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Abstract

Overexcitation limiters and stator current limiters in
synchronous generators

Axel Thornström

It is well known that a crucial factor determining the transmission capacity with
regards to the voltage stability limit of a stressed power system, is the limitation of
field and stator current of overexcited generators. These limiters are commonly
referred to as overexcitation limiters (OEL) and stator current limiters (SCL). This
thesis investigates the representation of overexcitation limiters and stator current
limiters in the Swedish power system and how they could be implemented in the
power system simulator PSS/E. Dynamic simulations in PSS/E are performed to
investigate and validate differences between model types and parameters. The thesis
compares different types of limiters and presents a representative set of parameters
based on the documentation and implements them into PSS/E. The result from the
study is a recommendation to migrate to limiter model MAXEX2 for generators
without stator current limiters. The MAXEX2 model uses an inverse time
characteristic which is becoming more common in installed voltage regulators. This
feature makes it possible for extended use of generators before limiter action is
applied. The MAXEX2 model is also possible to tune into a fixed time delay to
represent older types of limiters.

ISSN: 1650-8300, UPTEC ES 16006
Examinator: Petra Jönsson
Ämnesgranskare: Johan Abrahamsson
Handledare: Mats Crona



i 

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

För att ett kraftsystem ska fungera som önskat krävs balans mellan förbrukning och produktion av 

elektrisk effekt. I Sverige ansvarar Svenska kraftnät för denna balans och är därmed systemansvarig 

för el. Detta ansvar innefattar flera systemutmaningar, exempelvis tillgång till effekt i ett system med 

en ständigt ökande andel icke planerbar elproduktion i form av vind- och solkraft. Denna ökande andel 

icke planerbar elproduktion ställer högre krav på resterande elproduktion. Den planerbara 

elproduktionen, exempelvis vattenkraft och kärnkraft, är generellt sammankopplad med elnätet genom 

synkrongeneratorer. De utgör en av mycket viktig del av kraftsystemet och bidrar till att göra systemet 

robust och tåligt mot störningar 

En avgörande komponent i kraftsystemet som kan vara en av de utlösande faktorerna vid stora 

strömavbrott är strömbegränsare i synkrongeneratorer. Detta examensarbete har behandlat 

fältströmbegränsare och statorströmbegränsare i synkrongeneratorer och hur dessa används i det 

svenska kraftsystemet.  I projektet har Svenska kraftnäts dokumentation av strömbegränsare granskats 

och sedan har olika typer av modeller av strömbegränsare utvärderats i programvaran PSS/E. 

Vad är då en strömbegränsare? Den kan liknas vid en säkring som skyddar mot överhettning. Blir 

generatorns fält- eller statorlindningar för varma på grund av att strömmen är högre än vad generatorn 

klarar av, åtgärdar strömbegränsarna överhettningen genom att sänka strömmen. Detta görs genom att 

strömbegränsaren ändrar styrsignalen som avgör vilken effekt en generator producerar. 

Strömbegränsarna avgör bland annat hur länge en generator kan överbelastas, en egenskap som är 

mycket viktig då generatorn bidrar till att hålla uppe spänningen i elnätet vid ansträngda situationer. 

En överbelastning betyder att strömmen genom generatorn är högre än vad den kontinuerligt klarar av. 

Följden blir en överhettning, vilket beror på förluster i lindningarna. Storleken på överhettningen beror 

på storleken på överbelastningen, en liten överbelastning kan pågå en längre tid innan generatorn blir 

för varm. Därför är det viktigt att strömbegränsarna mäter hur stor överbelastningen är, samt mäter hur 

lång tid den varar. Strömbegränsarna aktiveras efter en viss tidsfördröjning och styr ner strömmarna 

inom tillåtna gränser. 

De huvudsakliga problem som adresseras i detta arbete är hur pass lika de strömbegränsarmodeller 

som används i PSS/E är jämfört med de strömbegränsare som återfinns i det svenska kraftsystemet. 

Både hur begränsarna är inställda samt vilken typ av funktion de använder sig av.  En 

strömbegränsarmodell ska representera de långsamma förändringarna hos kraftsystemet med 

händelseförlopp från några enstaka sekunder upp till ett fåtal minuter.  

Ett av skälen till varför det är viktigt att modellera fältströmbegränsare är behovet av en så korrekt 

representation av det studerade kraftsystemet som möjligt för att undvika spänningskollaps. 

Spänningskollaps är den process där en rad händelser medför instabila spänningsnivåer som resulterar 

i ett strömavbrott. Detta får stora konsekvenser för samhället då majoriteten av Sveriges infrastruktur 

drivs av elektricitet. En korrekt modell över kraftsystemet gör att rätt beslut fattas om var nätet bör 

förstärkas, vilket leder till ett effektivt och lönsamt arbetssätt för att behålla kraftsystemet driftsäkert 

och undvika strömavbrott.  

I detta examensarbete har det kartlagts hur de existerande strömbegränsarna i det svenska 

kraftsystemet är inställda, hur de fungerar samt hur dessa kan representeras i simuleringsprogrammet 

PSS/E. Tillämpningen blir att se över de nuvarande metoderna för modellering av fält- och 

statorströmbegränsare och överväga de rekommendationer som detta examensarbete kommit fram till.  
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Examensarbetet har gett en bra översikt av vilka typer av fält- och statorströmbegränsare som finns 

installerade samt med vilka parametrar dessa är inställda. Detta ger i slutändan en bättre modell över 

kraftsystemet, vilket resulterar i säkrare analyser av bland annat flaskhalsar i effektöverföringen. 

Rapporten utgör ett viktigt underlag för beslut om exempelvis en framtida utbyggnad av elnätet. 

Resultatet från rapporten visar att Svenska kraftnät generellt har haft en bra representation av de 

strömbegränsare som finns i det svenska kraftsystemet. Modernare modeller av strömbegränsare har 

en annan typ av regulator än de äldre varianterna. Simuleringar visade att denna typ av regleringen i de 

modernare begränsarna (PI-reglering) ger ett något långsammare och mjukare ingrepp vilket kan höja 

kapaciteten att överföra effekt marginellt. Därför blir rekommendationen till Svenska kraftnät en 

övergång till den nyare PSS/E-modellen MAXEX2 på grund av integrerande reglering och bättre 

kompabilitet med övriga modeller i PSS/E. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This thesis analyzed how overexcitation limiters (OEL) and stator current limiters (SCL) are used in 

the Swedish power system. The report started with a review of the available internal documentation on 

the subject and then implemented the results from the documentation into the models MAXEX2 and 

CEFDL6 in PSS/E. The older CEFDL6 limiter model should be used in generators where stator 

current limiters are installed. Otherwise a transition to the MAXEX2 is recommended for all other 

generators. The MAXEX2 model has better compatibility with other models in PSS/E and has a more 

realistic and slower way of limiting the current. The tuning of the limiter parameters Svenska kraftnät 

uses were very similar to the ones found in the documentation. A transition to the recommended 

model MAXEX2 could marginally increase the transmission capability in some regions. 
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1 INLEDNING 

Denna studie inleds med att bakgrund och syfte till examensarbetet introduceras. Även 

examensarbetets mål och delmål, de avgränsningar som gjorts samt en kortfattad översikt och 

disposition presenteras. 

1.1 BAKGRUND 

Balans mellan produktion och konsumtion av elektrisk effekt är en fundamental förutsättning för alla 

kraftsystem och detta ställer krav på kraftsystemet i form av övervakning och planering av elektriska 

effektflöden. I det svenska kraftsystemet ingår en stor del vattenkraft som tillsammans med 

kärnkraften utgör basen för den tillförda elektriska effekten. Både vattenkraften och kärnkraften är 

sammankopplade med elnätet via synkrongeneratorer. Synkrongeneratorer är stora elektriska maskiner 

synkront sammankopplade med det elektriska nätet. De utgör en av mycket viktig del av kraftsystemet 

och bidrar till systemets mekaniska svängmassa (inertia), vilket är summan av de roterande 

maskinernas tröghetsmoment. Svängmassan kan liknas vid ett stort svänghjul som lagrar kinetisk 

energi. Hög mekanisk svängmassa gör systemet mer robust mot störningar och leder därmed till ökad 

driftsäkerhet samt ökad förmåga att integrera intermittenta energikällor, framförallt vind- och solkraft. 

Trenden i det europeiska energisystemet är en kraftigt utökad produktion av vind- och solkraft [1].  

Både vind- och solkraft klassas som intermittenta energikällor, vilket innebär att det inte är möjligt att 

styra över när och hur mycket elektrisk effekt som produceras. Detta ställer höga krav på 

kraftsystemets övriga energikällor; för att kunna reglera den större andelen varierande produktion 

krävs en ökning av styrbar produktion eller last. Förutom att vattenkraften bidrar med svängmassa 

fungerar den även som reglerresurs i det nordiska kraftsystemet. Vattenkraften och 

synkrongeneratorns roll i det nordiska kraftsystemet är därför avgörande och att förstå samt förutse 

dess beteende vid olika störningar är väsentligt för ett säkert framtida kraftsystem. Något som 

påverkar systemets beteende är strömbegränsaren, en skyddande komponent i synkrongeneratorer med 

kritiska egenskaper vid situationer då kraftsystemet är hårt belastat. Strömbegränsarna avgör bland 

annat hur länge en generator kan överbelastas, en egenskap som är mycket viktig då generatorn bidrar 

till att hålla uppe spänningen i elnätet vid ansträngda situationer. 

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att förvalta det svenska stamnätet för elkraft. För 

att representera det nordiska kraftsystemet använder Svenska kraftnät i huvudsak simuleringsverktyget 

PSS/E. Det är en programvara som används för att analysera, simulera och optimera elektriska nät. I 

programmet arbetar Svenska kraftnät med en modell över det nordiska kraftsystemet där 

kraftsystemets alla delar så som generatorer, ledningar och laster finns representerade. 

Strömbegränsarna utgör en del av generatorns spänningsreglerande system och kommer beskrivas 

djupare i teoriavsnittet. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med detta examensarbete är att klarlägga hur strömbegränsarskydd i synkronmaskiner används i 

det svenska kraftsystemet. Detta genom att redogöra för vanligt förekommande uppbyggnad av 

strömbegränsare och dess parametrar samt undersöka hur skydden kan modelleras. 

Simuleringsverktyget PSS/E kommer användas för att åskådliggöra strömbegränsarnas olika 

funktioner och inställningsparametrar samt visa hur dessa påverkar kraftsystemet. Arbetet utformas för 

att besvara följande frågeställningar: 
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 Vilka typer av strömbegränsarskydd förekommer i det svenska stamnätet? 

 Kan dessa strömbegränsarskydd implementeras i simuleringsverktyget PSS/E? 

1.3 MÅL 

Det övergripande målet med examensarbetet är att ge rekommendationer till Svenska kraftnät om hur 

strömbegränsarskydd bör modelleras i PSS/E. Följande delmål ska uppfyllas under projektets gång: 

 Definiera och beskriva hur ett strömbegränsarskydd fungerar. 

 Dokumentera befintlig användning av strömbegränsare i det svenska kraftsystemet. 

 Göra en sammanställning av de vanligast förekommande skydden och undersöka hur de kan 

modelleras i PSS/E. 

 Använda framtagna parametrar från dokumentationen för att modellera skydden. 

 Jämföra Svenska kraftnäts befintliga parametrar för strömbegränsarskydd med de framtagna 

från dokumentationen. 

 Genom simuleringar i PSS/E åskadliggöra skillnader mellan olika strömbegränsarskydd. 

1.4 METOD 

Arbetet inleds med en litteraturstudie för att ge en teoretisk och empirisk bakgrund till 

strömbegränsare. Data för strömbegränsare i det svenska kraftsystemet sammanställs utifrån Svenska 

kraftnäts samlade dokumentation. Arbetet undersöker hur väl nuvarande modellering överensstämmer 

med sammanställningen av den tillgängliga dokumentationen. Inledningsvis studeras de olika typer av 

fältströmbegränsare och statorströmbegränsare som finns representerade i kraftsystemet. Vidare 

studeras modeller för fältströmbegränsare i PSS/E och jämförs med begränsarna från 

dokumentationen. Fältströmbegränsarna analyseras både genom jämförelse av modelluppbyggnad, 

parametrar samt genom simuleringar i programvaran PSS/E. Statorströmbegränsare studeras inte i 

PSS/E eftersom de tillgängliga modellerna från PSS/E:s bibliotek endast var av typen 

fältströmbegränsare. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Denna studie utförs på det nordiska kraftsystemet på uppdrag av Svenska kraftnät. Den komponent 

som granskas är strömbegränsarskydd i synkronmaskiner. Av de olika typerna av 

strömbegränsarskydd representerade i synkronmaskiner avgränsas arbetet till att behandla fördröjd och 

momentan fältströmbegränsare samt fördröjd statorströmbegränsare. Den tillgängliga informationen 

begränsas till Svenska kraftnäts dokumentation över svenska generatorer. Modelleringen utförs i 

programmet PSS/E ver 33.6.0. Inga nya modeller utvecklas under projektet, endast redan existerande 

modeller utvärderas. 

1.6 ÖVERSIKT 

Det första kapitlet i denna rapport beskriver bakgrund och syfte för arbetet. Därefter följer kapitel 2 

där relevant teori för området presenteras för att placera arbetet i rätt teoretiskt sammanhang. I kapitel 

3 presenteras några vanliga typer av strömbegränsare i det svenska kraftsystemet baserat på Svenska 

kraftnäts dokumentation. I efterföljande kapitel 4 och 5 presenteras den övergripande arbetsmetoden 

för utförandet av examensarbetet samt förutsättningarna för simuleringarna, vilka antaganden som 

gjorts och hur resultaten har plockats fram. I kapitel 6 presenteras sedan resultaten av simuleringarna 

inklusive analys. Slutligen innehåller rapporten en diskussion där resultaten diskuteras och de 

slutsatser som kunnat dras från arbetet presenteras. Sist återfinns inställningsparametrar för de 

modeller som använts vid simuleringarna i PSS/E som bilaga till rapporten. 
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2 TEORI 

I detta avsnitt presenteras relevant teori som bör avhandlas för att sätta examensarbetet i rätt 

teoretiskt sammanhang. Inledningsvis presenteras organisationen Svenska kraftnät och elkraftsystem 

generellt. Senare fokuseras det på synkrongeneratorer, spänningsstabilitet och strömbegränsare. 

2.1 SVENSKA KRAFTNÄT 

Svenska kraftnät (Svk) är en myndighet som drivs i from av ett statligt affärsverk [2]. Detta innebär att 

Svk är ett statligt organ som producerar varor och tjänster efter affärsmässiga principer [3]. 

Myndighetens uppgift är att förvalta det svenska stamnätet för elkraft, det vill säga kraftledningar för 

400 kV och 220 kV med tillhörande anläggningar och utlandsförbindeler. Svenska kraftnät ansvarar 

för att Sverige ska ha en trygg, miljöanpassad och kostandseffektiv elförsörjning på kort och lång sikt. 

På kort sikt genom konstant övervakning av det befintliga kraftsystemet och på lång sikt genom 

konstruktion av nya kraftledningar och stationer för att tillgodose framtida behov. 

Det är Svenska kraftnäts uppgift att tillsammans med sina nordiska motsvarigheter balansera 

produktion och förbrukning av effekt i det nordiska elsystemet. Detta görs dygnet runt för att förhindra 

stora störningar i elnätet som kan få allvarliga konsekvenser i form av exempelvis större elavbrott. År 

2015 präglades Svenska kraftnäts verksamhet av stora nyinvesteringar, både för att ersätta ett åldrande 

elnät samt för en effektiv utbyggnad av förnybar elproduktion såsom vindkraft [4]. Utvecklingen av 

förnybar elproduktion ställer nya, höga krav på Svk för att säkerställa att systemet ska hålla samma 

driftsäkerhet i framtiden. 

2.2 SVENSKA KRAFTSYSTEMET 

Sveriges kraftsystem är synkront sammankopplat med Finland, Norge samt östra Danmark och de 

utgör tillsammans det nordiska kraftsystemet. Den elektriska frekvensen (50 Hz) är densamma över 

hela nordens kraftsystem och det medför att störningar på elnätet således påverkar hela detta system. 

Som Figur 1 nedan illustrerar består tillförseln av el i det svenska kraftsystemet huvudsakligen av 

vattenkraft och kärnkraft [5]. De är också kraftslagen med lägst produktionskostnad och stod år 2013 

för 84 % av den nettoproducerade elektriciteten i Sverige [6]. 

 

Figur 1: Sveriges netto elproduktion år 2013 fördelat på kraftslag, redovisat i procent [6]. 
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Det svenska kraftsystemet är historiskt sett utformat för att överföra vattenkraften från områden i norr 

med överskott av elproduktion, till områden med hög förbrukning och underskott av elproduktion i 

söder. Överkapaciteten från norr till söder medför vissa begränsningar eller så kallade flaskhalsar, 

dessa brukar benämnas ”snitt” och illustreras i Figur 2 nedan [5]. Snitten används för att lokalisera var 

överföringskapaciteten är tillräcklig och var den bör stärkas. Det svenska elnätet är utöver dessa snitt 

uppbyggt av flera olika spänningsnivåer; stamnät, regionala nät och lokala nät, dessa presenteras 

nedan. 

 

Figur 2: Karta över det svenska stamnätet (röda och gröna streck) och snitten (blåa streck). Stamnätet är fysiska 

ledningar medan snitten är gränser mellan olika elområden [7].  

2.2.1 STAMNÄT 

Det svenska stamnätet omfattas av cirka 15 000 kilometer kraftledningar. Kraftproducenter, industrier 

och andra konsumenter kan använda stamnätet för att transportera elen till eller från deras anläggning. 

Stamnätet ägs av Svenska kraftnät och spänningsnivån ligger på 400 kV samt 220 kV, plus 

utlandsförbindelser i form av både växelströmsledningar och högspänd likström (HVDC). I Figur 3 

nedan presenteras en karta över det svenska stamnätet år 2015. 

2.2.2 REGIONALA NÄT 

Regionnäten ligger vanligtvis på spänningsnivåerna 40-130 kV och ägs år 2015 av företag som EON 

Elnät Sverige, Ellevio och Vattenfall Eldistribution [8]. Näten ligger precis under stamnätet i 

spänningsnivå och binder samman stamnätet med de mindre distributionsföretagen. Även större 

förbrukare, exempelvis industrin, kan vara anslutna till denna spänningsnivå. 

2.2.3 LOKALA NÄT 

De lokala näten har normalt högst 20 kV i spänningsnivå och ägs av de så kallade 

distributionsföretagen, vilka levererar elen ut till slutkund. Inom de lokala elnäten transformeras 

spänningen ner till den normala systemspänningen i fastigheter på 400 V. 
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Figur 3: Karta över det svenska kraftsystemet år 2015 [9]. 
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2.3 SYNKRONGENERATOR 

Synkrongeneratorer står för den huvudsakliga tillförseln av effekt i kraftsystemet genom att omvandla 

mekanisk energi från en turbin till elektrisk energi [10]. Huvudkomponenterna i en synkrongenerator 

är följande: 

 Statorn vilken är den stationära delen, gjord i cylindriskt format. På statorn sitter 

statorlindningar där trefas växelström produceras. 

 Rotorn är den rörliga delen, vilken roterar inuti statorn. På rotorn sitter fältlindning som förses 

med likström, denna likström producerar ett magnetiskt fält vilket inducerar spänning i 

statorlindningarna vid rotation. 

Den ekvivalenta kretsen för synkrongeneratorn redovisas i Figur 4 nedan. Den inducerade spänningen 

i generatorn 𝐸𝑓 är direkt beroende av fältströmmen. Generatorns interna motstånd är 𝑅 + 𝑗𝑋 medan 𝐼 

och 𝑉𝑡 är terminalström och terminalspänning i statorlindningen [11]. 

 

Figur 4: Ekvivalent krets över synkrongenerator [12]. 

Generatorns spänningsregulator reglerar spänning vid terminalen (eller annan punkt i anslutning till 

generatorn) mot ett förbestämt börvärde genom att utbyta reaktiv effekt med elnätet. Storleken på den 

producerade eller absorberade reaktiva effekten som krävs för reglera spänningen kan ibland falla 

utanför generatorns kapabilitetsgränser [13]. 

Synkrongeneratorn har en överkapacitet som kan utnyttjas vid behov, exempelvis vid störningar i 

elnätet. Denna överkapacitet kan endast utnyttjas under en begränsad tid eftersom utrustningen annars 

riskerar att skadas. Överhettning av en maskins fält- och statorlindningar begränsar en maskins 

förmåga till långvarig överbelastning. För att skydda lindningarna används särskilda 

strömbegränsarskydd som efter en viss tidsfördröjning träder in och styr ner strömmarna inom tillåtna 

gränser. Dessa skydd har en stor inverkan på kraftsystemets beteende och stabilitet vid ansträngda 

situationer där maskiner drivs nära sin maximala kapacitet [14]. Strömbegränsare beskrivs mer 

ingående i avsnitt 2.5. 
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2.3.1 REAKTIVA KAPABILITETSGRÄNSER 

Inom begreppet spänningsstabilitet och de studier som görs för att studera detta fenomen är det viktigt 

att ta hänsyn till generatorns reaktiva kapabilitetsgränser [15]. Kapabilitetsdiagram för 

synkrongeneratorer används för att gestalta fysiska begränsningar för synkrongeneratorn. Diagramen 

härleds med vektorrepresentation av strömmar och spänningar, proceduren beskrevs tidigt i The 

Capability of Alternators [16]. En synkrongenerators märkning baseras på maximal kontinuerlig 

producerad skenbar effekt (S), oftast angiven i MVA (megavolt-ampere) vid en specifik spänning och 

effektfaktor som maskinen kan generera utan att överhettas. Sambandet mellan skenbar effekt, aktiv 

effekt, reaktiv effekt och effektfaktor illustreras nedan i Figur 5. 

 

Figur 5: Samband mellan skenbar effekt (S), aktiv effekt (P), reaktiv effekt (Q) och fasförskjutningen mellan ström 

och spänning (vinkeln φ).  

Den aktiva effekten är begränsad av turbinens egenskaper till ett värde inom maskinens märkning i 

MVA. Det kontinuerliga reaktiva effektuttaget begränsas av följande tre faktorer: statorströmgräns, 

rotorströmgräns och undermagnetiseringsgräns (risk för tappad synkronism samt magnetiska 

läckflöden vid statorns härvändar). Gränserna illustreras i Figur 6 nedan. Kapabilitetsdiagramet gäller 

för en generator med rund rotor där  𝑋𝑆  är generatorns synkrona reaktans. Gränserna för 

synkrongeneratorns reaktiva kapabilitet definieras nedan  [13] [15]. 
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Figur 6: Kapabilitetsgränser för en synkrongenerator med rund rotor i PQ-planet [13]. 

2.3.1.1 Statorlindningens strömgräns 

Strömmen som produceras av generatorn orsakar uppvärmning av statorlindningarna vilket kan leda 

till stora skador om begränsning inte sker. I P-Q-planet gestaltas denna gräns av en cirkel med centrum 

i origo och radie motsvarande generatorns märkeffekt. Då generatorn arbetar vid armaturgränsen kan 

en ökning av aktiv effekt resultera i en minskning av reaktiv effekt och vice versa tack vare 

skyddsutrustning som håller producerad skenbar effekt inom ett visst gränsvärde. Den skenbara effekt 

som produceras i per unit (per unit förkortas hädanefter pu) är (där φt är vinkel för effektfaktor): 

 𝑆 = 𝑃 + 𝑗𝑄 = �̃�𝑡𝐼𝑡
∗ = |𝑉𝑡||𝐼𝑡|(cos 𝜑𝑡 + jsin 𝜑𝑡) (1)  

2.3.1.2 Fältlindningens strömgräns 

Magnetiseringsströmmen, vilken går genom fältlindningen, orsakar också uppvärmning och 

energiförluster. I P-Q-planet ges denna gräns av cirkelbågen med centrum i punkten (−𝑉𝑡
2/𝑋𝑆) och 

radien (𝐸𝑓𝑉𝑡/𝑋𝑆). Denna cirkels radie beror på storleken av generatorns reaktans 𝑋𝑆. Producerad 

effekt kan uttryckas med följande ekvationer där 𝛿𝑖 är intern rotorvinkel (fasförskjutning mellan 𝐸𝑓 

och 𝑉𝑡): 

 
𝑃 = 𝑉𝑡𝐼𝑡 cos 𝜑𝑡 =

𝐸𝑓𝑉𝑡

𝑋𝑆
sin 𝛿𝑖 (2)  

 
𝑄 = 𝑉𝑡𝐼𝑡 sin 𝜑𝑡 =

𝐸𝑓𝑉𝑡

𝑋𝑆
cos 𝛿𝑖 −

𝑉𝑡
2

𝑋𝑆
 (3)  

 

Fältströmmens gräns är mer restriktiv än statorströmgränsen vid hög produktion av reaktiv effekt 

kombinerad med låg produktion av aktiv effekt, vid ett sådant scenario är det fältströmmen som med 

störst sannolikhet blir begränsande. Hög produktion av reaktiv effekt kombinerat med en 

överbelastning gör således fältströmbegränsare relevanta för hur en överbelastning av denna gräns 

åtgärdas. Detta är relevant då behovet av reaktiv effekt är stort, exempelvis vid bortfall av annan 

produktion av reaktiv effekt. 
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2.3.1.3 Undermagnetiseringsgräns (End heating limit) 

Det magnetiska läckflödet från statorns härvändar träder in i statorns laminering vinkelrätt och orsakar 

virvelströmmar. Virvelströmmarna resulterar i lokal uppvärmning i statorns ändområde. Detta 

begränsar storleken på den producerade reaktiva effekten vid tillstånd av undermagnetisering. När 

generatorn är i övermagnetiserat tillstånd är härvändarnas magnetiska läckflöde lågt tack vare höga 

fältströmmar. Detta gör undermagnetiseringsgränsen inaktuell vid hög produktion av reaktiv effekt. 

2.4 SPÄNNINGSREGLERING OCH MAGNETISERINGSSYSTEM 

Synkrongeneratorer är den huvudsakliga utrustningen för spänningsreglering i kraftsystemet [13]. Vid 

automatisk spänningsreglering (AVR) arbetar en generators spänningsregulator för att hålla 

spänningen vid en önskad nivå genom att variera generatorns magnetisering på önskvärt sätt. Detta 

görs med ett magnetiseringssystem vars primära funktion är att tillhandahålla variabel likström till 

synkrongeneratorns fältlindningar. Magnetiseringssystemet styrs av spänningsregulatorn som 

kontinuerligt kontrollerar generatorns terminalspänning och reglerar denna till önskat värde. 

Grundkravet för magnetiseringen är att hålla generatorns terminalspänning inom tillåtna värden [17]. 

Även kontroll- och skyddsfunktioner finns för att kraftsystemet ska fungera som planerat. 

Funktionerna innefattar kontroll av spänning och reaktiva effektflöden medan de skyddande 

funktionerna bl.a. säkerställer att kapabiliteten hos utrustningen ansluten till kraftsystemet inte 

överskrids [17]. Magnetiseringssystemet samt spänningsregulatorn för en generator illustreras i ett 

funktionellt blockdiagram i Figur 7. Detta arbete fokuserar på strömbegränsarblocket, därför behandlas 

inte stabiliseringsdon, omvandlare för terminalspänning och lastkompensering [17]. 

 

Figur 7: Funktionellt blockdiagram över en synkrongenerators spänningsreglering och magnetiseringssystem [17]. 



10 

Egenskaper hos magnetiseringssystemet påverkar generatorns samspel med elnätet och avgör hur den 

agerar vid olika störningar och vid normal drift. Att studera magnetiseringssystemet vid störningar ger 

insikt om kraftsystemets stabilitet [18]. Från kraftsystemets perspektiv ska magnetiseringssystemet 

bidra till en effektiv kontroll av spänningen och att öka systemets stabilitet [14]. Enligt IEEE [19] och 

ABB [18] är de vanligast förekommande varianterna av dessa system följande: 

 Borstlösa magnetiseringssystem, med roterande magnetiseringsmaskin. 

 Statiska magnetiseringssystem där rotorn matas från likriktaren via borstar. 

2.5 FÄLTSTRÖMBEGRÄNSARE 

Fältströmsbegränsare (FSB) eller fördröjd fältströmbegränsare, på engelska kallad overexcitation 

limiter, har varit en del av magnetiseringssystem i synkronmaskiner sedan årtionden tillbaka [19]. Den 

primära uppgiften för en fältströmbegränsare är att skydda generatorn från överhettning orsakad av 

långvarig överbelastning. Fältlindningen på generatorn är designad för att fungera kontinuerligt vid 

maskinens märkeffekt [14]. 

Vid ansträngda situationer i kraftsystemet där synkronmaskiner drivs över sin kontinuerliga kapacitet 

träder fältströmbegränsaren in efter en viss tidsfördröjning och styr ned strömmarna till tillåtna 

gränser, därav namnet fördröjd fältströmbegränsare. Dessa ansträngda situationer kan leda till 

spänningskollaps vilket ökar angelägenheten att modellera strömbegränsare för att se de dynamiska 

sambanden hos kraftsystemet som helhet. Själva funktionen hos fältströmbegränsaren är både att 

fungera som ett skydd för maskinen och samtidigt att tillåta maximal möjlig magnetisering då 

kraftsystemet behöver stöd för att hålla upp spänningen [20]. Karakteristiska inställningar för 

fältströmbegränsaren är att följa fältlindningens möjlighet till korttids överkapabilitet utgiven av IEEE 

som standardkrav, se Figur 8 [21]. Den tidsfördröjda överbelastningen är möjlig tack vare rotorns 

termiska tidskonstant. 

 

Figur 8: Fältströmmens möjlighet till korttids överlast [19] [21]. 
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Vissa fältströmbegränsare har även en ytterligare funktionalitet kallad momentan fältströmbegränsare. 

Denna begränsning träder i kraft utan fördröjning när strömmen överstiger ett visst gränsvärde. 

Gränsvärdet för denna funktion är högre än den fördröjda och begränsningen grundar sig på 

tyristorernas maximala kapacitet av leverera likström för magnetiseringen. Ett typiskt inställt värde för 

den momentana strömbegränsningen är 160 % av nominell fältström [20]. Olika typer av funktionalitet 

hos fältströmbegränsaren har även olika inverkan på de dynamiska sambanden i kraftsystemet. 

2.5.1 OLIKA TYPER AV FÄLTSTRÖMBEGRÄNSARE 

Strömbegränsare konstruerade för att förebygga att maskinens kapabilitet överskrids finns i flera olika 

former. Det som är gemensamt för alla är att de genomgår samma händelser i följande ordningsföljd: 

upptäcka icke tillåten övermagnetisering, tillåta att den kvarstår en viss tidsperiod, och därefter 

reducera magnetiseringen till en säker nivå [19]. Specifika egenskaper varierar mellan tillverkare och 

år.  Den tidsperiod begränsaren tillåter en överbelastning kan vara både konstant eller varierande. Den 

varierande tidsperioden korrelerar inverterat med nivån på fältströmmen. En hög överbelastning av 

fältlindningen genererar en kortare tidsperiod innan fältströmbegränsaren går i ingrepp. 

Inverttidskarakteristik designas för att någorlunda följa kurvan i Figur 8 med viss säkerhetsmarginal. 

Fältströmmens nivå kan reduceras momentant, styras ned över tid eller ändras med en stegändring. En 

av de vanligaste typerna av fältströmbegränsare kombinerar både momentan och 

inverttidskarakteristik. Då agerar fältströmbegränsaren som en momentan begränsare om fältströmmen 

överstiger 160 % av märkström i fältlindningen och som en fördröjd vid en överbelastning mellan 105 

% och 160 % i fältlindningen. Inverttidskarakteristiken, den momentana begränsningsnivån, den 

fördröjda begränsningsnivån och vanlig konstant tidsfördröjning är alla parametrar som kan justeras 

efter önskad funktion [19]. 

2.6 STATORSTRÖMBEGRÄNSARE 

Statorströmbegränsare (SSB) eller fördröjd statorströmbegränsare är en del av de kontroll- och 

skyddsfunktioner som är kopplade till generatorns spänningsreglering och magnetisering. SSBs 

primära uppgift är att skydda generatorns statorlindningar från överhettning. Detta görs genom att 

begränsa statorlindningens ström så att generatorn drivs inom kapabilitetsgränserna. SSB fungerar som 

fältströmbegränsaren med en inställningsbar tidsfördröjning innan begränsaren går i ingrepp. Den 

storhet som kontrolleras är absolutbeloppet för statorströmmen. Statorströmmen kan uppdelas i en 

aktiv och en reaktiv komponent, begränsaren justerar typiskt den reaktiva komponenten så att 

absolutbeloppet på statorströmmen begränsas inom tillåtna gränser. SSB ändrar alltså en generators 

magnetisering vid ingrepp, vilket påverkar generatorns kapacitet att producera eller konsumera reaktiv 

effekt. 

Begränsning av statorströmmen illustreras i Figur 9 nedan där halvcirkeln visar maximal tillåten ström 

i statorlindningen. I1 och I2 motsvarar överbelastningar av statorströmmen vid undermagnetisering (I2) 

och övermagnetisering (I1). I1’ och I2’ motsvarar statorströmmen efter att magnetiseringen ändrats så 

att statorströmmen håller sig inom kapabilitetsgränsen. 
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Figur 9: I1’ och I2’ visar statorströmmen efter statorströmbegränsaren ändrat magnetiseringen från överbelastning 

vid fall I1 och I2 [22]. 

2.7 SPÄNNINGSSTABILITET OCH SPÄNNINGSKOLLAPS 

Flertalet olika definitioner av begreppen spänningsstabilitet och spänningskollaps finns i litteraturen. 

Enligt Kundur [23] samt IEEE/CIGRE [24] kan spänningsstabilitet beskrivas som kraftsystemets 

förmåga att behålla acceptabla spänningsnivåer vid alla noder under normala driftförhållanden efter att 

ha blivit utsatt för en störning. Kraftsystemet anses vara instabilt om en störning, en ökad efterfrågan 

på effekt eller andra ändrade förutsättningar orsakar en sjunkande spänningsnivå i nätet som inte går 

att kontrollera. Huvudorsaken till instabila spänningsnivåer är kraftsystemets bristande förmåga att 

tillgodose behovet av reaktiv effekt. Möjliga konsekvenser av instabila spänningsnivåer är bortfall av 

last i en specifik del av nätet samt ledningar och generatorer som kopplas bort av sina skyddssystem, 

vilket leder till strömavbrott. Spänningskollaps är den process där en rad händelser medför instabila 

spänningsnivåer som resulterar i ett strömavbrott eller oacceptabelt låg spänningsnivå i en signifikant 

del av kraftsystemet [24]. 

Problem med spänningsstabilitet uppstår företrädelsevis vid situationer då kraftsystemet är hårt 

belastat. Att studera spänningsstabilitet innebär att vitt skilda typer av problem måste tas i beaktning. 

Först och främst avgör de fysiska lagarna hur ett kraftsystem beter sig. För det andra finns flera olika 

typer av kontrollutrustning och skyddssystem med avgörande inverkan på kraftsystemets förmåga att 

återhämta sig vid låga spänningsnivåer [23]. Kommande avsnitt åskådliggör kraftsystemets 

karakteristik relaterad till spänningsstabilitet. 

En viktig aspekt är inom vilken tidsram som begreppet spänningsstabilitet studeras. Olika fenomen 

inträffar vid olika hastigheter och tidpunkter. För just strömbegränsare är det studier fokuserade på 

medel till lång sikt, alltså studier från ett antal sekunder upp till tiotals minuter. Annan utrustning som 

är signifikant vid längre tidsperspektiv är lindningskopplare för transformatorer och 

spänningsberoende last [24]. Dessa definieras i avsnittet nedan. 

2.7.1 GENERATORNS EGENSKAPER 

Den automatiska spänningsregulatorn (AVR) i generatorn är en av de absolut viktigaste 

komponenterna för att kontrollera spänningsnivån i kraftsystemet. Vid normala driftförhållanden hålls 

generatorns terminalspänning konstant [23]. Då kraftsystemet upplever sjunkande spänningsnivåer vid 
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en instabilitet krävs mer reaktiv effekt för att hålla spänningen uppe vilket kan leda till att vissa 

generatorer överskrider sina gränser för fält- och statorströmmar. De sjunkande spänningsnivåerna kan 

då leda till begränsning av fält- och statorströmmar, vilket resulterar i att terminalspänningen hos 

generatorn inte längre kan hållas konstant och att generatorns stöttning av systemet reduceras. 

2.7.2 LASTENS EGENSKAPER 

Lastens beteende samt region- och lokalnätens spänningsreglerande utrustning är kritiska faktorer som 

inverkar på kraftsystemets spänningsstabilitet. Laster vars aktiva och reaktiva komponenter varierar 

med spänningen i nätet kallas spänningsberoende last och interagerar med elnätet genom ändrade 

flöden av effekt genom kraftsystemet. Konsekvensen vid en störning blir att effekten som förbrukas av 

lasten först minskar med sjunkande spänningar i nätet tack vare den spänningsberoende delen av lasten 

[23]. Lasten återhämtar sig senare från den initiala sänkningen som sker i samband vid störningen. 

Återhämtning beror på justering av eftersläpande motorer, spänningsregulatorer, lindningskopplande 

transformatorer och termostater. Lindningskopplande transformatorer ändrar omsättningstalet för 

transformatorn och ändrar på så sätt spänningensnivån i nätet. Återhämtade laster ökar påfrestningen 

på stamnätet genom att öka konsumtionen av reaktiv effekt och orsakar ytterligare spänningsfall. 

Situationen som orsakar spänningsinstabilitet uppkommer där lastens dynamik försöker återställa 

konsumtionen av effekt bortom kapabiliteten hos elnätet och de sammankopplade generatorerna [24]. 
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3 STRÖMBEGRÄNSARE I DET SVENSKA KRAFTSYSTEMET 

I detta avsnitt presenteras funktionsbeskrivningar för de olika strömbegränsarskydden som finns 

representerade i det svenska kraftsystemet utifrån den samlade dokumentationen. 

3.1 TYPER AV FÄLTSTRÖMBEGRÄNSARE 

Det finns flera olika typer av fältströmbegränsare på marknaden. Eftersom detta arbete fokuseras på 

det svenska kraftsystemet kommer de strömbegränsare som finns representerade där presenteras 

nedan. De tre vanligaste modellerna enligt den tillgängliga dokumentationen har delats upp som 

modell A, B och D. Även en ytterligare modell av fältströmbegränsare, modell C, har beskrivits då den 

representerar av vanlig typ av fältströmbegränsare. Dessa varianter av strömbegränsare presenteras 

nedan tillsammans med en genomgång av de olika strömbegränsarmodeller som Svenska kraftnät vid 

framtagandet av denna rapport har att tillgå. Funktionen för varje modell presenteras och en jämförelse 

av samtliga modeller presenteras i slutet av detta kapitel. 

Tabell 1: Tabell över reglerteknisk nomenklatur [25]. 

Beteckning Kommentarer 

Ärvärde Värde på insignalen som regleras. Anges som IF alternativt EF. 

Börvärde 
Det gränsvärde som avgör när signalen ska begränsas. Anges som 

ILIMIT alternativt ELIMIT. 

Reglerfel Differensen börvärde minus ärvärde. 

s Laplaceoperator 

ILIMIT1 Gränsvärde för momentan fältströmbegränsare 

ILIMIT2 / ILIMIT3 Gränsvärde för fördröjd fältströmbegränsare 

EF / EFD Fältspänning 

IF / IFD Fältström 

P-reglering Proportionell reglering 

PI-reglering Proportionell och integrerande reglering 

 

3.1.1 MODELL A 

Spänningsregulator A innehåller både momentan och fördröjd fältströmbegränsning. Denna typ av 

fältströmbegränsares funktion kan åskådliggöras med blockschemat i Figur 10 nedan. 
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Figur 10: Blockdiagram över A:s fältströmbegränsare. 

De typiska inställningarna för de valbara parametrarna presenteras i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2: Typiska parameterinställningar för fältströmbegränsare av typ A. 

Parameter Värde Kommentar 

T1 5-8 s Tidsfördröjning innan fördröjd fältströmbegränsare gör ingrepp 

T2 120-300 s Återhämtningstid, tiden som krävs innan begränsaren kopplas bort 

ILIMIT1 1,6 pu Nivån för momentan (direkt) begränsning i pu märkfältström. 

ILIMIT2 1,05-1,1 pu Nivån för fördröjd begränsning i pu märkfältström. 

KOEL 7,5-10 pu Proportionell förstärkning av signalen från strömbegränsaren 

 

En sammanfattande bild över begränsaren ges i Tabell 3 nedan. Funktionen beskrivs mer ingående i 

det följande textstycket. 

Tabell 3: Översiktlig information för fältströmbegränsare A. 

Typ av 

regulator 
Funktion Tidsfördröjning 

Anslutning till 

spänningsregulator 

Begränsande 

storhet 

P-regulator 
Momentan + 

fördröjd 

Konstant + 

återställande 
Väljarkrets/takeover Fältström 

 

Begränsaren är av proportionell typ. Det betyder att utsignalen är proportionellt beroende av 

insignalens storlek. Värdet på fältströmmen IF jämförs mot båda gränsvärdena. I det övre 

summeringsblocket jämförs IF mot den fördröjda begränsarens gränsvärde. Om fältströmmen 

överskrider gränsvärdet ILIMIT2 under tiden T1, går begränsaren i ingrepp. Blocket Flip-Flop SR 

(Set/Reset) returnerar då ON och funktionsdiagrammets båda switchar aktiveras. Switchen vid VOEL 

slår på och utsignalen ändras från +10 V till signalen genom *KOEL. Tidsfördröjningen återställs om 

reglerfelet blir positivt, då krävs det på nytt en överträdelse under tiden T1 för ingrepp. Den fördröjda 
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funktionen har en återhämtningstid T2 på cirka 300 sek. Då T2-blocket returnerar TRUE avaktiveras 

begränsaren. 

Den momentana funktionen fungerar på liknande sätt, fast utan några tidsfördröjningar, överskrider 

fältströmmen ILIMIT1 träder begränsaren in direkt. Värdet på begränsarens utsignal bestäms av 

storleken på skillnaden mellan ärvärde och gränsvärde. En större överträdelse resulterar i ett större 

reglerfel till förstärkningen KOEL och således ett större värde på utsignalen från begränsaren. 

Begränsaren ingriper i spänningsregleringen via en väljarkrets. Detta innebär att begränsaren vid 

ingrepp blockerar den normala reglersignalen och begränsarsignalen blir avgörande för 

spänningsregleringen. Utsignalen från fältströmbegränsaren är vid ingrepp negativ, och då den inte är i 

ingrepp är utsignalen låst vid ett positivt värde på cirka +10 V vilket gör att signalen inte väljs i 

spänningsregleringen. 

3.1.2 MODELL B 

Spänningsregulator B är utrustad med momentan och fördröjd fältströmbegränsning. 

Begränsningsfunktionen innehåller logik som förhindrar upprepade överbelastningar under en viss 

inställbar tid (återhämtningstid). Förenklad översikt över funktionaliteten illustreras i Figur 11 nedan. 

 

Figur 11: Blockdiagram över fältströmbegränsaren i modell B. 
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De typiska inställningarna för de valbara parametrarna presenteras nedan i Tabell 4. 

Tabell 4: : Typiska parameterinställningar för fältströmbegränsare av typ B. 

Parameter Värde Kommentar 

TK1 5-10 s Konstant tidsfördröjning fördröjd fältströmbegränsare 

TA1 10-15 s Ackumulerad tidsfördröjning fördröjd fältströmbegränsare 

TK2 180 s Konstant återhämtning fördröjd fältströmbegränsare 

TA2 100 s Ackumulerad återhämtning fördröjd fältströmbegränsare 

ILIMIT1 1,05-1,1 pu Nivån för fördröjd begränsning i pu märkfältström. 

ILIMIT2 1,6 pu Nivån för momentan (direkt) begränsning i pu märkfältström. 

KOEL 5-10 pu Förstärkning av signalen från strömbegränsaren 

 

En sammanfattning över begränsaren ges i Tabell 5 nedan. Funktionen beskrivs mer ingående i det 

följande textstycket. 

Tabell 5: Översiktlig information för fältströmbegränsare B. 

Typ av 

regulator 
Funktion Tidsfördröjning 

Anslutning till 

spänningsregulator 

Begränsande 

storhet 

PI-regulator 
Momentan + 

fördröjd 

Invert + konstant, 

återställande 
Väljarkrets/takeover Fältström 

 

Den momentana fältströmbegränsningen är inställd mot ett gränsvärde ILIMIT1. Då felsignalen som 

är skillnaden mellan inställt gränsvärde och aktuellt ärvärde blir negativ deblockeras reglerfunktionen 

via en nivåvippa. Begränsaren är ansluten till spänningsregleringen via en minimumväljare vilken 

jämför signaler och proriterar minsta värde. Vid en positiv felsignal prioriteras spänningsregleringens 

signal och begränsaren blir blockerad. Begränsaren blockeras då felsignalen överskrider en bestämd 

dödbandsgräns. 

Den fördröjda begränsningen är inställd mot gränsvärde ILIMIT2/  ILIMIT3. Felsignalen beräknas på 

samma sätt som för den momentana begränsningen, och då denna blir negativ aktiveras två oberoende 

tidsmätningar. En kontinuerlig tidmätning aktiveras då gränsvärdet överskrids och när tiden som 

felsignalen varit negativ överskrider inställd fördröjningstid aktiveras begränsaren. Den ackumulerade 

tidsmätningen aktiveras också vid ett överskridande och har en räknefunktion (integrator) som styrs av 

tecken och storlek på felsignalen. Olika integrationstidskonstanter för upp- och nedräkning gör att 

ingrepp från begränsaren kan anpassas för ett maximalt utnyttjade av generator och strömriktare. 

3.1.3 MODELL C 

Spänningsregulatorn C är utrustad med momentan och fördröjd fältströmbegränsare. Blockdiagram 

över den fördröjda funktionen visas i Figur 12. 



18 

 

Figur 12: Blockdiagram över fältströmbegränsare C. 

Begränsaren är en PI-regulator ansluten till spänningsregleringen via en väljarkrets där minsta värde 

väljs ut. Utsignalen från modellen är positiv då gränsvärdet icke överskrids vilket medför att den inte 

går i ingrepp. Vid en överbelastning blir utsignalen negativ och en integrator beräknar den 

ackumulerade överbelastningen. 

Tabell 6: Översiktlig information för fältströmbegränsare C. 

Typ av 

regulator 
Funktion Tidsfördröjning 

Anslutning till 

spänningsregulator 

Begränsande 

storhet 

PI-regulator 
Momentan + 

fördröjd 

Invert + konstant, 

återställande 
Väljarkrets/takeover Fältström 

 

3.1.4 MODELL D 

Spänningsregulator D har en variant av fältströmbegränsare som liknar C till stora delar. Ingen 

funktionsbeskrivning har erhållits men utifrån tillgänglig information från leverantören har 

huvudsakliga egenskaper identifierats.  

Tabell 7: Översiktlig information för fältströmbegränsare D. 

Typ av 

regulator 
Funktion Tidsfördröjning 

Anslutning till 

spänningsregulator 

Begränsande 

storhet 

PI-regulator 
Momentan + 

fördröjd 

Invert + konstant, 

återställande 
- Fältström 

 

3.2 STATORSTRÖMBEGRÄNSARE B2 

Den fördröjda statorströmbegränsaren är inte lika vanlig som den fördröjda fältströmbegränsaren i det 

svenska kraftsystemet. En av de vanligaste statorströmbegränsarna presenteras i detta avsnitt.  

Huvudfunktionen är att skydda statorlindningen mot överhettning och den liknar fältströmbegränsaren 

presenterad i avsnitt 3.1.2 men skiljer sig åt på ett tydligt sätt. Statorströmbegränsaren har två lägen. 

Då generatorn är undermagnetiserad kommer begränsaren vid ingrepp öka magnetiseringen och då 
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generatorn är övermagnetiserad sänker begränsaren istället magnetiseringen. Statorströmbegränsaren 

korrigerar den komponent av statorströmmen som bidrar till produktion av reaktiv effekt vilket får stor 

inverkan vid reaktiv effektbrist. Deblockering av rätt reglerfunktion styrs av generatorns driftsätt 

(övermagnetiserad eller undermagnetiserad). Då reglerfelet åter blir positivt prioriteras åter signalen 

från spänningsregleringen och begränsaren kopplas från.  

Det driftsätt som är av intresse då kraftsystemet är hårt belastat är övermagnetisering varvid 

statorströmbegränsaren sänker statorströmmen. Detta görs efter en viss tidsfördröjning. Utöver de två 

olika driftsätten fungerar denna statorströmbegränsare som fältströmbegränsaren i avsnitt 3.1.2. Den 

har två separata tidkretsar för kontinuerlig och ackumulerande tidmätning av fördröjningstiden. En 

förenklad översikt av funktionen visas i ett blockdiagram i Figur 13. 

 

Figur 13: Blockdiagram över statorströmbegränsaren i B2. 

En sammanfattning över begränsaren ges i Tabell 5 nedan.  

Tabell 8: Översiktlig information för statorströmbegränsare B2. 

Typ av 

regulator 
Funktion Tidsfördröjning 

Anslutning till 

spänningsregulator 

Begränsande 

storhet 

PI-regulator Fördröjd 
Invert + konstant, 

återställande 
Väljarkrets/takeover Statorström 

3.3 SAMMANFATTNING AV STRÖMBEGRÄNSARTYPER 

De typer av fältströmbegränsare och statorströmbegränsare som finns representerade i det svenska 

kraftsystemet fungerar alla på ett liknande sätt. Det som skiljer dem åt är inkoppling i 

spänningsregulator, typ av reglering (P eller PI) samt vilken tidsfördröjning som används. Dessa 

egenskaper samt parameterinställningar ligger till grund för de simuleringar som utförts för att 

representera dessa strömbegränsare i PSS/E. 
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4 METOD 

I detta kapitel presenteras vilken metodik som använts för att uppnå studiens syfte. Här beskrivs hur 

data har samlats in och sammanställts, och hur den sammanställda informationen använts för att 

implementera den i simuleringsverktyget PSS/E för resultat och analys. 

4.1 BERÄKNING AV STRÖMGRÄNSER 

Den tillgängliga dokumentationen har dels bestått av inställningar för de spänningsregulatorer som 

finns installerade i det svenska kraftsystemet. För vissa spänningsregulatorer har det även funnits 

funktionsbeskrivningar där det mer genomgående beskrivits hur spänningsregulatorns alla delar 

fungerar. Från denna information har det sammanställts vilken typ av spänningsregulator som är 

installerad på vilken specifik generator. Även parameterinställningar och egenskaper för 

strömbegränsarna har sammanställts. Dessa data har inte varit möjliga att publicera i en publik rapport. 

Egenskaperna för de olika typerna av fältströmbegränsare redovisas i Kapitel 3. Hur 

parameterinställningarna för fältströmbegränsarna presenteras har varierat beroende på tillverkare och 

årsmodell. Strömbegränsarnas gränsvärden för ström har angivits antingen i pu magnetiseringsström 

eller i pu fältström. Fysiskt sett är magnetiseringssystemets producerade ström/spänning och 

generatorns fältström/fältspänning densamma, skillnad görs endast i deras pu-värden. Detta för att 

tillåta oberoende val av pu-system för modellering av spänningsregulatorer och synkrongeneratorer 

[17]. I Figur 14 nedan åskådliggörs skillnaden mellan magnetiseringens pu-system och generatorns. 

 

Figur 14: Pu-omvandling mellan magnetiseringen och generatorn [17]. 

Inställningar för strömbegränsarmodellerna i PSS/E anges i pu fältström. Därför har 

inställningsparametrar från dokumentationen angivna i pu magnetiseringsström behövts räknats om för 

att kunna implementeras i PSS/E. För att kunna göra detta krävs det ett samband mellan 

magnetiseringsström/magnetiseringsspänning och fältström/fältspänning för generatorn. Detta 

samband fås oftast genom en tomgångskurva [17]. Då tomgångskurvor icke finns att tillgå för varje 

generator har Svk:s generatordatabas använts där provresultat från tomgångstester finns att tillgå. 

Därifrån har en godtycklig punkt valts för att finna sambandet mellan fältström och statorspänning. Då 

sambandet antas vara linjärt vid tomgångskurvor upp till märkeffekt har sambandet sedan använts för 

att beräkna värdet på gränsvärdet för strömbegränsarna i pu fältström. 
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4.2 PSS/E 

Simuleringar utfördes med simuleringsverktyget Power System Simulator for Engineering (PSS/E) 

version 33.6.0. PSS/E är en integrerad uppsättning datorprogram som utför följande typer av 

beräkningar inom kraftsystemanalys [26]:  

 Lastflödesberäkningar och relaterad kraftsystemanalys 

 Balanserad och obalanserad felanalys 

 Uppbyggnad av nätekvivalenter 

 Dynamiska simuleringar 

För att studera egenskaper hos styr- och reglersystem som exempelvis spänningsreglering och 

strömbegränsare krävs simuleringar av dynamisk karaktär. Eftersom examensarbetets syfte är att 

implementera parametrar och funktioner för strömbegränsare i PSS/E har dynamiska simuleringar 

utförts i detta examensarbete. Ett dynamiskt system karakteriseras av att systemet förändras med tiden, 

dvs. att utsignalens värde inte bara beror på insignalens nuvarande värde, utan också på insignalens 

tidigare värden [27]. De grundläggande stegen i en dynamisk simulering är följande [28]: 

1. Uppbyggnad av en uppsättning differentialekvationer som beskriver systemets generella 

fysikaliska beteende. 

2. Fastställande av en uppsättning av konstanta och variabla parameterar som i detalj beskriver 

systemets fysikaliska tillstånd vid en tidpunkt. 

3. Integrering av differentialekvationerna med de fastställda värdena från steg 2 som initiala 

tillstånd. 

För att kunna utföra dessa dynamiska simuleringar byggdes ett testnät i PSS/E bestående av två 

generatormodeller sammankopplade via en ledning. Testnätets uppbyggnad och elektriska egenskaper 

som effektflöden bestämmer det fysikaliska beteendet vid simuleringarna. För att bestämma systemets 

fysikaliska tillstånd vid en specifik tidpunkt gjordes initialt lastflödesberäkningar med den numeriska 

metoden ”Newton-Raphson” i PSS/E för att utforma ett utgångsfall från vilka de dynamiska 

tidssimuleringarna startade. Vid lastflödesberäkningar i PSS/E kan fem olika iterativa 

lösningsalgoritmer användas [29]. För simuleringarna i denna studie användes lösningsalgoritmen 

”Full Newton Raphson”. 

Förutom lösningen på lastflödet krävs även dynamiska data för testnätets komponenter för att beskriva 

hur modellen beter sig över tid. Utifrån lastflödeslösningen samt dynamiska data gjordes sedan 

dynamiska simuleringar där spänningsregleringens referenssignal (VREF i PSS/E) manipulerades för 

att åstadkomma olika scenarion för fältströmbegränsaren. För att effektivisera genomförandet av 

simuleringarna och bestämma lämpliga inställningar av parametrar för modellerna skrevs script i 

programspråket Python version 2.7. Scripten automatiserade en stor mängd simuleringar då separata 

dynamiska data (snapshots) kunde köras simultant för att effektivt jämföra olika inställningar. För 

genomgående beskrivning av simuleringarna se kapitel 5. 
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5 STUDIER I PSS/E 

Detta avsnitt behandlar antaganden som gjorts vid utformning av modelldesign för studien samt hur 

den har implementerats i PSS/E. Avsnittet tar upp beskrivningar över hur simuleringar utförts samt 

hur dessa har validerats. 

För att studera olika typer av fältströmbegränsare används programmet PSS/E. I programmet har en 

modell av ett testnät byggts upp för att utföra olika simuleringar där de egenskaper som karakteriserar 

fältströmbegränsare ska analyseras. Detta avsnitt illustrerar hur simuleringarna utförts genom att 

beskriva testnätets uppbyggnad samt hur dynamiska simuleringar fungerar. Vidare följer beskrivningar 

av de fältströmbegränsarmodeller som använts för att modellera fältströmbegränsare. Slutligen 

presenteras kort förutsättningarna och de antaganden som gjort för att utföra en 

spänningskollapssimulering, där en modell av det nordiska kraftsystemet används för att beräkna 

nätets kapacitet att överföra effekt genom ett specifikt område. 

5.1 TESTNÄTETS UTSEENDE 

Vid studier av fältströmbegränsare krävs inte bara modeller över själva begränsaren utan även hur den 

samverkar med det omkringliggande kraftsystemet. För att göra studien hanterbar har modellen 

avgränsats till att innefatta ett testnät uppbyggt av två stycken bussar (elektriska ledare) 

sammankopplade med en ledning. Vid varje buss har en generatormodell kopplats in. Dessa 

komponenter representerar elnätet där effekt produceras och konsumeras. De inställningsparametrar 

som har antagits för generatormodellernas produktion av elektrisk effekt och andra egenskaper för 

testnätet finns presenterade som bilaga A. Testnätet redovisas i Figur 15 där den röda ringen 

symboliseringar en generator med spänningsreglerande egenskaper kopplad till buss ”1001 Henrik”. 

Från buss 1001 går en ledning till en ny buss kallad ”1002 Jens” med egenskap av slackbuss. En 

slackbuss används vid lastflödesberäkningar för att kompensera för förluster och balansera aktiv och 

reaktiv effekt i systemet. Till Jens har en annan generator anslutits för att gestalta ett starkt elnät vilket 

betyder att den kan producera och absorbera aktiv och reaktiv effekt för att kompensera för modellens 

förluster. Generatorn ansluten till Jens har inga spänningsreglerande egenskaper utan är endast till för 

att gestalta ett starkt elnät. Den generatormodell som är av intresse för denna studie är den med 

spänningsreglerande egenskaper ansluten till buss 1001 i rött. 

 

Figur 15: Testnätet vilket använts för simuleringar med olika fältströmbegränsarmodeller. Siffrorna ovanför de 

vågräta ledningarna visar värdet på det aktiva effektflödet (MW) och de under visar det reaktiva effektflödet (Mvar). 

Siffrorna under de lodräta bussarna visar bussens spänning angivet i pu samt i kV. 
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5.2 DYNAMISK SIMULERING I PSS/E 

Genom lastflödesberäkningar kan flöden av aktiv och reaktiv effekt, spänningsnivåer m.m. beräknas 

för ett godtyckligt elnät. Informationen som krävs är bland annat vilka komponenter som ingår i 

systemet; generatorer, ledningar, laster. Även storleken på komponenterna och hur dessa har kopplats 

samman är nödvändigt. Dessa data klassas i PSS/E som statiska och sätts för en specifik driftsituation, 

exempelvis vid hög last vid en kall vinterdag. Utifrån dessa förutsättningar beräknar programmet med 

exempelvis Newton-Rahpsons integreringsmetod hur systemets lastflöde fördelar sig. Testnätets 

lastflöde som används vid denna studies simuleringar visas i Tabell 9 nedan. PGen visar hur mycket 

aktiv effekt generatorn producerade (positivt tecken) eller absorberade (negativt tecken). QGen visar 

samma resultat för reaktiv effekt. Övriga värden visar spänningsnivå vid buss (VSched), maximalt och 

minimalt möjlig genererad effekt samt maskinens effektbas (Mbase). Lastflödet krävs för att systemet 

ska ha en utgångspunkt vid de tidssimuleringar som utförs. Detta beräknade lastflöde har varit 

oförändrat vid alla resultat presenterade i denna rapport. 

Tabell 9: Statisk data för testnätets generatorer. 

Bussnamn 

VSched 

(pu av 

Mbase) 

PGen 

(MW) 

PMax 

(MW) 

PMin 

(MW) 

QGen 

(Mvar) 

QMax 

(Mvar) 

QMin 

(Mvar) 

Mbase 

(MVA) 

HENRIK 1,05 1247 1247 0 95,2329 530 -500 1360 

JENS 1 -1176,07 9999 -9999 188,5001 9999 -9999 1000 

 

Ett dynamiskt system förändras med tiden, vilket gör att ytterligare information krävs för testnätet. För 

att studera egenskaperna för fältströmbegränsare krävs det bl.a. data över olika tidskonstanter för 

komponenter som generatorn, spänningsregleringen och fältströmbegränsaren. Dessa data klassas i 

PSS/E som dynamiska och bestämmer hur systemets beteende varierar över tid. Typiska 

inställningsvärden för generatorernas, spänningsregleringens och stabiliseringsdonets dynamiska data 

har valts utifrån Svk:s modeller över det svenska kraftsystemet. Då studien behandlar 

fältströmbegränsare är det just dessa dynamiska data som varierats för att analysera modellernas 

egenskaper. De dynamiska modeller som använts för simuleringarna redovisas i Tabell 10 nedan. 

Tabell 10: Testnätets dynamiska modeller i PSS/E. 

Bus Name Generator Exciter Stabilizer 
Max Exciter / 

strömbegränsare 

Turbine Load 

Controller 

HENRIK GENROU         FREAST          STAB2A          CEFDL6/MAXEX1/MAXEX2           SIGGEN   

JENS GENCLS      
   

 

Förutom de nämnda modellerna har även modellen SIGGEN (Signalgenerator) använts. Modell 

SIGGEN är en generell modell som kan användas för att modulera insignaler till generatormodeller. 

Fyra olika typer av insignaler kan matas in på fem olika platser i generatormodellerna. Modellen 

klassas i PSS/E som en Turbine Load Controller men används i denna studie för att åstadkomma 

önskad magnetisering av fältlindningen genom att modulera signalen VREF vilken är 

spänningsregulatorns börvärde. En översikt över hur de dynamiska modellerna är anslutna till 

varandra samt var signalen VREF är ansluten visas i Figur 16. 



24 

 

Figur 16: Översikt över hur de dynamiska modellerna i PSS/E är sammankopplade samt några av in- och 

utsignalerna till modellerna [30]. Testnätets dynamiska modeller anslutna till buss 1001 Henrik är en 

generatormodell, spänningsregulator (exciter model), fältströmbegränsare (del av exciter model), stabiliseringsdon 

(stabilizer) samt SIGGEN. Ingen Governor model eller Compensator model används. Modellen SIGGEN modulerar 

signalen VREF vilken är insignal till spänningsregleringen. Vid buss 1002 Jens används endast en generatormodell. 

Villkoren för en dynamisk simulering över tid i PSS/E är alltså två saker; systemets lastflöde samt 

dynamiska data och modeller för att representera kraftsystemets egenskaper över tid. Här ingår 

exempelvis fältströmbegränsarens tidsfördröjning, vilken förstärkning regleringen har och vid vilket 

gränsvärde fältströmbegränsaren går i ingrepp. De valbara dynamiska parametrarna för de olika 

fältströmbegränsarmodellerna presenteras i avsnitt 5.3. Metodiken vid simuleringarna presenteras i 

Figur 17. 

 

Figur 17: Förenklad metod vid simuleringar utförda på testnätet. 
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5.2.1 BERÄKNING AV GRÄNSVÄRDET FÖR FÄLTSTRÖMBEGRÄNSAREN I PSS/E 

Fältströmbegränsarens fundamentala uppgift är att skydda fältlindningarna från överhettning, alltså 

ska fältströmbegränsaren vid normaldrift ej gå i ingrepp. Enligt teorin avgör generatorns reaktiva 

kapabilitetsgränser hur mycket ström som går genom fältlindningen. Denna gräns finns inte 

representerad i PSS/E modeller för spänningsreglering utan gränsen kontrolleras i PSS/E med 

fältströmbegränsare. Ett korrekt gränsvärde för begränsarmodellen krävs för att modellen ska fungera 

som önskat. Detta gränsvärde är specifikt för varje generator då egenskaperna kan variera. För att 

beräkna detta gränsvärde för fältströmbegränsaren ansluten till generatorn vid buss 1001 i testnätet 

gjordes en lastflödesberäkningen då generator 1001 producerade maximal reaktiv och aktiv effekt. 

Detta för att beräkna vilken fältström som krävdes för att generatorn skulle producera detta. Värdet 

beräknades till 4,29 pu fältström och antas motsvara generators märkström, dvs. den ström som 

generatorn kontinuerligt ska klara av. De gränsvärden som ställs in i PSS/E för strömbegränsarna är i 

relation till detta värde och anges i pu av märkfältström. 

5.3 MODELLER FÖR STRÖMBEGRÄNSARE I PSS/E 

Huvudskälet till varför det är viktigt att modellera fältströmbegränsare är behovet av en så korrekt 

representation av det studerade kraftsystemet som möjligt för att undvika spänningskollaps. En 

fältströmbegränsarmodell för systemstudier där fenomen som spänningskollaps betraktas ska 

representera de långsamma dynamiska förändringarna hos kraftsystemet med händelseförlopp upp till 

ett fåtal minuter [19]. Förutom fältströmbegränsare är även lindningskopplare, koppling av 

shuntkondensatorer och reaktorer samt lastfrånkoppling nödvändiga att betrakta vid långsiktiga 

simuleringar av kraftsystemets spänningsstabilitet. Modellerna som finns att tillgå i PSS/E är i 

huvudsak avsedda att representera de huvudsakliga funktionerna hos fältströmbegränsaren som krävs 

för storskaliga systemstudier. Ett försök att inkludera alla variationer av funktionalitet hos 

fältströmbegränsare och dess interaktion med resterande delar av spänningsregleringen i en modell 

skulle troligtvis resultera i en otillräcklig tillämpningsnivå för de studier de är avsedda för [19]. 

Däremot kan det vara motiverat med olika modeller för strömbegränsare där funktionaliteten skiljer 

sig åt signifikant. 

De största skillnaderna mellan PSS/E-modellerna och marknadsmodellerna är avsaknad av momentan 

begränsning i simuleringsmodellerna. En annan skillnad är hur modellerna har anslutits till 

spänningsregleringen, där PSS/E-modellerna har summerande anslutning och marknadsmodellerna 

oftast är anslutna via en väljarkrets. Anslutningstypen påverkar vilken typ av spänningsreglering som 

begränsaren är kompatibel med.  

5.3.1 MAXEX1 

MAXEX1 är en av två standardmodeller för fältströmbegränsare i PSS/E:s modellbibliotek. 

Begränsaren ingriper i spänningsregulatorn via ett summeringsblock för att hindra otillåten överström i 

magnetiseringskretsen. Modellen är en proportionell regulator. Insignal till modellen är fältspänningen 

(EFD) för generatorn. Signalen subtraheras från ett inställt gränsvärde EFDDES angivet i pu av 

märkfältström. Från summeringsblocket går reglerfelet, avvikelsen i fältspänning från inställt 

gränsvärde. Karakteristiken för MAXEX1 kräver ett lågt värde på KMX eftersom begränsarens utsignal 

är direkt ansluten till spänningsregleringen. Detta medför att KMX inte bör ställas in för högt, annars 

finns det risk att lastflödesberäkningen inte konvergerar. För konstanten KMX är ett värde på 0,01 

rekommenderat. Utsignalen från modellen går från 0 ner till det negativa värdet VLOW. Ett 

blockdiagram för MAXEX1 visas i Figur 18. 
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Figur 18: Blockdiagram för modell MAXEX1 [31]. 

Modellens fördröjningstid beräknas enligt inverttidskarakteristik redovisad i Figur 19 nedan. Detta 

betyder att tiden då begränsaren går i ingrepp beror på fältspänningens eller fältströmmens storlek. För 

just MAXEX1 som begränsar fältspänning är fördröjningstiden beroende på fältspänningens storlek. 

En större överträdelse över den valda gränsen medför en kortare tidsfördröjning innan begränsaren går 

i ingrepp. 

 

Figur 19: Inverttidskarakteristik för modell MAXEX1 och MAXEX2 baserat på värden från Tabell 11(röd kurva) 

tillsammans med de termiska kraven på fältlindningar från IEEE (blå kurva) presenterade i avsnitt 2.5 [21] [31]. 

Tidsfördröjningen är inte representerad i blockdiagrammet men sitter direkt efter summeringsenheten 

och väntar med att sända vidare signalen till dess att den inställda tidsfördröjningen löpt ut. I Tabell 11 

presenteras typiska inställningar för den inverttidskarakteristiken enligt modelltillverkaren [31]. 

Tabell 11: Typiska värden för inverttidskarakteristik för MAXEX1 och MAXEX2 

X Tid (sekunder) IFD (pu av märkfältström) 

1 120 1,1 

2 40 1,2 

3 15 1,5 
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Modellen fungerar enligt följande: 

 Vid fältspänning under EFD1 är begränsaren inaktiv. 

 Vid fältspänning över EFD3 är tidsfördröjningen lika med TIME3. 

 Om fältspänningen går under EFD1 innan tidsfördröjningen löpt ut, återställs tidräknaren. 

 Om tidsfördröjningen löpt ut och begränsaren aktiverats, återställs inte tidräknaren när 

överbelastningen slutat. 

Översiktlig information över modell MAXEX1 visas i Tabell 12 nedan. 

Tabell 12: Översiktlig information för fältströmbegränsarmodell MAXEX1. 

Typ av 

regulator 
Funktion Tidsfördröjning 

Anslutning till 

spänningsregulator 

Begränsande 

storhet 

P-regulator Fördröjd Invert, återställande Summerande Fältspänning 

 

I Tabell 13 nedan redovisas de valbara parametrarna för MAXEX1 samt den snarlika MAXEX2 i 

PSS/E samt exempel på inställningar för parametrarna tagna från Siemens rekommendationer [31]. 

Notera att märkspänning (EFD Rated) är den parameter som är unik för varje generator och således 

finns inget rekommenderat värde på denna parameter. 

Tabell 13: Standardinställningar för MAXEX1 samt MAXEX2 från PSS/E:s rekommendationer [31]. 

Parameter 
Värde 

MAXEX1 

Värde 

MAXEX2 
Förklaring 

EFD Rated 4,2936 4,2936 Märkspänning [pu fältspänning] 

EFD1 1,1 1,1 Gränsvärde 1 [pu av märkfältspänning] 

TIME1 120 120 Fördröjningstid 1 [s] 

EFD2 1,2 1,2 Gränsvärde 2 [pu av märkfältspänning] 

TIME2 40 40 Fördröjningstid 2 [s] 

EFD3 1,5 1,5 Gränsvärde 3 [pu av märkfältspänning] 

TIME3 10 10 Fördröjningstid 3 [s] 

EFDDES 0,9 1 Önskat värde efter ingrepp [pu av märkfältspänning] 

KMX 0,01 0,09 Förstärkning 

VLOW -0,5 -0,5 Minvärde för utsignalen [pu av märkfältspänning] 

 

5.3.2 MAXEX2 

MAXEX2 är en standardmodell från PSS/E:s modellbibliotek för fältströmbegränsare. Modellen 

liknar tidigare nämnda MAXEX1, dock har den enligt Siemens PTI en mer precis representation av 

fysiken för en fältströmbegränsare än vad MAXEX1 har [31]. Detta tack vare att MAXEX2 tillåter 

begränsning av fältström samt har en integrator vilket medför långsamma ingrepp i 

spänningsregleringen. Funktionsbeskrivning för MAXEX2 visas i Figur 20 nedan. MAXEX2 tillåter 

begränsning av antingen fältström eller fältspänning. Funktionaliteten densamma oberoende av om det 

är fältström eller fältspänning som begränsas. 
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Figur 20: Blockdiagram för modell MAXEX2 [31]. 

Det första blocket är en summeringsenhet där det nuvarande värdet på fältspänningen EFD jämförs 

med ett inställt värde kallat EFDDES som står för önskat värde på fältspänningen. EFDDES är det pu-

värde som begränsaren styr ned strömmen (eller spänningen) till vid ingrepp. Efter ingrepp är 

fältströmmen således EFDDES tills generatorn inte är belastad med överström längre. Ut från 

summeringsblocket går signalen kallad Reglerfelet = (EFDDES-EFD). Den fördröjda funktionaliteten är 

inte representerad i blockdiagramet. Den verkar på reglersignalen och fördröjer signalen med invert 

tidskarakteristik enligt Figur 19. Förutsättningarna för inverttidskarakteristiken är densamma som för 

MAXEX1. Förstärkningen på signalen beror på värdet av KMX. Ett typiskt värde på KMX är 0,002 

enligt [31]. Större värde på KMX ger större utsignal VOEL från modellen vilket betyder att 

spänningsregleringen ändras snabbare. För det integrerande blocket gäller följande villkor [19]: 

 Om 0 ≥ VOEL ≥ VLOW, då är dVOEL/dt = reglerfelet 

 Om VOEL > 0, då sätts värdet på dVOEL/dt till 0. 

 Om VOEL < VLOW, då sätts värdet på dVOEL/dt till 0.  

Översiktlig information över modell MAXEX2 visas i Tabell 12 nedan. 

Tabell 14: Översiktlig information för fältströmbegränsarmodell MAXEX2. 

Typ av 

regulator 
Funktion Tidsfördröjning 

Anslutning till 

spänningsregulator 

Begränsande 

storhet 

Integrator Fördröjd Invert, återställande Summerande 
Fältström & 

fältspänning 

 

Utöver de inställningar som redovisades i Tabell 13 finns det ett ytterligare val för MAXEX2 jämfört 

med MAXEX1. MAXEX2 har möjligheten av begränsa båda ström och spänning, denna inställning 

görs med följande parameter i Tabell 15: 

Tabell 15: Inställning av begränsande storhet för MAXEX2. 

Icon value Icon description 

1 or 0 
0 for EFD limiting or 1 for IFD 

limiting 
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5.3.3 CEFDL6 

Denna modell kallad CEFDL6 är framtagen av Svenska kraftnät. CEFDL6 fungerar som modell för 

både fördröjd fältströmbegränsare samt fördröjd statorströmbegränsare. Modellen är baserad på hur 

strömbegränsarna i spänningsregulator A fungerar. Inverttidskarakteristik adderades 2011 men är inte 

behandlat i denna beskrivning eftersom funktionen i dagsläget inte används i någon stor utsträckning 

av Svk. 

Modellen CEFDL6 fungerar som en återkopplande modell från generatormodell och ger en ny insignal 

till spänningsregulatormodellen. Utsignaler från både fält- och statorströmbegränsarna är 

proportionella mot överskridandets storlek, dvs. ju större skillnad mellan strömmens värde och det 

inställda gränsvärdet desto större värde på utsignalen från modellen. CEFDL6 sammankoppling med 

generator och spänningsreglering åskådliggörs i Figur 21 nedan. ECOMP är ärvärdet på 

terminalspänningen och VREF är referensspänning för spänningsregulatorn. 

 

Figur 21: Visar hur strömbegränsarmodell CEFDL6 är sammankopplad med regulator och generator [22]. 

Enligt Figur 21 är insignalerna för CEFDL6 till block 1: fördröjd fältströmbegränsare, statorspänning 

(ETERM) och fältström (IFD) samt till block 2: fördröjd statorströmbegränsare, statorspänning och 

statorström (ISTAT). Dessutom är regleravvikelsen VERROR insignal till modellen. Insignalerna 

behandlas i respektive block och ger varsin utsignal, Y1 resp. Y2. Det största värdet av Y1 resp. Y2 

väljs för att beräkna modellens utsignal: 

 𝑌 =  {
 −𝑌1 − 𝑉𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 
 −𝑌2 − 𝑉𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅            

 
(i)  

 

Karakteristiken för begränsarmodell CEFDL6 redovisas i Figur 22. 
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Figur 22: Samband för utsignal från CEFDL6 där Y1 är statorströmbegränsarens utsignal och Y2 är 

fältströmbegränsarens utsignal. Lutningen på signalerna bestäms av begränsarens förstärkning, K1 respektive K2. Y, 

vilket motsvarar det största värdet av Y1 respektive Y2, subtraheras från spänningsregleringens referensspänning. 

Skulle Y vara större än VERROR tilldelas Y värdet 0.  Konstanterna a1, a2, b1, b2, förklaras i texten nedan [22]. 

Tidsfördröjningen för modellen börjar räknas efter det att ILIM1 resp. ILIM2 passerats. Då 

tidsfördröjningen förflutit och strömmen fortfarande är större än gränsvärdet (ILIM1 resp. ILIM2) 

tilldelas Y1 resp. Y2 ett värde; begränsaren går i ingrepp. De båda signalerna jämförs och det största 

värdet väljs som utsignal från CEFDL6. Om värdena på Y1 samt Y2 vid samma tidpunkt motsvarar 

punkt 1 resp. 2 i Figur 22 väljs alltså Y1. Utsignalen är negativ och värdet beräknas med följande 

ekvationer i Tabell 16. Storleken på utsignal Y1 resp. Y2 är proportionell mot överskidandet fram till 

ett visst inställt gränsvärde, a, varefter utsignalen är konstant, b. 

Tabell 16: Samband för utsignaler från modellen CEFDL6. Tecknet på utsignalen är negativt. 

Förhållande  Beräknad utsignal 

𝑰𝑺𝑻𝑨𝑻 < 𝒂𝟏 → 𝑌1 = (𝐼𝑆𝑇𝐴𝑇 − 𝐼𝐿𝐼𝑀1) ∙ 𝐾1 

𝑰𝑺𝑻𝑨𝑻 > 𝒂𝟏 → 𝑌1 = 𝑏1 

𝑰𝑭𝑫 < 𝒂𝟏 → 𝑌2 = (𝐼𝐹𝐷 − 𝐼𝐿𝐼𝑀2) ∙ 𝐾2 

𝑰𝑭𝑫 > 𝒂𝟏 → 𝑌2 = 𝑏2 

 

Sammanfattningsvis kan modellen beskrivas enligt nedan: 

Tabell 17: Översiktlig information för fältströmbegränsarmodell CEFDL6. 

Typ av 

regulator 
Funktion Tidsfördröjning 

Anslutning till 

spänningsregulator 

Begränsande 

storhet 

P-regulator Fördröjd 
Konstant + Invert, 

triggad 
Summerande 

Fältström & 

Statorström 
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Utöver de standardinställningar för CEFDL6 som redovisas som bilaga i Tabell 31 finns det ett 

ytterligare val för CEFDL6, möjligheten att ändra tidsfördröjningskarakteristik. Både konstant och 

inverttidskarakteristik kan väljas och denna inställning görs med följande parameter i Tabell 18 nedan.  

Tabell 18: Inställning av fördröjningskarakteristik för CEFDL6. 

Icon number Icon value Icon description 

3 1 or 2 
Field limiter delay characteristic, 

1=constant, 2=inverse time 

 

Inledningsvis i detta avsnitt (5.3.3) konstaterades det att Svk använder konstant fördörjning som 

standard vilket även är standard för denna rapport om inte annat anges. 

5.4 SPÄNNINGSKOLLAPSSIMULERING, FALLSTUDIE 

För att åskådliggöra skillnaden mellan två olika typer av fältströmbegränsarmodeller, CEFLD6 och 

MAXEX2, har en spänningskollapssimulering i PSS/E utförts. Vid denna simulering gjordes 

antaganden för att efterlikna en verklig situation då risken för spänningskollaps föreligger. Målet med 

denna fallstudie var att vidimera skillnader mellan olika modeller av fältströmbegränsare, därav 

utelämnas en detaljerad beskrivning av nätmodellens uppbyggnad för dessa simuleringar. 

En spänningskollapssimulering i PSS/E innebär i denna studie att en modell över ett större kraftsystem 

anpassas för att efterlikna en ansträngd situation där generatorer producerar aktiv och reaktiv effekt 

nära sin maximala kapacitet samt att ledningar belastas med höga överföringar. Därefter utsätts 

modellen för ett felfall där en kritisk ledning eller en stor producent av effekt (exempelvis ett 

kärnkraftverk eller liknande) kopplas bort. Detta görs med dynamiska simuleringar över tid där 

kraftsystemet efter bortfallet av den stora komponenten försöker hitta ett nytt normalläge och återfå 

stabila spänningsnivåer. Simuleringarna som presenteras i denna rapport granskar överföringen över 

ett knippe ledningar vid ett område i modellen som kan liknas vid en flaskhals (även kallat snitt). 

Flertalet simuleringar utförs där effekten som överförs genom detta knippe ledningar succesivt ökas 

till dess att systemet inte längre klarar av att hålla uppe spänningsnivån och spänningskollapsen är ett 

faktum. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultaten från simuleringarna i PSS/E. 

De simuleringar som utförts och ligger till grund för denna rapport är baserade på den information som 

funnits tillgänglig i Svenska kraftnäts dokumentation, samt de modeller som varit tillgängliga i PSS/E. 

Simuleringar har utförts för att utvärdera funktionalitet för de olika strömbegränsarmodellerna i PSS/E 

och jämföra hur de överensstämmer med fältströmbegränsarna från dokumentationen. Detta för att 

avgöra vilken typ av modell som bäst representerar varje specifik fältströmbegränsare genom att 

utvärdera vilka funktioner som finns representerade och vilka som saknas. Resultaten presenteras i 

detta avsnitt tillsammans med en analys för varje resultat. Avslutningsvis ges en rekommendation på 

vilka modeller av fältströmbegränsarna som bäst representerar verkligheten. Denna rekommendation 

utvärderas sedan med jämförande spänningskollapssimulering där överföringskapaciteten genom ett 

av snitten i det svenska kraftsystemet beräknas med Svk:s nuvarande inställningar över 

fältströmbegränsare samt med den rekommenderade uppsättningen från denna studie. 

6.1 JÄMFÖRELSE 

Här redovisas en jämförande sammanställning av de vanligaste fabrikaten av fältströmbegränsare i det 

svenska kraftsystemet samt de tre simuleringsmodeller i PSS
/
E som Svenska kraftnät haft att tillgå vid 

skrivandet av rapporten. Jämförelsen presenteras i Tabell 19 nedan och har fungerat som grund för 

vilka simuleringar som utförts. 

Tabell 19: Jämförelser över fabrikat av strömbegränsare i det svenska kraftsystemet samt av simuleringsmodeller. I 

kolumnen strömbegränsare redovisas namn på samtliga undersökta strömbegränsare. Majoriteten är 

fältströmbegränsare, de typer/modeller med statorströmbegränsare är kommenterade inom parantes. 

 
Ström-

begränsare 

Typ av 

regulator 
Funktion Tidsfördröjning 

Anslutning till 

spänningsregulator 

Begränsande 

storhet 

T
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er

 i
 s

v
. 

k
ra

ft
sy

st
em

et
  

A P-regulator 
Momentan 

+ fördröjd 

Konstant + 

återställande 
Väljarkrets/takeover Fältström 

B 
PI-

regulator 

Momentan 

+ fördröjd 

Invert + konstant, 

återställande 
Väljarkrets/takeover Fältström 

C 
PI-

regulator 

Momentan 

+ fördröjd 

Invert + konstant, 

återställande 
Väljarkrets/takeover Fältström 

D 
PI-

regulator 

Momentan 

+ fördröjd 

Invert + konstant, 

återställande 
- Fältström 

B2 (stator) 
PI-

regulator 
Fördröjd 

Invert + konstant, 

återställande 
Väljarkrets/takeover Statorström 

M
o

d
el

le
r
 

MAXEX1 P-regulator Fördröjd 
Invert, 

återställande 
Summerande Fältspänning 

MAXEX2 Integrator Fördröjd 
Invert, 

återställande 
Summerande 

Fältström & 

fältspänning 

CEFDL6 

(fält+stator) 
P-regulator Fördröjd 

Konstant + Invert, 

triggad 
Summerande 

Fältström & 

statorström 



33 

6.1.1 ANALYS 

En fundamental egenskap för fältströmbegränsarna är regulatortypen. Proportionell reglering har inget 

minne över tidigare nivå på överbelastningen utan räknar fram utsignalen endast beroende på aktuellt 

värde på insignalen. En integrerande regulator av typen PI sammanställer värdet av den totala 

överbelastningen med hänsyn till både tid och magnitud och kan på så sätt utnyttja generatorns 

överkapacitet genom att generera överström en längre tidsperiod. Detta leder till att de PI-reglerade 

fältströmbegränsarna bör modelleras med modell MAXEX2 då denna är den enda modellen med 

integrerande funktion. För strömbegränsare A som är den enda proportionella begränsaren i 

kraftsystemet finns modellerna CEFDL6 samt MAXEX1 med motsvarande P-reglering, MAXEX1 

reglerar dock endast fältspänning vilket är en stor svaghet då det i verkligheten generellt är 

fältströmmen som begränsas. 

6.1.2 STRUKTUR FÖR SIMULERINGAR PÅ TESTNÄT 

För att testa de olika modellerna har en signalgenerator SIGGEN använts för att åstadkomma önskad 

belastning på generatorn. Denna signalgenerator manipulerar referensspänningen VREF vilken är 

insignal till spänningsregleringen. VREF fungerar därmed som styrsignal och övriga signaler anpassas 

efter värdet på denna signal. Genom att öka insignalen till spänningsregleringen VREF ökas 

magnetiseringen och därmed också fältström och fältspänning. Modellerna för strömbegränsaren 

reglerar antingen fältström eller fältspänning, därmed kan de önskade överbelastningarna 

åstadkommas för analys av strömbegränsarnas beteende. Signalen VREF har varierats beroende på 

vilken egenskap som simuleringen är tänkt att illustrera. Varje graf med simuleringsresultat innehåller 

4 undergrafer. Den översta grafen visar referensspänningen VREF som är spänningsreglerings 

insignal, den näst översta grafen visar utsignalen från strömbegränsarmodellerna, VOEL, och de två 

nedre graferna visar fältspänning, EFD, och fältström, IFD. En förklarande tabell för signalerna 

presenteras i Tabell 20. 

Tabell 20: Namn på de signaler som visas i resultatdelen. 

Namn på signal Förklaring 

VREF Spänningsregleringens referensvärde (börvärde) 

VOEL Strömbegränsarens utsignal 

EFD Fältspänning 

IFD Fältström 

 

Gemensamt för alla simuleringar på testnätet är följande: 

 Signalenen VREF fungerar som modulerad signal. Signalen bestämmer vilken magnetisering 

som generatorn utsätts för. 

 Den streckade linjen i de två nedre graferna för fältström och fätspänning vid varje simulering 

på testnätet är av samma värde för varje simulering. Den motsvarar 1,05 pu av 

märkfältströmmen och fungerar som referens för att jämföra hur pass lång tid en 

strömbegränsare kan överbelastas beroende på val av inställningar. Det är denna nivå som 

strömbegränsarna efter ingrepp ska styra ner strömmen till. 
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6.1.3 ÖVERSIKT AV INSTÄLLNINGAR FÖR AVSNITT 6.2 - 6.4. 

De inställningar som använts vid simuleringar utförda i avsnitt 6.2 - 6.4 presenteras i Tabell 21 nedan. 

Djupare beskrivning av varje simulering ges innan varje figur. 

Tabell 21: Huvudsakliga inställningar för strömbegränsarmodellerna CEFDL6, MAXEX1 och MAXEX2 vid 

simuleringar utförda i avsnitt 6.2-6.4. Tabellen visar vilket avsnitt som simuleringen presenteras på samt vilket 

figurnummer som refereras till. Även vilken modell samt inställningsparametrar går att finna i tabellen. 

Avsnitt Figur Modell Tid [s] Förstärkning Fördröjning 
Gränsvärde 

ström [pu] 

Gränsvärde 

inverttid [pu 

märkfältström] 

6.2 
Figur 

23 
CEFDL6 2 2 Konstant 4,508  

6.4 
Figur 

27 
CEFDL6 10-40 2 Invert 4,508 1,1 - 1,4 

 

Avsnitt Figur Modell 
EFD 

Rated 
EFD1 T1 EFD2 T2 EFD3 T3 

EFD 

DES 
KMX VLOW 

6.3 
Figur 

24 
MAXEX1 4,294 1,1 120 1,2 40 1,5 10 0,9 0,01 -0,5 

6.3 
Figur 

25 
MAXEX1 4,294 1,1 120 1,2 40 1,5 10 0,9 0,1 -0,5 

 

Avsnitt Figur Modell 
IFD 

Rated 
EFD1 T1 EFD2 T2 EFD3 T3 

EFDD

ES 
KMX VLOW 

6.4 
Figur 

26 
MAXEX2 4,294 1,1 120 1,2 40 1,5 15 1,05 0,09 -0,5 
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6.2 CEFDL6 

Simuleringen utförs för att granska CEFDL6 beteende med de schablonparametrar som används av 

Svk. Fördröjningstiden för fältströmbegränsning innan begränsaren går i ingrepp är 2 sekunder. 

Gränsen för överbelastning är 1,05 pu märkfältström, vilket motsvarar 4,508 pu fältström i PSS/E för 

testnätets generator. Den streckade linjen i i de två nedre graferna visar nivån för begränsarens 

gränsvärde för överbelastning (4,508 pu fältström). Då strömmen överskrider denna nivå ska 

begränsning ske efter viss tidsfördröjning, i detta fall 2 sekunder. I Figur 23 nedan visas resultatet. 

CEFDL6 testas vid två olika fall, FALL A och FALL B där insignalen som redovisas i den översta 

grafen (Referensspänning, insignal) antingen stiger lite snabbare (FALL A) eller lite långsammare 

(FALL B). I den andra grafen (Fördröjd fältströmbegränsare) redovisas modellens utsignal. I de två 

nedre graferna visas hur fältspänning och fältström påverkas av utsignalen VOEL. Inställningar visas i 

Tabell 21. 

 

Figur 23: Begränsning från CEFDL6 med inställningar tagna från Svk. Streckade linjen i de två nedre graferna visar 

begränsarens gränsvärde för fältström. Översta grafen visar värdet på insignalen VREF, näst översta grafen visar 

modellens utsignal VOEL. De två nedre graferna visar hur fältspänning, EFD, och fältström. IFD, påverkas av 

begränsarmodellen. 
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6.2.1 ANALYS 

Utsignalen från CEFDL6 i den näst översta grafen i Figur 23 kan initialt liknas vid ett steg. Detta 

resulterar i svängningar både i begränsarsignal och i fältspänning (näst nedersta grafen). Den 

proportionella regulatorn har vid tiden då fördröjningen löpt ut så stort värde på reglerfelet, vilket 

medför det stegliknande ingreppet. Därefter styrs fältströmmen ner till gränsvärdet 1,05 pu 

märkfältström. Utsignalen från begränsaren har en liten översläng men är därefter konstant ökande 

precis som enligt Figur 22. En högre överbelastning ger en snabbare nedstyrning av strömmen. 

6.3 MAXEX1 

Simuleringarna utförs för att granska MAXEX1 med PSS/E:s rekommenderade inställningar och 

redovisas i Figur 24. MAXEX1 testas vid två olika fall, FALL A och FALL B där insignalen som 

redovisas i den översta grafen (Referensspänning, insignal) antingen stiger lite lägre (FALL A) eller 

lite högre (FALL B). I den andra grafen (Fördröjd fältströmbegränsare) redovisas modellens utsignal. 

I de två nedra graferna visas hur fältspänning och fältström påverkas av utsignalen VOEL. 

Inställningar visas i Tabell 21. 

 

Figur 24: Simuleringar med rekommenderade standardinställningar för MAXEX1 med KMX = 0.01. Streckade linjen 

i de två nedre graferna visar begränsarens gränsvärde för fältström. Översta grafen visar värdet på insignalen VREF, 

näst översta grafen visar modellens utsignal VOEL. De två nedre graferna visar hur fältspänning, EFD, och fältström. 

IFD, påverkas av begränsarmodellen. 
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I denna simulering i Figur 25 ökas värdes på KMX medan övriga parameterar är samma som i 

föregående simulering. Detta för att utvärdera eventuella skillnader mellan med ökad förstärkning. 

MAXEX1 testas vid två olika fall, FALL A och FALL B där insignalen som redovisas i den översta 

grafen (Referensspänning, insignal) antingen stiger lite lägre (FALL A) eller lite högre (FALL B). I den 

andra grafen (Fördröjd fältströmbegränsare) redovisas modellens utsignal. I de två nedra graferna 

visas hur fältspänning och fältström påverkas av utsignalen VOEL. Inställningar visas i Tabell 21. 

 

 

Figur 25: Simuleringar med KMX = 0.1 och i övrigt rekommenderade standardinställningar för MAXEX1. Streckade 

linjen i de två nedre graferna visar begränsarens gränsvärde för fältström. Översta grafen visar värdet på insignalen 

VREF, näst översta grafen visar modellens utsignal VOEL. De större gröna områdena i graferna indikerar att 

VOEL-signalen varierar snabbt mellan två värden. Det betyder att strömbegränsarenmodellen slår av och på med 

korta intervaller. De två nedre graferna visar hur fältspänning, EFD, och fältström. IFD, påverkas av 

begränsarmodellen. 
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6.3.1 ANALYS 

Den första simuleringen i Figur 24 visar att MAXEX1 med standardinställningar inte begränsar 

fältspänningen ner till önskat värde. Detta ger en nivå på fältströmmen efter ingrepp som överstiger 

gränsvärdet och således ger en felaktig generatorspänning. Därför ökades förstärkningen KMX till den 

andra simuleringen i Figur 25. Där blev istället resultatet att begränsaren efter aktivering pendlar kring 

gränsvärdet. Begränsaren misslyckats med att begränsa en långvarig överträdelse av fältspänning 

kontinuerligt utan slår istället av/på. Detta beror på att modellen begränsar spänning och inte ström. 

Spänningens variation är snabbare, strömmen ändrar sig långsammare och reglerfelet går från väldigt 

stort till väldigt litet på några enstaka tidssteg. Denna problematik går att komma runt genom att sänka 

den proportionella förstärkningen. Den första simuleringen visar ett sådant fall. Då uppstår istället 

problemet att begränsarens förstärkning inte klarar av att hålla fältspänningen nere vid 

begränsningsnivån. Modellen efterliknar inte beteendet hos någon verklig strömbegränsare, främst 

pga. att det är en proportionell begränsning av spänning som ändrar värde väldigt snabbt. 
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6.4 MAXEX2 SAMT INVERTTIDSKARAKTERISTIK FÖR CEFDL6 

Dessa simuleringar har utförts för att visa inverttidskarakteristiken hos CEFDL6 och MAXEX2. 

Inställningar för MAXEX2 liknar standardinställningarna från PSS/E för denna specifika modell.  

Inställningar för CEFDL6:s inverttidskarakteristik har tagits från STRI:s rapport [32]. Modellerna 

testas vid två olika fall, FALL A och FALL B där insignalen VREF som redovisas i den översta grafen 

antingen stiger lite lägre (FALL A) eller lite högre (FALL B). I den andra grafen (Fördröjd 

fältströmbegränsare) redovisas modellens utsignal. I de två nedra graferna visas hur fältspänning och 

fältström påverkas av utsignalen VOEL. Inställningar visas i Tabell 21. I Figur 26 nedan redovisas 

resultatet från simuleringen av MAXEX2 och Figur 27 visar CEFDL6:s inverttidskarakteristik. 

 

Figur 26: MAXEX2 funktion vid standardinställningar och belastning vid två olika nivåer. Streckade linjen i de två 

nedre graferna visar begränsarens gränsvärde för fältström. Översta grafen visar värdet på insignalen VREF, näst 

översta grafen visar modellens utsignal VOEL. De två nedre graferna visar hur fältspänning, EFD, och fältström. 

IFD, påverkas av begränsarmodellen. 



40 

 

Figur 27: CEFDL6 funktion vid standardinställningar och belastning vid två olika nivåer. Streckade linjen i de två 

nedre graferna visar begränsarens gränsvärde för fältström. Översta grafen visar värdet på insignalen VREF, näst 

översta grafen visar modellens utsignal VOEL. De två nedre graferna visar hur fältspänning, EFD, och fältström. 

IFD, påverkas av begränsarmodellen. 

6.4.1 ANALYS 

Integratorn ger en mjuk nedstyrning av strömmen till önskat gränsvärde. Det mer ryckiga beteendet 

som uppkommer för fältspänningen som kan ses vid simuleringar med CEFDL6 eller MAXEX1 

försvinner tack vare den integrerande funktionen. Tidsfördröjningen för begränsaren ställs in med 

inverttidskarakteristik. Räknaren återställs om den inte går i ingrepp. Den inverterade räknaren som 

används i modellen är användarvänlig då de gränser som kan väljas går att sätta både specifik tid och 

spänning vid tre olika punkter. Vid fall A är överbelastningen så pass låg att modellen inte hinner gå i 

ingrepp. Detta är en tydlig skillnad jämfört med konstant tidsfördröjning där även en låg 

överbelastning som denna hade begränsats efter den inställda tiden. En klar fördel då denna typ gör det 

möjligt för generatorn att bidra med producerad reaktiv effekt under en längre tidsperiod. 
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6.5 REKOMMENDATION AV INSTÄLLNINGAR 

Från dokumentationen kunde det konstateras att de proportionella fältströmbegränsarna med få 

undantag var inställda på en tidsfördröjning på 5 sekunder. De gränsvärden som begränsarna ställts in 

efter varierade mellan 1,05-1,15 pu märkfältström. Efter samtal med Mats Wahlen
1
 konstaterades att 

standardinställningen är 1,05 pu märkfältström vilket blir det rekommenderade gränsvärdet. Då 

inverttidskarakteristiken för fältströmbegränsare i det svenska kraftsystemet är dåligt dokumenterad, 

samt att majoriteten av fältströmbegränsarna har varit av proportionell typ är det därför 

rekommenderat att inte utnyttja inverttidskarakteristiken som schablonparameter. Dock 

rekommenderas ändå modell MAXEX2 då den fungerar med alla typer av spänningsregulatorer av 

summerande typ, samt är lätt att anpassa till inverttidskarakteristik vid behov. Som rekommendation 

till Svenska kraftnät för framtida modellering av strömbegränsare föreslås de inställningar 

presenterade i Tabell 22 och Tabell 23 nedan, samt följande generella rekommendationer: 

 CEFDL6 rekommenderas där statorströmbegränsning finns eftersom modellen både har fält- 

och statorströmbegränsning. Fördröjningstiden kan ändras till 5 sekunder. 

 MAXEX2 rekommenderas som standardmodell inställd att begränsa fältström. Detta gör att 

begränsaren går i ingrepp något senare än då den är inställd på att begränsa fältspänning. 

Rekommendationen motiveras även av att de verkliga strömbegränsarna begränsar just 

strömmen. 

 Förstärkningen för de båda begränsarna kan anpassas vid behov. 

 Förstärkningen på CEFDL6 är hög och ger översläng, en sänkning av den kan vara aktuellt. 

Tabell 22: Rekommenderade 

inställningar MAXEX2. Förklaring och 

enhet för varje parameter redovisas i 

avsnitt 5.3.1. 

Con 

value 
Con description 

IFD 
EFD Rated or IFD 

Rated 

1,05 EFD1 or IFD1 

5 TIME1 

1,05 EFD2 or IFD2 

5 TIME2 

1,05 EFD3 or IFD3 

5 TIME3 

1,05 EFDDES or IFDDES 

0,09 KMX 

-0,5 VLOW 
 

Tabell 23: Rekommenderade inställningar CEFDL6. 

Con value Con description 

0,65 Voltage limit, stator limiter 

100 Current limit, stator limiter 

2 Gain, stator limiter 

6 Step value, limiter output 

10 Limit when limiter output becomes a step 

5 Time delay. stator limiter 

600 Time when stator limiter is blocked after operation 

0,65 Voltage limit, field limiter 

1,05*IFD Current limit, field limiter 

2 Gain, field limiter 

6 Step value, limiter output 

10 Limit when limiter output becomes a step 

5 Time delay. field limiter 

300 Time when stator limiter is blocked after operation 

20 Kp, Gain  

40 Tmax, max time delay at min current limit 

10 Tmin, min time delay at max current limit 

1,4*IFD Imaxlim, max current limit 

1,1*IFD Iminlim, min current limit 
 

                                                      

1
  Mats Wahlén, VD och Teknisk specialist, SVEA Power, 2016-01-12. 
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6.6 JÄMFÖRELSE AV CEFDL6 & MAXEX2 

I detta avsnitt presenteras en jämförelse av begränsarmodellerna CEFDL6 samt MAXEX2. Resultaten 

presenteras i två figurer. I den första figuren, Figur 28, redovisas fyra olika fall med de 

rekommenderade inställningarna för CEFDL6 och MAXEX2 (presenterade i avsnitt 6.5). De 

rekommenderade inställningarna för CEFDL6 och MAXEX2 liknar varandra och därmed förväntas ett 

liknande beteende från de olika modellerna. Båda modellerna testas vid två olika fall, FALL A och 

FALL B. Detta resulterar i fyra olika simuleringar, där insignalen som redovisas i den översta grafen 

(Referensspänning, insignal) antingen stiger lite snabbare (FALL A) eller lite långsammare (FALL B). 

I den andra grafen (Fördröjd fältströmbegränsare) redovisas modellens utsignal. Den tredje grafen 

(Fältspänning) visar hur fältspänningen ändras efter begränsarmodellens ingrepp i 

spänningsregleringen. Slutligen visar den fjärde grafen (Fältström) hur fältströmmen ändras efter 

begränsarmodellens ingrepp i spänningsregleringen. Inställningarna för modellerna vid dessa 

simuleringar redovisas i Tabell 24: 

Tabell 24: Förutsättningar för simuleringar vid jämförelse av de rekommenderade inställningarna för CEFDL6 och 

MAXEX2 presenterade i Figur 28. 

VREF, 

insignal 
Modell Tidsfördröjning [s] Förstärkning 

Fördröjnings-

karakteristik 

Gränsvärde ström [pu] 

(motsvarar 1,05 pu 

märkfältström) 

FALL A CEFDL6 5 2 Konstant 4,5083 

FALL B CEFDL6 5 2 Konstant 4,5083 
 

VREF, 

insignal 
Modell 

IFD 

Rated 
EFD1 T1 EFD2 T2 EFD3 T3 EFDDES KMX VLOW 

FALL A MAXEX2 4,2936 1,05 5 1,05 5 1,05 5 1,05 0,09 -0,5 

FALL B MAXEX2 4,2936 1,05 5 1,05 5 1,05 5 1,05 0,09 -0,5 

 

I den andra figuren, Figur 29, redovisas fyra olika fall med Svk:s inställningar för CEFDL6 och 

PSS/E:s inställningar för MAXEX2. Svk:s inställningar för CEFDL6 och PSS/E:s inställningar för 

MAXEX2 skiljer sig tydligt från varandra och därmed förväntas en tydlig skillnad i beteende mellan 

de olika modellerna. Båda modellerna testas vid två olika fall, FALL A och FALL B. Detta resulterar i 

fyra olika simuleringar, där insignalen som redovisas i den översta grafen (Referensspänning, insignal) 

antingen stiger lite snabbare (FALL A) eller lite långsammare (FALL B). I den andra grafen (Fördröjd 

fältströmbegränsare) redovisas modellens utsignal. Tredje grafen (Fältspänning) och fjärde grafen 

(Fältström) visar hur fältspänningen respektive fältströmmen ändras efter begränsarmodellens ingrepp 

i spänningsregleringen. Inställningarna för modellerna vid dessa simuleringar redovisas i Tabell 25: 

Tabell 25: Förutsättningar för simuleringar vid jämförelse av Svk:s ursprungliga inställningar för CEFDL6 och 

PSS/E:s rekommenderade inställningar för MAXEX2 presenterade i Figur 29. 

VREF, 

insignal 
Modell Tidsfördröjning [s] Förstärkning 

Fördröjnings-

karakteristik 

Gränsvärde ström [pu] 

(motsvarar 1,05 pu 

märkfältström) 

FALL A CEFDL6 2 2 Konstant 4,5083 

FALL B CEFDL6 2 2 Konstant 4,5083 
 

VREF, 

insignal 
Modell 

IFD 

Rated 
EFD1 T1 EFD2 T2 EFD3 T3 EFDDES KMX VLOW 

FALL A MAXEX2 4,2936 1,1 120 1,2 40 1,5 15 1,05 0,09 -0,5 

FALL B MAXEX2 4,2936 1,1 120 1,2 40 1,5 15 1,05 0,09 -0,5 
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Figur 28: Jämförelse av de rekommenderade inställningarna för CEFDL6 och MAXEX2. De båda modellerna har 

simulerats två olika fall där referensspänningen VREF ökar något snabbare i fall A jämfört med fall B. Översta 

grafen visar värdet på insignalen VREF, näst översta grafen visar modellernas utsignaler VOEL. De två nedre 

graferna visar hur fältspänning, EFD, och fältström. IFD, påverkas av begränsarmodellerna. 
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Figur 29: Jämförelse av Svk:s inställningar för CEFDL6 och PSS/E:s inställningar för MAXEX2. De båda modellerna 

har simulerats två olika fall där referensspänningen VREF ökar något snabbare i fall A jämfört med fall B. Översta 

grafen visar värdet på insignalen VREF, näst översta grafen visar modellernas utsignal VOEL. De två nedre graferna 

visar hur fältspänning, EFD, och fältström. IFD, påverkas av begränsarmodellerna. 

6.6.1 ANALYS 

I Figur 28 liknar ingreppen varandra tydligt för signalen VOEL, där MAXEX2 begränsar aningen 

långsammare med en mjukare kurva vilket ger mindre svängningar i fältspänning (EFD). 

Simuleringen visar att CEFDL6 kan bytas ut mot MAXEX2, då MAXEX2 kan ställas in med en 

konstant tidsfördröjning och konstant värde på gränsvärdet. Den stora fördelen med MAXEX2 jämfört 

med CEFDL6 är den integrerande regulatorn samt den bättre kompabiliteten med andra modeller. 

Inverttidskarakteristiken som används vid simuleringen i Figur 29 är en annan möjlighet med 

MAXEX2. Då inverttid används syns det tydligt att MAXEX2 träder in för begränsning långt senare 

än CEFDL6. Vid små överbelastningar kan generatorn utnyttjas under längre tid innan begränsning 

inträffar. Den integrerande begränsaren MAXEX2 ger ett mjukare ingrepp vilket ger något längre tid 

till överbelastning, samt mindre svängningar i fältspänning vid ingrepp. 
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6.7 TIDSFÖRDRÖJNING 

För att åskådliggöra hur modellernas tidsfördröjning sker har MAXEX2 samt CEFDL6 simulerats med 

en referensspänning VREF till spänningsregulatorn i form av en fyrkantsvåg. Fyrkantsvågen har en 

periodtid på 8 sekunder vilket medför att överbelastningen sker under cirka 4 sekunder vilket är 

kortare än tidsfördröjningen för både CEFDL6 och MAXEX2 som är inställda på 5 sekunders 

tidsfördröjning. De inställningar som används är de rekommenderade inställningarna (se avsnitt 6.5). 

Insignalen VREF är samma för båda simuleringarna, det som skiljer fallen åt är endast valet av 

begränsarmodell. Simuleringarna presenteras i Figur 30 nedan: 

 

Figur 30: Fyrkantsvåg VREF med periodtid 8 sekunder åstadkommer överbelastningar av begränsarna i 4 sekunder 

åt gången. Ingrepp sker endast från modell CEFDL6 (grön). Översta grafen visar värdet på insignalen VREF, näst 

översta grafen visar modellernas utsignal VOEL. De två nedre graferna visar hur fältspänning, EFD, och fältström. 

IFD, påverkas av begränsarmodellerna. 
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6.7.1 ANALYS 

Resultatet från simuleringen visar att CEFDL6:s utsignal VOEL börjar begränsa under den andra 

överbelastningen vid cirka 9 sekunder. Däremot begränsar inte MAXEX2 vid denna tidpunkt. 

Slutsatsen är att CEFDL6:s tidsräknare börjar räkna vid händelse av överbelastning och träder sedan in 

oavsett varaktigheten på överbelastningen. Utifrån de funktionsbeskrivningar som erhållits samt enligt 

Mats Wahlén
2
 ska begränsarna träda in efter en kontinuerlig överbelastning över en tid längre än 

tidsfördröjningen. Annars ska tidräknaren återställas och nästa belastning ska även den vara 

kontinuerlig över fördröjningstiden för att ingrepp ska ske. Så är inte fallet med CEFDL6, den 

aktiveras vid en mycket kort överbelastning vilken gör att simuleringar med denna modell ger 

aktivering då fältströmmen passerat gränsvärdet kortare än den inställda tidsfördröjningen. 

6.8 BRISTER I PSS/E-MODELLER 

 Momentan fältströmbegränsning saknas på samtliga tillgängliga PSS/E-modeller. Detta är 

dock generellt inte intressant vid de långvariga simuleringar som görs vid 

spänningsstabilitetsstudier [24]. Tidsskalan för dessa är från ett tiotal sekunder till flera 

minuter under vilken även den fördröjda funktionen hinner gå i ingrepp. 

 CEFDL6-modellen uppvisar kompabilitetsproblem med vissa typer av 

spänningsregleringsmodeller med stor proportionell förstärkning. Rapporten har dock endast 

med fall där CEFDL6 har fungerat som önskat. Problemen beror sannolikt på en konflikt 

mellan spänningsregleringens magnetiseringsnivå och begränsarmodellens. 

Spänningsreglermodellen växlar mellan signalen från CEFDL6 och signalen från 

spänningsregleringen vilket resulterar i att generatorns fältspänning snabbt pendlar upp och 

ned. Vid dessa situationer föreslås att en övergång till MAXEX2 utvärderas för att avhjälpa 

problemet. Detta bör endast utvärderas för de generatorer där statorströmbegränsare inte finns 

representerade då denna funktion inte är inkluderad i MAXEX2. 

 Återställningstid saknas för MAXEX1 och MAXEX2, vilket innebär begränsarna förblir i 

ingrepp efter aktivering. CEFLD6 har möjlighet att använda återställningstid, dock används 

denna funktion inte i praktiken av Svk då den är inställd på 600 sekunder. Enligt 

dokumentationen är ett mer verklighetsförankrat värde 300 sekunder. 

 Statorströmbegränsare saknas för MAXEX1 och MAXEX2. 

6.9 SPÄNNINGSKOLLAPSSIMULERING 

För att jämföra skillnaderna mellan CEFLD6 och MAXEX2 har tre olika systemstudier utförts. Här 

används en större nätmodell som representerar en modell över det svenska stamnätet istället för det 

tidigare använda testnätet. Detta för att granska överföringskapaciteten för ett snitt i det svenska 

stamnätet. Nätmodellen som studerats har en hög effektöverföring från norr till söder i det svenska 

kraftsystemet, samtidigt som ett dimensionerande fel inträffar. Effektöverföringen genom snittet ökas 

stegvis tills dess att nätets spänning kollapsar. Den första simuleringen visar basfallet då CEFDL6 

används för samtliga generatorer. Inställningarna för CEFDL6 är de schablonparametrar som använts 

av Svk. Den andra simuleringen visar ett scenario då MAXEX2 använts för alla 

vattenkraftgeneratorer. Inställningarna för modell MAXEX2 i denna simulering är de 

rekommenderade inställningar som presenterats i avsnitt 6.5. Det tredje scenariot använder MAXEX2 

på alla vattenkraftgeneratorer där fördröjningstiden beräknas med inverttidskarakteristik enligt Tabell 

33 (se bilagor). Detta gör att dessa generatorer kan överbelastas en längre tid. 

                                                      

2
 Mats Wahlén, VD och Teknisk specialist, SVEA Power, 2016-01-12. 
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Figur 31: Kollaps 1 (basscenario) där endast CEFDL6 används som begränsarmodell för en större nätmodell. Detta 

scenario är med Svk:s inställningar på CEFDL6. Överföringen i snittet varieras genom stegvis ökning av 

effektöverföringen i MW till dess att kollaps sker. Den övre grafens y-axel visar spänningsnivå i pu för bussen i 

nätmodellen med lägst spänningsnivå. Den nedre grafen visar nätmodellens totala last i nätet i MW. Båda graferna 

har tid i sekunder på x-axeln. Nätmodellens snitt klarar effektöverföring upp till 7925 MW innan spänningskollaps 

sker. 
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Figur 32: Kollaps 2 är ett modifierat scenario där alla strömbegränsare på vattenkraftverk har bytts ut från CEFDL6 

till MAXEX2. Detta scenario är med Svk:s inställningar på CEFDL6 samt de rekommenderade inställningarna för 

MAXEX2. Överföringen i snittet varieras genom stegvis ökning av effektöverföringen i MW till dess att kollaps sker. 

Den övre grafens y-axel visar spänningsnivå i pu för bussen i nätmodellen med lägst spänningsnivå. Den nedre grafen 

visar nätmodellens totala last i nätet i MW. Båda graferna har tid i sekunder på x-axeln. Nätmodellens snitt klarar 

effektöverföring upp till 7950 MW innan spänningskollaps sker. 
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Figur 33: Kollaps 3 är ett modifierat scenario där alla strömbegränsare på vattenkraftverk har bytts ut från CEFDL6 

till MAXEX2 samtidigt som inverttidskarakteristiken för MAXEX2 används. Detta scenario är med Svk:s 

inställningar på CEFDL6 samt med PSS/E:s standardparametrar för MAXEX2. Överföringen i snittet varieras 

genom stegvis ökning av effektöverföringen i MW till dess att kollaps sker. Den övre grafens y-axel visar 

spänningsnivå i pu för bussen i nätmodellen med lägst spänningsnivå. Den nedre grafen visar nätmodellens totala last 

i nätet i MW. Båda graferna har tid i sekunder på x-axeln. Nätmodellens snitt klarar effektöverföring upp till 7975 

MW innan spänningskollaps sker. 
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6.9.1 ANALYS 

En övergång till MAXEX2 med konstant tidsfördröjning i Figur 32 indikerar en marginellt ökad 

överföringskapacitet jämfört med basscenariot i Figur 31. Då skillnaden utgörs av endast 25 MW kan 

det inte fastslås att överföringskapaciteten generellt ökar. Trenden är dock en att en ökad kapacitet har 

uppnåtts. Den tydligaste skillnaden jämfört med basscenariot fås med kollaps 3 i Figur 33. Där ökar 

kapaciteten för effektöverföring med 50 MW vilket också är en marginell skillnad, däremot är 

förloppet för själva spänningskollapsen långsammare. Detta ger ytterligare utrymme för nödåtgärder 

vilket bör vara en faktor att väga in vid design av strömbegränsarskydd. Resultaten bekräftas även av 

tidigare studier från IEEE [33]. 

6.10 SAMMANFATTANDE RESULTAT OCH ANALYS 

Inledningsvis saknar modellen CEFDL6 laplaceblock, vilket medför att en integrerande funktion 

saknas för modellen. Detta innebär att PI-reglering inte går att representera då den bygger på att 

storleken på överbelastningen mäts över tid. CEFDL6 liknar modell A i kraftsystemet med 

proportionell begränsning av ström och bör ställas in för tidsfördröjning på 5 sekunder för att matcha 

dokumentationen. CEFDL6 är den enda modellen med statorströmbegränsare vilket gör att där 

statorströmbegränsare finns är det i dagsläget fortfarande CEFDL6 som är det bästa alternativet 

eftersom denna funktion inte finns tillgänglig för MAXEX1 eller MAXEX2. 

MAXEX1 liknar till viss del A med proportionell begränsning, dock endast möjlighet till begränsning 

av fältspänning. MAXEX1 är inte av intresse för att gestalta faktiska strömbegränsarskydd då den inte 

kan styra ner fältströmmen vid stora överbelastningar. Där lyckas CEFDL6 bättre. 

MAXEX2 har en integrerande funktion som fungerar på liknande sätt som den i modell B, C och D. 

Framtida uppdateringar av strömbegränsare bör därför som regel modelleras med MAXEX2 då 

integrerande strömbegränsare är standard i dagsläget. De integrerande strömbegränsarna har ett mindre 

ryckigt beteende. Inverttidskarakteristik ökar möjligheten till överbelastning, från 10-tals sekunder upp 

till att begränsningen hindras helt. MAXEX2 bör ställas in för att begränsa fältström, framförallt 

eftersom begränsarna är inställda så i verkligheten men även eftersom fältström ändras något 

långsammare än fältspänning vilket medför att tidsfördröjningen blir korrekt. Med MAXEX2 går det 

att representerad CEFDL6s beteende med jämnare signal från begränsaren. Några ytterligare resultat: 

 Överföringskapaciteten ändras beroende på inställningarna hos fältströmbegränsarna. Hur pass 

stor inverkan de har är svårt att fastställa, resultaten indikerar dock att överföringskapacitet 

kan öka vid en övergång till PI-reglerade begränsare som MAXEX2. 

 Förloppet för en spänningskollaps kan fördröjas med 50-100 sekunder om 

inverttidskarakteristik används för strömbegränsarna. Detta förutsatt att de verkliga 

inställningarna också använder inverttidskarakteristik. 

 Att justera de överföringsnivåer som ges till marknaden är inget som bör göras utan djupare 

analys. Att räkna konservativt med felmarginal vid systemstudier för spänningskollaps gör 

systemet mer robust. 

 Vissa av de framräknade inställningsvärdena för strömbegränsarna ligger på runt 1,10-1,15 pu 

märkfältström för fördröjd begränsning. Detta är 0,05-0,10 pu högre gränsvärde än det som 

dagens beräkningar görs på.  Inställningsvärdet 1,05 är dock vanligast och innebär ett mer 

konservativt antagande varför det bör användas som regel.  

 För att kunna representera generatorer med statorströmbegränsare krävs att CEFDL6 används. 
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7 DISKUSSION 

Nedan presenteras en diskussion kring arbetet som helhet och de resultat som redovisats. 

Det övergripande resultatet från studien indikerar att Svenska kraftnäts representation av fält- och 

statorströmbegränsare i PSS/E är god. Strömbegränsarmodellen CEFDL6 fungerar på samma sätt som 

de strömbegränsare som fanns representerade i dokumentationen, överbelastningar i fält och 

statorlindningar begränsas efter en viss tidsfördröjning och hastigheten på nedstyrningen beror på 

storleken av överträdelsen. De huvudsakliga inställningsparametrarna för begränsare såsom 

tidsfördröjning och gränsvärde överensstämde med dokumentationen. Ett område där Svenska 

kraftnäts modell över strömbegränsare avvek från verkligheten var där PI-reglerade strömbegränsare 

med inverttidskarakteristik fanns installerade. Vad gäller inställningar och funktion för den nuvarande 

modellen CEFDL6 kan den anses mer konservativ än de strömbegränsare som finns installerade i det 

svenska kraftsystemet för samtliga undersökta kriterier. Detta är dock inte ett resultat som anses 

entydigt negativt då en försiktig dimensionering av gränsvärden innebär en större säkerhetsmarginal 

för systemet.  

Modellen MAXEX1 kan uteslutas som modell för att efterlikna de strömbegränsare som sitter i det 

svenska kraftsystemet. Faktum är att funktionaliteten är långt ifrån de fundamentala egenskaperna hos 

fältströmbegränsarna. En fältströmbegränsare ska kunna begränsa fältströmmen kontinuerligt under 

tiden som fältlindningen är överbelastad, ett krav som inte kan efterliknas av modellen i fråga. Övriga 

egenskaper överensstämmer dock väl med fältströmbegränsarare av proportionell typ. Anledningen till 

att MAXEX1 inte representerar de huvudsakliga funktionerna hos fältströmbegränsaren är att 

fältspänningen begränsas istället för fältströmmen. Spänningen ändras snabbare och har större 

variationer än strömmen, vilket medför att begränsaren ingriper för tidigt
3
. Detta gör representationen 

icke acceptabel och modellen kan uteslutas då det finns andra mer verklighetstrogna modelltyper att 

tillgå. 

Rekommenderade inställningar för modellerna MAXEX2 och CEFDL6 presenterades utifrån den 

samlade dokumentationen samt de modeller som finns att tillgå i PSS/E. Rekommendationen att 

övergå från CEFDL6 till MAXEX2 i vissa fall grundar sig i bättre kompabilitet med 

spänningsregulatorer samt möjlighet att modellera inverttidskarakteristik. Även den integrerande 

funktionen är en anledning att övergå till MAXEX2 då denna kan ge ett något långsammare beteende 

[33] innan spänningskollaps inträffar. Enligt dokumentation finns det flera fall där integrerande 

strömbegränsare finns installerade. Inställningar för inverttidskarakteristik har inte funnits i någon stor 

utsträckning i dokumentationen. Enligt Mats Wahlén
4
 motsvarar PSS/E:s rekommenderade 

inställningar av inverttidskarakteristiken hur inställningarna görs i verkligheten. Därför kan PSS/E:s 

rekommenderade inställningar med fördel användas för inverttidskarakteristiken. 

Vad gäller de avslutande spänningskollapssimuleringarna kan en marginell skillnad urskiljas i 

överföringen vid det granskade snittet. Skillnaden är mycket liten mellan de ursprungliga 

inställningarna på CEFDL6 och de framtagna inställningarna på MAXEX2 (25MW). Däremot blev 

skillnaden mellan de ursprungliga inställningarna och MAXEX2 då inverttidskarakteristiken 

utnyttjades (kollaps 1 och kollaps 3) något tydligare men fortfarande marginell i sammanhanget. Det 

blev ett långsammare förlopp för hela spänningskollapsprocessen för kollaps 3 då begränsarna gick i 

                                                      

3
 Per-Olof Lindström, Kraftsystemanalys och nätplanering, Svenska kraftnät, 2015-12-10. 

4
 Mats Wahlén, VD och teknisk specialist, SVEA Power, 2016-01-12. 
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ingrepp senare och tidsspannet innan en kollaps inträffade ökade, i detta fall blev det ett 50-100 

sekunder längre förlopp. Utöver det förlängda förloppet kan även en ytterligare ökning av 

effektöverföringen urskiljas i kollaps 3. 

Även om skillnaden i överföringskapacitet mellan de olika spänningskollapssimuleringarna är 

marginell för denna studie kan den öka beroende på var synkrongeneratorerna med strömbegränsare är 

placerade i nätet. Är de exempelvis placerade i det område av nätet som har störst behov av reaktiv 

effekt kan konsekvensen av inverttid exempelvis öka.  

Arbetsmetoden i detta examensarbete har bestått av en sammanställning av Svenska kraftnäts 

dokumentation av generatorer anslutna till 70 kV och uppåt. Avgränsningen för arbetet var att endast 

utvärdera denna information mot existerande modeller av strömbegränsare som fanns att tillgå i PSS/E 

vid skrivandet av rapporten. Detta gjorde arbetet översiktligt. Det hade varit intressant att närma sig 

problemet genom att utveckla en egen modell för strömbegränsare baserat på de olika typer som fanns 

representerade. Då spänningsregulatorer och strömbegränsare är tillverkarspecifika och det inte finns 

någon generell modell över dessa som kan beskriva alla blir det dock omfattande att utföra en sådan 

studie. 

De felkällor som bör tas i beaktande vid utförandet av detta examenarbete är följande. Först och främst 

bestod dokumentationen av olika typer av inställningar för cirka 100 generatorer. Det totala antalet 

generatorer anslutna från 70 kV och uppåt är närmare 500 stycken enligt Sebastian Bengtsson
5
.  Cirka 

30 stycken av dessa generatorer hade information om inställningar på fältströmbegränsare. I flera fall 

var det de rekommenderade inställningarna som fanns och inte de faktiskt installerade även om dessa 

ska överrenstämma väl. Simuleringarna har utförts på ett litet testnät med endast en 

spänningsreglerande generator i PSS/E. För mer realistiska simuleringar kan strömbegränsarna 

simuleras på en större modell av kraftsystemet för ett mer verklighetstroget scenario. De skillnader 

som observerades mellan modelltyperna visade sig även vid större systemstudier, vilket illustrerades 

med spänningskollapssimuleringar. En djupare studie av spänningsstabilitet förknippat med dessa 

strömbegränsare krävs för att säkerställa konsekvenserna av ett byte av modelltyp. 

                                                      

5
 Sebastian Bengtsson, Nätdata och felströmsberäkningar, Svenska kraftnät, 2016-01-12 
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8 SLUTSATS 

Här presenteras de huvudsakliga slutsatser som dragit utifrån arbetets resultat. 

Korrekt information om inställningar på strömbegränsarskydd samt kännedom om deras egenskaper är 

viktigt för att avgöra kraftsystemets kapacitet. Inställningarna är viktiga för att kunna utnyttja 

kapabilitetens hos kraftsystemet på ett så effektivt sätt som möjligt. Inverttidskarakteristik kan 

förlänga begränsningstiden med 10-tals sekunder, alternativt förhindra begränsning om överträdelsen 

av fält- eller statorström inte är alltför stor. Den befintliga dokumentationen av inställningsparametrar 

för spänningsregulatorer i det Svenska kraftsystemet är inte fullständig och för en mer korrekt modell 

krävs en uppdatering av underlaget. De faktiska parametrarna för fält- och statorströmbegränsare är i 

många fall inte dokumenterade, endast rekommenderade inställningar finns ibland att tillgå. Det 

saknas även information för en del generatorers spänningsreglering och strömbegränsare. 

Den övergripande slutsatsen från studien är att Svenska kraftnäts representation av fält- och 

statorströmbegränsare i PSS/E är god. Strömbegränsarmodell CEFDL6 fungerar i enlighet med de 

strömbegränsare som fanns beskrivna i dokumentationen. De huvudsakliga parametrarna för 

begränsare såsom tidsfördröjning och gränsvärde överensstämde med dokumentationen. Vad gäller 

inställningar för den nuvarande modellen CEFDL6 kan dessa anses vara mer konservativa än 

inställningarna för de strömbegränsare som finns installerade i det svenska kraftsystemet. Med detta 

menas att de inställningar som använts av Svk i de flesta fall dragit åt det försiktigare hållet, med 

kortare tidsfördröjning, saknad representation av integrerande strömbegränsare och att 

strömbegränsarna inte behöver överbelastas kontinuerligt under tidsfördröjningen för att aktiveras. 

Det är svårt se någon generell trend eller korrelation mellan typ av kraftverk och vilken typ av P/PI-

reglering för begränsarna som använts, dessutom är dokumentationen i sig inte fullständig. Ett område 

där Svk:s nuvarande representation av strömbegränsare avvek från verkligheten var där PI-reglerade 

strömbegränsare med inverttidkarakteristik fanns installerade. Där innebär det en förbättring att övergå 

till modellen MAXEX2. Även framtida uppgraderingar av spänningsreglering kommer sannolikt 

innehålla begränsare med PI-reglering och inverttidskarakteristik vilket gör en övergång till MAXEX2 

fördelaktig för framtida uppgraderingar. Modellen MAXEX1 kan uteslutas som modell för att 

efterlikna de strömbegränsare som sitter i det svenska kraftsystemet då den endast begränsar spänning 

vilket ger ett snabbare och mindre verklighetstroget beteende. 

Avändarmodellen CEFDL6 rekommenderas där statorströmbegränsare finns installerade, alternativt 

kan en modell liknande MAXEX2 utvecklas för statorströmbegränsning med PI-reglering. CEFDL6:s 

inställningar anses representativa för gränsvärden och förstärkning, däremot bör tidsfördröjningen ses 

över. Typisk inställning för tidsfördröjningen är 5 sekunder både för fält- och statorbegränsning. En 

ändring av fördröjningstid vid ingrepp rekommenderas från 2 sekunder till 5 sekunder för att efterlikna 

majoriteten av de begränsare som finns redovisade i Svk:s dokumentation.  

För övriga generatorer utrustade med endast fältströmbegränsning föreslås en övergång till modellen 

MAXEX2. De problem med oscillationer mellan strömbegränsaringrepp och spänningsregulator som 

uppstått för CEFDL6 uppstår inte för MAXEX2. Där fältströmbegränsare med konstant 

tidskarakteristik finns installerade rekommenderas MAXEX2 med inställningsvärdet 5 sekunder och 

en enhetlig strömgräns på 1,05 pu märkfältström. Där fältströmbegränsare med inverttidskarakteristik 

är placerade kan tidsinställningarna ändras, föreslagsvis till PSS/E:s rekommenderade inställningar för 

detta. 
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8.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

 Uppdatera dokumentation av spänningsreglering inklusive fält- och statorströmbegränsare i 

det nordiska kraftsystemet. Framförallt inställningar av inverttidskarakteristik saknas i 

dagsläget. 

 Utveckla en statorströmbegränsarmodell med integrerande funktion och inverttidskarakteristik 

liknande MAXEX2 för PSS/E. 

 Närmare studera konsekvenserna av inverttidskarakteristik för hela kraftsystemets förmåga till 

att under längre tid hålla uppe spänningsnivåerna vid stora störningar och därigenom skapa tid 

för att hinna avlasta systemet. 

 Närmare studera inverkan av olika typer av fält- och statorströmbegränsare på fenomenet 

spänningskollaps. 

 Utveckla strömbegränsarmodeller som går att ansluta till alla typer av spänningsreglering, 

både övertagande och summerande anslutning. 

 Göra en liknande studie för undermagnetiseringsbegränsare och se hur dessa modeller 

återspeglar de installerade begränsarna i det svenska kraftsystemet. 
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10 BILAGOR 

A. MODELLPARAMETRAR FÖR PSS/E 

Här redovisas testnätets dynamiska parametrar som använts vid dynamiska simuleringar i PSS/E. 

Dessa paramterar har varit konstanta för varje simulering förutom modell SIGGEN. SIGGEN fungerar 

som signalgenerator och moduleras för att åstadkomma önskad överbelastning av generatormodellen. I 

Tabell 30 redovisas parametrar för SIGGEN från en av simuleringarna. 

Tabell 26: Dynamiska modellparametrar för generatormodell GENROU vid buss 1001. 

 

 

Tabell 27: Dynamiska modellparametrar för generatormodell GENCLS vid buss 1002. 

Con number Con value Con description 

1 0 Inertia H 

2 0,1 Damping constant D 

 

Con number Con value Con description 

1 8,0238 T'do (> 0) 

2 0,0537 T''do (> 0) 

3 0,82 T'qo (> 0) 

4 0,042 T''qo (> 0) 

5 8,2125 H, Inertia 

6 0 D, Speed Damping 

7 2,4646 Xd 

8 2,4068 Xq 

9 0,4466 X'd 

10 0,6054 X'q 

11 0,3085 X''d = X''q 

12 0,2396 Xl 

13 0,1672 S(1.0) 

14 0,6472 S(1.2) 
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Tabell 28: Dynamiska modellparametrar för spänningsregleringsmodell FREAST vid buss 1001. 

Con number Con value Con description 

1 0,025 Tf, filter time constant 

2 30 Kp, regulator gain 

3 3 Ti, integration time constant 

(>0) 

4 1 KaKty, adaptor and thyristor 

gain 

5 0,001 Ta adaptor time constant 

6 8 Vmax 

7 -6,8 Vmin 

 

Tabell 29: Dynamiska modellparametrar för stabiliseringsmodell STAB2A vid buss 1001. 

 Con value Con description 

1 1 K2 

2 4,5 T2 (> 0) 

3 1,24 K3 

4 2 T3 (> 0) 

5 0,53 K4 

6 1 K5 

7 0,01 T5 (> 0) 

8 0,03 HLIM 

 

Tabell 30: Dynamiska modellparametrar för signalgenerator SIGGEN vid buss 1001. 

 Con value Con description 

1 1 Time 

2 1 K2 

3 100 K3 

4 0,5 K4 

   

 Icon value Icon description 

1 1 Type of signal, 1=VREF, 2=AUX, 3=EFD, 4=PMECH, 

5=GREF 

2 6 Signal function,1=step change,2=ramp,3=sine,4=square 

wave,5=saw tooth,6= 
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B. STRÖMBEGRÄNSARPARAMETRAR 

Tabell 31: Standardparametrar för CEFDL6. 

Parametervärde Beskrivning 

0,65 Voltage limit, stator limiter 

100 Current limit, stator limiter 

2 Gain, stator limiter 

6 Step value, limiter output 

10 Limit when limiter output becomes a step 

2 Time delay. stator limiter 

600 Time when stator limiter is blocked after operation 

0,65 Voltage limit, field limiter 

IFD Rated*1,05 Current limit, field limiter 

2 Gain, field limiter 

6 Step value, limiter output 

10 Limit when limiter output becomes a step 

2 Time delay. field limiter 

600 Time when stator limiter is blocked after operation 

20 Kp, Gain 

40 Tmax, max time delay at min current limit 

10 Tmin, min time delay at max current limit 

IFD Rated*1,4 Imaxlim, max current limit 

IFD Rated*1,1 Iminlim, min current limit 

 

Tabell 32: MAXEX2 inställningar anpassad efter dokumentation. I rapporten presenterade som de rekommenderade 

inställningarna för MAXEX2. 

Parametervärde Beskrivning 

IFD Rated 
EFD Rated or IFD 

Rated 

1,05 EFD1 or IFD1 

5 TIME1 

1,05 EFD2 or IFD2 

5 TIME2 

1,05 EFD3 or IFD3 

5 TIME3 

1,05 EFDDES or IFDDES 

0,09 KMX 

-0,5 VLOW 
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Tabell 33: MAXEX2 inställningar vid spänningskollapssimulering 3. 

Parametervärde Beskrivning 

4,2936 
EFD Rated or IFD 

Rated 

1,1 EFD1 or IFD1 

120 TIME1 

1,2 EFD2 or IFD2 

40 TIME2 

1,5 EFD3 or IFD3 

10 TIME3 

1,05 EFDDES or IFDDES 

0,09 KMX 

-0,5 VLOW 

 

Tabell 34: MAXEX1 inställningar från PSS/E:s rekommendation. 

Parametervärde Beskrivning 

EFD Rated EFD Rated 

1,1 EFD1 

120 TIME1 

1,2 EFD2 

40 TIME2 

1,5 EFD3 

10 TIME3 

0,9 EFDDES 

0,01 KMX 

-0,5 VLOW 

 


