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Sammanfattning 

En stor del av dagens flygfarkoster får sin strömförsörjning på marknivå via ett 

fyrledarsystem med en separat skyddsjordsanslutning. De komplexa laster som 

flygfarkosterna utvecklar kan ge upphov till felströmmar i skyddsjordledaren vid 

normaldrift. I den här rapporten arbetas ett system fram för att begränsa och undvika 

felströmmarna med hjälp av införandet av ett motstånd mellan neutralpunkt och 

skyddsjordledare i kraftförsörjningsenheterna. En av de största riskerna med 

kraftförsörjningen av flygfarkosterna är avbrott i neutralledaren. Då känslig utrustning i 

flygfarkosterna riskeras att förstöras mycket snabbt. Därav har en metod för att detektera 

och varna för avbrott i neutralledaren arbetats fram och presenteras. Samt har en 

litteraturstudie utförts för att säkerställa att lösningsförslagen håller sig inom de standarder 

som är givna för svenska och internationella flygindustrier. Rapporten presenterar 

rekommenderade lösningar i form av systemskisser. Lösningarna bygger på att man 

installerar en impedans mellan neutralledare och skyddsutjämningsledare för att begränsa 

felströmmarna i skyddsutjämningsledaren. Med hjälp av strömtransformatorer installerade 

på neutralledaren och skyddsutjämnaren kan en Programmable Logic Controller (PLC) 

kopplad till en brytande kontaktor skydda mot neutralledaravbrott och varna via en 

varselpanel för felströmmar, skyddsjordsanslutning och avbrott i neutralledare. Under 

projektarbetets gång utfördes undersökningar för att se i fall det redan fanns några 

befintliga lösningar på marknaden. Undersökningarna visar att de flesta producenter av 

GPU-enheter erbjuder skydd mot neutralledareavbrott som ett tillval genom att skicka en 

låg 50 Hz ström via en 1mm2 till neutralledaren som är sammankopplade i 

anslutningspluggen mot flygmaskinerna. En metod som fungerar men tillverkarna avråder 

att den används på grund av redundans. 
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Abstract 

A large amount of todays aircrafts are on ground level power supplied by a four wire 

system with an seperate protection earth cable connected to the aircrafts chassi. The 

complex loads that the aircrafts generate casuses fault currents in the protection earth 

cable during normal operation of the aircraft. This report suggests a system designed to 

prevent and limit these fault currents by installing an impedance between the neutral wire 

and the protective earth in the power supply systems. Another problem that this report 

handel is the risks with an interruption in the neutral wire, which can cause severe damage 

in the aircrafts. An solution for this problem is also included in this report. As well was an 

literature study perfomed to make sure that the suggested solutions keeps up with both 

swedish, international and military standards given for the aircraft industry.  

The report presents solutions in form of basic system sketches. The recommended 

solutions are based around the installation of an impedance between the systems neutral 

wire and protective eart. Current transformers are installed to meassure currents and send 

signals to an PLC connected to an warning and protection system. 

During the projekt an survey was made to determine if there already was any solutions 

avaible at the market for this kind of problem. The survey shows that some ground power 

unit makers offers an solution for interuption in the neutralwire. The method is based on 

sending a 50Hz curent through one of the supply cables extra wires and back with the 

neutral. A method that even the producers recommend buyers not to add because of bad 

redundance.  
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Förord 

Den här rapporten och examensarbetet är en del av examinationen för 

högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik. Det är en distansutbildning som ges via 

Mittuniversitetet, Umeå universitet och Luleås tekniska universitet. Examensarbetet 

utfördes på Saab Ground Support i Östersund. 

Jag vill tacka Jimmy Lind som var min handledare under exjobbet och styrt mig i rätt 

riktning. Jag vill även speciellt tacka Ulf Eriksson och Michael Sandberg på Saab som har 

stöttat och motiverat mig under arbetets gång. Ett stort tack vill jag rikta till min 

universitetshandledare på Umeå universitet Nils Lundgren. Din snabba och effektiva 

respons har varit en grundförutsättning till att exjobbet blivit färdigställt. 
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Terminologi 

AC    Alternating current, växelström. 

DC    Direct current, likström. 

CE-Märkning Conformité Européenne, Märkning för produkter som fyller 

EG-direktiven. 

FMV    Försvarets material verk. 

GPU    Ground Power Unit, markkraftförsörjnings aggregat. 

Hz    Hertz, händeser per sekund. 

IGBT Insulated-Gate Bipolar Transistor, bipolär transistor med 

isolerat styre. 

kVA kilo Volt Ampere, Skenbar effekt. 

Mikrokontroller Programmerbar styrenhet, tex Arduino.  

PE Protective Earth, skyddsjord, tex. PE-ledare, 

skyddsjordsledare. 

PLC Programmable Logic Controller, programerbart styrsystem. 

RMS    Root Mean Square, kvadratiskta medelvärdet. 

SFCL    Superconducting Fault Current Limiter  

 



1 
 

1 Inledning 
Den här rapporten är en del av ett examensarbete i en högskoleingenjörs examen med 

inriktning på elkraftteknik och behandlar problematiken med felströmmar orsakade av 

komplex och ojämn last inom flygfarkoster anslutna till 115/200V, 400Hz 

strömförsörjningssystem på marknivå.  

 

1.1 Företaget 
Saab AB är ett företag som verkar på en global marknad inom militär försvarsteknik 

och civilsäkerhet med 16 000 anställda som arbetar med världsledande tekniska 

produkter och lösningar. Saab AB bedriver verksamhet på alla kontinenter med de 

viktigaste marknaderna i Europa, Australien, Nordamerika och Sydafrika. [1] 

Den här rapportens innehåll är framtagen på uppdrag av Saab AB Support and Services 

avdelning i Östersund. 

 

1.2 Bakgrund 
När många av dagens flygfarkoster befinner sig på marknivå får de sin strömförsörjning 

via ett fyrledarsystem bestående av tre faser samt en neutralledare. Dessutom ansluts en 

potentialutjämningsledare till flygfarkostens chassi eller med en anslutningskontakt 

avsedd för skyddsjordning. Flygfarkosterna förses med spänning från ett kraftaggregat 

om 115/200V 400Hz. Den ojämna lasten som flygfarkosterna utvecklar skapar 

felströmmar i systemet. Felströmmarna kan orsaka skador på både utrustning och 

personal. [1] Man vill att all ström i största möjliga mån ska gå tillbaka via 

neutralledaren men det förekommer att en stor del av strömmen ibland flyter via 

skyddsutjämningsledaren och man begränsa den strömmen. Ett annat stort problem med 

kraftförsörjningen i fyrledarsystemen är risken för avbrott i neutralledaren. Om en 

flygfarkost drabbas av neutralledaravbrott uppstår stor fara för både personal som 

arbetar med flygfarkosten samt flygfarkostens känsliga utrustning. De flesta av 

flygfarkosternas kraftaggregat som används är inte designade för att kunna hantera 

neutralledaravbrott  

 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att flygfarkoster eller personal som arbetar kring dem inte ska 

skadas på grund av felströmmar som kan uppstå när strömförsörjning ansluts på 

marknivå samt säkerställa att all utrustning för skyddsutjämning uppfyller tillämpliga 

standarder. 

 

1.4 Målsättning 
Den primära målsättningen med det här projektet är ta fram en metod att detektera, 

varna för och begränsa felströmmar som skapas av de komplexa lasterna i systemet. De 

specifika kraven för arbetet är att: 

• Arbeta fram en metod/produkt som kan förhindra och begränsa felströmmar i 

jordanslutna flygfarkoster på marknivå. 

• Systemet ska kunna detektera, larma och varna om felströmmar. 

• Systemet ska klara av att hantera ett neutralledaravbrott  

• Undersöka standarder om hur många mA som får flöda i ett 

potentialutjämningssystem.  



2 
 

• Lösningarna ska vara anpassade för 400Hz 115/200V system. 

• De framtagna lösningsförslagen ska följa standarderna: 

 

- ISO 6858 Aircraft Ground Support electrical supplies, general requirements. 

- ISO 1540:2006(E) Aerospace — Characteristics of aircraft electrical systems. 

- MIL STD 704F Aircraft Electrical Power characteristics. 

- SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna. 

 

1.5 Avgränsningar 
Problemlösningarna är framtagna för att passa flygfarkoster anslutna till GPU enheter 

utan några andra förbindelser som kan påverka systemet. Påverkan från systemets 

ingående EMC komponenter har ej tagits i beaktning under arbetets gång.  
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2 Teori 
Det här kapitlet är till för att ge läsaren tillräckligt med bakgrundsinformation om hur 

strömförsörjningssystemet till flygfarkoster är uppbyggt för att kunna förstå 

problemlösningen och syftet med rapporten. 

 

2.1 400 Hz-systemet 
Inom dagens strömförsörjning av flygfarkoster använder man i stor utsträckning system 

som opererar med en frekvens på 400 Hz och med en spänning om 115 V fasspänning 

och 200 V huvudspänning. 400 Hz systemen förekommer även i andra 

användningsområden förutom strömförsörjning av flygfarkoster, till exempel så 

använder man det i en del sjukvårdsutrustning. Anledningen till att man använder sig av 

just 400 Hz beror på att spolen i generatorn och transformatorn tar mindre plats då 

antalet lindningsvarv kan minskas samtidigt som man kan bibehålla en lägre spänning 

enligt transformatorformeln. 

  

 𝑈 = √2 × 𝜋 × 𝑁 × 𝑓 × Φ 

 

(1.1) 

400Hz systemet påverkar således även induktiva och kapacitiva laster då man i 

uträkningar tar hänsyn till vinkelfrekvensen 𝜔. 

 

 𝜔 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 

 

(1.2) 

I ett 400Hz system blir den induktiva reaktansen åtta gånger så hög som i ett 50 Hz 

system enligt formeln för reaktans. 

 

 𝑋𝐿 = 𝑗𝜔𝐿 

 

(1.3) 

   

2.2 Strömförsörjnings system för flygfarkoster 
Det finns olika konstruktionslösningar för hur man formaterar om 230/400 V, 50 Hz till 

115/200 V, 400 Hz. Alla system är uppbygga med ungefär samma systemprincip så som 

visas i figur 1. Kraftaggregaten, även kallade GPU (Ground Power Unit) som man 

använder för att försörja flygfarkosterna med ström har en skenbar effekt omkring 60-

90kVA och levererar en nominell spänning på 115/200 V, 400 Hz. Den inkommande 

400 V, 50 Hz spänningen transformeras om till sex stycken spänningar som går in i en 

IGBT 12-pulslikriktare som skickar in den likriktade spänningen in i en DC/AC 

inverterare som genererar en trefasig 400Hz spänning. DC/AC inverteraren bygger på 

Space Vector Pulse Width Modulation (SV-PWM). Den genererade 400Hz spänningen 

går via en isoleringstransformator och därefter passerar spänningarna ett filter för att ta 

bort eventuella övertoner innan de levereras till kabelanslutningarna.  

I moderna system levereras strömmen till flygfarkosterna via en sjuledarkabel där tre 

faser (A, B, C) är uppdelade på sex stycken ledare, två ledare per fas. Neutralledaren är 

uppdelad i sju stycken ledare och belägen runt fasledarna. Tidigare har man använt sig 

av neutralledare som har legat i mitten av kabeln vilket ökade risken för kabelbrott 

samtidigt som fasledarnas längd ökade då de var spunna runtom neutralledaren. I vissa 

fall används fortfarande vanliga fyrledarsystem där man inte delar upp faserna. 
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Figure 1. Principskiss över kraftförsörjningsaggregat. AXA 2200 Compact 60-90kVA. (http://itwgse.com) 

 

Strömförsörjningsaggregaten kan delas in i två kategorier (figur 2). Fasta installationer 

och mobila kraftaggregat. I fasta installationer handlar det om 

strömförsörjningslösningar i hangarer, flygfält och liknande. Mobila kraftaggregat är 

utformade så att de enkelt kan transporteras och flyttas för att kunna användas i 

fältmiljöer. 

 

 
Figure 2. System indelning av GPU system. 

http://itwgse.com/
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Anledningen till att man bör dela in GPU-systemen i två kategorier beror främst på 

systemens olika jordning eller skyddsutjämningsystem. Vid fasta installationer kan 

skyddsutjämningsledarens utförande vara mycket varierande. Till exempel kan det gå 

från ett maskat jordnät, via taket och sedan fram till serviceplatsen för flygfarkosten 

eller ibland går den direkt från marken och kommer upp bredvid serviceplatsen. Men i 

mobila GPU-system utgår skyddsutjämnaren ofta från GPU-enhetens neutralpunkt 

vilket även är fallet i en del fasta installationer. 

 

2.3 Potentialutjämning 
Potentialutjämning är ett samlingsbegrepp för två olika typer av spänningsutjämning. 

Skyddsutjämning då potentialutjämning utförs av säkerhetsskäl och funktionsutjämning 

då potentialutjämning sker av andra skäl så som att säkerställa en funktion. [2] 

Problemet som den här rapporten behandlar med felströmmar använder sig av en 

skyddsutjämning då felströmmarna i utjämningsledaren ej påverkar funktionaliteten av 

flygfarkosterna och inte kan anses vara en funktionsutjämnare.  

 

Strömmen vill alltid ta den enklaste vägen, det vill säga den ledare som har lägst 

potential, minst impedans. I ett 400Hz system är det viktigt att analysera kablarnas 

induktans och kapacitans då deras bidrag till systemets totala potential ej bör försummas 

eftersom impedansen varierar med frekvensen enligt ekvation 1.2. I det här systemet, 

har skyddsutjämningsledaren en större area än neutralledaren, vilket leder till att 

neutralledarens impedans blir högre och strömmen vill gå genom skyddsutjämnaren. 

Genom att höja impedansen i systemet kan man i viss mån styra vart största delen av 

strömmen ska gå och även i det här fallet begränsa strömstyrkan. Dock så kan 

impedansskillnaden i moderna kablarna avsedda för matning av flygfarkoster 

försummas eftersom man i de kablarna delar upp neutralledaren på 7 stycken separata 

2.5mm2 ledare. På så vis undviker man ”skinn effect” och det bidrar med säkrare 

redundans i systemet. Dock så är det inte alltid 16mm2 används som skyddsutjämnare. 

Det ser olika ut beroende på systemet. Om det är en fast installation i till exempel en 

hangar kommer skyddsledaren förmodligen från en annan anslutning än just 

nollpunkten i kraftförsörjningsaggregatet med en annan ledarearea och eventuellt en 

lägre impedans än vad neutralledaren har.  

 

2.4 Potentialutjämnings och jordanslutningar av 

flygfarkoster 
På många anläggningar runt om i världen har man tidigare valt att inte använda sig av 

potentialutjämning för flygfarkoster på marknivå, men den ökande användningen av 

kraftelektronik i flygfarkoster ger upphov till mer komplexa felströmmar och 

övertonsstörningar vilket har lett till att det blir allt vanligare att man ansluter någon 

form av jordnings eller potentialutjämningsledare till flygfarkosterna. I en del moderna 

flygfarkoster använder man sig av ett femledarsystem, vilket är en effektiv lösning av 

problemet eftersom man inte får samma problem med felströmmar i TN-C-S system. 

Dock använder många flygfarkoster sig fortfarande av ett fyrledarsystem (TN-C). Därav 

uppstår första behovet av skyddsutjämning och man ansluter ofta en 

skyddsutjämningsledare mellan flygfarkostens chassi och en jord eller neutralpunkt. 

Skyddsledarens utförande finns i flera varianter och förslag på dess utförande 

specificeras framför allt i handboken MIL-STD-274A HDBK [3] som är ett hjälpmedel 

för att tolka standard MIL-STD-704F. [4] 



6 
 

 
 

Figure 3. Exempel på skyddsjordsanslutningar till flygfarkost, från MIL-HDBK -274A. 

 

Skyddsutjämnaren är inte bara till för att skydda mot felströmmar skapade av den 

komplexa lasten, den används även för att skydda mot gnistbildning på grund av statisk 

elektricitet. Mer om gnistbildning och statisk elektricitet behandlas i kapitel 2.5.  

Skyddsutjämningsledaren ansluts mellan flygfarkosten och en jordningspunkt i 

anläggningen. Jordningssystemen är många och finns i flera olika utformningar. Det kan 

röra sig om maskat jordnät, en neutralpunkt i en transformator eller till exempel en 

isolerad neutralpunkt. 

 

2.5 Felströmmar varför man bör skyddsutjämna 

flygfarkoster 
På grund av olinjära och komplexa laster utvecklas intermittenta felströmmar som yttrar 

sig i skyddsutjämningsledaren som är ansluten till flygfarkosterna. Felströmmarnas 

uppkomst kan bero på övertoner som skapar läckströmmar i systemet men även en dålig 

fasanslutning till flygfarkosten kan skapa en farlig felström. Skyddsjordningens uppgift 

är att skydda mot felströmmarna men då strömmarnas amplitud har mätts uppemot 20 

ampere i vissa fall, vilket kan orsaka skador på både personal och utrustning är den här 

rapportens primära mål är att begränsa och i högsta möjliga mån förhindra att 

felströmmarna går via skyddsjordsledaren istället för neutralledaren 

Oönskade spänningar och strömmar uppstår inte bara utifrån flygfarkostens 

strömförsörjningsystem, det förekommer även, statiska och kraft – strömmar.  I följande 

avsnitt presenteras några exempel på sådana felströmmar. 

Inom kategorin statiska strömmar finns det tre olika sätt som statiska strömmar kan 

uppstå på. Friktionselektriskt, då påverkan från väder och vinds friktion skapar statisk 

laddning i flygfarkosten. En hovrande helikopter kan ha laddningar uppemot 1200V. 

Statiskt inducerad laddning. När en flygfarkost står parkerad på marken utanför en 

hangar och ett högt laddat åskmoln som täcker en stor area långsamt rör sig över 

området kommer åskmolnets negativa laddning att attrahera positiv laddning från jorden 

via däcken och upp i flygfarkosten. (figur.4) Potentialskillnaden mellan flygfarkosten 

och marken kan bli så stor som 60kV. [3] 
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Figure 4.bild  från MIL-HDBK-247A 

För att beräkna potential energin som kan uppstå i flygplanskroppen kan följande 

ekvation (2.1) och exempel användas från ett värsta fall scenario då en urladdning sker 

via en person så som visat i figur 4. 

 

 
𝑈 =

1

2
× 𝐶 × 𝑉2 

 

(2.1) 

 

𝑈 =
1

2
∗ 0.005µ𝐹 ∗ (60𝑘𝑉)2 = 9𝐽 

 

C= flygplanets kapacitans till jord [Farad] 

V=potentialskillnaden mellan flygplanen och jord. [Volt] 

U= Energi, [Joule] 

9 Joule är en direkt potentiellt farlig laddning. För att undersöka risken ytterligare kan 

man undersöka tiden det tar för potentialen att återgå till en säker nivå (30VAC) med 

följande ekvation (2.2). 

 
𝑡 = 𝑅 × 𝐶 × 𝑙𝑛 (

𝐸𝑖

𝐸𝑠
) 

(2.2) 

 

t = tiden det tar att nå säker potential nivå ES. 

R=Flygfarkostens totala resistans till jord, (via däcken.) 

C=flygfarkostens kapacitans till jord. 

Ei=Flygfarkostens energinivå (potential). 

ES=Säker energinivå. 

𝑡 = 40𝑀Ω × 0.005µ𝐹 × 𝑙𝑛 (
60𝑘𝑉

30𝑉
) = 1.52𝑠 

 

1.52 sekunder är för en urladdning på 9 Joule farlig då hjärtflimmer kan uppstå redan 

efter 0.2 sekunder. [5]  

Friktionsskapad elektricitet kan även uppstå i en persons kläder. Potentialer uppemot 

27kV har teoretiskt beräknats fram, vilket är tillräckligt för att skapa en ljusbåge som 

kan antända bensingaser 
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Inom kategorin kraftströmmar ingår felströmmar som kan orsakas på grund av fel i 

strömtillförseln, så som ledaravbrott i neutralledaren eller fas till jordfel, vilket är det 

farligaste typen av fel då flygfarkostens chassi kan få en spänning på 115V AC. 

Därefter kommer strömmar orsakade av blixtnedslag som kan vara uppemot 100MV 

med en ström på 650kA, I det senare fallet klarar inte en jordanslutning att skydda mot 

den starka strömmen. En jordanslutning kan dock potentialutjämna strömmen innan 

ledaren brinner av. [3] 

 

2.6 Begränsning av felsströmmen i skyddsutjämningsledaren 
Med hjälp av en Impedans ansluten mellan nollpunkt och skyddsjordsledare går det att 

begränsa felströmmarna enligt Ohms lag, genom att göra det uppnås ett säkrare system. 

Impedansen som tillförs har i tidigare utförande refererats till som Z-impedans. 

 

2.6.1 Z-impedansens bakgrund och användning 
Följande kapitel är baserat på information som framkommit under litteraturstudien och 

baseras framför allt på rapporter från FMV och samtal med personer med erfarenhet 

inom området på Saab GSE i Östersund. Kapitlet ger inte en fullständig historik av Z-

impedans användning men är av vikt för att förstå varför man använt det som lösning 

och varför man i vissa aggregat har slutat använda det.  

Z-impedansen har använts i kraftaggregatslösningar sedan 70-talet och installerades från 

början i generatoraggregat som användes inom lantbruk. Dessa aggregat skulle vara 

kapabla till att försörja enskilda objekt och lantbrukets driftsbyggnader vid behov. 

Aktuell myndighet vid tillfället skapade då en systemlösning vilket innebar att man 

tillförde en Z-impedans på minst 3.8k Ohm inkopplad mellan generatoraggregatets 

nollpunkt och systemets jordpunkt. Dess huvudsyfte har varit att begränsa 

jordfelsströmmarna i potentialutjämnare och skyddsjordsledare till ofarliga nivåer. 

Lösningen blev accepterad av alla parter i branschen och blev normgivande för 

kommande konstruktioner i Sverige. När Sverige senare anpassade sig till marknaden i 

Europa försvann texten om Z-impedans ur ELSÄK-FS 1994:7 samt från de 

efterföljande föreskrifterna. Z-impedansen är en svensk konstruktionslösning för 

svenska behov och andra länder ute på kontinenten förstod därför inte tillämpningen av 

Z-impedansen. I länder utanför Sverige har det aldrig funnits ett krav på användning av 

Z-impedans då man förutsatt att det alltid funnits ett systemjordtag med låg och 

oförändlig resistans. Det kan vara en av huvudorsakerna till att Z-impedansen inte 

längre används i samma utsträckning inom kraftaggregat. FMVs rapport om Z-

impedans tillägger även att generatoraggregat kan försörja på TN-S och TN-C system 

utan krav på Z impedans genom användning av stumförbindelse mellan nollpunkt och 

potentialutjämnare med motiveringen att om ingen Z-impedans finns kommer strömmen 

att fördela sig cirka 50% mellan skyddsledare och neutralledare och jordfelsbrytaren 

kommer därför att känna av strömmen och lösa ut. [6]  

Z-impedansen fanns länge med i den svenska elstandarden för generatoraggregat men 

skrevs bort från handbok 447 [7]. Anledningen till att man tog bort den ur standarden 

var att man istället ställer krav på den matade anläggningens skydd mot överströmmar.  
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2.6.2 Storlek på Z-impedansen i mobila aggregat. 
Jordfelsströmmarna begränsas till 20mA för att lämna utrymme för felströmmar 

skapade av inkommande kraftförsörjningsfilter som kan öka succesivt med slitage på 

filtret. Beräkningar för storleken på Z impedansen fås från Ohms lag då man beräknar 

utifrån ett värsta scenario perspektiv och utifrån huvudspänningen 200V. 

 

 
𝑈 = 𝑍 ∗ 𝐼 → 𝑍 =

𝑈

𝐼
 

 

(2.3) 

𝑍 =
200𝑉

20𝑚𝐴
= 10,000 Ω 

 

Då standard MIL-274A [3] anger att det inte får förekomma mer än 10k ohm i ett 

potentialutjämningsystem väljs en impedans som lämnar utrymme för 

potentialutjämningskabelns impedans men samtidigt begränsar strömmen tillräckligt. I 

beräkningsexemplet anges huvudspänningen 200 V Det är dock inte ett realistiskt 

exempel. Baserat på de tidigare mätningar och framarbetade materialet inom 50Hz 

systemen som har utförts av FMV. Har man observerat att spänningen är mycket låg 

och aldrig överstiger hälften av fasspänningen. Något som understryks av personal som 

har arbetat med mätningar av felströmmarna i skyddsutjämningsledaren är att de 

spänningar som uppstår är mycket låga och det förekommer aldrig spänningar över 

100V. Om man använder halva fasspänningen istället för huvudspänningen i ekvationen 

för att beräkna en impedans som begränsar felströmmarna till 20mA, ges ett impedans 

värde som minst måste vara 2875 Ω enligt ekvation (2.3) 

 

𝑍 =
115𝑉/2

20𝑚𝐴
= 2875 Ω 

 

 

Eftersom de uppmätta spänningarna i potentialutjämnaren ej överstiger fasspänningen i 

ledarna förslås det att man använder en impedans på 8.2kOhm vilket skulle innebära att 

felströmmen begränsas till 14mA enligt ekvation 2.3.  

Vid användning av GPU-system med en inbyggd jordfelsövervakning bör hänsyn tas 

vid design av Z-impedansen så att jordfelsströmmen blir dubbelt så stor som 

jordfelsbrytarens utlösningsström. Till exempel för jordfelsbrytare med utlösningsström 

30 mA bör impedansen begränsa strömmen till 60 mA. Vid fasspänning på 115 V fås då 

ett impedansvärde på cirka 2000 ohm. 

 

2.6.3 Potentialutjämningstider med Z-impedans efter flygning 
En säkerhetsfaktor att ta hänsyn till är tiden det tar för flygfarkosten att 

potentialutjämnas då man har lagt till en Z-impedans på potentialutjämnaren och 

anslutit den till flygfarkosten. Med hjälp av exemplet då en flygfarkost har stått 

parkerad utanför hangaren och har blivit statiskt inducerad laddat på grund av ett 

passerande oväder och har uppnått en potentialskillnad på 60kV mellan flygplanskropp 

och jord kan man beräkna utjämningstiden med ekvation (2.2) 

 

𝑡 = 𝑅 × 𝐶 × 𝑙𝑛 (
𝐸𝑖

𝐸𝑠
) = 10𝑘Ω × 0.005µ𝐹 × 𝑙𝑛 (

60𝑘𝑉

30𝑉
) 

𝑡 = 0.38𝑚𝑠 
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För flygplanet tar det alltså 0.38 ms att potentialutjämnas till en säker beröringsnivå 

(30V AC), efter att man har infört Z impedans, vilket inte utgör någon risk för 

personskador. I tabell presenteras olika värden på potentialutjämningstiden för olika 

värden på Z-impedansen och grafen i figur 5 visar potentialutjämningstiden som en 

funktion av impedansens storlek. 

 
Tabell 1. Potentialutjämningstid beroende på Z-impedansens storlek. 

Z-impedans värde [Ω] Potentialutjämningstid [ms] 

6800 0.26 ms 

8200 0.31 ms 

10000 0.38 ms 

 

 
Figure 5. Potentialutjämningstid som en funktion av Z-impedansen storlek. 

 

2.6.4 Z-impedans i fasta installationer 
I fasta installationer där jordfelsbrytare används i systemet måste man ta hänsyn till 

dessa i designen av Z-impedansen. I fasta installationer används ibland ofta TT-

jordningssystem då både GPU och skyddsjord är jordade i skilda punkter samt IT-

jordningssystem då jordtaget och potentialutjämningsledaren ansluts till en byggnads 

jordnät i en punkt som är fysiskt skild från kraftaggregats position och neutralpunkten i 

GPU-enheten är isolerad. I många fall används jordfelsbrytare i systemen och då måste 

utformningen av Z-impedansen ta hänsyn till dessa så att inte felströmmarna i systemet 

begränsas så pass mycket att inte dessa löser ut vid felströmmar. Vanligtvis används 

jordfelsbrytare i olika skyddssteg 30mA, 60mA upp till 300mA. I de system som 

använder jordfelsbrytare uppemot 60mA bör Z-impedansen ha ett lägre värde för att inte 

begränsa strömmen så mycket att jordfelsbrytaren inte löser ut. Rekommenderade 

värden enligt ska anpassas så att felströmmen ej blir lägre än två gånger systemets 

högsta märkströmsvärde på jordfelsbrytare. Genom att placera Z-impedansen så att den 

inte påverkar annan utrustning i anläggningen kan man uppnå önskad effekt utan att 

störa andra elektriska skyddsanordningar och felströmmen kan begränsas med önskad 

resistans. [7] 

  

2.6.5 Placering av Z-impedansen 
Z-impedansen måste placeras ut någonstans på potentialutjämningsledaren. Förslagsvis 

är det lämpligast att installera det mellan neutralpunkten i kraftaggregatet och 

potentialutjämningsledaren. Det är en lösning som passar bäst i mobila 

kraftförsörjningsaggregat. I fasta installationer används ibland en 

potentialutjämningsledare som har en fysisk utgångspunkt som ligger långt ifrån 

kraftförsörjningsaggregatet vilket försvårar implementeringen av Z-impedans. Det är 
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viktigt att studera skyddsutjämnings anslutningens utformning i varje enskilt fall för att 

hitta en lämplig punkt för inkoppling av impedansen. 

I de mobila kraftaggregaten är skyddsutjämnare och generatorns nollpunkt oftast 

anslutna till en skena figur 5. Lämpligast vore att sära på anslutningen mellan 

skyddsutjämnare och nollpunktsskenan för att sedan ansluta Z-impedansen mellan 

nollpunktsskenan och potentialutjämningsledaren. I moderna aggregat är nolledare och 

skyddsledare anslutna till varandra via en kabel som man enkelt kan sära på vilket gör 

installationen av Z-impedansen enklare. 

I fasta installationer då en separat skyddsledare är framdragen är det en lämplig lösning 

att placera Z-impedansen i anslutningspunkten mellan skyddsutjämningsledaren och 

jordnätet. Anledningen till det är att man vill minimera påverkan av annan elektronisk 

utrustning ansluten med jordfelsövervakning till jordnätet genom att installera 

impedansen så nära flygfarkosten som möjligt. 

 

 
Figure 6. Systemskiss AXA2400 GPU-enhet. 

 

2.6.6 Mätning av strömmar i faserna A, B, C och neutralledaren 
För att detektera felströmmar i systemet kan Kirchoffs första lag användas ekvation 2.4. 

Den innebär att summan av alla strömmar som flyter till en nod är densamma som 

strömmarna som flyter från noden.  

 

 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 = 𝐼𝑛 

 

(2.4) 

 

När kraftmatningssystemet är i drift ska summan av fasströmmarna vara lika stor som 

strömmen som går tillbaka i neutralledaren. Om summan är avvikande indikerar det att 

det någonstans i systemet finns en läckström. Det är möjligt att endast mäta strömmen i 

potentialutjämningsledaren, men genom att mäta felströmmen i samtliga ledare och 

använda Kirchoffs första lag uppnås ett säkrare resultat. 
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En lämplig metod för att mäta strömmarna är att använda strömtransformatorer som 

mäter ström med hjälp av halleffekten. Ett problem som uppstår är att få en noggrann 

mätning inom strömintervallet 10mA till 100A. Det kan lösas genom att använda dubbla 

strömtransformator, en som mäter strömmar inom 10mA och en som mäter strömmar 

upp till 100A och programmera styrenheten att avgöra vilken som man ska lita på.  

Figur 6 visar en systemskiss över en AXA 2400 GPU. Systemskissen visar hur de flesta 

GPU-enheter är uppbyggda och hur 230V 50 Hz spänningen omformateras till 115V 

400Hz. Några viktiga komponenter i skissen är isolerings transformator T2, kontaktor 

Q2, samt neutralpunkten som är utritad under utgången för 400 Hz spänningarna (övre 

högra hörnet). 

En effektiv lösning för mätning av strömmarna vore använda sig av redan befintliga 

strömtransformatorer. I de flesta kraftförsörjningsaggregat mäts strömmen mellan 

DC/AC inverteringsmodulerna och en sekundär isoleringstransformator T2 (figur 6). 

Genom att använda data från de mätningarna skulle man spara in resurser eftersom det 

vore överflödigt att lägga till fler mättransformatorer.  Metoden kräver dock kunskap 

om vilken typ av strömtransformator som används och vilken sekundärspänning som 

den levererar i förhållande till strömmens storlek. 

Placering av mikroprocessor och mätutrustning måste bedömas utifrån typen av 

kraftförsörjning som används i systemet. I de fall det finns plats i GPU-enheten, bör 

man placera ut enheterna på lämpliga ställen där fas och neutralledare är blottade. I 

AXA2400 aggregat placeras strömtransformatorer lämpligast mellan DC/AC modulen 

och sekundärtransformatorn, där man kommer åt ledare A, B och C. 

Strömtransformatorn för neutralledaren installeras i högsta möjliga mån vid 

neutralledarens ingång i GPU enheten. Om det inte finns plats för montering av 

strömtransformatorer bör man använda sig av en större strömtransformator som 

appliceras i utgången för A, B, C och N ledarna och därmed omsluter samtliga ledare. 

 

2.6.7 Mätning av spänningar 
Med hjälp av spänningstransformatorer anslutna till ledningarna A, B, C och N efter 

isoleringstransformatorns sekundärsida (ofta refererad till som T2 eller output 

transformer) är det möjligt att mäta spänningarna på ett effektivt sätt. 

Spänningarna mäts redan i de flesta kraftförsörjningsaggregat. Individuell undersökning 

av det aktuella aggregatet kan fastslå huruvida det är möjligt att använda sig av de redan 

befintliga spänningsmätningarna i GPU enheterna. 

 

2.6.8 Mätning av resistans 
Kontinuerlig mätning av resistans i en krets som har spänning tillkopplat ger ett 

missvisande resultat på kretsens impedans och risken för att överlasta 

mätningsutrustningen är stora. Med med hjälp av spännings och strömmätning är det 

möjligt att programmera PLC eller mikroprocessorn till att beräkna kretsens resistans 

enligt Ohms lag ekvation 2.3. Genom att mäta resistansen över Z-impedansen möjligör 

man för PLC eller mikroprocessorn att avgöra ifall man har en bra anslutning av 

skyddsutjämningsledaren eller inte. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att 

skyddsutjämningsledaren är ansluten mellan neutralpunkten i GPUn och flygfarkosten. 
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2.7 Standarder 
Det finns fyra standarder som problemlösningarna måste hålla sig till. Tre stycken 

standarder som är inriktade på kraftförsörjningsystemen för flygfarkoster samt 

standarden för de svenska elinstallations reglerna. Här klargörs vad de olika 

standarderna sätter upp för förhållningsregler och vad de handlar om, framför allt lyfts 

fakta och begränsningar kring jordnings och potentialutjämningssystemen fram då de är 

mest relevant för problemställningen som den här rapporten behandlar.  

 

- ISO 1540 [7] 

En internationellstandard som begränsar sig till att behandla flygfarkoster och 

GPU-system med en nominell spänning om 14, 28 och 42 V D.C, enfas 26 V A.C, 

400 Hz enfas och trefas spänningar på 115/200 V rms a.c samt 230/400 V rms, 

400Hz. 

 

- 10.3.6 ”Systems with potential modulating current loads require specific system 

analysis to determine if they comply with the recommended limits”. – Det innebär 

att i system där impedanser används för potentialutjämning och strömbegränsning 

kräver specifik analys för att avgöra om det påverkar spänningsmoduleringen så att 

det inte håller ramarna för spänningen och strömmens karaktäristik. 

 

- ISO 6858 [8] 

Internationell standard som behandlar flygfarkosters strömförsörjningssystem.  

 

- AC-spänningen ska bestå av tre faser och en neutralledare med en 

nominellspänning på 115/200V och med en nominell frekvens på 400Hz. Vidare 

ska neutralledaren anslutas till transformatorns neutralpunkt. Ett skyddssystem ska 

koppla ifrån anläggningen från flygfarkosten ifall returströmmen överstiger 5% av 

anläggningens nominala strömförbrukning. 

 

- MIL STD 704F [3] 

Militär standard framtagen av Departmend of Defense för att fastställa krav och 

egenskaper på strömförsörjningen från ingångsterminaler till flygfarkoster. Till 

hjälp att för att tolka den här standarden har en handbok som Departement of 

Defense har tagit fram för att underlätta tolkningen av standarden använts. [4]  

- 5.4.1 Alla kraft elektroniska ingående anslutningar inkluderat växelspänningens 

neutralkabel och negativa likströms kopplingen, ska alla vara elektrisk isolerade 

från farkostens chassijordning. Utrustningens chassi skall ej användas för retur av 

elektrisk energi. 

- Enligt handbok MIL274A får man använda sig av en impedans upp till 10,000 ohm 

i ett potentialutjämningssystem.  

 

SS 4364000 Elinstallationsreglerna [9] 

- 543.7 Förstärkta skyddsledare då skyddsledarströmmen överstiger 10 mA.  

”För strömförbrukande material som är avsedd för fastanslutning och har 

skyddsledarström som överstiger 10mA och har en anslutningsklämma till för 
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skyddsjordsledare ska skyddsledaren ha en ledararea som är minst 10 mm2
 Cu eller 

16mm2 Al efter hela sin längd.” 

- Potentialutjämningsledaren ska betraktas som en skyddsutjämningsledare enligt 

kapitel 543. 

2.8 Tidigare utförda arbeten 
Det är svårt att hitta studier kring felströmmar vid 400Hz matning för flygfarkoster. 

FMV (försvarets material verk) har gjort liknande utredningar där man utvecklat en 

designregel för generatoraggregat i fältanläggningar och 50Hz system. [6] I den 

rapporten går en del av arbetet att relatera till problemställningen i den här rapporten, 

men i FMV rapporten som jag har tagit del av tas ingen hänsyn till 400Hz 

kraftförsörjningssystemen. 

 

2.9 Skydd mot avbrott i neutralledare 
Även om det går läckströmmar i skyddsutjämnaren kommer det att gå en ström i 

neutralledaren. Med hjälp av strömtransformator kopplad till en PLC är det möjligt att 

mäta strömmen som går i neutralledaren kontinuerligt. Strömtransformatorn läser av 

strömmen som flyter igenom neutralledaren och ifall det sjunker under ett förbestämt 

tröskelvärde indikerar systemet att det har uppstått ett avbrott i neutralledaren och om så 

önskas kan strömtillförseln brytas via brytare Q2 figur(6). 

 

En alternativ metod är att använda en av de 12 x 1mm2 ledarna som finns i 

strömförsörjningskabeln och ansluta den till neutralledaren i anslutningshandsken och 

injicera en liten ström som kontinuerligt mäts med en PLC eller mikroprocessor. 

Strömmens storlek avgörs av en resistans som placeras på anslutningen till 1mm2 

ledarna. På grund av redundans bör man använda så många av 1mm2 ledarna som 

möjligt eftersom de lättare kan drabbas av avbrott. Nackdelar med denna lösning är att 

man ej kan detektera anslutningsavbrott som sker i handsken. Ett fel som kan uppstå i är 

att fukt bidrar till oxidationsbildning i handsken och man får dålig kontakt i 

anslutningarna. [4] Risken för ett ledaravbrott i 1mm2 kablarna är stor eftersom de har 

så liten tvärsnittsarea. Vilket i det fallet skulle indikerar ett falskt avbrott i neutralledare. 

Om denna lösning implementeras bör man använda så många av de 12, 1mm2 som 

möjligt för att säkerställa redundans 

Istället för att använda sig av en av de tolv 1mm2 ledarna kan man skicka en 

högfrekvent signalström i en av fasledarna till neutral ledaren. Det är då av vikt att man 

använder sig av dioder eller filter för att förhindra att strömmar går bakvägen i systemet 

och skadar 12V transformatorn eller mikroprocessorn som skickar spänningen i 

systemet. Nackdelar med att använda sig av denna lösningen är de extra 

komponenternas fysiska storlek och kostnaderna för att förhindra att 400Hz strömmarna 

når högfrekvens komponenterna.  

 

2.9.1 PLC/Mikroprocessorn  
En PLC eller mikroprocessor som kan hantera mätresultaten och styra brytning av 

kretsen samt hantera varning för felströmmarna krävs för att bygga upp ett 

skyddssystem mor felströmmar och avbrott i neutralledare. Vid val av PLC eller 

Mikroprocessor är funktionalitet och säkerhet de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till. 

Kraven som ställs för en PLC/mikroprocessor är följande: 

 

- Klara av att läsa av spänningar med olika spänningsnivåer. 
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-  Den kräver minst två ingångar, beroende på vilken typ av 

strömmätningskonfiguration man vill tillämpa. 

- Minst ha två utgångar. En för att styra brytning av kretsen och en för att styra en 

varningssignal för felströmmar. 

- Utföra enklare beräkningar och uppgifter snabbt. 

En lösning med ett PLC-system kan vara att föredra framför en mikroprocessor, om 

PLC hårdvaran redan är CE märkt, uppgifterna är tillräckligt enkla och en PLC är bättre 

lämpad för den specifika typen av industriellt bruk. 

Strömförsörjningen för mikroprocessorn kan dras från processormodulen i GPU-

enheterna där det oftast finns att tillgå spänningar om 5, 12 och 17 V DC. Innan ett sånt 

beslut fattas bör man överväga att installera en separat enfas transformator för 

konvertering ned till 12 VAC och därefter likrikta den till en spänning som passar 

mikroprocessorn. Fördelen med att installera en separat transformator är möjligheten att 

använda 12 VAC transformatorspänningen till att övervaka avbrott i neutralledaren. 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs metoderna som har använts för att skapa de olika 

lösningförslagen till problemställningen. 

 

3.1 Litteraturstudie 
Under projektarbetets gång genomfördes litteraturstudier inom ämnena 

potentialutjämning och 400Hz systemet. För hitta information om regler och 

förhållningsätt inom potentialutjämning användes svenska standarder och kursmaterial 

från utbildningen i form av föreläsningar av Math Bollen på Luleås Tekniska 

Universitet. Information om 400Hz.systemet har mestadels tagits från internationella 

och militära standarder. Konkreta fakta om problemen med felströmmar inom 

flygfarkoster på marknivå finns det mycket lite information att tillgå. Ritningar och 

kretsscheman för olika kraftaggregat studerades bland annat AXA 2200/2400 serien och 

Hitzinger S-power. Litteraturstudie i hur man ska definiera potentialutjämningsledaren 

enligt svenska standarder genomfördes. Då undersöktes huruvida man bör räkna ledaren 

som en skyddsjordsledare, funktionsjordningsledare eller en skyddsutjämningsledare. 

Det utfördes även litteraturstudier i användandet av Z-impedans inom äldre GPU system 

där ritningar över tillexempel kraftaggregatbil M037 studerades. Diskussioner om 

varför man slutade med Z-impedans hölls med personer som har erfarenhet inom 

området. Standarder för generatoraggregat publicerade innan 2014 granskades även, då 

användningen av Z-impedans fortfarande fanns inskriven i SEK generator standarderna. 

 

3.2 Befintlig utrustning på marknaden 
En undersökning utfördes för att ta reda på ifall det finns några befintliga lösningar på 

marknaden för liknande problem. Undersökningen utfördes med hjälp av sökningar på 

internet och med kontakt med aktuella företag specialiserade på den här typen av teknik. 

 

3.3 Studiebesök 
Under projekttiden utfördes även ett studiebesök i en av Saabs servicehangarer på F4 

belägen på Frösön, Jämtlands län. Syftet med studiebesöket var att skapa en 

verklighetsuppfattning om hur det ser ut på de fysiska platserna. Även att få studera hur 

kraftförsörjning och jordnings system kan vara utformade. I det här fallet var det en fast 

belägen hangar där man utför service av helikoptrar. 
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4 Resultat 
I den här delen presenteras resultaten som arbetats fram utifrån metoden. I avsnitt 4.6 

presenteras två systemskisser över skyddssystem som anses lämpliga att installera i 

befintliga GPU-enheter där skyddsutjämnare och GPU utgår från samma neutralpunkt.  

 

4.1 Befintliga lösningar på marknaden 
Sökningarna efter tillgängliga lösningar på marknaden visar att för det specifika 

problemet finns det inga existerande helhets lösningar. En del GPU-producenter till 

exempel ITW GSE [10] och Hitzinger [11] erbjuder övervakning av neutralledare men 

tillverkarna själva avråder från den funktionen eftersom riskerna för falska 

neutralledaravbrott är stora. 

 
Figure 7. skiss för övervakningssystem av neutralledare, AXA 2200 GPU 

Ett intressant företag som arbetar med jordfelsövervakning i Sverige är Beving 

Elektronik AB. De erbjuder jordfelsövervakningslösningar inom sjukhusmiljö. Deras 

lösningar är uppbyggda på liknande sätt så som förslås i denna rapport och klarar av att 

mäta strömmar med hög precision i 400Hz system. De begränsas dock av att systemen 

endast klarar av att mäta strömmar upp till 32A. 
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4.2 Begränsning av felströmmar i mobila kraftaggregat 
Genom att ansluta en impedans på skyddsutjämningsledaren begränsas felströmmarna. 

Då det finns många olika former av mobila GPU-system med olika utformning krävs en 

individuell utredning av anläggningen för att ta reda på var Z-impedansen bör anslutas. I 

system där skyddsutjämnarledaren utgår från kraftaggregatet är det lämpligast att 

placera Z-impedansen mellan skruvplinten till transformatorns nollpunktskena och 

skyddsutjämningsledaren enligt figur7.  

 

 
Figure 8. Exempel på anslutning av Z-impedans i ett system där skyddsutjämnaren utgår från ett isolerat 

kraftaggregat. 

 

Rekommenderad storlek på Z-impedansen i ett mobilt kraftaggregat med det här 

utförandet till exempel AXA 2400 bör väljas till 8.2k ohm. Då begränsa felströmmarna 

till cirka 14mA.  

 

4.3 Begränsning av felströmmar i fasta installationer 
I fasta installationer så som hangarer bör en bedömning av skyddsutjämningssystemets 

uppbyggnad göras. Utifrån den bedömningen kan en lämplig punkt för anslutningen av 

Z-impedansen bestämmas. Som visat tidigare i rapporten (kapitel 2.6.5) skulle en sådan 

punkt möjligen vara i anslutning till kabelvindan för skyddsutjämnaren eller där 

skyddsutjämning ansluts till anläggningens jordnät. 

För fasta installationer kan en lämplig lösning vara att använda en relästyrd anslutning 

av Z-impedansen som styrs av felströmmens storlek. I figur 10 visas en enkel skiss över 

hur en sådan krets kan vara utförd. Då strömmen i skyddsutjämnaren överstiger ett 

förinställt tröskelvärde öppnas relät. Strömmen tvingas gå igenom Z-impedansen och 

därmed begränsas. Förslagsvis bör Z-impedansen kopplas in då strömmen överstiger 

30mA för att skydda mot personskador. Fördelen med en sådan lösning är att det vid 

normaldrift inte finns extra resistans på skyddsutjämnaren. Den kan då utföra sin 

uppgift och skydda mot lägre strömmar utan att begränsa dem. Lösningen ger ett bättre 

personskydd då strömgenomgång från person till jord är en risk. Det går därför att 

erbjuda en enkel produkt som kan levereras i en anslutningslåda och som senare ansluts 
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på lämpligt ställe. Nackdelen med denna metod är det mekaniska slitage som uppstår 

varje gång kontaktorn som bryter kretsen slår till. 

 
Figure 9. Relästyrd inkoppling av Z-impedans 

Enigt beräkningarna i kapitel 2.6 blir rekommenderade värden för Z-impedansen 1900-

8200 Ohm. Ju högre värde på Z-impedansen desto högre begränsningar av den 

maximala felströmmen men samtidigt bidrar ett högre värde på Z-impedansen till en 

högre potentialskillnad i systemet. 

Om man föredrar så är det möjligt med en liknande lösning men byta ut strömrelät mot 

en strömtransformator kopplad till en PLC eller mikroprocessor ansluten till en brytare. 

Det är en lösning som kan erbjuda mer avancerade möjligheter och funktioner för 

framtida arbeten. Vid användning av mikroprocessor underlättas inställningar och 

utförandet av varselsystem, med uppgift att varna för felströmmarna. 
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4.4 Övervakningssystem 
Övervakningssystemet för både fasta och mobila installationer måste ske i anslutning 

till GPU-enheten. Beroende på vad det är för typ av GPU kan ett lämpligt system 

anslutas vid utmatningen av GPU-enhetens 400Hz sida. Detta jan ske genom att 

antingen koppla in strömtransformatorer på lämpliga platser i GPU-enheten enligt 

kapitel 2.6.6 eller använda en större strömtransformator för att mäta strömmarna i alla 

faser samt neutralledaren på en och samma gång. Det senare alternativet öppnar upp ett 

förslag om en anslutningslåda som vore möjligt att applicera på GPU aggregatets utsida. 

Dock anses arbetet med att ta fram en prototyp låda för omfattande för att få plats i detta 

arbetet och därför redovisas endast en systemskiss och funktionsbeskrivning på hur det 

tänkta övervakning och varningssystemet är uppbyggt och fungerar.  

 
Figure 10. Systemskiss varnings och skyddssystem mot neutralledaravbrott. 

 PLC/Mikroprocessorn förses med en matningsspänning som kan variera mellan 5 och 

24 VDC. Storleken på den matande spänningen är av mindre betydelse då de flesta 

mikroprocessorer har en inbyggd spänningsregulator på inmatningsporten som reglerar 

matningsspänningen till en lämplig nivå. 

Strömmarna i faserna A, B och C samt i N-ledaren mäts med strömtransformatorer 

LA306-S från LEM. Enligt figur 11 genererar de en spänning som läses av i 

mikroprocessorn och ett RMS värde beräknas varje sekund. Om RMS-värdet överstiger 

ett förbestämt värde aktiveras mikroprocessorns utgång för varningslampan som 

indikerar att det går felströmmar i kretsen. Om någon utav strömmarna i fasledarna eller 

neutraledaren skulle sjunka under 1 Ampere vilket motsvarar en spänning om 0.5mV 

aktiverar mikroprocessorn Q2, I/O utgången som bryter 400Hz spänningen.  
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Det går att välja en enklare variant av övervakning och varningssystem där det endast 

installeras en strömtransformator som mäter strömmen i neutralledaren enligt figur 12. 

PLC/mikroprocessorn bryter kretsen när strömmen i neutralledaren närmar sig noll. 

Man kan dra slutsatsen att det alltid kommer att flyta en ström i neutralledaren enligt 

ekvation 2.4 eftersom lasterna som dagens flygfarkoster producerar är långt ifrån 

balanserade. En varningsindikation som indikerar för neutralledaravbrott installeras på 

lämpligt ställe för en varselpanel som tänds då strömmen blir för låg eller obefintlig. 

Det är dock av särskild vikt att samtliga sju av neutralledarens ledare dras genom 

strömtransformatorn för att säkerställa att man mäter hela strömmen som blir fördelad 

över de sju ledarna. 

 

 
Figure 11. Systemskiss enklare variant av neutralledareövervakning och varningssystem. 

I de system då man har anslutit en Z-impedans mellan transformatorns neutralpunkt och 

skyddsutjämningsledare kan man genom att mäta resistansen över impedansen (figur 

13) avgöra huruvida skyddsutjämningsledaren är korrekt ansluten eller ej. Då 

skyddsutjämnaren inte är ansluten kommer resistansen att mätas till det valda värdet för 

Z-impedansen. När man ansluter skyddsutjämnaren bildas en parallellkoppling som 

kommer att sänka den uppmätta impedansen.

 
Figure 12. Resistansmätning av kretsen. för att fastslå skyddsutjämnarens anslutning 
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4.5 Resultat av litteraturstudie 
De olika standarderna som berör lösningen omfattar följande begränsningar rörande 

strömbegränsningen i potentialutjämningsystemet. 

Standarder 

- Enligt SS-EN4364000 ska potentialutjämningsledaren betraktas som en 

skyddsutjämningsledare. 

- Inga hänvisningar huruvida man får ansluta en impedans på ledaren i skyddssyfte 

nämns. Så länge som ledarens area är minst 10mm2 CU eller 16mm2Al enligt 

avsnitt 543.7. Resultatet baseras på tolkningar utifrån SEK handbok 444 och SEK 

handbok 449.   

- Enligt standarden MIL-STD-704F får en potentialutjämningsledare mellan 

flygfarkostenskropp och jordpunkt ej ha en resistans högre än 10,000 Ohm 

- Inga hänvisningar anges i några av standarderna hur många mA som får flöda i ett 

potentialutjämningsystem, men det ska inte förväntas flyta någon ström i 

skyddsjordsledaren. 

 

Då krav började ställas på den matade anläggningen och femledarsystemen började 

användas mer frekvent togs Z-impedansen bort från generatoraggregatsstandarderna 

2014. 

 

4.6 Rekommenderat skyddssystem 
Här presenteras en kombination av de olika dellösningarna som anses erbjuda den 

enklaste och bästa lösningen i ett kraftförsörjningsystem som använder sig av mobila 

kraftaggregat eller kraftaggregat där skyddsutjämnaren utgår från GPU enheten. 

Lösningarna ger begränsning av både felströmmarna i skyddsutjämningsledaren och 

skydd mot avbrott i neutralledaren. 
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4.6.1 Rekommenderat skyddssystem 1 

 
Figure 13. Systemskiss över ett skyddssystem i GPU där skyddsutjämnare och neutralpunkt är sammankopplade 

 

Systembeskrivning rekommenderat skyddssystem 1 

I figur 14 presenteras en lösning då en Z-impedans har anslutits mellan neutralledaren 

och skyddsutjämningsledaren. Z-impedansen aktiveras genom att NC-kontaktorn 

öppnas då PLC enheten mäter att felströmmar flyter i skyddsutjämnaren. Z-

impedansens resistiva värde väljs till 8.2k Ohm vilket vid ett fas-jord fel begränsar 

felströmmen i skyddsutjämnaren till cirka 14mA. En strömtransformator kopplad till 

mikroprocessorn mäter kontinuerligt strömmen i skyddsutjämningsledaren och tänder 

varningslampan för felströmmar ifall felströmmar detekteras.Strömmen i neutralledaren 

mäts av en strömtransformator kopplad till mikroprocessorn som i det fall då det inte 

flyter någon ström bryter strömtillförseln med brytare Q2. En liten varselpanel som med 

varningsindikationer för felströmmar och avbrott i neutralledare installeras på lämplig 

plats på GPU-enheten. Varningsindikationerna aktiveras då PLC mäter felströmmar 

eller avbrott i neutralledaren och skickar varningssignaler till varningsindikatorerna. 
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4.6.2 Rekommenderat skyddssystem 2 

 
Figure 14. Rekommenderat skyddssystem med indikator för skyddsutämningsledare anslutning. 

 

Systembeskrivning rekommenderat skyddssystem 2 

I figur 14 visas ett alternativt rekommenderat system. Det som skiljer rekommenderat 

skyddssystem 1 från rekommenderat skyddssystem 2 är att i rekommenderat 

skyddssystem 2 används fast anslutning av Z-impedansen och i skyddssystem 2 är Z-

impedansen alltid inkopplad. Denna systemlösningen erbjuder möjligheten att varna 

ifall att flygfarkosten inte har skyddsutjämnats korrekt innan ström slås till 

flygfarkosten. Genom resistansmätningen över Z-impedansen enligt avsnitt 4.4 ger 

dessutom resistansmätningen ett bra skydd mot avbrott i neutralledaren. PLC-

styrenheten kan programmeras att förhindra strömtillförseln genom kontaktor Q2 ifall 

skyddsutjämnaranslutningen är bristfällig eller intermittent. I skyddssystem 2 är även 

varselpanelen utökad med en indikator som är till för att varna ifall 

skyddsutjämningsanslutningen inte är korrekt utförd. Villkoren för PLC/mikroprocessor 

framgår i bilaga A 
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5 Diskussion/Slutsats 
De fyra standarder som anges i kapitel 1.4 är alla tillämpliga på den här typen av system 

men de är anpassade för lite olika ändamål, av olika intressenter och kan delvis säga 

emot varandra. De känns även daterade och tillämpade för en strömförsörjningsteknik 

som inte används längre. Med tanke på den takt som flygfarkoster utvecklas i bör även 

standarderna utvecklas och anpassas. De föreslagna lösningarna där en Z-impedans 

installeras mellan neutralledare och skyddsutjämnare kan utformas så att den uppfyller 

alla fyra standarder. Den största svårigheten med arbetet har varit att finna en lösning 

som ger en effektiv lösning på problemet utan att bli för dyr och komplicerad för att 

kunna realiseras. Lösningen med Z-impedans är en enkel lösning på ett komplext 

problem. Man kan ifrågasätta ifall införandet av Z-impedansen kan ge upphov till 

farliga potentialskillnader, men så länge impedansen installeras utom räckhåll för 

obehöriga ska inga farliga potentialer eller beröringsspänningar finnas exponerade 

Avsnitt 4.4 visar att det är möjligt att använda en mer omfattande strömmätning än de 

som presenteras i de rekommenderade skyddssystemen i avsnitt 4.6. Anledningen till att 

en enklare strömmätning rekommenderas är för att hålla ner kostnaderna och att de 

strömmätningar som ingår i de rekommenderade systemen anses vara tillräckliga för att 

systemet ska uppfylla sin skyddsfunktion. Rekommenderat skyddssystem 2 är det 

system som erbjuder bäst lösning för problemet med felströmmar och avbrott i 

neutralledaren eftersom det är möjligt att fastslå att man har en 

skyddsutjämningsanslutning innan man slår på strömmen till flygfarkosten. 

Skyddssystem 1 ger en lägre potentialskillnad mellan flygfarkost och GPU och en bättre 

jordpunkt när det inte går några felströmmar och Z-impedansen ej är ansluten. 

Skyddssystem 2 är att föredra i de fall då GPU och skyddsutjämnare utgår från samma 

fysiska punkt. 

Införandet av Z-impedans har inte bara positiva konsekvenser för systemet. Det tillförs 

ytterligare en svag punkt i systemet eftersom man även Z-impedansen är en komponent 

som kan haverera. För att säkerställa systemets funktionsduglighet kommer man behöva 

underhålla och testa skyddssystemet kontinuerligt för att säkerställa att alla 

komponenter fungerar. 

En ny lösningsmetod använder sig av en supraledares egenskaper för att begränsa 

felströmmar i transformatorer. Tekniken som kallas ”Superconducting Fault Current 

Limiter” (SFCL) befinner sig fortfarande i utvecklingsstadiet men är en intressant 

teknik som kan erbjuda en elegant lösning på problemen med att begränsa felströmmar i 

framtiden. [13]  
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5.1 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Vid fortsatt arbete inom det här området bör mätningar av felströmmar i 

skyddsutjämningsledare i verkliga situationer göras, därefter bör mätningarna 

analyseras och en designregel för Z-impedansens storlek och anslutning arbetas fram. 

Lösningarna bör testas i simuleringsmiljö innan de implementeras i verkligheten för att 

minimera riskerna för att ett fel inträffar i skyddssystemet och skadar personal eller 

utrustning. Det uppstår ibland problem inom 400Hz systemen som kan vara svåra att 

förutse och förebygga, därav bör systemet testas noggrant i simulering och labb-miljö 

innan de installeras i brukbara GPU-enheter. 

Att väcka intresse för diskussion och samarbete mellan standardutformare och GPU-

producenter är något som skulle gynna alla inblandade på marknaden och bör 

eftersträvas i fortsatta arbeten. En dialog skulle leda till att standarderna anpassades 

bättre för dagens typer av strömförsörjningssystem och tillverkare skulle ha möjlighet 

att bättre anpassa sina produkter efter kundernas önskemål utan att behöva visa hänsyn 

till föråldrade standarder. 
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Bilaga A 

Villkor för PLC/Mikroprocessor. 

# Villkor konsekvens 

1 Vid uppstart av systemet vänta X sekunder innan 

villkor #2 tas i bruk 

För att kunna starta enheten 

krävs en tidsfördröjning för 

aktivering av villkor #2 vid 

uppstart 

2 Om strömmen i neutralledaren < 1A aktivera 

utgången för brytare Q2 & utgången som aktiverar 

varningslampan som indikerar avbrott 

neutralledaren. 

Strömtillförseln bryts, 

systemet varnar för avbrott i 

neutralledaren. 

3 Om strömmen i skyddsutjänaren < 10mA aktivera 

utgången som felströmsindikator lampan. 

Systemet varnar för att 

felströmmar förekommer i 

skyddsutjämningsledaren 

4 Om strömmen i skyddsutjämningsledaren >10mA 

aktivera utgången för NC-kontaktorn som tvingar 

strömmen genom Z-impedansen.  

(endast rekommenderat skyddssystem 1)  

Systemet begränsar 

felströmmen med hjälp av 

aktivering av Z-

impedansen. 

5 Om strömmen i skyddsutjämningsledaren >10mA 

aktivera utgången för varningslampan som varnar 

för felströmmar 

Systemets varningsindikator 

varnar för felstömmar i 

skyddsutjämnaren. 

6 Om Reistansen R <  Z  aktivera utgången för 

skyddsutjämnings indikatorn  

(endast rekommenderat skyddssystem 2) 

Systemet indikationslampa 

för säker 

skyddsutjämningsanslutning 

tänds och GPU enheten kan 

slå på spänningstillförseln 

7 Om Resistansen R = Z  aktivera kontaktor Q2  

(endast rekommenderat skyddssystem 2) 

Ingen säker 

skyddsutjämningsanslutning 

kan detekteras och 

kontaktor Q2 förhindrar 

spännings tillslag 

 


