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Sammanfattning 
Målet med examensarbetet har varit att ta fram teoretiskt underlag och 
en beräkningsmodell. Detta ska beskriva hur kabeltyp, kabellängd, 
kabelarea samt effektfaktor påverkar spänningsfallet över ett 400 Hz 
ledningssystem.  

Mätningar har utförts på två olika kablar som används i det aktuella 
systemet. En av kablarna var symmetriskt uppbyggd med 7 ledare, där 
respektive fas bestod av två ledare förskjutna 180° från varandra runt 
nolledaren. För att åstadkomma 115/200V 400 Hz, användes en 90 kVA 
frekvensomformare. Belastningen som användes var en resistiv, induk-
tiv samt en kapacitiv belastning. Med den resistiva belastningen juste-
rades effekten för att ställa in den effektfaktor som önskades under 
mätningarna. Detta var inte möjligt med den induktiva eller den 
kapacitiva belastningen, då de inte kunde regleras steglöst.    

Beräkningsmodellen jämfördes sedan med mätningarna av spännings-
fallet. Den visade sig ge en bra uppskattning av de uppmätta värdena 
för att kunna användas i Saabs fortsatta arbete.  

Vidare ges förslag på hur de distorsioner som uppstår, i samband med 
komplexa laster, kan minskas. Detta för att klara de standardiserade 
mått på elkvaliteten som ställs i de gällande standarderna MIL-STD-
704E och ISO 6858-1982 (E). 

Beräkningsmodellen och dess beräkningar presenteras dock inte i 
denna rapport, då det av Saab AB är sekretessbelagda. 

Nyckelord: 400 Hz, Spänningsfall, Saab. 
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Abstract 
The goal with this bachelor thesis has been to present theoretical 
material and a calculation model. This is to be used to explain how 
cable type, cable length, cable area affects the voltage drop in a 400 Hz 
power system. 

Measurements have been made on two different cables that are being 
used in the current system. One of the cables was built symmetrically 
built with 7-conduktors, where each phase consisted of two conductors 
shifted 180° from each other around the neutral conductor. To establish 
the system voltage 115/200 V 400 Hz, a 90 kVA frequency converter was 
used. The load that was used under the measurements was a resistive, 
inductive and a capacitive load-equipment. With the resistive load 
active power is adjusted to obtain the proper power factor for different 
measurements. This was not an option with the inductive or the capaci-
tive load-equipment since they could not be regulated with a rheostat 
like the resistive load. 

The calculation model was compared with the measured results of the 
voltage drop. It was proven that it approximated the voltage drop good 
enough to be used in Saabs future work. 

Furthermore, suggestions are made of how to minimize the distortions 
that are developed by complex loads, to meet the demands on power 
quality presented by the standards MIL-STD-704E and ISO 6858-1982 
(E). 

Keywords: 400 Hz, Voltage drop, Saab. 
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer 
U Spänning, volt [V]. 

I Ström, ampere [A]. 

Hz Frekvens, hertz. 

AC Växelström (eng. Alternating Current) 

EMC Electro Magnetic Compatibility. 

Effektfaktor Kvoten mellan aktiv effekt och skenbar effekt. 

TRMS True Root Mean Square, Sant kvadratiskt medelvärde. 

eng. Engelsk översättning. 

MS Microsoft 

ITHD Strömmens totala harmoniska distorsion. 

VTHD Spänningens totala harmoniska distorsion. 

pf Effektfaktor (Power factor) 
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1 Inledning  
1.1 Om företaget 

Saab AB är ett företag som bedriver verksamhet på alla kontinenter med 
de mest betydelsefulla marknaderna idag i Europa, Sydafrika, Austra-
lien och USA [1]. Som en världsledande leverantör av produkter, 
tjänster och lösningar för militärt försvar och även civil säkerhet, anpas-
sar och förbättrar Saab ständigt ny teknik för att möta kundernas 
förändrade behov [1].  

1.2 Bakgrund 
I samband med 115/200 V 400 Hz strömförsörjning av komplexa laster 
uppstår ibland distorsioner (övertoner) på spänning och ström. I takt 
med den ökade användningen av elektronik i de anslutna lasterna, 
påverkas spänningen på andra sätt än tidigare. Vid övergång från 
kraftigt kapacitiv till induktiv last kan även frekvensen påverkas. Dessa 
distorsioner kan vid för höga värden störa 400 Hz omformarens spän-
ningsreglering på ett sådant sätt att till exempel skyddsutrustning löser 
ut.  

En beräkningsmodell tas fram för att få en uppskattning av hur kabel-
typ, kabellängd, kabelarea samt effektfaktor påverkar spänningsfallet 
över ett 400 Hz ledningssystem. Modellen verifieras sedan genom 
mätningar för att kontrollera dess tillämpbarhet. Vidare beskrivs hur de 
distorsioner som uppstår kan minskas för att uppnå de standardiserade 
mått på elkvaliteten som ställs i MIL-STD-704E och ISO 6858-1982 (E). 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta fram teoretiskt underlag som kan användas 
vid fortsatt arbete inom det aktuella problemområdet.  

1.4 Mål 
Målet är att komma fram till en beräkningsmodell som ligger så nära det 
uppmätta resultatet som möjligt. Beräkningsmodellen skall bli tillämp-
bar för det fortsatta arbetet med att optimera installationer och minska 
kostnader för systemet. 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  
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1.5 Standarderna 

De standarder som följs vad gäller 115/200V 400 Hz systemet med 
avseende på frekvens, spänning- och strömkvalitet är MIL-STD-704E 
samt ISO 6858-1982 (E).  

MIL-STD-704E är en militär standard som är avsedd att säkerställa 
kompatibiliteten mellan en flygmaskins elektriska system, markförsörj-
ningen och luftburen utrustning. De gränsvärden som anges för obalans 
i spänningen, fasförskjutning, frekvens samt distorsionsfaktor är i denna 
standard avsedda för flygmaskinens elektriska system. Därför används 
respektive gränsvärden från ISO 6858-1982(E) istället.  

ISO 6858-1982 (E) är en internationell standard som specificerar de krav 
som ställs på elektriciteten mellan en flygmaskins kraftintag och mark-
försörjningen. 

Tabell 1.1 visar ett utdrag från båda standarder med relevanta värden 
för detta arbete. 

Tabell 1.1. Standardiserade gränsvärden [2] [3] . 

 Gränsvärden 
Stationärt tillstånd MIL-STD-704E ISO 6858-1982(E) 
Spänning 113 till 118 volt, rms 112 till 118 volt, rms 
Obalans i spänning - 3 volt, rms 
Fasförskjutning - 118° till 122° 
Frekvens - 390 till 410 Hz 

Distorsionsfaktor - 

Rms-värdet av den 
totala övertonshalten får 

max vara 5% av 
fundamental spänning. 

Ingen individuell 
överton får överstiga 4% 

av fundamental 
spänning. 
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1.6 Kablar 

Det finns flertalet olika kabelkonstruktioner där vissa är symetriskt 
uppbyggda och andra konstruerade utan hänsyn till symmetri. I figur 
1.1 visas ett tvärsnitt av två kablar med fem respektive sju ledare som är 
tillverkade för 400 Hz system. Genom att använda en symetrisk kabel 
blir det induktiva spänningsfallet balanserat och reducerat i jämförelse 
med en osymmetrisk kabel [4]. Den symmetriska kabeln bestod av två 
ledare per fas, vilka var 180° förskjutna runt nolledaren. Kablarna 
presenteras i tabell 1.1 nedan. Mer detaljerad data för kablarna finns i 
respektive bilaga som framgår i tabellen. 

Tabell 1.2. Aktuella kablar. 

Typ Fabrikat Bilaga 
5G10+1x1,5 Habia Cable B 
SII 7x16+12x1 Amokabel B 
RKK 7x50 EMC Amokabel B 

5G10+1x1,5 är en 5-ledarkabel med en ledararea på 10 mm² med en 
ledare för respektive fas, en nolledare och en jordledare. SII 7x16+12x1 
är en 7-ledarkabel med ledararean 16 mm² symmetriskt uppbyggd med 
2 separata ledare per fas och en nolledare centrerad i kabelns centrum 
(se figur 1.1). Den tredje kabeln var även den en 7-ledarkabel men med 
en area på 50 mm². Figur 3.1 visar en principskiss av kablarnas upp-
byggnad där beteckningarna A, B, C, N samt G står för respektive fas, 
nolledare samt jordledare. 

  

 N 

B
  

B
 

A
  

C
 

C 

A
 

7-ledarkabel 5-ledarkabel 

  

  

  G 

N 

B 

A 

C 

Figur 1.1. Principskiss av kabeluppbyggnad för 5- och 7-ledarkabel. 
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2 Teori 
Teoriavsnittet ger en grundläggande beskrivning av hur spänningsfallet 
påverkas i ett 400 Hz system till skillnad mot ett 50 Hz system. Andra 
fenomen som blir mer påtagliga på grund av den ökande frekvensen 
behandlas översiktligt.  

På grund av sekretess från Saab AB behandlas inte teorin bakom beräk-
ningsmodellen i denna rapport. 

2.1 400 Hz 
Den grundläggande anledningen till att 400 Hz används är framför allt 
för att minska storleken och därmed vikten på de komponenter som 
används i flygfarkoster. Dessa komponenter kan vara t.ex. generatorer 
och transformatorer. Eftersom frekvensen är 400 Hz istället för 50 Hz 
kan t.ex. lindningsvarven i en transformator eller generator minskas 
med bibehållen spänning. Detta kan beskrivas med 
transformatorformeln (2.1), vilken ger ett samband mellan spänning (𝑈), 
lindningsvarv (𝑁) och frekvens 𝑓.  
 

𝑈 = 4,44 ∗ 𝑁 ∗ 𝑓 ∗ 𝛷 (2.1) 
 

där 𝛷 är det magnetiska flödet. 
 

2.2 Spänningsfall 
Spänningen vid belastningen kommer att variera med typen av last, 
effektfaktor, längd, storlek på kabeln samt kabeluppbyggnad. I 
jämförelse mot ett 50 Hz system blir den induktiva reaktansen vid 400 
Hz åtta gånger större, eftersom reaktansen är frekvensberoende, vilket 
kan beskrivas med formel (2.2) nedan. 
 

𝑋𝐿 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝐿 (2.2) 
 

där 𝑓 är frekvensen och 𝐿 induktansen. Detta gör att även 
spänningsfallet blir åtta gånger större i jämförelse mot ett 50 Hz system. 
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2.3 Strömförträngning 

Med systemfrekvensen 400 Hz blir fenomen som strömförträngning 
(eng. skin-effect) och närhetseffekt (eng. proximity-effect) påtagliga på 
mindre areor i jämförelse mot 50 Hz system [4]. Strömförträngningen 
påverkar indirekt resistansen eftersom den effektiva arean som ström-
men utnyttjar minskar. Strömförträngingen gör att strömmen (I) blir 
koncentrerad närmare ledarens periferi. Detta kan beskrivas som ett 
inträngningsdjup (𝛿) och är definierat där strömtätheten har ett värde av 
𝑒−1 [3]. Detta kan beräknas enligt [6]: 

𝛿 = 1
�𝜋∗𝑓∗𝜇/𝜌

  (2.3) 

där 𝜇 är permeabiliteten (henrys per meter). För koppar (Cu) är permea-
biliteten 1,256629 µH/m. Inträngningsdjupet för en kopparledare i ett 
400 Hz system blir därmed: 

𝛿 = 1
�𝜋∗𝑓∗𝜇/𝜌

= 3,329 𝑚𝑚 (2.4) 

Detta innebär att det vore opraktiskt att använda en ledare med större 
tvärsnittsarea än cirka 34 mm² (3,3292 ∗ 𝜋) eftersom inte hela ledarens 
area då utnyttjas till fullo. Dock påpekas [4] att ett antagande om jämn 
strömfördelning håller för ledarareor upp till 50 mm². På grund av detta 
görs ingen korrigering i beräkningsmodellen i avseende på strömför-
trängningen, eftersom de kablar som mätningar utförs på inte överstiger 
varken 34 eller 50 mm². I figur 2.1(a) illustreras tvärsnittet av en ledare 
med inträngningsdjupet (δ) och figur 2.1(b) illustrerar en mer verklig 
bild av hur strömmen fördelas i ledaren och visar på att den snarare 
avtar mot centrum av ledaren än utgör en tydlig avgränsning vid 
inträngningsdjupet.  

  

Figur 2.1. Illustration av strömförträngningen. 
 

 
   

δ 

(a) (b) 

1 

0 

Densitet 
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2.4 Närhetseffekt 

Närhetseffekten (eng. proximity effect) är frekvensberoende och ökar 
med frekvensen. Den är även beroende av ledarmaterial och dess 
diameter [7]. Effekten uppstår när två eller flera ledare är placerade 
parallellt med varandra eller när en eller flera ledare är placerade nära 
ledande material som kabelstegar m.m [7]. I ett växelströmsnät uppstår 
virvelströmmar (eng. eddy currents) i respektive ledare på grund av 
elektromagnetisk induktion [8]. Dessa virvelströmmar påverkar ström-
mens väg i respektive ledare på sådant vis att om strömmarna i två 
intilliggande ledare har samma riktning, verkar strömmarna repellera 
varandra och koncentreras vid motstående sidor av ledarna [6] enligt 
figur 2.2a. Om däremot strömmen i ledarna går åt motsatt håll blir 
effekten den omvända och strömmarna tenderar att dras mot varandra 
enligt figur 2.2b. Detta leder till att strömmen tvingas till en begränsad 
del av ledaren, vilket gör att en mindre tvärsnittsarea utnyttjas. Vidare 
leder detta till att resistansen ökar vilket sedan påverkar spänningsfallet. 

Effekten kan dock bli avsevärt komplex att beräkna beroende på hur 
kabeln är uppbyggd och föranleda en 3-dimensionell geometrisk 
lösning [7]. Därför tas den inte vidare upp i detta arbete. 

 

 

Figur 2.2. Illustration av närhetseffekten (proximity effect). 
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(b 
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2.5 Övertoner 

När en rent resistiv last matas med en sinusformad spänning är ström-
men som lasten drar proportionell mot spänningen i det avseendet att 
den följer spänningens vågform. Med denna typ av last uppstår teore-
tiskt ingen distorsion på respektive vågform. I motsats till detta finns 
det laster som drar en ström oproportionellt mot spänningen under 
varje halvcykel. Dessa laster är då olinjära, vilket innebär att ström och 
spänning har icke-sinusformade vågformer. Detta gör att 400 Hz våg-
formen får flertalet överlagrade vågformer, vilket skapar flera olika 
frekvenser i denna vågform. Dessa frekvenser är övertoner av grundfre-
kvensen (i detta fall 400 Hz).  

Övertoner uppstår i större skala vid olinjära belastningar som till 
exempel switchande nätaggregat, likriktare m.m. [7]. Dessa multiplar av 
övertoner kan summeras i ett kvalitets-index kallat THD (Total Harmo-
nic Distortion), vilket används för att beskriva graden av distorsion i 
spänning eller ström [3] [9] [10]: 

𝑇𝐻𝐷 =
�∑ 𝑉ℎ

2𝐻
ℎ=2

𝑉1
 (2.5) 

Övertoner kan grupperas i plusföljd, minusföljd och nollföljdskompo-
nenter. De övertonerna med plusföljd är de övertoner med ordningstal 
1, 4, 7 osv. (400 Hz, 1600 Hz, 2800 Hz). Dessa övertoner skapar i bl.a. 
motorer ett magnetflöde som roterar i samma riktning som grundtonen 
(400 Hz). Övertoner med ordningstalen 2, 5, 8 osv. (800 Hz, 2000 Hz, 
3200 Hz) har då minusföljd, vilket gör att de i t.ex. motorer skapar 
strömmar och magnetflöden i motsatt riktning till plusföljdkomponen-
ten. Övertoner av nollföljdskaraktär har ordningstalen 3, 9, 15 osv. (1200 
Hz, 3600 Hz, 6000 Hz). Dessa övertoner skapar inget användbart vrid-
moment i t.ex. en motor utan ökar bara förlusterna.  
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3 Metod  
Tillvägagångssättet är att först ta fram en generell formel för spännings-
fallet över kablar framtagna för 400 Hz system och sedan göra mätning-
ar på aktuella kablar för att jämföra mot den framtagna formeln. Däref-
ter avgöra om den ger ett tillfredställande resultat mot verkligheten för 
att kunna tillämpas i Saabs fortsatta arbete inom området. 

3.1 Utrustning 
3.1.1 400 Hz omformare 

För att åstadkomma 115/200V 400 Hz användes Guinault SA90 [11], 
vilken är en frekvensomformare som omvandlar 230/400V 50 Hz till 
115/200V 400 Hz. SA90 är en 400 Hz omformare med statisk frekvens-
omformning. Med statisk menas att det inte ingår några roterande delar 
i enheten för att åstadkomma 400 Hz. Den består i huvudsak av två 
huvudkomponenter, en 12-puls likriktare och en inverterare. Likriktaren 
konverterar 50 Hz AC till DC sedan levererar inverteraren 400 Hz AC 
till lasten [12].  

3.1.2 Belastningsutrustning 
Belastningsutrustningen som användes under mätningarna bestod av 
tre separata moduler för resistiv, induktiv och kapacitiv belastning. I 
Tabell 3.1 presenteras belastningsutrustningen där benämning och 
beteckning framgår. 

Tabell 3.1. Belastningsutrustning. 

Benämning Beteckning 
Resistiv belastning LBS 400Hz R 
Induktiv belastning LBS 400Hz I 
Kapacitiv belastning LBS 400Hz K 
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3.1.3 Mätinstrument 

Mätinstrumenten som användes presenteras i Tabell 3.2. 

Tabell 3.2. Utrustning vid provmätning. 

Benämning Fabrikat Modell Serie nr. Bilaga 
Energy analyzer Dranetz PP1-8000-400 Hz PP10NA285 (424) C 
Transient analyzer Dranetz 658E-EU-400 Hz 685ESA006 C 
Scopemeter Philips PM97 DM5840375 - 
 

Dranetz energy analyzer PP1-8000-400 Hz kommer vidare benämnas 
PP1. Dranets transient analyser 658-EU-400 Hz kommer benämnas D658 
och Philips Scopemeter PM97 kommer benämnas PM97. 
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3.2 Mätning 

Mätningen utfördes i en av Saabs provceller i Östersund. Bild 3.1 visar 
mätplatsen med 5-ledarkabeln, belastningsutrustningen, mätinstrumen-
ten PP1 och D658 uppställda. Mätinstrumenten var påslagna minst en 
halvtimme innan mätningarna började. Detta för att instrumenten skulle 
uppnå ”arbetstemperatur” och visa så korrekta värden som möjligt. 

Mätningarna utfördes med handledning av två medarbetare på Saab, 
beroende på deras möjlighet att avsätta tid. Handledningen gällde 
framför allt handhavandet av instrumenten, men även av personsäker-
hetsskäl. 

3.2.1 Uppkoppling 

 

Bild 3.1. Uppställning av mätinstrument och belastningsutrustning. 

Mätningar kunde endast utföras på två av tre aktuella kablar eftersom 
det inte fanns någon 50 mm² kabel tillgänglig vid mättillfället. Upp-
koppling av den utrustning som användes tydliggörs i figur 3.1 nedan. 
Där spänningen mättes mellan fas och nolla med PM97 direkt vid 400 
Hz omformarens kontaktor. Vidare kopplades Dranetz instrumenten 
PP1 samt D658 in i en kopplingslåda 1 meter från belastningsutrust-
ningen. 
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Figur 3.1. Skiss av utrustningens uppställning. 

3.2.2 Utförande 
Vid mätning av induktiv och kapacitiv last var den resistiva lasten 
ansluten som grundbelastning och användes för att reglera effektfak-
torn. Regleringen utfördes med reostaten på den resistiva belastningen, 
vilken steglöst kunde reglera ett effektspann på 0 – 8 kW.  Detta för att 
kunna utföra mätningar vid den önskade effektfaktorn från 0,85 till 0,40 
för induktiv belastning och -0,85 till -0,40 för kapacitiv belastning. 
Mätningarna utfördes i följande kombinationer av belastning: 

• Resistiv belastning 

• Resistiv belastning + Induktiv symmetrisk belastning 

• Resistiv belastning + Induktiv snedbelastning 

• Resistiv belastning + Kapacitiv symmetrisk belastning 

• Resistiv belastning + Kapacitiv snedbelastning 

Bilaga F visar en graf över mätningen av kapacitiv symmetrisk belast-
ning.  

Snedbelastningen utfördes genom att endast slå till belastningens 
brytare för fas A med 4 kVAr induktiv respektive kapacitiv belastning. 
Vidare utfördes även till- och frånslag av kapacitiv belastning på 7-

SA90 
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Kapacitiv 
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ledarkabeln enligt Tabell 3.3. Detta eftersom grundproblemet verkar 
bero på kapacitiva laster och dess till- och frånslag.  

Tabell 3.3. Till och frånslag av kapacitiv last. 

Grundbelastning 
(kW) 

Händelse 
Kapacitiv last 

(kVAr) 
Upprepning 

(antal) 
8 Till-/ frånslag 12 3 

12 Till-/ frånslag 24 3 
 

3.3 Begränsningar 
De faktorer som antas begränsande under mätprocessen är möjligheten 
att steglöst kunna ställa in den induktiva och den kapacitiva belastning-
en. De tre olika belastningarna som användes hade fyra strömställare för 
att ställa in respektive effekt. Den resistiva hade ett steglöst vred för att 
justera 8 kW brytaren. Detta gjorde att inställningen av effektfaktorn 
endast kunde finjusteras med den resistiva belastningen för att få de 
exakta värden på effektfaktorn som skulle mätas. Det bästa hade varit 
för jämförbarhetens skull, att fått samma grundbelastning på alla 
mätningar och sedan kunna reglera effektfaktorn med den induktiva 
respektive den kapacitiva belastningen. 
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4 Lösningsalternativ 
Beräkningsmodellen sammanställs i MS Excel för att enkelt kunna 
justera formler och variera de parametrar som önskas. Modellen sparas 
sedan i två olika format eftersom detta önskas. Formaten är .xlsx och 
.ods. Där .xlsx är MS Excels egen filändelse och .ods är en internationell 
standard (öppet format). I kalkylbladet går följande parametrar att 
variera:  

• Kabeltyp [(5G10+1x1,5), (SII 7x16+12x1) och (RKK 7x50 EMC)] 

• Kabellängd [meter] 

• Lastens effekt [kW] 

• Lastens effektfaktor [Cos ϕ] 

 

4.1 Funktionella krav 
 

• Beräkningsmodellen ska klara variation av flera kabeltyper i ett 
sammanhängande distributionssystem med parametrarna; kabel-
typ, kabelarea, kabellängd samt effektfaktor. 

• Beräkningsmodellen ska vara tillämpningsbar för de kabeltyper 
som i dagsläget är i bruk. 

• Beräkningsmodellen ska ge ett rimligt resultat som kan jämföras 
med verkliga mätningar. 

• Beräkningsmodellen ska vid färdigställande vara i både MS Excel 
.xlsx och .odf –format. 

 

4.2 Beräkningsmodellen 
Beräkningsmodellen är sekretessbelagd och redovisas därför inte här. 
Inte heller redovisas de beräkningar som används. 
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5 Resultat 
Alla värden på spänning och ström är TRMS värden om inget annat 
anges. De värden på spänningsfallet som presenteras är uppmätta 
värden från fas A, detta eftersom det bara fanns möjlighet att mäta 
ström i en fas med D658.  Resultatet för spänningsfallet presenteras inte 
då det är sekretessbelagt. 

5.1 Transienter 
Transientanalysatorn registrerade bara vågformer vid tillslag av belast-
ningsutrustningen.  

Graf 5.1 visar ett tillslag av 12 kVAr kapacitiv belastning med en grund-
belastning på 8 kW, där den transienta strömmen når ett topp-värde på 
359 A. Graf 5.1 finns i sin helhet i Bilaga D. 

 

Graf 5.1. Tillslag av 12 kVAr kapacitiv last 7-ledarkabeln. 
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Graf 5.2 visar ett urklipp från bilaga D, vilken ger en tydlig bild av hur 
den kapacitiva lasten kan orsaka dubbla eller flera nollgenomgångar per 
period på spänningens vågform.  

 

Graf 5.2. Dubbla nollgenomgångar vid tillslag av kapacitiv last 7-ledarkabeln. 
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Graf 5.3 visar tillslag av resistiv belastning, i jämförelse mot fas B och C 
uppstår ingen transient i spänningen för fas A på grund av detta. Graf 
5.3 finns i sin helhet i Bilaga D. 

 

 

Graf 5.3. Tillslag av resistiv last vid nollgenomgång. 
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5.2 Övertoner 

Övertonerna vid resistiv belastning finns i bilaga E, där strömmen och 
strömmens övertoner presenteras i samma graf. Båda kabeltyperna visar 
på en ojämn övertonshalt (ITHD) vid cirka 15A och en avsevärt jämnare 
vid ca 22 A.  

Graf 5.4 visar 5-ledarkabelns ITHD (%) både för induktiv och kapacitiv 
belastning.  

 

 

Graf 5.4. ITHD vid kapacitiv och induktiv last 5-ledarkabeln. 
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För 7-ledarkabeln visar Graf 4.11 skillnaden på strömdistorsionen 
mellan kapacitiv och induktiv belastning. Notera distorsionen för fas B 
och C vid effektfaktor = -0,4 där de avviker förhållandevis kraftigt i 
jämförelse med fas A. Liknande distorsioner kunde även noteras för 
spänningen (VTHD).  

 

Graf 4.5. ITHD vid kapacitiv och induktiv last 7-ledarkabeln. 

Med både 5- och 7-ledarkabeln kan en klar skillnad mellan ITHD för 
den induktiva och den kapacitiva lasten urskiljas genom att studera 
både graf 5.4 och graf 4.11, där den kapacitiva lasten ger ett högre ITHD. 

Figur 5.1 visar ett utdrag ur bilaga G med de övertoner som uppstod 
med 5-ledarkabeln och kapacitiv symmetrisk belastning vid effektfaktor 
= -0,4. De ger en bild av att 5:e överton är dominant. Detta visar sig 
också vara fallet vid resistiv symmetrisk belastning med 7-ledarkabeln, 
dock är övertonshalten för både spänning och ström då betydligt 
mindre än vid kapacitiv belastning. 
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Figur 5.1. Övertonsspektra 5-ledarkabeln kapacitiv last. 

 

pf ϕ = -0,4 
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6 Slutsatser, analys och diskussion  
Syftet med rapproten var att ta fram en beräkningsmodell för att kunna 
uppskatta spänningsfallet i ett 200 V 400 Hz system, samt beskriva hur 
distorsioner kan minskas. Efter jämförelse med mätningar och beräk-
ningsmodell kan det fastställas att beräkningsmodellen ger ett tillräck-
ligt bra resultat för att användas till att ta fram ett uppskattat värde på 
spänningsfallet för de uppmätta kablarna SII 7x16+12x1 och 5G10+1x1,5. 
För den större kabeln (RKK 7x50 EMC) där inga mätningar kunde 
utföras kan inte modellen verifieras utan det hänvisas till det fortsatta 
arbetet. 

6.1 Spänningsfall 
För 50 mm² kabeln skulle förmodligen en mer komplex metod behöva 
användas för att kunna beskriva förlusterna i kabeln och dess resistiva 
påverkan. 

Att dra flera kablar parallellt kan var en lösning på att minska spän-
ningsfallet, dock är det en dyr lösning vilken kräver en betydligt större 
mängd koppar (Cu) än vad som krävs rent termiskt. [4] 

De dubbla nollgenomgångar som tydligt illustreras i graf 5.2 är en trolig 
orsak till att viss skyddsutrustning löser ut. Eftersom frekvensen kan 
uppfattas som den dubbla eller mer vid detta tillfälle. 

De avvikelserna på det uppmätta värdet på spänningsfallet i förhållande 
till det beräknade kan bero på flertalet faktorer som resonans och 
kabelförbindningar. 
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6.2 Transienter 

Det optimala vore att använda så kallade synkroniserade brytare som 
bryter och slår ifrån vid spänningens nollgenomgång för att minimera 
transienter. Dock varierar lasten i detta fall själv mellan kapacitiv- och 
induktiv karaktär när den redan är inkopplad. Detta innebär att själva 
lasten skulle ha dessa brytare, vilket på grund av utrymmesskäl och 
kostnad inte är möjligt. 
 
Graf 5.3 visar ett bra exempel på ett tillslag vid nollgenomgången för fas 
A där det då inte uppstår någon spänningstransient.  
 
I jämförelse mellan den statiska omformaren och den roterande, an-
vänds den roterande omformaren ofta till svåra komplexa laster. Detta 
eftersom den ger ett bättre skydd mot transienter från olinjära laster och 
agerar som isolator mellan det matande nätet och lasterna [12].  
 

6.3 Övertoner 
Bilaga E visar övertonshalten jämfört mot strömmen vid resistiv belast-
ning. Det som skildras är att variationen och ojämnheten vid 15A är 
mycket mer än den för högre strömmen cirka 22A. Detta visar sig vara 
lika för båda kablarna som testades. Frågan är om belastningsutrust-
ningen är orsaken eller om det är frekvensomformaren. Vidare visas 
strömdistorsionen för både induktiv och kapacitiv belastning i graf 5.4 
och graf 4.11 där man kan se en tydlig avvikelse vid den låga effektfak-
torn -0,4, för 7-ledarkabeln. Det som händer är att övertonshalten 
(ITHD) får en kraftig ökning, dock ojämn, där fas C går från ett ITHD på 
4% till 10,8% när effektfaktorn ändras från -0,45 till -0,4. Detta sker inte 
för 5-ledarkabeln (se graf 5.4). Dock är belastningen (strömmen) inte lika 
stor för denna kabel, så en jämförelse mot 7-ledarkabeln är inte helt rätt i 
detta avseende.  

För 5-ledarkabeln är 5:e övertonen dominant, enligt bilaga G, vid 
kapacitiv belastning. För 7-ledarkabeln varierar dominansen mellan 2:a 
och 5:e ton. Vid induktiv belastning kan endast en antydan göras att det 
snarare är 4:e överton som är dominant vid de belastningar där THD är 
över 1%. 
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Det kan påpekas att mätningarna gjordes utan de EMC- och transient-
filter som idag används i det system kablarna är installerade i. Filtrens 
påverkan inkluderas därför inte i beräkningarna. 

Den kapacitiva lasten orsakar högre halter av övertoner än vad den 
induktiva lasten gör. Vidare visar graf 5.4 och graf 4.11 att 5-ledarkabeln 
har en högre övertonshalt än 7-ledarkabeln. Detta skulle kunna antas 
bero på kabelns uppbyggnad då 7-ledarkabeln är symetriskt uppbyggd 
vilket inte 5-ledarkabeln är (se figur 1.1).  

Som nämnts har den statiska frekvensomformaren inga rörliga delar 
vilket innebär att den inte har någon lagrad rörelseenergi. De innehåller 
dock några induktanser och kapacitanser som kan lagra viss energi. Den 
inbyggda förmågan att hantera vissa komplexa laster är mindre i de 
statiska omformarna relativt de roterande [12]. För att minska överto-
nerna så att de krav som ställs i gällande standard uppfylls, krävs 
ytterligare filter. Även om den statiska omformaren är framtidens 
teknik, har den roterande omformaren egenskaper som den statiska inte 
innehar. 

6.4 Fortsatt arbete 
För att kunna använda beräkningsmodellen för den största kabeln (RKK 
7x50 EMC) krävs först och främst att mätningar utförs på liknande sätt 
som för de andra två kablarna för att kontrollera hur väl den stämmer. 
Troligen blir fenomen som strömförträngning och närhetseffekt mer 
prominenta allt eftersom arean på kabeln ökar, vilket kommer påverka 
kabelns resistans ytterligare. Därför bör vidare mätningar och beräk-
ningar avseende dessa fenomen utföras för att kunna avgöra dess 
påverkan på spänningsfallet. Upprepade mätningar bör även göras av 
de mätningar som gjorts. 

Det bör undersökas i om det är ekonomiskt försvarbart, nödvändigt och 
möjligt att gå tillbaka till roterande omformare vid de platser där största 
problemen uppstår. Ytterligare mätningar borde i sådana fall utföras på 
både en roterande omformare och en statisk, för att där få en närmare 
förståelse hur omformarna hanterar framför allt de kraftigt kapacitiva 
lasterna. 
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Bilaga A: Beräkningsmodellen 
 Färdigställd  

(Sekretessbelagt) 
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Bilaga B: Kablar 
Habia Cable 5G10+1x1,5 
(Sekretessbelagt) 

Amokabel SII 7x16+12x1 
(Sekretessbelagt) 

Amokabel RKK 7x50 EMC 
(Sekretessbelagt) 
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Bilaga C: Dranets mätutrustning 
Dranetz-BMI Power Platform PP1 
 

Specifications for the Dranetz-BMI Power Platform PP1 
 
Voltage Measurements  4 fully differential channels 

10-600Vrms 
Accuracy: ±1% reading ±0.05% full scale 
 

Voltage Transients   50-6000Vpk 
1 microsecond minimum duration 
Accuracy: ±10% reading ±1% full scale 
Requires TASKCard PQPlus 
 

Current Measurements  4 fully independent current channels 
10 - 200% of full-scale current probe rating 
Accuracy: ±1% reading ±0.05% full scale 
(at fundamental, plus current probe accura-
cy) 
 

Current Transients  10-300% CT full scale except Chan D 2-
200% CT full scale 
1 microsecond minimum duration 
Accuracy: ±10% reading ±1% full scale plus 
probe 
Requires TASKCard PQPlus 
 

Frequency   Fundamental range 30 - 450 Hz 
Accuracy ±0.2% of reading 
 

Update Rates   All parameters updated once per second 
(Harmonic-based parameters updated every 
5 seconds) 
 

Environment   41°F to 113°F 
+5°C to +45°C 
Humidity 10% - 90% non-condensing 
 

Battery    2 hours operation 
3 hours full recharge 
(continuos operation from battery elimina-
tor) 
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Spänningsfall i 200 V 400 Hz system 
Niclas Larsson 

Bilaga C: Dranets mätutrustning 
2015-06-30 

 
PC Software   Dranview 
 
Certifications   UL, CE, FCC, ISO-9100 

(CE certification for model PP1E, UL listing 
for model PP1) 

  

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  
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Spänningsfall i 200 V 400 Hz system 
Niclas Larsson 

Bilaga C: Dranets mätutrustning 
2015-06-30 

 
Dranetz-BMI 658 Power Quality Analyzer 
 

Specifications for Dranetz-BMI 658 Power Quality Analyzer 
 
Voltage &    4 fully differential channels 
Current Measurement  One AC/DC voltage channel and 3 volt-

age/current channels 
0-600Vrms; 0-3000A, depending on current 
probe selected 
Accuracy: ±1% reading ±0.2% full scale 
 

Impulse Measurement  2.4 to 6144 Vpeak 
2.4 to 6000 Amps pk 
1 microsecond minimum duration 
 

Sampling Rate   7.2kHz/channel for RMS 
1.85MHz/channel for impulse 

Frequency   Fundamental range 45 - 65 Hz 
Optional Model 658-400 45-65Hz or 310-
445 Hz 
 

Optional Inputs   8 independent differential channels 
Configurable as voltage or current 
0-10Vdc, 0-20mA DC 
Sampled at 12.5 Hz 
 

Environment   41°F to 104°F 
+5°C to +40°C 
Humidity 10% - 90% non-condensing 
 

Battery    Standard 
5 minutes operation typical 
 

PC Software   Dran-View 
 
Certifications   UL, CE, FCC, ISO-9100 

(CE certification for model 658E, UL listing 
for model 658) 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  
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Spänningsfall i 200 V 400 Hz system 
Niclas Larsson 

Bilaga D: Grafer transienta 
förlopp 

2015-06-30 
 

Bilaga D: Grafer transienta förlopp 
Tillslag av resistiv last 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  
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Spänningsfall i 200 V 400 Hz system 
Niclas Larsson 

Bilaga D: Grafer transienta 
förlopp 

2015-06-30 
 
Dubbla nollgenomgångar 

 

  

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  
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Spänningsfall i 200 V 400 Hz system 
Niclas Larsson 

Bilaga D: Grafer transienta 
förlopp 

2015-06-30 
 
Tillslag av kapacitiv last 

 

  

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  
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Spänningsfall i 200 V 400 Hz system 
Niclas Larsson 

Bilaga E: Grafer ström/ övertoner 
2015-06-30 

 

Bilaga E: Grafer ström/ övertoner 
5x10+1x1,5 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  
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Spänningsfall i 200 V 400 Hz system 
Niclas Larsson 

Bilaga E: Grafer ström/ övertoner 
2015-06-30 

 
SII 7x16+12x1 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  
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Spänningsfall i 200 V 400 Hz system 
Niclas Larsson 

Bilaga F: Kapacitiv belastning 7-
ledarkabel 
2015-06-30 

 

Bilaga F: Kapacitiv belastning 7-
ledarkabel  

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  
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Spänningsfall i 200 V 400 Hz system 
Niclas Larsson 

Bilaga G: Övertoner fas A 5-
ledarkabel (Kapacitiv last) 

2015-06-30 
 

Bilaga G: Övertoner fas A 5-
ledarkabel (Kapacitiv last) 

 

 

pf ϕ = -0,85 
pf ϕ = -0,8 

pf ϕ = -0,75 
pf ϕ = -0,7 

pf ϕ = -0,65 
pf ϕ = -0,6 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  
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Spänningsfall i 200 V 400 Hz system 
Niclas Larsson 

Bilaga G: Övertoner fas A 5-
ledarkabel (Kapacitiv last) 

2015-06-30 
 

 

pf ϕ = -0,4 
pf ϕ = -0,45 

pf ϕ = -0,5 
pf ϕ = -0,55 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  
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