrisk effekt i Dalarnas regionnät har Fortum Distribution förlängt en 

kraftlinje ”Y” på 130 kV sådant att även denna förbinder norra med södra Dalarna. Denna 

kraftledning Y är inte lika kraftigt dimensionerad som den konventionella kraftledning X vilket 

påverkar driftsegenskaperna när driftläggning från norra till södra Dalarna enbart sker via ledning Y 

(se Figur 1 i rapport för topologi). När driftläggning varit sådan har problem uppkommit en gång då 

Trängslets generatorer rotorpendlade i sådan omfattning att de slutligen förlorade synkronisation 

mot elkraftsystemet. 

I det gällande svenska regelverket för produktionsanläggningar (SvKFS 2005:2) krävs att 

spänningsregleringen för produktionsanläggning och generatorer av storlek Trängslet ska vara 

utrustade med dämptillsats. Existerande och framtida vindkraftsparker i norra Dalarna kommer 

ytterligare öka betydelsen av ökad överföringskapacitet. Kraftledning Y har en stor betydelse för 

Fortum Generation i att kunna få avsättning för vattnet i Trängslets magasin och för Fortum 

Distribution att leverera el till kunder när ledning X är öppen. 

Av anledningarna ovan behöver en kraftsystemstabilisator (eng. Power System Stabilizer - PSS) 

implementeras i Trängslets kraftstation, vilket är syftet med detta examensarbete. För att utreda hur 

rotorpendlingarna uppkommer och hur kraftystemstabilisatorn ska ställas in för god dämpning 

används ett kraftsystemsimulationsprogram vid namn PSS/E (Power System Simulator for 

Engineering) version 32.2.0. I PSS/E används en modell för dynamiska studier i det Nordiska 

elkraftsystemet kompletterad med mer detaljerad representation av Fortums regionnät och 

produktionsanläggningar. VG Power är leverantör av nuvarande spänningsregulator med tillhörande 

magnetiseringssystem i Trängslet varför modellen utvecklats ytterligare med anläggningsspecifik 

sådan för att återgspegla prestanda på ett trovärdigt sätt. Även riktig transformatordata har använts i 

kraftstation Trängslet. 

 

För att utreda hur rotorpendlingar uppkommer har det i PSS/E initierats en störning A under 

simulering: från ett initialt tillstånd med intakt nät (ledning X och Y slutna) till ett nytt tillstånd med 

icke-intakt nät (ledning X öppen). Det betyder att totala effektflödet över både ledning X och Y 

kommer att enbart gå via ledning Y efter störning.  Eftersom produktionen är hög men konsumtionen 

låg i norra Dalarna kommer nästan all producerad effekt att transporteras i ledning Y till 

stamnätspunkt "ställverk A" (se figur 1). Därtill tillkommer några vindkraftsparker och 

vattenkraftstationer som är anslutna till ledning Y. I PSS/E kan många parametrar registreras varav de 



två mest signifikanta i denna studie är rotorhastighetsavvikelse (rad/s) och elektrisk effekt (MW). 

Genom att studera hur dessa storheter varierar vid störning A kan en uppfattning fås om 

rotorpendlingarnas storlek och uppkomst. När dessa är kända väljs lämpliga parametrar till 

kraftsystemstabilisatorn sådant att den dämpar rotorpendlingarna på ett bra sätt genom att testa fall 

med olika antal aggregat synkroniserade och uteffekt. 

 

För att verifiera att resultaten i PSS/E är tillförlitliga och att implementeringen av 

kraftsystemstabilisatorn är lyckad har ett verifieringsprov gjorts i kraftstation Trängslet där störning A 

återskapats med PSS inaktiv resp. aktiv. 

 

 

Resultaten visar att:  

 

 Lokala rotorpendlingar beror på flera saker som t.ex. en övre tröskel av effektflöde på 

ledning Y, regleringsläge hos turbinregulatorer, spänningsregulatorn hos generator G3 och 

aktuell spänning i nätet. 

 

 Rotorpendlingarna de fem första sekunderna efter störning A i verifieringsprov nr. 3 är 

nästan dubbel i magnitud jämfört med vad som kan återskapas i PSS/E under liknande 

förhållanden, men visar god korrelation resterande simuleringstid.  Rotorpendlingarna i 

verifieringsprov nr. 3 dämpas bra och slutsats kan dras att resultatet är lyckat. 

 

 Dämpning av rotorpendlingar är bättre i verkligheten än i simulering. Detta gör att utsignalen 

från kraftsystemstabilisatorn blir mindre och har därmed mer marginal till att dämpa större 

rotorpendlingar än de som framkallades vid verifieringsprov nr. 3. 

 

 Simuleringsresultat visar att, inom gränserna för ledning Y:s effektbegränsande skydd på ca. 

180 MW i ställverk A, god dämpning erhålls oavsett antal aggregat i drift och uteffekter med 

kraftsystemstabilisatorn aktiverad. 

 

 Kraftsystemstabilisatorn på G3 motsvarar de krav som SvK har på en kraftstation av storlek 

Trängslet (dämpningsbidrag inom 0,25-1 Hz). En kraftsystemstabilisator installerad på G1 och 

G2 kan inte uppfylla SvK:s krav varför detta inte har gjorts. 

 

 Ett verkligt test bör göras för att få reda på den faktiska fasförskjutningen mellan 

rotorhastighet och det elektriska vridmomentet då det finns flera källor med olika värden av 

storleken hos tidskonstanten för den transienta reaktansen för generator G3. Ett sådant test 

kan öka kraftsystemstabilisatorns dämpningsförmåga ytterligare genom att valda 

säkerhetsmarginaler kan omvärderas. 

 

 

 



Executive summary 

Problems with rotor oscillations can occur at Trängslet hydropower station when all of the electric 

power is transferred on a newer but weaker power line (Y) from Northern to Southern part of 

Dalarna, why a Power System Stabilizer (PSS) has been activated on generator G3. 

The implementation of the PSS will make it possible for Fortum to operate the Trängslet hydropower 

station at stabilized conditions (when generator G3 is synchronized) at situations when there is an 

outage on power line X and all power is transferred on power line Y. Rotor oscillations are mainly 

caused by amount of electric power transported on power line Y. Because of recent installed wind 

power capacity and more to come at power line Y the PSS will stabilize Trängslet from rotor 

oscillations that may be unplanned because of the wind powers intermittency. Power line X was built 

in 1960 which means that it in some future will undergo maintenance why planned operation at 

power line Y only is to be expected more commonly. 

By activating the PSS generator G3 at Trängslet satisfy requirements set by the Swedish TSO (Svenska 

Kraftnät). Even though these requirements only is of concern for power stations upgraded after year 

2005 it is good for Fortum to know that these requirements are met. 
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1 Introduktion 
 

1.1    Problembakgrund för denna studie 
 

 

Figur 1. Visar topologin hos elkraftsystem i denna rapport. Generatorerna G1, G2 & G3 i Trängslet är sammankopplade 
med södra Dalarna (ställverk B). 

 

Symbolförklaring till Figur 1:  

 

Idag finns två* stycken 130 kV-ledningar (benämns framöver som ledning X resp. ledning Y) som 

förbinder norra Dalarna (ställverk A), där Tränglsets kraftstation är placerad, med södra Dalarna 

(ställverk B). Vid ett tillfälle inträffade ”störning A” under en situation då endast ledning Y var intakt 

för effektransport. Det uppstod under rådande produktions- och nätförhållanden instabilitet då 

generatorerna i Trängslets kraftstation rotorpendlade mot övrigt elkraftsystem. Slutsatserna av 

studien för åtgärder av störning A var att den kraftsystemstabilisator (eng. Power System Stabilizer - 

PSS) som finns på generatoraggregat G3 bör aktiveras för att dämpa rotorpendlingar vid drift på 

ledning Y. 

*= Det finns en tredje kraftledning på 130 kV men utesluts då denna saknar relevans i studie. 
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1.2   Syfte och mål 
Syfte och mål med detta examensarbete är att undersöka hur dämpningen av rotorpendlingar kan 

göras genom val av lämpliga parametrar hos en kraftsystemstabilisator av typ PSS2B samt att denna 

uppfyller kraven för dämptillsats enligt SvKFS 2005:2 [1]. Simuleringsresultaten kommer att verifieras 

med ett prov i anläggningen där valda parametrar från simuleringar kommer att användas. 

Det slutliga målet är att med kraftsystemstabilisator aktiverad mildra konsekvenser vid uppkomst av 

störning A och uppnå ökad stabilitet vid driftläggning på ledning Y. 

 

1.3    Metod 
Denna nätstudie kommer att baseras på dynamiska simuleringar av elkraftsystem i 

kraftsystemsimulatorprogrammet PSS/E för att återskapa störning A. 

 

En del av simuleringsresultaten kommer verifieras med ett prov i Trängslets kraftstation då 

kraftsystemstabilisatorns funktion aktiveras och testas genom återskapande av störning A. 

Till hjälp i denna studie har specialist Per-Olof Lindström funnits att tillgå. Lindström är konsult på 

företaget Pöyry och har mycket god erfarenhet av simuleringar i PSS/E.  

 

1.4    Begränsningar 
Studien begränsar sig till Dalarnas 50- och 130 kV-nät. 
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2    Trängslet kraftstation och Dalarnas regionnät 

2.1    Historia 
År 1961 stod Trängslet kraftstation klar med två installerade aggregat á 100 MVA. Ett tredje aggregat 

installerades år 1973 på 135 MVA varefter den totala installerade skenbara effekten uppgår till 335 

MVA. En kraftledning X med märkspänning av 130 kV drogs från Trängslet till de största 

konsumenterna i regionnätet: pappers- och stålindustrin i Borlänge. Trängslets installerade 

effektkapacitet är av sådan stor magnitud jämfört med resterande kraftstationer att den vid drift till 

stor del avgör spänningsnivåer och dynamik i Dalarnas regionnät. Idag finns det ytterligare två 

stycken 130 kV-matningar som förbinder norra med södra Dalarna. 

Kraftstation Trängslet och regionnät Dalarna ägs idag av Fortum Generation respektive Fortum 

Distribution. 

 

2.2    Tekniska data 
 

Tabell 1. Allmän teknisk data för Trängslet kraftstation 

Maximal fallhöjd (HWL-TWL) 142 meter 

Normal regleringsamplitud 35 meter 

Antal turbinaggregat 3 st. 

Turbintyp Francis 
 

Tabell 2. Teknisk data för generatorer i Trängslets kraftstation 

 Smärk (MVA) Cos ϕ Märkvarvtal (rpm) Magnetisering 

G1 100 0,9 214 Borstlös roterande 

G2 100 0,9 214 Borstlös roterande 

G3 135 0,9 230,8 Statisk 

 

Tabell 3. Ekvivalent elektrisk data för berörda kraftledningar i denna studie 

Kraftledning Resistans (p.u.) Reaktans (p.u.) 

X 0,019215 0,15939 

Y 0,1207 0,6475 

 

Impedansbasen är följande: 

     
    

 

    
 

(       )
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3    PSS/E 
PSS/E (Power System Simulator for Engineering) är ett program utvecklat av Siemens [2]. Med detta 

program kan t.ex. dynamiska och statiska simuleringar göras av elkraftsystem. I statiska studier 

(lastflödesanalys) kan t.ex. belastningen på kraftlinjer kan utvärderas. I dynamiska studier kan den 

dynamik som finns i elkraftsystemet studeras ur en reglerteknisk synvinkel. I denna studie görs 

enbart dynamiska simuleringar. Programversionen som används: 32.2.0. 

 

3.1    PSS/E-modellen 
PSS/E-modellen som används i denna studie är utvecklad för dynamiska stabilitetsstudier i det 

nordiska elkraftsystemet, dock kompletterad med Fortums 50 kV-nät i vissa delar som finns i deras 

regionnät och anläggningsspecifik beskrivning av generatorerna i Trängslet. 

I denna studie är lasterna i regionnätet anpassade till en storlek som är normal för en vanlig 

sommardag under semestertid. Produktionen är anpassad till att ha samma storlek som vid tidpunkt 

för störning A.  

I Figur 1 ses en bild av studerat område av elkraftsystemet. Beteckning ”X” representerar den 

konventionella kraftlinjen för effektöverföring av effekt i norra Dalarna (ställverk A) till södra Dalarna 

(ställverk B). Till kraftledning ”Y” är tre vindkraftsgrupper och två vattenkraftstationer anslutna. 

Ställverk B är en stamnätspunkt och elnätet kan anses vara styvt i denna anslutningspunkt. 

 

3.2    Ändringar av Fortums PSS/E-modell 
Följande förändringar har gjorts av Fortum-modellen inför denna studie: 

 Tidigare spänningsregleringsmodell i PSS/E för Trängslet, namngiven SCRX, har ersatts med 

en ny specialprogrammerad modell namngiven VGPEXC (se Bilaga 2) för denna studie som 

bättre modellerar de spänningsregulatorer som är installerade i kraftstationen. VG Power är 

företaget som är leverantör av nuvarande magnetiseringssystem i Trängslet varför PSS/E-

modellen VGPEXC har blockschemarepresentation och värden är hämtade från VG Power.  

 Anläggningsspecifik transformatordata har tillämpats i Trängslet. Ny transformator har lagts 

till i kraftstation ansluten till ställverk A, som nu är kopplad till 130 kV-nätet, istället för som 

tidigare studier till 50 kV-nivå. 
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4    Teoretisk bakgrund 

4.1    Kraftsystemstabilitet 
Begreppet kraftsystemstabilitet omfattar många olika aspekter men kan sammanfattas i stort med 

tre huvudbegrepp: rotorvinkel-, spänning- och mellan/långtidstabilitet. Denna rapport kommer att 

behandla rotorvinkelstabilitet vilket kan beskrivas som förmågan hos sammankopplade 

synkronmaskiner i ett elkraftsystem att förbli synkroniserade. Denna typ av stabilitet är av tradition 

den mest grundläggande definitionen för att stabilt elkraftsystem. [3] 

 

4.2    Rotorpendlingar i ett elkraftssystem 
 

 

Figur 2. Visar principiellt hur rotorpendlingar kan förklaras med analogin om en massa (m) som förflyttas en sträcka (x), 
en fjäder (k) som kommer få massan att pendla kring equilibrium och bromsas av dämpning (R). [4] 

Dynamiken i ett elkraftsystem kan principiellt förklaras med en analogi enligt Figur 2. Massan m 

motsvarar den roterande massan i systemet (generator & turbin). Fjädern k motsvarar framförallt 

styvheten hos det elnät som finns mellan generator och last. Dämpningen R motsvarar den dämpning 

som existerar i hela elkraftsystemet från t.ex. vattenvägar, turbin, generator, transmission, 

distribution, laster m.m.  

Desto mer roterande massa det finns i elkraftsystemet desto större energi krävs för att förflytta dem 

från ett stationärt tillstånd (50 Hz elektrisk frekvens) till avvikelsen x. Desto svagare elnät desto större 

blir rotorpendlingens amplitud liksom lägre pendlingsfrekvens. Dämpningen i elkraftsystemet 

motverkar alla förändringar. 

 

4.3    Magnetiseringssystem 
Magnetiseringssystemet är den utrustning som förser och kontrollerar mängden likström till 

fältlindningarna på generatorn för att kontrollera terminalspänningen. Ur stabilitetssynpunkt är det 

av stor betydelse att terminalspänningen kan uppnå högsta möjliga toppspänning och kortast möjliga 

svarstid för att kunna svara och motverka elektriska transienter. 
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4.3.1    Beskrivning av magnetiseringssystemets uppbygnad 

 

 

Figur 3. Funktionellt blockdiagram för en generator och dess kontrollelement. Visar principiellt hur systemet för att 
reglera terminalspänningen är uppbyggt [3, s.317]. I denna studie omfattas block 1, 2, 3 och 4, med särskilt fokus på 
block 4. 

 

Förklaring till blocken i Figur 3: 

1. Magnetisering: ger likström till generatorns fältlindning. 

 

2. Spänningsregulator: behandlar inkommande signaler för att kontrollera fältströmmen och 

därmed terminalspänningen.  

 

3. Terminalspänningsgivare och lastkompensator: mäter terminalspänningen och jämför med 

den önskade referensspänningen. Lastkompensatorn kompenserar signalen sådant att 

parallellt arbetande magnetiseringssystem inte kompenserar varandra. 

 

4. Kraftsystemstabilisator: ger en insignal till spänningsregulatorn t.ex. i form av 

rotorhastighetsavvikelse eller frekvensavvikelse för att dämpa rotoroscillationer. 

 

5. Övrig kontrollutrustning: begränsar regulatorn sådant att generatorns och magnetiseringens 

kapabilitetsgränser inte överskrids. Ex. är vanliga begränsare för fältström, över- och 

undermagnetisering, terminalspänning och volt/Hz-regulator. [3, s.317-318] 
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4.3.2    Statisk och borstlös roterande magnetisering 

En statisk magnetisering får, via släpringar och en likriktare, effekten ifrån en 

magnetiseringstransformator kopplad till generatorns terminaler. Likriktaren kontrolleras av 

spänningsregulatorn som därmed bestämmer matningseffekten. Ett statiskt magnetiseringssystem 

har mycket små inneboende fysikaliska tidskonstanter varför dessa reagerar snabbt på förändringar i 

spänningen hos generatorterminalerna och därmed i elkraftsystemet det är kopplat till. En nackdel 

med statisk magnetisering är de släpringar som överför effekten till rotorn då de innebär ökat 

underhåll med koldamm som måste städas bort. [3, s.324] 

Borstlös matare är en synkron generator med roterande 3-faslindning (s.k. ytterpolmaskin) samt har 

en roterande likriktare. P.g.a. denna magnetisering finns en stor inneboende fysikalisk tidskonstant 

vilket gör att spänningsregleringen svarar långsammare vid ändringar i nätspänningen. Av denna 

anledning begränsas kraftsystemstabilisatorns användingsområde för en roterande magnetisering 

och lämpar sig ur det hänseendet endast för att motverka långsamma kraftysystemoscillationer.  

Dock har dessa system fördelen med att de är helt underhållsfria p.g.a. avsaknaden av koldamm.  [3, 

s.323] 

Det är av dessa anledningar idag endast av intresse att aktivera en kraftsystemstabilisator på 

generator G3 i Trängslet då frekvensen hos lokala rotorpendlingar är för stor för att kunna dämpas 

med en borstlös roterande magnetisering. Av denna anledning kommer denna studie enbart inrikta 

sig på stabilitetsstudier när G3 är i drift med eller utan generator G1 och G2. G1 och G2 är att 

betrakta som identiska med varandra, elektriskt som mekaniskt.  

 

4.4    Kraftsystemstabilisator (PSS)  
Ibland räcker det inte med återkoppling av terminalspänningen för att uppnå önskad dynamisk 

prestanda varför det kan behövas ytterligare en insignal till spänningsregulatorn. Denna extra 

insignal är oftast till för att spänningsregulatorn ska kunna addera dämpning vid rotoroscillationer. 

Olika insignaler kan tillämpas där de vanligast förekommande är rotorhastighetsavvikelse och 

elektrisk aktiv effekt. Dessa insignaler bearbetas i en regulatorkrets som kallas för 

kraftsystemstabilisator (PSS) för att ge önskade egenskaper hos spänningsregulator i stationär resp. 

icke stationär drift. 

 

4.4.1     Kraftsystemstabilisator typ STAB2A 

Den konventionella kraftsystemstabilisatorn som finns/funnits för tillval på de flesta kraftstationer i 

Sverige, utvecklad av ASEA, betecknas i PSS/E som STAB2A. Den använder uteffekten (Pelec i PSS/E) 

som insignal till kraftsystemstabilisatorn. [5, s.105] 

När nuvarande magnetiseringsutrustning installerades i Trängslet (år 2004) var VG Powers snarlika 

version av STAB2A installerad, men inte aktiverad (Figur 4). Den har en funktion som blockerar 

utsignalen från kraftsystemstabilisatorn under en minut vid en ändring av pådraget hos 

ledkransringen. Blockeringen är till för att kraftsystemstabilisatorn inte ska ge något negativt bidrag 

till spänningsregleringen vid pådragsändringar [6]. Denna blockering är inte optimal ur 

kraftsystemstabilitetssynpunkt då det innebär att tillfällen finns då inget dämpande bidrag kan ges.  
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Figur 4. Blockschemarepresentation för VG Powers version av Aseas klassiska kraftsystemstabilisatormodell (benämnd 
STAB2A i PSS/E). Den rödmarkerade rektangeln visar den blockeringsfunktion som VG Power har satt på utsignalen som 
skickas till spänningsregulatorn. Denna blockering är aktiv under en minut efter en ändring av positionen hos 
pådragsringen som justerar ledskenorna. I bilden är P=elektrisk effekt, T=tidskonstant och K=förstärkning. 

 

4.4.2    Kraftsystemstabilisator typ PSS2B 

För att särskilja de elektriska transienter som önskas dämpas från pådragsändringar kan en annan 

regulatorstruktur vid namn PSS2B tillämpas (se Figur 5). Denna baseras på generatorns 

elektromekaniska ekvationer och har två insignaler: rotorhastighetsavvikelsen ∆ω (rad/s) och 

elektrisk effekt P (MW). Med dessa två insignaler och tillhörande regulatorstruktur kan ändringar hos 

den mekaniska effekten (som karaktäriseras av långsam rampning vid pådragsändringar) och den 

elektriska effekten (som innehåller de snabba elektriska transienterna) särskiljas från varandra varför 

utsignalen inte behöver blockeras. [7, s.1658-1659] 

 

Figur 5. Blockschemarepresentation av kraftsystemstabilisatortyp PSS2B [5, s.83-86]. Med denna regulatorstruktur 
behövs ingen blockering av utsignalen då den reglertekniskt särskiljer vanliga pådragsändringar från de elektriska 
transienter som önskas dämpas [7, s.1659]. VS1/2 är insignal Δω resp. Pelec. VS1/2-max/min är begränsare av insignal.  
Tw1/2/3/4=tidskonstanter för högpassfiltren.  KS1/2/3 förstärkning. T8/9 tidskonstant och M/N exponenter för ett 
lågpassfilter. T1/T2/T3/T4/T10/T11 tidskonstanter för lead/lag-blocken. PSSout är utsignalen från 
kraftsystemstabilisatorn. VSTMAX/VSTMIN är max- resp minbegränsare av utsignalen. 
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Anmärkning: VG Power beräknar ∆ω ur lastvinkeln enligt [8]:  
 

   
  

  
  

 

   
                                                                                                    Ekv. 1 

 

Där         (
 

 
  

 

  
 

 
  

 
)    Ekv. 2 

 
P.g.a. detta finns det ett derivatorblock mellan TW1 och TW2 blocket enligt figur nedan: 
 

 
Figur 6. VG Powers derivatorblock (röd rektangel) för beräkning av ∆ω ur Δδ (lastvinkeln). Denna skiljer sig från 
regulatorstrukturen PSS2B i PSS/E som använder Δω direkt som insignal. Obs. att värdet 376,9 i derivatorblocket ovan är 
för 60 Hz och är 314 för 50 Hz (     ). [8] 

 

4.4.3    Beräkningsalgoritm för den mekaniska effekten i PSS2B 

Eftersom mekanisk effekt är svår att mäta praktiskt kan den beräknas med hjälp av de två 

insignalerna ω och Pe. Den dynamiska ekvationen för rotorhastighet som funktion av vridmoment är 

följande [7, s.1658-1659]:  

  

  
 

 

  
(     )  

 

  
         Ekv. 3 

Där 

                 (    )⁄   

                                     (      )⁄  

                              (  ) 

                                       (  ) 

                              (  ) 

 

I ett per-unit-system och vid märkhastighet kan vridmoment och effekt anses vara approximativt lika 
stora varför T (Nm) kan ersättas med P (MW). Omskrivning av ekv. 3 för att lösa ut den mekaniska 
effekten ger ekvation 4 och åskådliggörs i Figur 7: 
 
               Ekv. 4 
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Figur 7. Blockschemarepresentation av hur den mekaniska effekten beräknas ur rotorhastigheten ω och elektriska 
effekten Pe enligt ekvation 4. P

’
m = Pm*G(s). [7, s.1658-1659] 

 

4.4.4    Beskrivning av ramptrackblocket 

P.g.a. att den mekaniska effekten i beräknad form enligt ekv. 4 är en funktion av elektriska effekten 

kommer även den beräknade mekaniska effekten att variera vid elektriska transienter. I praktiken 

karaktäriseras ändringar hos den mekaniska effekten av rampning istället för steg. Genom att 

implementera ett s.k. ramptrackfilter (flerpoligt lågpassfilter) låter man endast frekvenser under 

skärfrekvensen hos den beräknade mekaniska effektsignalen att passera filtret.  I PSS2B beskrivs 

ramptrackfiltret enligt följande överföringsfunktion: 

 

 ( )  [
    

(     )
 ]

 
     Ekv. 5 

 
P.g.a. sättet att beräkna den mekaniska effekten får kraftysystemstabilisatorn karaktäristiken av att 

insignalen är rotorhastighet för låga pendlingsfrekvenser och elektrisk effekt för höga 

pendlingsfrekvenser, vilket ses i Figur 8. [7, s.1658-1659] 

 

 
Figur 8. Bodediagram av ramptrackblocket G(s) för olika värden hos exponenterna M och N  som återfinns i 
ramptrackfiltrets överföringsfunktion enligt ekv. 5. Det ses att blocket är ett lågpassfilter med skärfrekvens kring 1 Hz. 
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4.4.5    Begränsning av insignal och högpassfiltrering 

Begränsare av amplituden hos de inkommande signalerna åskådliggörs i Figur 5 (VS1MAX och 
VS1MIN resp. VS2MAX och VS2MIN). 
 
För att förhindra att avvikelser hos insignalerna vid stationär drift ska påverka fältspänningen finns 
högpassfilter (s.k. washout-filter) som ska designas sådant att endast insignaler med frekvenser som 
är associerade med lokala och ickelokala rotorpendlingar kan passera. Genom lämpligt val av 
konstanterna TW1, TW2, TW3 och TW4 (se Figur 5 & Figur 6) i regulatorstrukturen för PSS2B fås 
önskad filtrering [3, s.1133].  
 

4.4.6    Förstärkning 

Förstärkningen av den resulterande integrerade accellererande effektsignalen väljs medelst 

konstanten KS1. Karaktäristiken är sådan att dämpningen ökar med större förstärkning till ett visst 

värde då sämre dämpning erhålls. Dock begränsas storleken av förstärkningen av att signalerna kan 

innehålla mätbrus varför förstärkningen i praktiken bör väljas lägre än vid vilken högsta möjliga 

dämpning erhålls. [3, s.1134] 

 

4.4.7    Faskompensering 

För att dämpa rotoroscillationer måste kraftsystemstabilisatorn producera en komponent av 

elektriskt vridmoment ∆Te i fas med rotorhastighetsavvikelsen ∆ω. Dock blir signalen från 

krafsystemstabilisatorn till det elektriska vridmomentet fasretarderad p.g.a. generatorns och 

spänningsregulatorns inneboende tidskonstanter varför signalen måste fasavanceras för att vara i fas 

med rotoroscillationerna.  

Problemet kan åskådliggöras genom att studera Figur 9. De övre blocken beskriver de 

elektromekaniska sambanden mellan accellererande vridmoment, rotorhastighet och lastvinkel. 

Termen D beskriver dämpningen från turbin, dämplindningar och systemlaster. K1 beskriver något 

som kallas för den inneboende synkroniserande elektriska vridmomentskoefficienten.  

De nedre blocken beskriver generatorns dynamik (K3, T’d0), spänningsregulator (AVR) och 

kraftystemstabilisator (PSS). Sträckan genom generator och AVR kan ses som parallell med termen D 

och K1 och för att producera en komponent ∆Te som är i fas med ∆ω krävs därmed att sträckan från 

insginalen ω till ∆Te fasavanceras. [7, s.1660] 

Fasavanceringen uppnås i PSS2B-blocket med de tre fasavancerings- och fasretarderingsblocken efter 

förstärkningen KS1 med tidskonstanterna T1, T2, T3, T4, T10 och T11.  
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Figur 9. Linjäriserad småsignalrepresentation av en enskild maskin kopplad till en oändlig skena. Figuren visar en 
förenklad verklighet av hur signalen mellan rotorhastigheten ω och det elektriska vridmomentet ΔTe måste fasavanceras 
för att bidra till dämpning av rotorpendlingar [7, s.1660]. I studien kommer inte denna figur att användas utan fungerar 
endast som demonstration av teori om fasförskjutningen. 
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5    Beskrivning av simuleringar 
 

Föjande gäller i studien om inget annat anges: 

 Generator G1 & G2 är att betrakta som identiska varför G1=G2. 

 Vindkraftsproduktion ansluten till ledning Y är vald till maximalt möjliga. 

 Nominella spänningen i Trängslet är 150 kV. 

 

5.1    Rotorpendlingarnas uppkomst 
För att utreda hur rotorpendlingar uppkommer har det i PSS/E initierats en störning A under 

simulering: från ett initialt tillstånd med intakt nät (ledning X och Y slutna) till ett nytt tillstånd med 

icke-intakt nät (ledning X öppen) utan återgång till intakt nät. Det betyder att effektflödet över både 

ledning X och Y enbart kommer att gå via ledning Y efter störning till stamnätspunkt (ställverk B). 

Följande kommer undersökas för att påvisa rotorpendlingar: 

 Kortslutning i Trängslet 10 ms med intakt nät resp. frånkoppling av ledning X (icke-intakt nät). 

Kortslutningstid vald för att få samma amplitud vid första rotorpendlingen i båda fallen. 

 Vindkraftsproduktion ansluten till kraftledning Y på/av. 

 Referensspänning i norra Dalarna justerat mellan 150 kV (nominell) och 142 kV. 

 Spänningsregulator hos G1/G2 respektive G3 på/av. 

 Turbinregulator inställd i frekvens- och pådragsreglering*.  

*= Se Bilaga 4 för beskrivning av hur turbinregulatormodellen HYGOV i PSS/E modifierats för att 

simulera pådragsreglering. 

 

5.2    Frekvens och amplitud hos rotorpendlingar 
För att kunna designa högpassfiltrens skärfrekvenser hos kraftsystemstabilisator PSS2B på ett bra 

sätt måste de förekommande pendlingsfrekvenserna utredas. För insignalbegränsarna kommer 

pendlingsamplituderna att studeras.  

Följande parametrar kommer att varieras: 

 Antal aggregat i drift. 

 Uteffekt per aggregat. 

 Nätförhållanden (intakt* resp. icke-intakt nät**). 

*= kortslutning under 10 ms i gemensam nod för alla generatorer i Trängslet  utan bortkoppling av 

ledningar efter att felet försvunnit. 

**= bortkoppling av ledning X utan återinkoppling under resterande simuleringstid. 
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5.3    Störning A 

5.3.1    Olika utfall 

För att testa prestanda hos valda parametrar kommer olika kombinationer av antal aggregat och 

uteffekt samt förstärkningen KS1 hos kraftsystemstabilisatorn att varieras mellan värdena 1-7-14. 

Detta för att säkerställa prestanda under olika pendlingsförhållanden hos kraftsystemstabilisator 

sådant att instabilitet inte uppstår. Valet av de olika utfallen baserar sig på att ytterligheter tenderar 

att påvisa svårigheter/svagheter: t.ex. hög/låg uteffekt och flera/få antal synkroniserade aggregat.  

Enligt Bertil Danielson [9] finns det ett överströms- och underimpedansskydd i ställverk A för ledning 

Y som begränsar det maximalt möjliga effektflödet (se Bilaga 5 för beräkning). Vid nominell 

spänningsnivå är denna begränsing på P=180 MW hos ledning Y varför produktion hos kraftstation 

ansluten till ställverk A och Trängslet har begränsats totalt till ca. 180 MW. 

 

Tabell 4. Denna tabell visar fyra olika aggregat- och uteffektskombinationer som kommer att simuleras med förstärkning 
KS1=1-7-14 hos kraftsystemstabilisatorn PSS2B. 

PG1 
(MW) 

PG2 
(MW) 

PG3 
(MW) 

PTränglset 
(MW) 

30 0 130 160 

30 30 100 160 

65 65 30 160 

0 0 135 135 

 

 

5.3.2    Provningsprogram i Trängslet kraftstation 

Beskrivning av provningsprogrammet som utfördes i Trängslets kraftstation den 12/6-2013: 

Prov 1: Inkoppling av kraftsystemstabilisator vid stationärt tillstånd. 

Prov 2: Stegändring med +/- 5 i referensvärde hos spänningsregulatorn med återgång til nominell 

spänning efter en minut med krafsystemstabilisator inaktiv resp. aktiv. 

Prov 3: Bortkoppling av ledning X med G3 i drift. Kraftsystemstabilisator inaktiv resp. aktiv. 

Obs. att prov 1 och 2 inte kommer att simuleras. Prov 1 är inte möjlig att simulera då inga störningar 

existerar i stationärt tillstånd i PSS/E. Prov 2 fick ett oväntat utfall p.g.a. en MVAr-regulator som är 

överordnad spänningsregulatorn vilken p.g.a. avgränsning inte kommer att återskapas i PSS/E för 

denna studie. Prov nr. 3 är den som är mest väsentlig varför endast denna kommer att simuleras. 

Kraftsystemstabilisatorn kommer att ha en förstärkning KS1=7 då detta var den som valdes 

konservativt av Per-Olof Lindström [10] för att ta hänsyn till ev. förekommande mätbrus i 

verkligheten. 
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Enligt tabell 5 ses att den aktiva effekten varierade vid prov nr. 3: 

Tabell 5. I denna tabell ses den aktiva effekten från generator G3 vid verifieringsprov nr. 3 den 12/6-2013. Med 
respektive utan kraftsystemstabilisator aktiv (PSS). Det ses att effekten varierade vid båda proven. 

 PG3 (MW) 

Utan PSS 98 

Med PSS 93 

 

 

5.4    Känslighetsanalys 
För att undersöka hur ändringar i modellen påverkar resultat kommer följande saker att simuleras 

(resultat återfinns i bilaga 6): 

 Stegtest av tomgående ej nätansluten generator (G1/G2 & G3) med 

magnetiseringssystemsmodell SCRX respektive VGPEXC. 

 Turbinregulatormodellen i PSS/E (HYGOV) testas mot ett anläggningstest för EP2-läge genom 

att variera parametern Tr. 

 Störning A med Tr i HYGOV varierad mellan 2,5 och 5 

 Störning A med Dturb i HYGOV varierad mellan 0 och 0,5 

 Störning A med tidskonstanten ”T6” i PSS2B varierad mellan 0 och 0,02 sekunder. 
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6    Resultat 

6.1 Uppkomst av rotorpendlingar 

 

Figur 10. Jämförelse av rotorpendlingar mellan störning A och kortslutning av 10 ms med intakt nät hos 
generatorernas gemensamma nod i Trängslet. Det ses att rotorpendlingar inte är ett problem vid intakt nät utan 
endast vid omkoppling till kraftledning Y (icke intakt nät). 

 

Figur 11. Störning A med maximal vindkraftsproduktion och varierad Ptot i Trängslets kraftstation. Det ses att 
rotorpendlingar ökar vid hög effektproduktion i sådan omfattning att de riskerar att förlora synkronisation med 
nätet, vilket är fallet för blå och grön kurva. Ett aggregat förlorar synkronisation med elnätet när lastvinkeln ökat till 
en magnitud då återgång till stationär lastvinkel av < 90° ej är möjlig. 
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Figur 12. Störning A utan vindkraftsproduktion och varierad Ptot i Trängslet. Det ses att rotorpendlingar inte 
uppkommer vid minskad effektproduktion ansluten till kraftledning Y vid jämförelse med Figur 11. 

 

 

Figur 13. Störning A med maximal vindkraftsproduktion, varierad Ptot i Trängslet och utspänningen sänkt från 150 till 
142 kV i övre Dalarna (Trängslet och ställverk A). Det ses att en lägre spänning i nätet ökar stabiliteten vid 
jämförelse med Figur 11. För att erhålla lägsta möjliga effektförluster är det dock önskvärt med nominell spänning 
av 150 kV. 
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Figur 14. Störning A med kraftstation ansluten till ställverk A i drift resp. ej i drift. Det ses i denna figur liksom i Figur 
11 och Figur 12 hur rotorpendlingar uppkommer vid en tröskel av effektflöde på kraftledning Y. G1=60MW och 
G3=100MW. 

 

 

Figur 15. Störning A med spänningsregulatorer på G1 och G3 i drift resp. ej i drift. I normalt läge är båda 
spänningsregulatorerna i drift. Det ses att spänningsregleringen till G1/G2 ej bidrar till rotorpendlingar (grön) i 
någon större omfattning medan G3:ans spänningsreglering har väsentlig påverkan. Detta beror på att 
magnetiseringen till generator G3 är betydligt snabbare än för generator G1 och G2. P.g.a. den långsamma 
magnetiseringen hos G1 och G2 har de liten betydelse för uppkomst av rotorpendlingar. G1=50MW och G3=100MW. 
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Figur 16. Störning A med turbinregulatorn HYGOV för G1/G2 och G3 inställd i frekvensreglering (standard i SvK-modellen) 
resp. pådragsreglering. Det ses att rotorpendlingar påverkas av turbinregulatorns driftläge där frekvensreglering ger 
upphov till rotorpendlingar. Detta eftersom turbinregulatorn vid frekvensreglering justerar ledskenorna för att bibehålla 
nominella nätfrekvensen 50 Hz hos generatorterminalerna. Vid pådragsändring finns inte någon sådan återkoppling 
varför ledskenorna är stumma och bidrar istället till dämpning av rotorpendlingar. Ett frågetecken är dock om 
turbinregulatorn i verkligheten kan reglera såpass snabbt att den kan ge upphov till pendlingar enligt denna figur. 
G1=50MW och G3=100MW. 
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6.2 Frekvens och amplitud hos rotorpendlingar 

 

Figur 17. Rotorpendlingar vid olika kortslutningstider i generatorernas gemensamma nod i Trängslet. Det ses att den 
kritiska kortslutningstiden då generatorn förlorar synkronisation med nätet är vid 150 ms då G3:an är vid sin maximala 
effektproduktion av 135 MW. Begränsare av insignalen till kraftsystemstabilisatorn kan på detta sätt bestämmas genom 
de maximalt möjliga värden de kan anta. Obs. att skydd i kraftstation och hos kraftledning troligtvis bryter 
effektproduktionen i ett tidigare skede. G3=135MW. 

 

 

Tabell 6. 150 ms kortslutningstid i den för generatorerna gemensamma noden i Trängslet med intakt nät. I tabellen 

åskådliggörs, för olika kombinationer av antal aggregat och uteffekt, pendlingsfrekvens samt minimal och maximal 

uteffekt resp. rotorhastighetsavvikelse på G3. Minimala och maximala värden hos elektriska effekten och 

rotorhastighetsavvikelsen  ger vägledning till val av storlek hos begränsarna på PSS:en. 

PG1 
(MW) 

PG2 
(MW) 

PG3 
(MW) 

Ptot 
(MW) 

fosc 
(Hz) 

Pmax G3 

(MW) 
Pmin G3 

(MW) 
∆ωmax G3 

(MW) 
∆ωmin G3 

(MW) 

0 0 30 30 1,05 225 -250 0,036 -0,036 

0 0 135 135 0,93 240 -35 0,028 -0,03 

100 100 135 335 1,02 - - - - 

100 100 30 230 0,98 - - - - 
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Tabell 7. Störning A. I tabellen åskådliggörs pendlingsfrekvensen för olika kombinationer av antal aggregat och uteffekt 
pendlingsfrekvens vid omkoppling till kraftledning Y. Informationen är bra för att veta frekvensintervall hos 
förekommande rotorpendlingar. 

PG1 
(MW) 

PG2 
(MW) 

PG3 
(MW) 

Ptot 
(MW) 

fosc 
(Hz) 

0 0 30 30 0,87 

0 0 135 135 0,81 

30 30 100 160 0,68 

65 65 30 160 0,68 

30 0 130 160 0,72 

50** 50** 50** 150 0,74 

43 43 43 129 0,70 

75** 0 75** 150 0,79 

65 0 65 130 0,76 

 

*= toppvärdet vid första stigning hos rotorpendling 

**= 0MW produktion i kraftstationen ansluten till ställverk A. 
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6.3    Störning A 

6.3.1    Simuleringar av möjliga utfall 

Obs. att skalan är angiven i ∆ω (p.u.) (heter Speed i PSS/E) i.o.m. att det är lättare att jämföra resultat 

med varandra då 0 är gemensam referenspunkt. 

 

Figur 18. Rotorhastighetsavvikelsen vid störning A för olika val av förstärkningen KS1 hos kraftsystemstabilisatorn. Det 
ses att dämpning ökar vid ökat värde på KS1. G1=30MW, G3=130MW. 

 

Figur 19. Rotorhastighetsavvikelsen vid störning A för olika val av förstärkningen KS1 hos kraftsystemstabilisatorn. Det 
ses att dämpning ökar vid ökat värde på KS1. G1&G2=30MW, G3=100MW. 
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Figur 20. Rotorhastighetsavvikelsen vid störning A för olika val av förstärkningen KS1 hos kraftsystemstabilisatorn. Det 
ses att dämpning ökar vid ökat värde på KS1. G1&G2=65MW, G3=30MW. 

 

 

Figur 21. Rotorhastighetsavvikelsen vid störning A för olika val av förstärkningen KS1 hos kraftsystemstabilisatorn. Det 
ses att dämpning ökar vid ökat värde på KS1. G3=135 MW. 
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6.3.2    Provningsprogram i Trängslet kraftstation 

Resultatet från verifieringsprovet har endast varit möjligt att få i grafisk form varför bildmontage i 

programmet Adobe Photoshop har gjorts för att jämföra verifierings- och simuleringsresultat på ett 

enkelt sätt. Obs. att VG Power anger den elektriska effekten i basen 135 MVA varför den kommer 

anges i denna bas i resultat nedan. 

 

 

Figur 22. Störning A. Resultat från verifieringsprov nr. 3 i Trängslet a) utan PSS och b) med PSS. Vid jämförelse av a) och 
b) ses att en ökad dämpning erhålls med PSS aktiv. 
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Figur 23. Störning A. Jämförelse mellan resultat från verifieringsprov nr. 3 (blå) och simulering (grön) (obs. bildmontage). 
Det ses att amplitud och frekvens hos rotorpendlingar är högre i verkligheten än vid simulering. 

 

 

Figur 24. Störning A. Jämförelse mellan resultat från verifieringsprov nr. 3 (blå) och simulering (grön) (obs. bildmontage). 
Det ses att amplitud och frekvens hos rotorpendlingar är högre i verkligheten än vid simulering. 
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Figur 25. Störning A. Jämförelse mellan resultat från verifieringsprov nr. 3 (grön) och simulering (blå) (obs. bildmontage). 
Det ses nätfrekvensen vid rotorpendlingar i verkligheten avviker något från de simulerade resultaten med en avvikelse 
på 0,05 Hz 25 sekunder efter linjeomkoppling. Frekvensen är angiven enligt 50 (Hz) + Δω (p.u.)*50 (bas). 

 

Figur 26. Störning A. Jämförelse mellan resultat från verifieringsprov nr. 3 (svart) och simulering (grön) (obs. 
bildmontage). Det ses att utsignalen från PSS:en har lägre magnitud i verkligheten än i simulering p.g.a. att dämpningen 
av rotorpendlingarna är bättre i verkligheten. Detta är ett bra resultat då det ger kraftsystemstabilisatorn mer marginal 
till att dämpa rotorpendlingar som är större än de som blev vid verifieringsprovet. 
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Figur 27. Störning A. Jämförelse mellan resultat från verifieringsprov nr. 3 (lila) och simulering (blå) (obs. bildmontage). 
För att upprätthålla spänningen 150 kV i Trängslet blir den reaktiva effekten i simulering enligt ovan.  Det ses att 
beräkning av reaktiva effekten skiljer sig väsentligt mellan från verifieringsprov m.h.a. VG Powers utrustning och den 
som återskapats i PSS/E.  

 

Figur 28. Störning A. Jämförelse mellan resultat från verifieringsprov nr. 3 (röd) och simulering (blå) (obs. bildmontage). 
Det ses att beräkning av reaktiva effekten skiljer sig väsentligt mellan från verifieringsprov m.h.a. VG Powers utrustning 
och den som återskapats i PSS/E. Anmärkning: antagit att basen är 90 grader. 
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7    Felkällor 
 

Spänningsregleringen 

Enligt Per-Olof Lindström [10] behöver de reaktiva effektgränserna hos generator i PSS/E omvärderas 

vid införandet av transformatorer med riktig transformatordata som gjorts i denna studie. 

Kapabilitetsdiagram har dock ej varit möjligt att få tag på varför befintliga undre och övre gränser i 

modellen för den reaktiva effekten hos generatorerna i Trängslet och kraftstation ansluten till 

ställverk A behållts. 

Kraftsystemstabilisatorn 

Av de källor som finns om tidskonstanten för den transienta reaktansen hos generator G3 är den av 

väldigt olika storlek. Detta får en stor betydelse då parametern har stor inverkan på hur mycket som 

kraftsystemstabilisatorn behöver fasavancera (se T’d0 i Figur 9). Ett dokument från Fortum med 

sammanställd elektriska data för generatorerna i Dalarnas regionnät har använts i tidigare 

krafsystemstudier varför detta dokument får anses vara mest pålitligt. 
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8     Diskussion 

Pendlingsfrekvens 

Vid verifieringsprovet blev pendlingsfrekvensen något snabbare i verkligheten än i simulering för 

samma uteffekt (se Figur 23 och Figur 24). Denna skillnad kan ha flera förklaringar som t.ex: andra 

nätförhållanden (produktion, laster o.s.v.) än i PSS/E-modellen. 

Vid störning A har kraftsystemet initalt en relativt låg reaktans. Vid bortkoppling av ledning X råder 

en ny systemreaktans när ledning Y är den enda kraftlinje som förbinder Trängslet med ställverk A. 

Reaktansen är 0,65/0,16 = 4 gånger större för ledning Y än ledning X (se tabell 3). För intakt nät 

varierade pendlingsfrekvens inom intervallet 0,93 till 1,05 Hz och för icke-intakt nät 0,68 till 0,87 Hz 

vid rådande nätförhållanden i simulering enligt tabell 6 resp. 7.  

Pendlingsamplitud 

I verkligheten är det betydligt större amplitud hos rotorpendlingarna de fem första sekunderna än 

vid simulering men båda resultaten följer varandra ganska bra resterande tid. (0,92-0,73)/(0,83-

0,73)=1,9 gånger större amplitud vid första toppen i verkligheten än i simulering. Felsökning har 

gjorts genom att variera flera relevanta parametrar som t.ex. tröghetsmomentskonstant H, 

turbindämpning, avstängd turbin- resp. spänningsregulator m.m. utan att något samband har kunnat 

gå att finna. Det har funnits funderingar på om diskrepansen ev. kan bero på att den reaktiva 

uteffekten var olika vid verifieringsprov respektive simulering då ökad reaktiv effekt innebär en 

starkare magnetisk koppling i luftgapet mellan rotor och stator. I simuleringen producerades initialt 

mer reaktiv effekt (30 MVAr) än vid verifieringsprov (0 MVAr). Dock upptäcktes detta vid ett sådant 

sent skede att nya simuleringar inte varit möjliga att göra varför frågan förblir obesvarad tillsvidare. 

Aktiv effekt 

I Figur 23 och Figur 24 ses att det är betydligt bättre dämpning i verkligheten än i simulering. Detta 

har bl.a. sin förklaring i att modeller ofta försummar den dämpning som i verkligheten finns i t.ex. 

dämplindningar, turbin, friktion i glidförband m.m. 

Reaktiv effekt 

I Figur 27 ses att den reaktiva effekten blir annorlunda i verifieringsprov och simulering. Den reaktiva 

uteffekten blir vad den blir i simulering för att upprätthålla en spänning av 150 kV i Trängslet. Man 

kan dock snäva in gränserna i lastflödesanalysen i PSS/E sådant att den producerar 0 MVAr. 

Lastvinkel 

Det ses i Figur 28 att den beräknade lastvinkeln förblir konstant vid störning A då tiden -->   i 

verifieringsprovet medan den ökar med en faktor av 0,425/0,25=1,7 i simulering. Denna skillnad 

beror antagligen på att det reaktiva effektflödet ändras i verkligheten och därmed även spänningen i 

nätet. Eftersom den aktiva effekten från generatorn förenklat kan beskrivas enligt sambandet 

          [11] har antagligen spänningen U och/eller E sjunkit varför att upprätthålla konstant 

aktiv effekt måste lastvinkeln   öka. 
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Högpassfilter i PSS2B 

Tidskonstanterna TW1-3 kan sättas till = 1,5 istället för valda 5,22. Detta skulle enbart ge dämpning 

av de lokala rotorpendlingarna med en skärfrekvens strax under 0,4 Hz. Enligt resultat råder det dock 

skillnad i pendlingsfrekvens mellan verklighet och simulering varför den rekommenderade 

tidskonstanten torde vara lämplig för att ta hänsyn till nätförhållanden om en lägre 

pendlingsfrekvens uppnås än vad som fås enligt simulering. Med en högre tidskonstant erhålls 

mindre fasförskjutning i högpassfiltren vid lägre frekvenser och man kan även få viss dämpning av 

pendlingar som inte är lokala, vilket kommer bidra till en ökad dämpning vid pendlingar i Nordens 

elkraftssystem. För att uppfylla SvK:s krav på dämptillsats ska dämpningsbidraget ges i 

frekvensområdet 0,25-1 Hz varför valda tidskonstanter ger en skärfrekvens som uppfyller detta med 

god marginal. 

Fasavancering och förstärkning i PSS2B 

Enligt litteratur [3, s.1132-1133] erhålls bäst dämpning om fasavanceringen underkompenseras med 

ca. 10 grader från full kompensering över hela frekvensbandet där pendlingar råder. Dock har det 

varit ett bekymmer att veta vilken/vilka parametrar i PSS/E som motsvarar det elektriska 

vridmomentet ∆Te i PSS/E liksom osäkerhet i storleken av tidskonstanten hos den transienta 

reaktansen och därmed modelleringen. Av dessa anledningar har optimal kompensering förbisetts. I 

datablad från VG Power finns typiska värden för fasavanceringsblocket angivna [12] som Lindström 

har justerat lite för att erhålla större fasmarginal (se komp. VG Power och komp. A i Figur 31). Den 

fasavancering som Lindström anger är den som kommit att ha tillämpats i anläggningen varför denna 

studie utgått från denna. 

Enligt rekommendationer [13] ska förstärkningen optimalt ha ett värde av 1/3 till 1/2 av den 

förstärkning vid vilken instabilitet kan påvisas. Med komp. A är det inte möjligt att påvisa instabilitet 

då KS1 ->  . Men för att ta hänsyn till ev. förekommande mätbrus, som inte finns i 

simulationsprogrammet, valdes KS1=7 av konservativa skäl till komp. A. På detta sätt har 

säkerhetsmarginaler tillåtits samtidigt som resultaten visar på god dämpning vid tillämpning av dessa 

parametervärden.  

Tidskonstanten T6 i PSS2B 

Enligt VG Power ska T6 antas ett värde av 0 sekunder hos anläggning och 0,02 sekunder vid 

simulering. Missförstånd har dock gjorts varför ett värde av T6=0,02 sekunder idag är angivet i 

anläggningen. Denna tidskonstant är dock såpass liten jämfört med andra tidskonstanter och enligt 

Figur 38 ses att det får till synes försumbar påverkan av resultat. 

Den temporära förstärkningen r i HYGOV 

Stigtiden beskriver bara en del av dynamiken för turbinregulator HYGOV i PSS/E då det är den 

temporära förstärkningen r som har störst betydelse för ökande rotorpendlingar. Arbete har lagts 

ned på att försöka översätta PI-regulator i Trängslet till parametrar som beskrivs i HYGOV dock utan 

lyckat resultat varför antagandet att den temporära förstärkningen r=R*10=0,25 (ett samband som 

återfinns i flertalet källor i litteratur) har gjorts. 

Övrigt 

Det finns mer matematiska beräkningsmetoder för att analysera hur stabiliteten ändras vid val av 

fasförskjutning och förstärkning men p.g.a. begränsning i tillgängliga programvarulicenser har detta 

dock ej varit möjligt varför till synes mer praktiska metoder tillämpats. 
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9    Slutsatser 
 

Lokala rotorpendlingar kan vid en övre tröskel av effektflöde från produktion ansluten till ledning Y 

uppkomma av följande skäl: 

 Turbinregulator inställd i frekvensreglering medan det är tillsynes ett ickeproblem vid 

pådragsreglering (effektreglering) enligt simuleringsresultat. 

 

 G3:ans snabba spänningsreglering medan den för G1 och G2 är såpass långsam att dess 

inverkan på uppkomst av rotorpendlingar är väldigt liten enligt simuleringsresultat. 

 

 Hög spänning i norra Dalarnas regionnät. Vid en sänkning av spänningsnivån från 150 kV 

(nominell) till 142 kV i norra Dalarna (Trängslet med omnejd) uppkommer inga 

rotorpendlingar enligt simuleringsresultat. 

 

Dämpning av rotorpendlingar på kraftledning Y: 

 Har lyckats med goda resultat. Förutom diskrepansen de fem första sekunderna mellan 

resultat från simulering och verifieringsprov visar de relativt god korrelation varför även 

övriga simuleringsresultat bör stämma. 

 

 Det är bättre dämpning av rotorpendlingar i verkligheten än i simulering. Detta gör att 

utsignalen från kraftsystemstabilisatorn blir mindre och har därmed mer marginal till att 

dämpa större rotorpendlingar i verkligheten än de som framkallades vid verifieringsprov nr. 

3. 

 

 Simuleringsresultat visar att, inom gränserna för ledning Y:s effektbegränsande skydd på ca. 

180 MW i ställverk A, god dämpning erhålls oavsett antal aggregat i drift med PSS aktiverad. 

 

 För att dämpning av lokala och ickelokala rotorpendlingar ska vara möjlig i Trängslets 

kraftstation måste aggregat G3 vara i drift då det är enda aggregatet i stationen som har PSS 

aktiverad p.g.a. dess snabba magnetisering.  

 

SvK:s krav enligt 4 kap. spänningsreglering 5§ (dämpning av rotorpendlingar): 

 PSS:en på G3 motsvarar de krav som SvK har på en kraftstation av storlek Trängslet 

(dämpningsbidrag inom 0,25-1 Hz).  

 

 Kraven kan inte uppfyllas för generator G1 och G2 p.g.a. för långsam spänningsreglering. 
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Övriga slutsatser: 

 Ett verkligt test bör göras för att få reda på den verkliga fasförskjutningen mellan 

rotorhastighet och det elektriska vridmomentet då det finns flera källor med olika värden av 

storleken av tidskonstanten för transienta reaktansen för generator G3. Ett sådant test kan 

öka kraftsystemstabilisatorns dämpningsförmåga ytterligare genom att valda 

säkerhetsmarginaler kan omvärderas. Dock kräver ett sådant test speciell utrustning som 

inte är särskilt lätt att använda. 
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10    Framtida arbete 
 

Modeller av under- och övermagnetiseringsbegränsare har ej tillämpats men kan programmeras för 

att i PSS/E implementeras på Fortums anläggningar med VG Powers utrustning. Med ett sådant 

arbete bör ett anläggningsspecifikt kapabilitetsdiagram för generatorerna tas fram. Detta skulle vara 

av betydelse för Fortum vid både dynamiska och statiska studier då Trängslet har stor inverkan på 

spänningen i regionnät Dalarna. 

Ett verkligt test av fasförskjutningen mellan rotorhastighet och det elektriska momentet i generator 

G3 är av stor betydelse för att säkerställa den verkliga fasförskjutningen och därmed kunna öka 

dämpningsförmågan hos installerad kraftsystemstabilisatorn ytterligare. 
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Bilagor 
 

1    Utdrag ur SvKFS 2005:2 
 

” Dämpning av rotorpendlingar 
 
5 § För enskilda synkrona generatorer > 75 MVA i stora anläggningar, skall spänningsregleringen vara 
försedd med dämpfunktion. Den skall, vid vinkelpendlingar av aggregatet gentemot yttre nät, kunna 
bidra till aktiv dämpning. Det aktiva dämpbidraget skall finnas inom frekvensområdet 0,25-1 Hz.” 
 

Kommentar: i föreskrifterna är kraven baserade på typ (vattenkraftverk, värmekraftverk, 
kärnkraftverk och vindkraftverk) och storlek hos anläggning. För en vattenkraftsanläggning räknas 
den som stor om den installerade nominella aktiva effekten är större än 50 MW, vilket är fallet för 
Trängslets kraftstation. 
 

Se referens [1] för källa. 
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2    Data och representation för magnetisering VGPEXC 
 

I figur nedan ses en blockschemarepresentation av aktuella spänningsregulatorer i Trängslets 

kraftstation. Programmerad i PSS/E av Per-Olof Lindström. 

 

Figur 29. Visar blockschemarepresentation för spänningsregulatorerna i Trängslets kraftstation som tillämpats i PSS/E i 
denna studie [14]. 

 

Beskrivning av de viktigaste parametrarna: 

VREF Önskad terminalspänning 

VIN Återkoppling av terminalspänning 

VOTHSG Insignal från kraftsystemstabilisator 

Kp Proportionell förstärkning 

Ki Integrerande förstärkning 

Kd Deriverande förstärkning 

EFD Fältspänning 

 

För G1 och G2 återkopplas fältströmmen med ett deriverande block (Kd och Td). För G3 existerar inte 

en sådan återkoppling. 
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Tabell 8. I denna tabell ses de slutliga värden för inställningar av VGPEXC i Trängslet 

 G1/G2 G3 

RC 0 0 

TRC 5 5 

XC -0,03 0 

TXC 0,02 0,02 

Tr 0,02 0,02 

Kp 12 15 

VPmax 10 10 

VPmin -10 -10 

Ki 0,1 1* 

VImax 4,5 3,6 

VImin -1,4 -1,1 

Kd 6 0 

Td 3 2 

T4 0,03 0,03 

VRmax 4,5 3,6 

VRmin -1,4 -1,1 

SE1 0,001 0 

SE2 0,2 0 

E1 3,375 0 

E2 4,5 0 

Te 1,2 0 

Efmin 0 -1,1 

 

*Värdet var 0,2 vid verifieringsprovet i Trängslet men ändrades till 1 efter det att test genomförts.  
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3    Data för kraftsystemstabilisatorn PSS2B 
 

Rekommenderade inställningar enligt VG Power för tidskonstanterna hos högpassfiltren är 

TW1=TW2=TW3=T7=2H (TW4 väljs = 0 då det förbikopplas) [15]. 

För generator G3 är tröghetsmomentskonstanten H=2,61 enligt Lindström [10].  

För ramptrackblocket väljs fördefinierade värden enligt en rapport där en sammanställning av bra 

parameterval presenteras [16, s.905]. T8 väljs enligt rekommendation T8=M*T9 [15]. 

För att blockschemat ska vara matematiskt korrekt ska KS2=KS3=1. T6 = 0,02 sekunder i 

datorsimuleringar dock inställd på 0 sekunder i anläggningen. VSTMAX och VSTMIN satt till ett värde 

av +/- 0,06 (p.u.) för att kunna jämföra tidigare stabilitetsstudier med kraftsystemstabilisator STAB2A 

[10]. 

För fasförskjutningen har Lindström [10] valt en som ligger något högre i frekvensbandet för att få 

större fasmarginal (se Komp. A i Figur 31). 

 

Tabell 9. I nedan tabell ses de slutliga inställningarna för PSS2B i Trängslet. 

TW1 5,22* 

TW2 5,22* 

TW3 5,22* 

TW4 0 (bypass) 

T1 0,25 

T2 0,025 

T3 0,25 

T4 0,025 

T6 0,02 

T7 5,22 

T8 0,5 

T9 0,1 

T10 1 

T11 1 

KS1 7 

KS2 1 

KS3 1 

M 5 

N 1 

VS1MAX 0,036** 

VS1MIN -0,036** 

VS2MAX 0,24** 

VS2MIN -0,25** 

VSTMAX 0,06 

VSTMIN -0,06 
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* = I Trängslet är värdet 5,5 men korrekt värde enligt rekommendation är 5,22 varför simuleringar i 

denna studie har utgått från 5,22. 

** = I Trängslet är värdet för Max = 999 och Min = -999 men angivna värden är de som bör vara där. 

Dock effekten räknas om i basen 135 MVA om de ska tillämpas i Trängslets anläggning.  

 

Tabell 10. I denna tabell ses de max- och minvärden som effektinsignalen till PSS2B kan designas efter. Bas = 1000 MVA. 

 Pmax G3 Pmin G3 

MW 240 -250 

p.u. 0,24 -0,25 

 

Tabell 11. I denna tabell ses de max- och minvärden som signalen för rotorhastighetsavvikelsen till PSS2B kan designas 

efter. Bas = 2*pi*50 rad/s. 

 ∆ωmax G3 ∆ωmin G3 

Rad/s 11,3 -11,3 

p.u. 0,036 -0,036 

 

 

 

Figur 30. Denna figur visar ett bodediagram av högpassfiltren för de två olika insignalerna till PSS2B. Det ses att för 
aktuellt pendlingsfrekvensområde (0,25-1 Hz) är rotorhastighetsavvikelsen (signal Speed i PSS/E) och den elektriska 
effekten (signal Pelec i PSS/E) är förskjutna 90 grader med varandra. 
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Figur 31. Bodediagram som visar frekvenskaraktäristik av fasavanceringen hos PSS2B. Det ses att komp. A (som tillämpas 
i Trängslet) är valt till att vara något förskjuten åt högre frekvens än de data som VG Power tidigare tillämpat. 
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4    Representation och data för turbinregulator HYGOV 

 

Figur 32. Blockschemarepresentation av turbinregulatorn HYGOV som tillämpas i PSS/E-modellen för bl.a. Trängslets 
kraftstation [5, s.299-300]. 

 

Tabell 12. Data till turbinregulatormodellen HYGOV för Trängslet som använts i denna studie. 

 G1 G2 G3 

R 0,025 0,025 0,025 

r 0,25 0,25 0,25 

Tr (s) 5 5 5 

Tf (s) 0,05 0,05 0,05 

Tg (s) 0,2 0,2 0,2 

VELM (p.u./s) 0,1 0,1 0,1 

GMAX 1 1 1 

GMIN 0 0 0 

Tw 1 1 1 

At 1,1 1,1 1,1 

Dturb 0 0 0 

Qnl no power flow (p.u.) 0,1 0,1 0,1 

 

De viktigaste parametrarna: 

R - Permanenta återkopplingsförstärkningen. Kallas för ”statik”. Är 2,5 % för samtliga generatorer i 

Trängslet vid frekvensreglering. 

r - Temporära återkopplingsförstärkningen. Antas vara 10*R=0,25 då flertalet olika källor i litteratur 

anger denna storleksskillnad för bra prestanda ur reglertekniskt perspektiv. 

Tr - Tid som den temporära återföringen är aktiv. 
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I PSS/E-modellen är alla generatorer som är utrustade med turbinregulator inställda på 

frekvensreglering. Pådragsreglering simuleras genom att den temporära förstärkningen r i HYGOV 

ökas från 0,44 till 100 varför reglerhastigheten hos ledskenorna blir såpass långsam att de kan 

betraktas som orörliga. Detta finns beskrivet i Figur 33 nedan. 

 

Figur 33. Bodediagram av blocket "Velocity and position limits" i HYGOV. I detta bodiediagram har en ändring av den 
temporära förstärkningen r gjorts från r=0,44 (standard i modell) till r=100 (för att simulera pådragsreglering).  Det ses 
att signal för att reglera ledskenorna inte kan passera detta block vid r=100 då förstärkningen är < 3 dB över hela 
frekvensbandet. Av denna anledning kan de betraktas som stumma vid r=100. 
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5    Beräkning av inställning hos linjeskydd i ställverk A på ledning Y 
 

Beroende på spänningsnivå är överföringsförmågan olika och bestäms av överströms- samt 

underimpedansskydd.  Information är hämtad från Bertil Danielsson [9].  

Omsättning hos strömtransformatorerna: 400/2 =200 

Nuvarande inställning hos överströms- och underimpedansskydd är 360% av märkström, vilket ger: 

3,6*200 = 720 A 

Effektöverföringsförmågan ges av: 

    √    

Överströms- och underimpedansskyddet är inställt på att lösa ut då överlasten infunnit sig i 2,4 

sekunder. De lokala pendlingarna på kraftstationen i Trängslet med generatoraggregat G3 i drift över 

ledning Y har frekvensen 0,6-0,9 Hz vilket ger en periodtid på 1,67-1,11 sekunder. Detta gör att 

maximala stationära överföringseffekten på ledningen bestäms av effektekvationen ovan även om 

pendlingarna momentant kan ge upphov till högre effektöverföring. 

Beroende på spänningsnivå är den stationära överföringsförmågan olika innan skydden bryter. 

Normalt är spänningen i ställverk A 145 kV vilket ger en överföringsförmåga av: 

    √           
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6    Känslighetsanalys 
 

 

Figur 34. Jämförelse av stegsvar mellan den gamla (SCRX) och den nya (VGPEXC) blockschemarepresentationen i PSS/E 
för spänningsregulatorerna i Trängslet. Det ses att den nya modelleringen (VGPEXC) har signifikanta skillnader i svarstid 
och översläng jämfört med den tidigare tillämpade spänningsregleringsmodellen SCRX. Den snabba spänningsregleringen 
för G3 beror på dess statiska magnetiseringen och den långsamma spänningsregleringen för G1/G2 p.g.a. dess roterande 
magnetisering. 

 

Figur 35. Stigtidstest på generator G1 där simulering (blå, grön, röd) jämförs med stigtid från provningsprotokoll vid EP2-
test (turkos). Det ses att inställningarna för stigtiden Tr i turbinregulatormodellen HYGOV i PSS/E uppfyller den verkliga 
stigtiden mycket väl vid en pådragsändring. 
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Figur 36. I denna figur görs en ändring av stigtidsparametern Tr i turbinregulatormodellen HYGOV i PSS/E. Det ses att en 
ändring av parametern för en försumbar påverkan av resultatet. 

 

 

Figur 37. I denna figur görs en ändring av turbindämpningsparametern Dturb i turbinregulatormodellen HYGOV i PSS/E. 
Dturb=0,5 är det värde som PSS/E rekommenderar för en turbin av typ Francis. Det ses att dämpning erhålles för detta 
värde på parametern. P.g.a. osäkerheter i storleken hos den verkliga turbindämpningen samt för att framkalla 
rotorpendlingar förblir Dturb=0 i denna studie, liksom i originaldata. 
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Figur 38. I denna figur ändras tidskonstanten T6 i kraftsystemstabilisatormodellen PSS2B som används i PSS/E i denna 
studie. Detta har gjorts eftersom VG Power anger att T6 ska vara = 0 s i verkligheten men 0,02 s i simulering, dock är 
värdet 0,02 s tillämpat i Trängslet. Resultat visar dock att detta inte får någon påverkan av resultat varför misstaget kan 
försummas (blå och grön linje identiska varför enbart grön linje är synlig). 

 

 


	exjobbsframsida_2
	Abstract_lars
	Examensarbete rev10 utan framsida

