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Abstract

More efficient monitoring in distribution grids

Benjamin Fransson

SCADA is currently the primary system for control and monitoring of distribution
grids. As the expectations on how the grid must operate changes with the increased
use of renewable energy sources, it also requires new methods of monitoring. Phasor
Measurement Units (PMU) measures the phase angle and amplitude synchronously
with GPS. A collaboration between U.C Berkeley and Power Standard Lab researches
the possibilities of implementing synchrophasors in distribution grids. These devices
are called micro-PMU and will provide similar services available for transmission grids,
though adapted for lower voltage levels. Synchrophasors are useful in the
development of a smarter distribution network, which consequently makes them
interesting for the Swedish electricity market.
    Martin Gahr, a student at Berkeley / ETH, has developed a method to determine
the topology of a distribution grid using micro-PMU's. The method compares
calculated values from SCADA with values from micro-PMU's. The smallest difference
between the two readings clarifies the topology. In this thesis the method is used to
study an existing distribution grid in central parts of a medium-sized Swedish city. The
method gives a satisfactory result when it is implemented on the mashed parts of the
distribution grid. There are also indications that micro-PMU's must not be placed at
every node to provide a reliable result. Although the method seems to be working on
mashed parts of a Swedish distribution grid, it is not particulary interesting to
implement the method in reality.
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Sammanfattning 
Idag övervakas elnät på mellan- och lågspänningsnivå med hjälp av ett SCADA-system. Mätningar 

utförs med komponenter såsom transformatorer och reläer där ström och spänning samlas in med diskreta 

tidsintervall. Med de insamlade mätvärdena görs uppskattningar av hur elnätet ser ut och opererar mellan 

de intervallerna. När kravbilden på hur ett elnät ska operera förändras behövs nya metoder för 

övervakning att utvecklas. På högspänningsnivå kan kritiska noder i ett elnät mätas synkront i realtid 

med hjälp av ett GPS system och en mätare som heter Phasor Measurement Unit, PMU. En PMU, som är 

en synchrophasor, mäter fasvinkel och amplitud på spänningar. I ett samarbete mellan Berkeley 

University of California och företaget i4energy är synchrophasorenheten för tillfället under utveckling 

med syftet att kunna mäta med större noggrannhet. Dessa enheter kallas för µPMU och ska tillhandahålla 

liknande tjänster och applikationer som finns för PMU:s i transmissionsnät, fast anpassade för lägre 

spänningsnivåer. Synchrophasors skapar möjligheter för att i realtid övervaka ett elnät i drift. Dessa 

möjligheter har inte tidigare existerat för distributionsnät. Därför är synchrophasors mycket användbara i 

utvecklingen mot ett smartare distributionsnät, vilket följaktligen gör dem intressanta för den svenska 

elmarknaden.  

    Martin Gahr, student på Berkeley/ETH, har utvecklat en metod för att ta reda på ett distributionsnäts 

topologi med hjälp av µPMU:s. Metoden jämför värden från µPMU:s i realtid mot insamlade mätvärden  

från existerande mätteknik i ett SCADA-system. Den minsta skillnaden mellan de båda mätvärdena 

klarlägger hur nätets topologi ser ut för stunden. I detta examensarbete används Martin Gahrs metod för 

att studera ett existerande elnät i centrala delar av en mellanstor svensk stad. Metoden ger ett 

tillfredställande resultat när den implementeras på maskade delar av ett distributionsnät. Det finns även 

indikationer på att µPMU:s inte behöver placeras ut vid varje nod i elnätet för att ge ett tillförlitligt 

resultat.  
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Begrepp	
 
Topologi – Alla de vägar ström och spänning kan ta för stunden bildar ett mönster. Ett sådant mönster är 
en topologi (nätets helhet). Om en ledning tas bort från ett sådant mönster så har en ny topologi skapats 
 

LSP – Lågspänning < 40 kV 

 

MSP – Mellanspänning 40 – 160 Kv 

 

HSP – Högspänning >160kV 

 

Powerflow analys – Effektflödesberäkningar utförda i Matpower 

 

SCADA – Supervisiory Control And Data Acquisition är datasystem som behandlar och visar 

information från mätningar 

 

WAMS – Wide Area Monitoring System är ett SCADA-system som bygger på synchrophasorteknik. 

 

PDC – Phasor Data Collector samlar in mätvärden från PMU:s och skickar dem till datorer. 

 

PMU – Phasor Measurement Unit mäter fasvinklar och magnitud på spänningar i ett elnät. Med hjälp av 

klocka och satellit (GPS) mäter den dessa i realtid. 

 

µPMU – En Phasor Measurement Unit som mäter med större noggrannhet.   <10!! 

 

Samlingsskena – Där spänningen från ett elnät samlas och leds in i en transformatorstation 
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1.	Inledning	

1.1	Bakgrund	
 
Det svenska distributionsnätet stöter på många nya utmaningar när behovet och utvecklingen av ett 

smartare elnät accelererar. Framtiden ställer krav på att elnätet ska kunna operera även om el produceras 

på platser i elnätet där det normalt tidigare bara har konsumerats el. Förnybara energikällor såsom 

solpaneler och vindkraft kommer att producera el lokalt i nätet samtidigt som de stora kraftverken längst 

ut på transmissionsnätet kommer fortsätta att producera el. Det medför att ström och information behöver 

kunna transporteras i båda riktningarna. Därför är det nödvändigt att övervakningen och kontrollen över 

elnätet utvecklas. Att ha tillgång till kontinuerliga mätvärden underlättar den utvecklingen. 

    Energimarknadsinspektionen Ei har på uppdrag av regering föreslagit vilka funktionskrav som bör 

ställas på framtidens elmätare [1]. Ett av funktionskraven som Ei rekommenderar reglering av lyder 

”Mätsystemet ska för varje fas registrera spänning, ström, energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag 

och inmatning av el.” Samtidigt upprättas nya gemensamma EU-direktiv [2] som berör problematiken 

med både förändringar i hur konsumenter ansluter sig till elnätet och förbättringar för att göra 

elkonsumtionen mer ekonomisk.  

    Om direktiv upprättas inom EU och Energimarknadsinspektionen både utrett och rekommenderat 

förändringar så finns det incitament till att en uppgradering av mätsystemen i svenska distributionsnät 

kommer att ske inom en snar framtid. Dagens mätsystem ger en bra informationsbild, men inte en 

realtidsbild av hur elnätet opererar. Med existerande teknologi för mätning av elnät finns det potential att 

realisera ett sådant scenario. Att i realtid vet hur elnätet opererar är till stor hjälp för att förverkliga de 

framtida kraven. 

    Det är även eftersträvansvärt att effektivisera användandet av elektricitet ur ett miljöperspektiv. Att 

optimera effektförlusterna vid leverans, kundens användande och avbrott är alla bidragande faktorer till 

en hållbar utveckling. Optimalt vore att varje nod i ett elnät opererade helt utan effektförluster och 

regleras efter kundbehovet för stunden. Bättre övervakning som leder till större inblick är en vital del för 

en hållbar utveckling. 

1.2	Syfte	och	mål	
 
Syftet med detta examensarbetets är att med µPMU:s insamla tillräckligt med information för beräkning 

av nätets topologi, och detta med så få mätare som möjligt. Därför ska det teknologiska läget hos 

marknadens aktörer stämmas av för att få en inblick i vad som mäter och vad som mäts. Detta ska 

komplettera simulationer av effektflöden i Matlab. En modell av en existerande del i det svenska 

distributionsnätet ska undersökas utifrån en vetenskaplig metod utvecklad av Martin Gahr. Följande tre 

mål är uppsatta: 
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• Att i begränsad skala studera nuvarande teknologi för övervakning och kontroll i elnät (10kV). 

• Att utvärdera metoden utvecklad av Martin Gahr i ett existerande distributionsnät, där det 

huvudsakliga syftet är att testa dess funktionsduglighet i ett svenskt elnät.  

• Att reducera antalet mätenheter i nätet, så att µPMU:s inte behöver vara utplacerade i varje nod i 

elnätet.  

 

Det ska i ett avgränsat nät undersökas ifall det går att tillhandahålla tillräckligt med informationen utan 

utplacerade mätare i varje nod. Det skall leda till följande två delresultat: 

 

• En kort analys av mätsystem och dess komponenter för mätning i nuvarande och framtida smarta 

elnät. 

• Att söka potentiella fördelar från slutsatser baserade på simulationer av ett elektriskt nät i centrala 

delar av en svensk mellanstor stad, med analys utifrån Martin Gahrs metod. 

1.3	Frågeställning	
 
Följande frågeställningar skall besvaras för att uppfylla målen: 

 

• Vilken teknologi för mätning i distributionsnät finns tillgänglig? 

• Fungerar Martin Gahrs metod när simulationerna görs på en modell av ett existerande 

distributionsnät med tillhörande lastprofil? 

• Vad finns det för potentiella möjligheter att reducera antalet mätare och ändå få tillförlitliga 

resultat? 

1.4	Avgränsning	
 
Eftersom det förekommer skillnader mellan nät på olika spänningsnivåer så bör några avgränsningar 

förtydligas. Skillnader förekommer mellan implementerad teknik för mätning på olika spänningsnivåer, 

men det är uteslutande på mellan- och lågspänningsnivå som simulationer kommer att utföras. 

    Grundliga genomgångar av hur vissa komponenter fungerar och vilka företag som äger och opererar 

på de olika spänningsnivåerna av nätet har exkluderats från arbetet. Vidare tas ingen hänsyn till juridiska 

och etiska aspekter på övervakning.  
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2.	Referensram	

2.1	Elnätet	

2.1.1	Översikt	av	det	svenska	elnätets	uppbyggnad	
Svenska elnätet är uppdelat i tre huvuddelar. Stamnätet, regionnätet och lokalnätet som illustreras i figur 

2.1 från Energimarknadsinspektionen. 

 

fig.2.1 Illustration av Svenska Elnätets delar från Energimarknadsinspektionen 

 

I stamnätet överförs effekt längre sträckor än i övriga delar av elnätet. Långa transportsträckor genomförs 

med höga spänningar eftersom effektförlusterna då blir mindre, vilket är en konsekvens av att 

effektförlusterna har ett kvadratiskt samband med spänningen. Stamnätet går från stora kraftverk till 

mottagningsstationer där det transformeras ner till regionnätet.  Från regionnätet går elektriciteten till 

nätstationer och transformeras ner till konsumentnivåer eller så transporteras det till industrier som 

kräver höga spänningar. Den konventionella uppbyggnaden av svenska elnätet är att el produceras i 

utkanten av infrastrukturen och transporteras i en enkelfil till sin slutdestination.  

2.1.2	Traditionellt	till	smart		
Det blir allt vanligare att förnybara energikällor ansluts på olika delar av elnätet och då uppstår 

komplikationer med driften av elnätet. Ett par timmar per dygn producerar solceller el som går åt motsatt 

håll i förhållande till elen från de stora kraftverken. Detta är exempel på ett problem som smarta elnät ska 

kunna hantera. Såsom elnätet är byggt idag saknas en del attribut för att det ska fungera när framtiden 
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ställer konkreta krav. Ett förtydligande av vad skillnaden är mellan dagens elnät och det smarta elnätet 

som växer fram behövs.  

 

Ett traditionellt elnät karaktäriseras av att: 

•  effektgenereringen är centraliserad 

• effekten enbart tillåts vandra i en riktning 

• generering följer last 

• nätet opererar efter estimeringar  

av historik och erfarenhet 

• konsumenter har begränsad förmåga att  

koppla upp sig på nätet. 
Fig 2.2 Traditionellt elnät illustrerat av ABB  

Ett smart elnät för framtiden behöver karaktäriseras av: 

• en decentraliserad effektgenerering 

• att effekten kan vandra i alla riktningar 

• att förnybara energikällor kan kopplas på  

lokalt i MSP-nät  

• att konsumenter även kan vara producenter 

• att lasten anpassas efter generering 

• att nätet kan operera efter mätvärden insamlade  

i realtid. [4] 
Fig 2.3 Smart elnät illustrerat av ABB

 	

2.1.3	Transformatorstationer	
Transformatorstationer finns vid alla knutpunkter i ett elnät, oavsett spänningsnivå. De finns där för att 

ändra ström och spänning till önskad storleksnivå och det är även där mätning av det elektriska systemets 

storheter äger rum. Först kommer mottagningsstationerna. De tar emot spänningar uppemot 140kV inom 

regionnätet. De är oftast placerade utanför städer och industriområden för att transformera ner 

spänningen, oftast mellan 10kV till 20kV. De består av ett ställverk som tar emot ledningar, ett 

varierande stycke transformatorer och diverse säkerhetskomponenter och avslutningsvis ett ställverk för 

utgående ledningar. [5] 

    Mottagningsstationer och nätstationer är olika utformade beroende på omständigheterna. De kan ligga 

på en öppen yta utomhus inom ett avgränsat område eller i en kompakt byggnad. Öppen konstruktion tar 

mycket yta men har vissa fördelar. En av fördelarna är att luften agerar som en isolator och en annan 

fördel är att de är smidiga att bygga och reparera. Ifall utsläpp i närområdet är ett problem, vilket kan 
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vara fallet i närheten av industrier och storstäder, eller om tillräckligt med plats inte finns så föredras 

stängda transformatorstationer. Då är komponenterna inneslutna i en jordad metallkonstruktion med 

trycksatt svavelhexaflourid som isolator. Ytan som krävs för en stängd transformatorstation är enbart 

kring 20% av ytan som krävs vid en öppen station. 

    En typisk nätstation kan bestå av transformatorer med enhetsskydd. Vidare är det vanligt med 

Buchholz reläer, antingen pilot wire inter-tripping för underjordiska kablar eller fault throwers för 

kraftledningar över land.  Det finns även brytare av olika slag. Ett vanligt exempel är brytare med 

riktarskydd för att förhindra backmatning. [6] 

    I figur 2.4 illustreras en nätstation från MSP till LSP [13]. Som det går att se består MSP-sidan av 

lastfrånskiljare och jordkopplingar. Lastfrånskiljaren agerar som brytare och består av en brytkammare 

som i sin tur består av någon sorts isolator såsom luft eller olja. Transformatorerna kompletteras med 

säkringar följt av en frånskiljare för LSP-sidan. Dessutom tillkommer oftast strömtransformatorer för 

mätning. 

 

 
Fig 2.4 Enlinjeschema nätstation 
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2.2	Teoretisk	referensram	

Detta avsnitt beskriver i 2.2.1 hur fasvinkeln hänger samman med effektflödena. I avsnitt 2.2.2 beskrivs 

den matematiska metoden Newton-Raphson som används av Matpower för att beräkna effektflödena. 

2.2.1	Fasvinkel	

Fasvinkelns relevans tydliggörs i sambandet för effekten mellan två punkter i ett elnät. Detta samband 

definieras som:  

 

[2.1] 

 

Fasvinkeln är en variabel i sinuskurvan som beskriver elektriciteten. Sambandet visar att fasvinkeln 

påverkar hur stora effektförlusterna blir.  

2.2.2	Newton-Raphson	metoden	

Detta avsnitt beskriver teorin bakom beräkningarna i Matpower. I Matpower utförs simulationer av 

effektflöden och effektflödena beräknas med Newton-Raphsons metod [7]. Den beräknar iterativt bättre 

approximationer av lösningar tills en tillfredställande noggrannhet är uppnådd. Detta är ett exempel av 

metoden som löser första ordningens ekvationer i ett icke linjärt ekvationssystem. Ekvationssystemet 

representeras av spänningar och lastflöden som korresponderar till ett specifikt mönster av laster och 

generatorer. Här presenteras enbart en förenklad förklaring av ett endimensionellt fall [8]. Funktionerna 

antar formen 𝑓 𝑥 = 0. Följande steg tas för att lösa x. 

1. sätt	𝑘 = 0	och	välj	ett	passande	värde	till	𝑥!	

2. beräkna	𝑓 𝑥! 	

3. jämför	𝑓(𝑥!)	med	toleransen	𝜖 (gräns	för	tillfredställande	noggrannhet).		

Om	𝑚𝑎𝑥 𝑓(𝑥!) ≤ 𝜖	så	är	𝑓(𝑥!)	lösningen	till	𝑓 𝑥 = 0.	Annars	om	𝑚𝑎𝑥 𝑓(𝑥!) > 𝜖	gå	till	

nästa	steg.	

4. Linjärisera	𝑓 𝑥 	på	nuvarande	punkt	 𝑥! , 𝑓(𝑥!) 	.		

𝑓 𝑥(!) + ∆𝑥(!) ≈ 𝑓 𝑥 ! + 𝑓′(𝑥(!))∆𝑥(!),	där	𝑓′(𝑥(!))	beräknas	vid	punkten		𝑥(!).	

5. Lös	𝑓 𝑥 ! + 𝑓! 𝑥 ! ∆𝑥 ! = 0	för	∆𝑥(!)	.	

6. (𝑘) → (𝑘 + 1)	nästa	iteration,	börja	på	steg	2.	
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3.	Teknologi	

I detta avsnitt presenteras några exempel på system och teknologi för mätning och övervakning i 

distributions- och transmissionsnät som används idag. Mätning i transmissionsnät kommer att beröras på 

grund av att µPMU:s är utvecklad från etablerade mätenheten PMU som används i HSP-nät.  

3.1	Mätteknologi	

Eftersom det är fler förgreningar i LSP- och MSP-nätet än i HSP-nätet blir övervakning av 

distributionsnät komplexare då det är fler mätare att placera ut, vilket i sin tur ökar kostnaderna. 

Följaktligen är inblicken i distributionsnätets tillstånd under operation inte lika utförlig som i 

transmissionsnätets. PMU:s är idag inte tillräckligt känsliga för att operera på lägre spänningsnivåer än 

de i HSP-nät. Dagens mätningar i MSP- och LSP-nät utgörs av transformatorer, brytare och reläer som 

mäts av och skickas till ett övervaknings- och kontrollsystem, se 3.2.1 SCADA. 

3.1.1		Phasor	Measurement	Unit	PMU	och	µPMU	

Synchrophasors eller Phasor Measurement Units (PMU), är ett mätinstrument som mäter fasvinklar 

synkront med hjälp av GPS system. Synchro- för att den mäter på flera positioner samtidigt, vilket 

öppnar upp för analys av nätets tillstånd i realtid, och -phasor som representerar fasvinkel och amplitud. 

För att förtydliga så är det satelliter som klockar alla utplacerade mätare vilket möjliggör den 

synkroniserade mätningen. Phasor är ett komplext nummer som representerar fasvinkeln i sinusvågen 

som är elektricitet [9]. Det finns tre hastigheter för mätning för elnät på 50 Hz. Dessa ligger på 10, 25 

och 50 mätningar i sekunden. I figur 3.1 framgår det att PMU placeras på spänning- och 

strömtransformatorer. [12] 

	
Fig 3.1 Hur PMU kopplas till utrustningen i en transformatorstation 
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µPMU eller micro-synchrophasors är utvecklade med egenskaper anpassade för distributionsnät. 

Skillnaden mellan PMU och µPMU är att µPMU skall mäta de mycket mindre fasvinklarna som uppstår 

på de kortare sträckorna som effekten överförs i ett distributionsnät. Power Standard Lab och UC 

Berkeley har åt U.S Department of Energy ARPA-E utvecklat en µPMU som mäter fasvinklar mindre än 

0.001º och med bättre noggrannhet på tidstämpeln än 1 µsekund. [10]   
   Synchrophasors bidrar med ett flertal applikationer varav alla inte hinner förklaras. Ett urval är wide 

area control, situational awareness, event analysis, stability assessment, system optimization, system 

infrastructure. 

3.1.2	Phasor	Data	Collector	PDC	

PDC är en hårdvara och medföljande mjukvara som samlar ihop och behandlar data som skickas från 

mätningar med PMU. PDC:n kan vara programmerbar för att anpassas efter specifika kontrollkriterium 

eller specifika algoritmer för kraftsystem. Infrastrukturen för PDC:n med system och applikationer från 

avsnitt 3.2 kan för ett mätsystem med synchrophasorteknik se ut som i figur 3.2. 

 
Fig 3.2 Infrastruktur för synchrophasor teknologi 

3.2	Mätsystem	

Det är godtyckligt vad som ska presenteras som hårdvara eller mjukvara då en produkt ofta är ett paket 

bestående av båda två. T.ex. 3.2.2 Wide Area Measurement System är en funktion som möjliggörs av 

synchrophasors medan 3.1.2 Phasor Data Collector är både mjukvara och hårdvara integrerat i en term.  



 

 11 

3.2.1	SCADA	

Supervisory Control And Data Acquisition är datasystem som behandlar och visar information från 

mätningar i olika typer av processer. Huvudfunktionen är att visa upp mätningarna på en dator och 

kontrollera komponenter i nätverket. Enligt [4] används SCADA för en mängd olika typer av processer 

och används likaså för övervakning av elnäten. Det är det primära övervakningssystemet för mätning i 

elnät. Idag utförs mätningar i distributionsnätet asynkront med diskreta tidsintervall [14] och behandlas 

för att ge bästa möjliga presentation av elnätet. Insamlingsfrekvensen för information i distributionsnät är 

låg i jämförelse med mätningar som en PMU kan bidra med.  

3.2.2	Wide	Area	Monitoring	System	(WAMS)	

Från strategiskt utplacerade PMU:s i transmissionsnätet går det att konstruera en bild av hur elnätet 

opererar och följaktligen ger det kunskap om nätets kritiska noder. WAMS möjliggör beredskap för 

instabilitet och ger en dynamisk bild av nätets tillstånd. Ett system med liknande egenskaper är aktuellt 

för mätning i MSP- och LSP-nät ifall µPMU:s i framtiden börjar användas.  

3.3	Marknad	för	synchrophasors	

De stora aktörerna på elkraftmarknaden undersöker möjligheterna med phasorteknologi. ABB Ltd, GE 

Digital Energy, Schweitzer Engineering Laboratories Inc (SELInc) och Siemens Energy är typiska 

aktörer inom produktion och utveckling av elkraftprodukter och har ett stort urval av rapporter om 

synchrophasors och dess användningsområden, se [4] och[15] eller besök [16]. Som ett typexempel har 

SELInc ett arbetslag som 2002 släppte sitt första relä med PMU-funktion och arbetar uteslutande med 

synchrophasorteknik. Marknaden för PMU är välutvecklad och etablerad och fördelarna med 

synchrophasors går inte att argumentera emot. 

    Samtidigt på Berkley University och företaget i4energy bedrivs ett forskningsprojekt för utveckling av 

µPMU och phasorteknologi för lägre spänningsnivåer. I forskningslaget ingår bland andra California 

Institute for Energy and Environment, Power Standards Lab, University of California at Berkeley och the 

Lawrence Berkeley National Lab. På projektets hemsida står det att syftet är att utveckla, testa och 

certifiera µPMU, utveckla ett trådlöst nätverk optimerat för distributionsnät, undersöka diagnos- och 

kontrollapplikationer och slutligen kommersialisera resultatet.  
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4.	Genomförande	

4.1	Modell	

4.1.1	Modell	av	distributionsnät	
Ett elkraftsystem går att betrakta som en samling noder [5], vilka representerar samlingsskenor vid 

transformatorstationer eller nätstationer. Dessa är sammanknutna av ledare som går in och ut ur noderna.  

Merparten av det analyserade distributionsnätet är radiellt uppbyggt, men ifall en ledning tas bort i ett 

radiellt nät så är allt som följer den brytpunkten bortkopplat. Därför måste metoden appliceras på ett 

område där nätet är maskat. I ett maskat nät är nätet istället ihopkopplat i en rundgång. Det är mindre 

vanligt med maskade nät, men förekommer ofta i små strukturer längs med de radiella näten. Modellen 

av den analyserade nätet ser ut som följande: 

 
Fig 4.1 Modell av en del av ett distributionsnät lokaliserad i de centrala delarna av en mellanstor svensk stad 

 

Samlingsskenorna 3,5 och 6 utgör ett maskat område i modellen och från de tre samlingsskenorna hämtas 

fasvinklarna för analys. Det maskade området kan för tre olika ledningar bortkopplade utgöra fyra olika 

topologier. I figuren nedan syns alla fyra möjliga topologier där topologi 1 är en oförändrad struktur och 

de övriga tre topologierna är fall där en kabel är bortkopplad åt gången. 
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Fig 4.2 Alla fyra möjliga topologier 

 

4.1.2	Laster	och	lastprofil	

Lastprofilen består av 24 mätvärden motsvarande ett värde varje timme under ett dygn och tillhör nod 7.  

Samlingsskena1 är referens för nätet, vilket innebär att noden balanserar aktiv och reaktiv effekt för 

resterande del av nätet. Resterande noder är laster där aktiv och reaktiv effekt är specificerad och de 

motsvarar kunder såsom hushåll, affärer, industrier etc. Basen för beräkning med p.u är 10.8kV. 

 
Samlingsskena 
nummer 

Typ av samlingskena Efterfrågad aktiv 
effekt [MW]  

Efterfrågad reaktiv 
effekt [MW] 

1 Slack bus 0 0 
2 Load bus (PQ) 0.438 0.0241 
3 Load bus (PQ) 0.741 0.0600 
4 Load bus (PQ) 0.797 0.202 
5 Load bus (PQ) 0.799 0.0821 
6 Load bus (PQ) 0.845 0.0916 
7 Load bus (PQ) 0.956 0.125 
8 Load bus (PQ) 0.651 0.0623 
9 Load bus (PQ) 0.670 0.150 
10 Load bus (PQ) 0.972 0.153 

Tabell 1: Tabell över karaktäristiken hos samlingsskenorna i det analyserade nätet 
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4.2	Metod	

Metoden utgår ifrån att skillnaden mellan kalkylerade mätvärden, baserade på SCADA-mätningar, och 

mätvärden insamlade från µPMU ger en möjlighet att bestämma nätets topologi [3]. De kalkylerade 

fasvinklarna som representerar SCADA-mätningar är uträknade för varje möjlig topologi utifrån en 

typisk lastprofil. Dessa värden subtraheras från mätvärden insamlade med µPMUs, som representerar 

den aktuella topologi som råder. Där skillnaden mellan fasvinklarna är som minst indikeras rätt topologi. 

. [4.1] 

Fyra olika topologier och tre samlingsskenor att mäta för varje topologi skapar en 3x4 matris, likt figur 

4.2. Kolumnerna i matrisen motsvarar de olika topologierna och raderna motsvarar de noderna (bus) som 

mäts. 

[4.2] 

Martin Gahr testar denna metod med både fasvinkelförändringar och amplitudförändringar och kommer 

fram till att fasvinkeln ger ett bättre resultat [3]. Därför är fasvinkel den enda storheten i fokus i detta 

examensarbete. Två tillvägagångssätt för att avgöra topologi från matriserna används. Det första 

tillvägagångssättet är att ta ett minimumvärdet i varje rad och sedan jämföra dessa. 

𝑓! = 𝑚𝑖𝑛 𝜏!"  [4.3] 

Medan det andra är att räkna ut medelvärdet över samtliga noder och sedan ta minimumet av de 

medelvärdena. 

𝑓 = 𝑚𝑖𝑛 !
!!

𝜏!"
!!
!!!   [4.4] 
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Fig 4.4 Martin Gahr topology detection process chart  
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4.3	Simulationer	

4.3.1	Programvara	

För simulationerna används Matlab och ett tilläggspaket med matfiler som heter Matpower. Med 

Matpower går det att utföra analyser från beräkningar av effektflöden på modeller av elnät [7]. 

Powerflow-analyserna utförs med Newton-Raphson metoden beskriven i avsnitt 2.2.2. 

4.3.2	Pålagd	störningssignal	och	mätfel	

De pålagda signalerna som representerar störningar, brus och mätfel har precis som mätfrekvensen ett 

värde per timme. Att signalerna har så få mätpunkter beror på att den måste matcha mätfrekvensen som 

ligger på en mätning i timmen. Mätfrekvensen ligger på en mätning i timmen för att vara anpassad till 

lastprofilen som består av 24 värden för aktiv effekt och ytterligare 24 värden för reaktiv effekt. 

Störningssignalerna har en standardavvikelse på 𝜎 = ±0.025 p.u och ±0.025°. 

 

 
Fig 4.5 Störningssignal för simulation av PMU-mätning  

 
Fig 4.5 Störningssignal för simulation av SCADA-mätning 
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5.	Resultat	

I titlarna för figurerna nedan anges den topologi som är rådande, alltså den topologi som är okänd och 

som är den sökta. De jämförs med de beräknade värdena för alla fyra möjliga topologier, där varje möjlig 

topologi har tilldelats en specifik färg som är gemensam för den topologin. Vidare har varje 

samlingsskena (bus), enligt samma princip, tilldelats ett specifikt utseende. Med blotta ögat går det att 

avgöra nätets topologi för de flesta av fallen. Metoden blir ännu säkrare förutsatt att ett medelvärde av 

mätvärden under ett helt dygn tas i beaktning. Medelvärde som angreppsmetod är dock inte så effektivt 

då det ofta krävs mer än mätvärden från en tidpunkt för att kunna avgöra topologin. 

    Det är mer relevant att kunna avgöra topologi vid en godtycklig tidpunkt. Om det ska avgöras topologi 

för varje timme med ett medelvärde i den sökta punkten blir resultatet lite sämre, i synnerhet när 

belastningen i nätet är mindre. Likväl är resultatet i majoriteten av alla fall under ett dygn 

tillfredställande.  

    Om tillvägagångssättet istället är att ta minimumvärdet vid specifika tidpunkter, kan det i några fall 

direkt indikera fel topologi och resultatet blir därför osäkrare. Ett urval av grafer för varje topologi 

presenteras nedan. 

 

 
Fig 5.1 Topologi 1: Delta fasvinkel för alla fyra möjliga topologier och alla tre samlingsskenor 

 

 
Fig 5.2 Topologi 2: Delta fasvinkel för alla fyra möjliga topologier och alla tre samlingsskenor 
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Fig 5.3 Topologi 3: Delta fasvinkel för alla fyra möjliga topologier och alla tre samlingsskenor 

 

 
Fig 5.4 Topologi 4: Delta fasvinkel för alla fyra möjliga topologier och alla tre samlingsskenor 

 

    T.ex. för figur 5.1 topologi 4 så indikerar samlingsskena 3 vid timme 21 att det är topologi 1 som 

råder. Sådana avvikelser förekommer. Topologi 4, som i detta urval av fall är svårast att läsa av, används 

som exempel för att illustrera hur tydligare resultatet blir ifall samlingsskena 6 utesluts och lämnas utan 

en mätare. 

 

 
Fig 5.5 Topologi 4: Delta fasvinkel för alla fyra möjliga topologier och samlingsskena 3 och 5 
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    Vid jämförelse av figur 5.6 och 5.7 ger samlingsskena 3 ett bättre resultat än 5, men dessa grafer är 

bara ett urval av flera simulationer som baseras på slumpmässiga lastprofiler föreställande SCADA-

mätningar. Syftet med att visa dessa två grafer är istället att belysa hur bra resultatet blir när antalet 

mätenheter reduceras. Därför är ett av de bästa och ett av de sämsta utslagen valda. För alla simulationer 

när endast en nod mäts av, blev utslaget alltid mellan 2-7 fel. 

 

 
Fig 5.6 Topologi 4 samlingsskena 5 

 
Fig 5.7 Topologi 4 samlingsskena 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

6.	Diskussion	och	framtida	arbeten	

Detta arbete strävar efter att undersöka en ny synchrophasorteknik ämnad för distributionsnät. Enheten 

kallas µPMU och mäter amplitud och fasvinkel för spänningar i ett MSP- eller LSP-nät. Dess 

föregångare PMU används redan i HSP-nät och är bidragande till många applikationer som har förbättrat 

övervakning och kontroll i transmissionsnät. µPMU:s är under utveckling och enheterna har än så länge 

enbart testats på elnät i USA, men har börjat installeras i distributionsnät i allt större utsträckning där. 

Intrycket från både industrin inom elkraft och från aktörer på elmarknaden är att kunskapsnivån är låg 

om vad de nya framtagna enheterna kan tillföra här i Europa och Sverige. Kanske eftersträvas andra 

typer av lösningar som ses som överlägsna eller så vill inte företag som ABB, SeLinc, GEDigital och 

Siemens offentliggöra arbete som är i förstadiet. Det mest troliga är dock att teknologin är för omogen 

och dyr än så länge. Aktörerna på elkraftmarknaden är fullt utrustade för att ta sig an tekniken och 

utveckla den då PMU-produkter med tillhörande systemapplikationer redan finns tillgängliga hos alla 

stora aktörer. Det är instinktivt svårt att förbise fördelarna med synkroniserad övervakning av 

distributionsnät i framtiden. Då detta är den första studie som undersöker synchrophasors i 

distributionsnät i Sverige var det svårt att finna stöd för några slutsatser angående marknaden, forskning 

och möjligheter kring µPMU:s. 

    Det finns en del brister som har upptäckts mot slutet av arbetet som är rekommenderade att åtgärdas. 

Dels bör det nämnas att mätfrekvensen på en mätning i timmen är låg, i synnerhet då en µPMU läser av 

10, 25 eller 50 gånger per sekund och intervallerna för SCADA-mätningar också är mer frekventa. Det 

var obetänksamt att inte öka antalet mätpunkter innan simulationerna. Lastprofilen bestod av 24 

medelvärden men hade lika gärna kunnat bestå av 96 eller 144. Men ifall metoden ska bli mer aktuell i 

framtiden är det bra att öka mätfrekvensen. Som sagt så bestäms mätfrekvensen av lastprofilen, likaså 

bestäms störningssignalen av antalet mätvärden i lastprofilen. Ifall en profil med fler värden 

implementeras i koden, så kommer den exekvera fler loopar och då ge bättre kurvor för analys. Dessutom 

ser störningssignal inte ut som brus nu, vilket den då skulle göra. Det skulle antagligen göra 

simulationerna mer verklighetstrogna. Vidare bestyrker alltid en statistisk sammanställning resultatet i en 

studie. För det krävs fler mätvärden och fler simulationer än vad som genomfördes i denna studie. 

    Även om metoden i sig inte är av så stort intresse för nätbolag inom distributionsnätet, så är mätning 

med synchrophasors i HSP-nät i fokus bland de stora aktörerna för elkraftprodukter och det är därför 

intressant att forska kring möjligheter med µPMU:s. Synchrophasors har även öppnat upp potentiella 

möjligheter för övervakning och kontroll av elnät i realtid och det är i sig en kittlande tanke. Dessutom 

finns det redan en rad applikationer för HSP-nät baserade på mätning med synchrophasors såsom WAMS 

och stability assessment som modifierade skulle kunna bidra till att förbättra övervakning i 

distributionsnät. Därför var det intressant att undersöka denna metod, och det bör vara av fortsatt intresse 

att undersöka möjligheterna som finns med synchrophasors i MSP- och LSP-nät. 
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7.	Slutsats	

Arbetet utvärderar en metod för synliggöra ett elnäts topologi med hjälp av konventionella SCADA-

mätningar och synkroniserade mätningar från µPMU:s. Resultatet synliggör vissa problem såsom att 

metoden inte är särskilt intressant att implementera på radiella nät, vilket är den primära strukturen på 

svenska distributionsnät. Där nätet är maskat finns det dock intressanta slutsatser att dra. 

    Det är uteslutande låg fasvinkelförändring i samlingsskena 6, oavsett vilken topologi som söks. Inte i 

något av fallen indikerar samlingsskena 6 något användbart, snarare stör mätvärdena därifrån mer än vad 

de hjälper. Det kan bero på att noden ligger i direkt anslutning till resterande del av nätet. I vilket fall 

leder det till att det är direkt överflödigt att placera en µPMU på samlingsskena 6. Så två µPMU 

placerade vid nod 3 och 5 räcker för ett tillförlitligt resultat.  

   En annan slutsats är att det inte går att utesluta möjligheten att det räcker med endast en utplacerad 

mätare. Både nod 3 och 5 indikerar att det är genomförbart. Nod 3 ger antagligen ett bättre utslag än nod 

5, men det går inte med säkerhet att fastställa utan att göra fler simulationer. 
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9.	Matlabkod	
 
%% MAIN PROGRAM 
  
% Detta program gör pf simuleringar över ett dygns lastprofil.  
%Resultatet är förändringen i fasvinkel vid bussar för valfritt  
%fall av bortkopplad kabel. Den ger skillnaden i fasvinkel mellan  
%beräknad vinkel och vinkel insamlad från PMU mätning. 
 
b=4; 
  
%här väljs den aktuella topologin som är den existerande och som mäts med PMU  
c=4; 
  
%Lastprofil för bus 7. Datavärden from 0:00 till 23:00 14/1/2014 
  
Load_449= [129.92,    48.64; 
121.28,    48.64; 
118.40,    55.04; 
120.32,    52.48; 
131.84,    56.64; 
158.40,    63.04; 
222.72,    56.64; 
308.48,    59.84; 
382.72,    54.40; 
480.00,    36.80; 
513.92,    31.68; 
521.92,    31.04; 
551.36,    32.96; 
524.80,    27.84; 
533.44,    31.36; 
543.36,    30.40; 
548.16,    28.80; 
542.08,    30.72; 
536.64,    27.52; 
306.56,    57.92; 
242.56,    69.12; 
175.04,    58.24; 
140.48,    61.76; 
124.48,    57.60];   
  
  
%ändrar till p.u med lastprofilens maxvärden för aktiv  
%och reaktiv effekt som bas 
  
max_v=max(Load_449); 
  
Load_pu_aktiv = Load_449(:,1)/max_v(1); 
  
Load_pu_reaktiv = Load_449(:,2)/max_v(2); 
  
%% Förbereder för att ändra caset 
% utgår från caset med 238 inkopplad  
  
case_file = case_vasteras_KM;  
  
result = runpf(case_file) 
  
%en matris för resultatet.     
  
res_fasvinkel = [];  
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% Array för beräkningstid 
  
time_to_calculate = cputime;  
  
for i = 1:length(Load_449) 
  
    %först en matris med fasvinkel utan störningar 
    case_file = case_vasteras_KM; % utgår från caset med 238 inkopplad  
  
    %kopplar in bortkopplade kablar 
  
    case_file.branch(2,11) = 1;  
  
    case_file.branch(5,11) = 1; 
  
    %välj kabel som ska kopplas bort för att bestämma aktuell topologi 
    %på nätet. Detta är mätvärdet som ska föreställa PMU mätvärdet 
    case_file.branch(c,11) = 0; 
  
    %lägger in lastprofilen utan simulerade störningar och brus 
    % P in node 449 
    case_file.bus(:,3) = case_file.bus(:,3)*Load_pu_aktiv(i);   
    % Q in node 449  
    case_file.bus(:,4) = case_file.bus(:,4)*Load_pu_reaktiv(i);  
  
    %gör en pf och sparar resultatet i en array 
  
    result = runpf(case_file);  
  
    %fyller en vector med fasvinklar för  
    %alla noder över ett dygns lastprofil uppmätt med PMU 
  
     for k = 1:length(result.bus(:,1)); 
  
     fasvinkel_pmu(k) = result.bus(k,9)*(0.975+rand*0.05);     
  
     end 
  
fasvinkel_PMU(i,:)=fasvinkel_pmu;  
  
     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     
    %Här laddas caset om på nytt för att utföra samma operation men med 
     %tillagda störningar och brus för att simulera kalkylerade värden 
     % från SCADA mätningar. 
  
     case_file = case_vasteras_KM; % utgår från caset med 238 inkopplad  
  
     %kopplar in bortkopplade kablar 
  
     case_file.branch(2,11) = 1;  
     case_file.branch(5,11) = 1; 
     case_file.branch(b,11) = 0; 
 
     % P in node 449 
     case_file.bus(:,3) = case_file.bus(:,3)*Load_pu_aktiv(i)*(0.975+rand*0.05);  
     % Q in node 449  
     case_file.bus(:,4) = case_file.bus(:,4)*Load_pu_reaktiv(i)*(0.975+rand*0.05);   
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result = runpf(case_file);  
  
    %fyller en vector med fasvinklar  
    %för alla noder över ett dygns lastprofil  
    %motsvarar kalkylerade värden(SCADA mätningar)  
     for k = 1:length(result.bus(:,1)); 
  
     fasvinkel_calc(k) = result.bus(k,9);     
  
     end 
  
     fasvinkel_calc_SCADA(i,:)=fasvinkel_calc; 
  
     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    %Räknar ut hur stor förändringen är i fasvinkel mellan kalkylerat värde 
   %och värde från brus 
  
    for m = 1:length(case_file.bus(:,9)) 
 
    LSP_delta = abs(fasvinkel_pmu(m)) - abs(fasvinkel_calc(m));     
    LSP_delta_org(m) = abs(LSP_delta);  
  
    end 
  
    fasvinkel_delta(i,:) = LSP_delta_org; 
  
end 
 
%Kod av Benjamin Fransson  
 
 
 
 
 


