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Sammanfattning 
 

I Forsbacka har det uppstått klagomål angående elkvalitén. Elkvalitetsproblemet är av 
en typ som kallas flicker eller flimmer på svenska. Ljusutbytet från glödlampor är 
speciellt känsliga för vissa spänningsvariationer som får ljuset att uppfattas som 
flimrande. Ett sådant ljus kan vara mycket störande och påverka 
koncentrationsförmågan hos människor som vistas i ljuset och kan även undermedvetet 
påverka individer som inte är medvetna om problemet. 
 
Forsbacka är ett mindre samhälle med ca 1800 inv. och har en elintensiv stålindustri. 
Tidigare mätningar visar på stort flicker i området och tyder på att störningarna kan 
komma från subtransmissionsnätet som Forsbacka är inkopplat till. I Stackbo söder om 
Gävle är subtransmissionsnätet till Forsbacka inkopplat till det nationella stamnätet. 
Transmissionsledningen mellan Stackbo och Forsbacka är kort ca 5 km. Om störningen 
skapas på subtransmissionsnätet nedströms om Forsbacka och redan är stor i Forsbacka 
hur stor är då störningen längre ut på transmissionsnätet? Skulle då inte problemen 
längre ut på transmissionsnätet vara så stora att de vore åtgärdade pga. klagomål? 
 
Nedströms om Forsbacka på subtransmissionsnätet finns kända flickerkällor som 
ljusbågsugnar. Den mest vedertagna standarden för flickermätning ger ett mått på 
störningen i en mätpunkt men erbjuder ingen möjlighet att mäta i riktning till 
flickerkällor eller hur mycket flicker en källa producerar. Det utgör ett hinder för att 
peka ut vilka förbrukare som försämrar elkvalitén på nätet och framförallt hur mycket. 
 
Uppstår flickret lokalt i Forsbacka eller levereras flickret till Forsbacka från det 
ovanförliggande subtransmissionsnätet? Om flickret inte genereras i Forsbacka kan det 
då finnas någon lösning för att dämpa problemet till rimliga nivåer lokalt i Forsbacka? 
Levereras problemet till Forsbacka via subtransmissionsnätet så att det enda rimliga 
alternativet för förbättrad elkvalitet i Forsbacka är att begära bättre elkvalitet på 
subtransmissionsnätet som förser Forsbacka med el? 
 
För undersöka de olika frågeställningarna analyseras flickret i Forsbacka teoretiskt med 
modeller av elsystemet kring Forsbacka. 
 
Under examensarbetets gång har det framkommit att problemet med flicker är starkt 
kopplat till glödlampor och ljusutbytet från dessa. Genom att välja alternativa ljuskällor 
som energilampor eller lysrör kan problemet kraftigt minskas.  
 
Det har också framkommit att problemet troligen inte skapas i Forsbacka samt att dess 
tekniska karaktär är så svår att det inte finns någon lösning till rimlig kostnad för att 
dämpa problemet endast lokalt i Forsbacka. 
 
Med en ny storhet som kallas Flicker Power som Peter Axelberg beskriver i sin 
avhandling [1] kan dock riktningen till en flickerkälla mätas samt dess bidrag till flicker 
på nätet. Med sådana mätningar skulle kanske i framtiden krav kunna ställas på 
förbrukare som genererar flicker, så att det dämpas redan vid källan. 
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2 Inledning 
 I Forsbacka, en bruksort mellan Sandviken och Gävle har klagomål med avseende på 
elkvaliteten uppstått. Elkvalitetsproblemet är av en typ som kallas flicker eller flimmer 
på svenska och resulterar i att ljuset från framförallt glödlampor uppfattas som 
flimrande. Fortum som distribuerar elen till det lokala systemet i Forsbacka är 
intresserade av om problemet skapas lokalt eller levereras till Forsbacka samt om det 
finns någon ting man kan göra för att lösa eller minska problemen.  
 

3 Problemformulering och bakgrund 

3.1.1 Bakgrund 
Det finns sedan tidigare mätningar av flicker lokalt i Forsbacka som visar att det finns 
höga nivåer av flicker Appendix C.II. Enligt mätrapporterna till mätningarna är värdena 
högre än de gränsnivåer som finns. 
 

3.1.2 Målbeskrivning och begränsningar 
Målet för det här examensarbetet är att undersöka hur flickret i Forsbacka har uppstått 
och om det för det lokala nätet i Forsbacka finns några åtgärder som inte är alltför 
kostsamma för att minska problemet. Det finns på marknaden färdiga lösningar som 
STATCOM och SVC med avancerad elektronik för denna typ av problem. Kostnaden 
för sådana lösningar är dock så stor, att det inte är aktuellt för det lokala nätet i 
Forsbacka. 
 
Mätningar av flicker kräver dyrbar utrustning och bör utföras strategiskt så att 
mätningar av utvalda punkter sker synkront. Sådana mätningar är därför också 
kostsamma varför examensarbetet skall utföras utan att ytterligare mätningar 
genomförs. Flickrets uppkomst och eventuella åtgärder skall förklaras med modellering 
och simulering av elsystemet kring Forsbacka rent teoretiskt. 
 
Omfattningsmässigt är avgränsningarna på elsystemet kring Forsbacka de gränspunkter 
där systemet är inkopplat till punkter motsvarande starkt nät. Dessa punkter är i väster 
Horndal mellan Avesta och Sandviken och i öster Stackbo väster om Gävle. 
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3.1.3 Sekretess, inverkan på examensarbetet 
Kopplingsscheman och nätdata för transmissionsnätet är sekretessbelagd information 
som examensarbetaren erhållit från Fortum efter påskrift av sekretessavtal. Då 
rapporten från examensarbetet blir en offentlig handling efter godkännande kan 
materialet inte redovisas i rapporten. Dock kan resultat av data där inte sekretessbelagd 
information framgår redovisas. För att undersöka problemet med flicker och söka efter 
en eventuell lösning är detta inget hinder då modellering och simulering kan göras med 
generella teoretiska modeller som genererar liknade effekter med avseende på 
elkvaliteten som det verkliga nätet.  
 

3.1.4 Sammanfattning av problemformulering  
Sammanfattningsvis ska examensarbetet försöka svara på följande frågor: 
 

1. Vad är flicker (”flimmer”) och vilka gränsnivåer fö r flicker finns det.  
2. Hur uppstår flickret i Forsbacka och indirekt hur s kapas flicker. 
3. Finns det någon lösning lokalt i Forsbacka för att minimera flickret som 

inte är orimligt kostsam. 
 
För att få en uppfattning av vad elkvalitet och flicker är samt vilken inverkan det har på 
elsystemet krävs en grundläggande förståelse i hur elsystemet fungerar. 
 

3.2 Lokala elsystemet i Forsbacka 

3.2.1 Matning och industrier 
Transformatorstationen i Forsbacka matas uppåt av ett subtransmissionsnät på 135kV. 
Av transformatorstationen matas Ovako Forsbacka AB, Lindberg & Son AB samt 
samhället Forsbacka via Gävle Energi AB med 6kV.  
 
Ovako Forsbacka AB är en elintensiv stålindustri som tillverkar stångjärn av olika 
kvalitéer och använder sig av induktiva smältugnar. Lindberg & Son AB är en 
återvinningsstation för metall med magnetiska lyftkranar och hydrauliska skrotsaxar. 
 
Ovako Forsbacka AB, http://www.ovako.com/index.asp?r=880 
Lindberg & Son AB, http://www.lindbergs.se/ 
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3.3 Mätningar 

3.3.1 Flickerdata, sammanfattning av mätningsrapporter 
Mätningar har utförts i två omgångar. Under perioden 1999-03-05 till 1999-03-13 
mättes flickernivåerna hos kund på Byvägen 8 samt fördelningsstationen F9. Då kunde 
det konstateras att flickernivåerna var betydligt högre än referensvärdet 1 och toppar 
över 2,5. Flickret var lika stort på 6kV nivån som 400V vilket innebär att alla 
inkopplade till F9 måste vara drabbade. Strömmen genom station F9 var mycket jämn 
under mätningen trots att spänningens min- och maxvärde varierar mycket vilket tyder 
på att problemet finns uppströms, [6]. 
 
Förnyade mätningar gjordes under perioden 2001-06-06 till 2001-06-13. Mätningarna 
gjordes på 6kV-sidan om Forsbacka T1. Det skulle ge svar på ifall Fundias (numera 
Ovako Forsbacka AB) smältugn matad från 6kV skapade problemet. Vid observation 
på plats kunde intermittenta strömspikar på upp till 800A avläsas på de analoga 
instrumenten. Vid mätningarna konstaterades det att flickret var lika stort oavsett om 
ungen var i drift eller inte dessutom var flickret vid ett tillfälle lågt men att smältugnen 
kördes för fullt. Trolig orsak, enligt Bengt Gilland vid den tiden på Birka Nät AB, är 
ljusbågsugnar högre upp i systemet. 
 
Relevanta utdrag från mätningarna finns i Appendix C.II. Mätdata. 
 

3.3.2 Elförbrukning Forsbacka 2005 
Till examensarbetet har ett utdrag från elförbrukningen i Forsbacka timme för timme 
2005 erhållits i excelformat om 8760 rader. Den årliga genomsnittsförbrukningen i 
Forsbacka 2005 är: 
 
 Aktiv effekt P=2496 kW/h. 
 
 Reaktiv effekt Q=906 kVAr/h. 
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4 Teori och grundläggande förkunskaper 
 

4.1 El och elkraftsystem 

4.1.1 Introduktion 
El möjliggör transport av stora mängder energi över stora avstånd med små förluster. 
Det innebär t ex. i Sverige att man kan använda kraftfull miljövänlig vattenkraft från 
norr i energiintensiva industrier söder ut eller producera elenergi i stora kraftverk med 
stordriftsfördelar i så väl produktion som avancerad och dyrbar reningsutrustning. 
Alternativt kan man ha mindre generering utspridd över stora avstånd som vindkraft 
men framförallt kan man distribuera energin där den behövs. 
 

4.1.2 Vad är växelspänning 
Av historiska och praktiska skäl används i det nordiska elsystemet sinusformad 
växelspänning med 50Hz frekvens. Strömmen levereras i Sverige oftast i tre ledningar, 
faser där spänningen i varje fas är fasförskjuten 120 grader i förhållande till varandra. 
 

4.1.3 Spänning och ström, kontinuerlig, RMS och effekt 
När man talar om spänningen i ett elkraftsystem menar man underförstått spänningens 
effektivvärde för en fas, eller mellan en fas till en annan. Spänningens effektivvärde är 
ett kvadratiskt medelvärde och brukar kallas RMS-värde (Root Mean Square) av den 
kontinuerliga spänningen. 
 

 
2

0

( )T

rms

u t
U dt

T
= ∫ , ( ) sin(2 )tu t u ftπ ϕ= + , 

1
T

f
=   (4.1)  

   
där 
 ut  =  spänningens toppvärde [V] 
 f  =  spänningens frekvens [Hz] 
 T  =  spänningens period [s] 
 φ = spänningens fasförskjutning [rad] 
 
RMS-värdet ger ett positivt mätvärde som för en ren sinusformad spänning är 
proportionellt mot spänningens toppvärde. På samma sätt används RMS-värden även 
för att mäta strömmen. 
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När det gäller effekt brukar det i elkraftssammanhang användas tre typer av effekt, 
aktiv effekt P, reaktiv effekt Q och skenbareffekt S. 
 
Multiplicerar man spänningens och strömmens RMS-värden för en fas samt deras 
fasförskjutning sinsemellan får man den genomförda aktiva effekten i punkten för 
mätningen som ett medeltal över perioden dvs. 20ms för 50Hz frekvens. 
 
 cos( )rms rmsP U I ϕ=  [W]  

 
På samma sätt fås den reaktiva medeleffekten. 
 
 sin( )rms rmsQ U I ϕ=  [Var]  

 
Och den komplexa skenbara medeleffekten. 
 

 
*
rmsrmsS U I P jQ= = +  [VA] , (* = komplexkonjugat) 

 

där arg( ) arg( )U Iϕ = −  
 
Den reella, aktiva effekten är den effekten som levereras till nätet och som kunden har 
nytta av. Den aktiva effekten brukar ofta benämnas effekt och syftar underförstått på 
aktiv effekt om inget annat anges. Det gäller även fortsättningsvis nedan. 
 
Den reaktiva effekten skapas och förbrukas av induktiva och kapacitiva element i de 
olika komponenterna i nätet samt utrustning som är kopplad till nätet som t.ex. 
synkrongeneratorer, synkronmotorer och transformatorer. Förbrukning av reaktiv effekt 
kan leda till stora strömmar på överföringar vilket måste iakttas i beräkningarna.  
 
Genom att beräkna RMS-värden för spänningen och strömmen får man hanterbara 
värden för den kontinuerliga spänningen och strömmen som är lätta att överblicka och 
står i proportion mot den förbrukade effekten.  
 
Nackdelen är att man också tappar information om t ex. störningar som tack vare 
medelvärdesbildningen jämnas ut eller kan inte särskiljas från andra 
spänningsvariationer som kanske orsakas av normal lastvariation. 
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4.1.4 Impedans, fasförskjutning och frekvensberoende 
Vid beräkningar av elsystem brukar det vid statisk analys förutsättas att spänningen och 
strömmen är sinusformad av t.ex. 50Hz frekvens. Det medför att de olika 
komponenterna som ingår i elsystemet får konstant impedans (växelströmsmotstånd).  
Växelströmsegenskaperna hos komponenterna eller sammansatta kretsar av olika 
komponenter ger även en konstant fasförskjutning mellan spänningen och strömmen för 
en mätpunkt. 
 
T ex. för en induktans L inkopplad till en spänningskälla blir det som följer: 
 

 
( )

( )
di t

u t L
dt

=      (4.2) 

 

Med sinusspänning på komplex form ˆ( ) j tu t ueω=  där 2 fω π=  och f = frekvensen så 

att { }( ) Re ( )u t u t=  ger (4.2) 

 

 
ˆ ˆ( )

ˆ ( )
j t j t

j t di t ue ue
ue L i t dt C

dt L j L

ω ω
ω

ω
= → = = +∫  

 

låt begynnelsevärdet 
ˆ

(0) 0
u

i C
j Lω

= → =  vilket ger 

 

 ( / 2)ˆ( ) j ti t ie ω π−=  med 
ˆˆ u

i
Lω

=  och / 21 jj e
j

π−= − =  

 

( )u t  blir då 
 

  ( / 2)( ) ˆˆ( ) j t j tdi t
u t L ue j Lie

dt
ω ω πω −= → =   

 

Multiplicera med j te ω− så att / 2ˆˆ ju j Lie πω −=  och dividera med 2 och använd 
 

 arg ˆ
| |

2
j U u

U U e U= = = , arg / 2
ˆ

| |
2

j I ji
I I e e π−= =  

 och LZ j L jXω= =     (4.3) 
 
Vilket slutligen ger 
 

 / 2
ˆˆ

2 2
ju i

j L e U Z Iπω −= → = ⋅  samt | | | | | |U Z I U Z I= ⋅ → = ⋅  
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Dvs. en enkel relation mellan effektivvärdena för U och I utan kontinuerligt 
tidsberoende men med fasförskjutning där impedansen Z får ett konstant belopp för en 
konstant frekvens. På samma sätt kan impedansen för kapacitiva komponenter beräknas 
med 

 
( )

( )
du t

i t C
dt

=  där 
1

C CZ jX
j Cω

= = −  

 
Impedansen för rent resistiva komponenter är dock inte frekvensberoende enligt 
 

 ( ) ( )u t Ri t=  där RZ R=    

 
Elektriska kretsar som elsystem modelleras med kombinationer av de olika 
komponenterna R, L och C som för fast frekvens ger konstanta impedanser och i sin tur 
leder till linjära ekvationssystem där olika spänningsnivåer och strömmar kan beräknas. 
 
För en krets där t.ex. en induktans är seriekopplad med en resistans som varierar som 
funktion av tiden blir det inte lika enkelt att lösa analytiskt.  
 

  
( )

( ) ( ) ( )
di t

u t L R t i t
dt

= +     (4.4) 

 
Den variabla resistansen agerar då tillsammans med huvudströmmen som en 
spänningskälla och påverkar både fasförskjutningar och belopp på strömmen och 
spänningen över resistansen dynamiskt i kretsen. Om den variabla resistansen är en 
okänd insignal till systemet blir systemet olinjärt, vilket är det naturliga för laster som 
t.ex. ljusbågsugnar. 
 
Om systemet ovan drivs av en ideal strömkälla så att i(t) och R(t) är insignaler och u(t) 
är utsignal från systemet blir inte utsignalen en linjärkombination av insignalerna enligt 
 
 1( ) ( )i t i tα= , 1( ) ( )R t R tα=  och 1( ) ( )u t u tα=  

 
blir då H.L i (4.4) 
 

 
[ ] [ ][ ]1

1 1

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

d i t i t
L R t R t i t i t

dt

+
+ + +  

och V.L 
 
 ( )[1 ]u t α+  
  
vilket visar att 
 

 [ ] 2( )
[1 ] ( ) 1 1 2 ( ) ( )

di t
u t L R t i t

dt
α α α α + ≠ + + + +   

 
Motsvarande gäller för u(t) och R(t) som insignal och i(t) som utsignal. 
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Systemet är alltså inte enkelt sammankopplat och måste modelleras och simuleras 
dynamiskt vilket enklast utförs med datorprogram som använder sig av 
tillståndsvariabler. 
 

4.1.5 Fasförskjutning av spänningen 
För flera komponenter som är ihopkopplade med varandra t.ex. en 
överföringsförbindelse med olika laster och vidarekopplingar på varsin sida uppstår av 
samma skäl som ovan fasförskjutning mellan spänningarna i de båda ändarna. 
Fasförskjutningen står i direkt förbindelse till storlek och riktning med vilken aktiv och 
reaktiv effekt som överförs samt dess riktning.  
 
En stor variation av t.ex. en last som till största delen är resistiv ändrar också systemets 
totala impedans både till belopp samt förhållandet mellan reaktiv och resistiv del. Därav 
ändras inte bara spänningarnas belopp utan även deras fasförskjutning i systemet på 
grund av lastens variation. 
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4.1.6 Transmissionsnätet 
I elnätet finns det nästan ingen upplagrad energi vilket gör att all energi som 
distribueras produceras och förbrukas vid samma tillfälle. Det som överförs via elnätet 
momentant är därför elektriskeffekt. Den elektriska effekten levereras med en bestämd 
spänningsnivå som driver en ström genom önskad last som i sin tur utvecklar termisk 
eller mekanisk effekt. 
 
Begreppet el kan kännas lite abstrakt och svårt att greppa intuitivt. Om man tittar på 
den matematiska modellen för de olika elektriska komponenterna kan man som en 
analogi och tankemodell se transmissionsnätet som en mekanisk roterande axel. För 
mer information hänvisas till Modellbygge och Simulering [3]. 
 
 
 Ellära  Mekanisk rotation 
 P U I= ⋅   P M ω= ⋅  

 
( )

( )
di t

u t L
dt

=  
( )

( )
d t

M t J
dt

ω=  

 
( )

( )
du t

i t C
dt

=  
( )

( ) Fjäder

dM t
t k

dt
ω =  

 ( ) ( )u t R i t= ⋅   ( ) ( )FriktionM t k tω= ⋅  

 1 2

1 2

( ) ( )u t u t

N N
=   1 2

1 2

( ) ( )M t M t

N N
=  

 
Där de olika storheterna motsvaras av: 
  
 Ellära  Mekanisk rotation 
 Effekt  Effekt 
 Spänning  Vridmoment 
 Ström  Vinkelhastighet 
 Induktans  Roterande massa 
 Kapacitans  Skruvfjäder 
 Resistans  Friktion   
 Ideal transformator Kuggväxel 
 
 
För växelspänning skulle det i det mekaniska fallet betyda att axeln svängde fram och 
tillbaka vilket ur rent mekanisk synvinkel skulle vara meningslöst. Dock är det lätt att 
föreställa sig hur de olika komponenterna påverkar systemet. Friktion (resistans) längs 
axeln leder till förluster och minskat vridmoment. Den tröga roterande massan 
(impedans) som leder till fasförskjutning av vridmomentet samt att den långa axeln 
skruvar sig lite (kapacitans). Framför allt får man en känsla av att allt sitter ihop i ett 
system och att förändringar i effektuttag längs axeln leder till variationer i 
vridmomentet för hela axeln. 
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Det ges ibland en bild som att elsystemet är två hål i väggen med konstant spänning i 
alla lägen men systemet fortsätter även bakom väggen och varje inkopplad komponent 
är en del av hela systemet och påverkar det.  
 
Förlusterna i transmissionsnätet är proportionella mot kvadraten på strömmen och 
eftersom att den överförda effekten är 
 
 cos( )rms rmsP U I ϕ=  [W] 

 
Inser man att förlusterna kan minskas för samma överförda effekt genom att använda så 
hög spänning som möjligt och strömmen blir så låg som möjligt. Stora strömmar leder 
också till att man måste ha grova ledare vilket är dyrt då de vanligaste ledarna är av 
koppar eller aluminium. För långa förbindelser avsedda att överföra hög effekt 
använder man i Sverige spänningar upp till 400kV (i andra länder ända upp till 800kV).  
 
Vid höga spänningar och stor ström ställs stora krav på inkopplad utrustning på grund 
av risken för överslag samt de elektromagnetiska effekterna på utrustningen och 
omgivningen. Spänningen transformeras av detta skäl ned stegvis innan den når 
slutkund för att kunna vara användbar.  
 
Vid alla länkar som ingår i överföringskedjan sker förluster av olika storlek som är 
proportionell mot kvadraten på den genomförda strömmen och över förlusterna sker 
även spänningsfall. För konstanta spänningsnivåer eller tidvis konstanta 
spänningsnivåer kan effekterna motverkas genom reglering av spänningen ut från 
distributionstransformatorerna.  
 
Många transformatorer är av äldre typ och måste regleras manuellt och för förbrukare 
som är kopplade till en längre förbindelse måste spänningen anpassas till en rimlig nivå 
för alla dessa. Stora variationer i förbrukning längs en sådan förbindelse, kan ge stora 
variationer i spänning hos förbrukare som är inkopplade längst ut.  
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4.2 Elkvalitet 

4.2.1 Vad är elkvalitet  
El används för att föra över energi till användaren dvs. i det kontinuerliga fallet effekt. 
Elektrisk effekt kan man, om man bortser från orimliga förluster och fysiska 
begränsningar överföras med vilken spänning som helst. Ur distributionssynpunkt 
skulle det optimala fallet vara att den levererade spänningen kunde vara plus minus noll 
till oändligheten med frekvensbidrag från noll till oändligheten dvs. spänningen skulle 
kunna ha vilken nivå som helst och vara likström, DC (Direct Current) av frekvens noll 
och/eller växelström, AC (Alternating Current) med vilka frekvenser som helst. Då 
skulle distributörerna endast prioritera egen vinning och minimera kostnader för 
reglering och ny utrustning.Ur förbrukarsynpunkt skulle den optimala spänningen vara 
exakt bestämd av exakt frekvens, AC eller DC. Då skulle tillverkare av elektronisk 
utrustning kunna minimera toleransnivån för spänningsförändringar och därigenom 
använda billigare lösningar med billigare komponenter som i sin tur skulle ge billigare 
utrustning till förbrukarna. 
 
Inget av fallen är ekonomiskt försvarbart ur samhällsekonomiskt perspektiv då 
motsvarande utrustning för förbrukning respektive distribution skulle bli mycket dyr 
och det är kunden som i slutänden skulle få betala för alla kostnader. Lösningen blir en 
kompromiss av de båda fallen samt fysiska och ekonomiska begränsningar dvs. 
spänningen och frekvensen tillåts variera i vissa begränsade intervall. Variationer av 
olika slag tillåts vara olika stora beroende på dess karaktär och varaktighet. Mer om 
Svenska kraftnäts riktlinjer kan man läsa i: 
 
TR6-01, Tekniska riktlinjer för elkvalitet Del 1: Spänningens egenskaper i stamnätet.  
 
TR6-02, Tekniska riktlinjer för elkvalitet Del 2: Planerings- och emissionsnivåer, 
mätmetoder och ansvarsfördelning avseende elkvalitet i stamnätet. 
 
För subtransmissionsnät och distributionsnät kan dessa riktlinjer vara svåra att 
upprätthålla då kostnaderna för att förbättra mindre avlägsna system med få förbrukare 
inte går ihop. Mer om gällande norm avseende spänningsgodhet som elbolagen måste 
uppfylla är beskrivet i SS-EN 50160.  
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På grund av elsystemets tekniska konstruktion varierar spänningen och dess frekvens 
med den genererade och förbrukade effekten i kombination med systemets dynamik. 
Vid inkoppling av utrustning som stora belastningar t.ex. ljusbågsugnar se Figur 4-1, 
motorer eller kraftelektronik som SVC (Static VAr Compensation), VSC (Voltage 
Source Converter) samt inkoppling av HVDC länkar kan spänningen få variationer med 
frekvenser utanför huvudfrekvensen. 
 
 

 
Figur 4-1. 3-fas Ljusbågsugn, typiskt 250-800V, 0-80kA. 

 
I det ideala fallet är spänningen hos förbrukaren en ren sinusspänning som har rms-
värdet: 
 

 
2

topp
rms

U
U = , ( ) sin(2 )toppv t U ftπ= , 50f Hz=  

 
Om spänningen är påverkad av t ex. något av fallen ovan gäller inte längre det 
förhållandet men rms-värdena enligt definitionen (4.1), får fortfarande rätt värde och är 
kvadratiskt proportionell mot effekten. Spänningen kan då innehålla bidrag av andra 
frekvenser än 50Hz som kan påverka inkopplad utrustning negativt eller rent av att 
förstöra den.  
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4.3 Flickerteori och flickermätarens uppbyggnad 

4.3.1 Definition 
Flicker, eller på svenska flimmer, är spänningsvariationer i elnätet som påverkar 
ljusutbytet från glödlampor så att de uppfattas som flimrande. Flimrande ljus kan vara 
mycket störande och kan undermedvetet påverka koncentrationsförmågan hos 
exponerade personer trots att nivåerna är lägre än vad som kan uppfattas med blotta 
ögat. 

4.3.2 Kvalitetsnormer, standarder 
Det finns en mängd olika sätt att mäta elkvalitet på och beroende på vilka parametrar 
som man använder kan värdena variera. Det kan även vara svårt att isolera ut endast en 
kvalitetsstörning och mätvärden där andra kvalitetsaspekter påverkar mätningen kanske 
måste sorteras bort. Information om vilka störningar som påverkar mätningen och 
vilken information mätningen ger förstår man bäst genom att ta reda på hur varje steg i 
mätningen utförs och vilka parametrar som används. Oavsett hur en lampa flimrar eller 
inte definieras flimret av själva mätmetoden eftersom att det är det värdet som 
produceras av själva mätningen som man utgår ifrån när man säger att det finns flicker. 
 
Den mest vedertagna standarden för flickermätning är IEC 61000-4-15 som beskriver 
flickermätarens uppbyggnad. Den bygger på statistiska undersökningar där 
försökspersoner har utsatts för flicker med en 230V/60W glödlampa. 
Försökspersonerna har för olika frekvenser på flickret, fått svara på vid vilken 
spänningsvariation de upplever flicker. Nivåerna då 50 % av försökspersonerna upplevt 
flicker kallas flickrets uppfattningsnivå [1]. 
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Figur 4-2. Kurvor för uppfattningsgräns, IFL=1. [1] 

 
Från Figur 4-2 kan man notera att acceptansnivån för sinusformat flicker är betydligt 
högre för de lägre frekvenserna än för rektangelformat flicker. För flicker av frekvenser 
runt 8.8Hz är acceptansnivån mycket låg och flicker uppfattas redan för 
spänningsvariationer av endast 0.25%. 
 

4.3.3 Flickermätarens uppbyggnad 
För att förstå vilka källor som ger upphov till flicker och hur det sprids på elnätet måste 
man gå närmare in på hur flickermätaren är uppbyggd och vilka spänningsförändringar 
som uppfattas som flicker. Flickermätaren enligt IEC 61000-4-15 kan signalmässigt 
beskrivas med följande blockschema: 
 
 

 
 Figur 4-3. Flödesschema flickermätare [1] 

 
De olika blocken är lite olika sammansatta i olika litteratur, men totalt sett har de 
samma innehåll.  



 19 

 
Block 3 är ett av huvudblocken. Där filtreras de störande signalera ut och viktas vilket 
motsvarar inversen av uppfattningskurvan för sinusmodulerat flicker se Figur 4-2.  
 
Utifrån block 4 fås värdet IFL (Instant Flicker Sensation) och har värdet 1 för flicker av 
8.8Hz frekvens och 0.25% spänningsvariation.  
 
I block 5 klassas signalen i mist 64 klasser och den växande sannolikhetsfunktionen 
beräknas, CPF (Cumulativ Probability Function). Ur den beräknas sedan IFL som 
överskridits 0.1, 0.7, 1, 1.5, 2.2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 17, 30, 50, 80 procent av perioden 10 
min.  
 
Slutligen beräknas de viktade medelvärdena PST och PLT som funktion av de värden 
som överskridits i de olika perioderna. Där P står för ”papillotement” det franska ordet 
för flimmer, ST står för ”short term” och LT för ”long term” [2]. 
 
PST -värdet beräknas för perioder om 10 minuter och PLT -värdet beräknas av PLT -
värdet i perioder om 2 timmar. Enligt standarden EN 50160 ska PLT -värdet inte 
överstiga 1 för 95 procent av tiden över en vecka [1]. 
 
Mer ingående förklaring av varje block finns nedan.  
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4.3.4 Testsystem 
För att mer ingående studera hur en last som är kopplat till ett elsystem och producerar 
flicker påverkar elsystemet väljer vi att studera ett teoretiskt testsystem. För att 
testsystemet ska kunna följas analytiskt väljer vi ett enkelt testsystem för en fas med en 
överföring med elektrisk modell så kallad pi-länk. Överföringen är i ena änden kopplad 
till motsvarande starkt nät och har på var sida laster med konstant impedans.  
 
Tanken med testsystemet är inte att beräkna några exakta värden för olika effekter men 
att rent teoretiskt få en insikt i hur flickret påverkar systemet. I verkligheten är inga 
laster konstanta men skulle kunna tänkas vara periodvis konstanta.  
 
Variationer i last och spänningsdippar kan ge liknande effekter som flicker men skall 
inte räknas som flicker och är därför inte intressanta ur flickerperspektiv. Lasterna kan 
därför tilllåtas vara konstanta då de endast påverkar det ”stationära” 
spänningsförhållandet ur flickerperspektiv. 
 
Låt ett enkelt testsystem med en punkt som kan motsvaras av starkt nät, laster och 
överföring via pi-länk vara enligt nedan, se Figur 4-4. 
 
 

 
Figur 4-4. Testsystem 

 
 
I Figur 4-4 är 
 

 sU   =  Det starka nätets elektromotoriska kraft. 

 sZ   =  Den inre impedansen i det starka nätet. 

 1LZ  =  Ledningens impedans. 

 1LY  =  Halva ledningens admittans. 

 1 2,ld ldZ Z  =  Konstanta laster. 

 arcZ  =  Variabel flickerlast. 
 
  
Avsikten med modellen är endast att belysa flickrets uppkomst och effekter när en 
flickerlast är inkopplad till ett elnät. Testsystemet skulle kunna utökas med fler laster, 
överföringar och nätinkopplingar för att ge en bättre modell av verkligheten. 
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4.3.5 Theveninekvivalent 
Den inringade delen av Testsystemet kan då med hjälp av Thevenins teorem förenklas 
på följande sätt: 
 
 

 
Figur 4-5. Ekvivalent testsystem 

 
 

Där ThU  och ThZ  kan beräknas på följande sätt: 
 

 1 1 1 1 1 2|| || ( || )U ld YL L YL ldZ Z Z Z Z Z= +  

 
1

1

1

U
S

U S

Z
U U

Z Z
=

+
 

 2 1 2||U YL ldZ Z Z=  

 
1

2 1

1 1

U
Th

L U

Z
U U U

Z Z
= =

+
 

 2 1 1 1 1|| || ( || || )Th ld YL L S YL ldZ Z Z Z Z Z Z= +  
 
Av beräkningarna för Theveninekvivalenten kan man förstå att förändringar i systemet 
som lastvariationer kommer att påverka spänningen över flickerlasten och skulle kunna 
misstolkas som flicker.  
 
Spänningsvariationer på grund av normal lastvariation bör kunna antas vara små då 
man också borde kunna anta att nätet i normala fall ska vara anpassat till den last som 
skall drivas.  
 
Flickrets effekter på elsystemet bör under dessa förutsättningar kunna anses vara i 
mycket större grad kopplat till hur flickerlasten t ex. en ljusbågsugn används för 
stunden. En last som drar en starkt varierad ström skapar ett proportionellt varierat 
spänningsfall över transmissionsnätet till lasten. Det icke ”stationära” spänningsfallet 
skapar för vissa frekvenser flicker. 
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4.3.6 AM-modulering 
Ett liknande system som det ekvivalenta testsystemet ovan kan enkelt tolkas analytiskt 
med ytterligare förenklingar. 

 
 

 
Figur 4-6. Testmodell för flicker. 

 

Flickerlasten arcZ  kan väljas vara rent resistiv och variera sinusformat med en fast 
frekvens. Flickret är då är lätt att följa analytiskt och syns tydligt som en utpräglad topp 
i ett frekvensspektrum. Ovan har det visats att impedanser är frekvensberoende (4.3), 
vilket leder till ett olinjärt system som är svårt att följa analytiskt (4.4). Impedansen för 
systemet ersätts istället med en resistans som ger motsvarande spänningsfall som 
impedansen för 50Hz. Informationen om spänningarnas och strömmarnas korrekta 
belopp och fas går då förlorad. Dock är frekvensinnehållet det samma samt storleken på 
dess relativa belopp vilket är det intressanta för studien nedan. 
 

 0arc arc arcZ Z R j→ = + ⋅ , 0Z Z R j→ = + ⋅  

 
Spänningarna blir då reella 
 

 U U→  och arc arcU U→  

 
Låt spänningen U vara 
 

 ˆ( ) sin(2 )uu t u f tπ= , 50uf Hz= , ˆ 2u =  så att 1rmsU =  (p.u) 

 
Låt sedan Zarc vara 
 

 
1

(1 ( ))arcZ Z
AM t

= −
+

, där ( ) sin(2 )arcAM t M f tπ= ,  

 8,8arcf Hz= , 
(1 )

2

k Z
M

Z

−=  och 
0.25

100
k =  
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Spänningen överarcZ  är då 

 

 ( ) ( ) ( )arcu t u t Zi t= − , 
( )

( )
arc

u t
i t

Z Z
=

+
 

 
  
 

 ˆ ˆ( ) (1 ) sin(2 ) sin(2 )(1 ) sin(2 )
2arc u arc u

k
u t Z u f t f t Z u f tπ π π⇒ = − − −  

Låt ˆ(1 )uA Z u= −  och 
2arc

k
M =  

 
 ( ) sin(2 ) sin(2 ) sin(2 )arc u u arc arc u uu t A f t M f t A f tπ π π⇒ = −  

 

 
1

sin( )sin( ) (cos( ) cos( ))
2

α β α β α β = = − − + = 
 

 

 

 
( ) sin(2 ) ...

... cos(2 ( ) ) cos(2 ( ) )
2 2

arc u u

arc u arc u
u arc u arc

u t A f t

M A M A
f f t f f t

π

π π

⇒ = −

− − + +
 

 
Dvs. flickret amplitudmodulerar sinusspänningen och informationen moduleras till 
frekvenserna fu-farc och fu+farc. Det innebär också i det här förenklade fallet att: 
 

 
2 2 ( )

2 2 ( )
u u arc

u u arc

Z j f L j f f L

Z j f L j f f L

π π
π π

= ≈ +
= ≈ −

 

 
Skulle kunna användas utan att felet blir allt för stor. Om man kör systemet i Matlab ser 
det ut som följer: 

( ) ( ) (1 ( )) ( ) (1 ) ( ) ( ) ( )arcu t u t Z AM t u t Z u t ZAM t u t⇒ = − + = − −
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  Figur 4-7. Spänningen U och Uarc. 
 
I |Uarc(f)| (TidsDiskretaFourierTransformen) av Uarc Figur 4-7, syns den modulerade 
flickersignalen som två små toppar på varsin sida om 50Hz toppen. 
Spänningsvariationerna för spänningen Uarc är relativt små, näst intill osynliga.  
 
Det är också anledningen till att det är svårt att mäta flicker med t ex. en vanlig rms-
mätning jämnas spänningsvariationen ut. 
 
Om man använder definitionen för rms-värde enligt (4.1). 
 

 
2

0

( )T

rms

u t
U dt

T
= ∫  

 
Och tittar på 
 
 ( ) sin(2 ) sin(2 ) sin(2 )arc u u arc arc u uu t A f t M f t A f tπ π π= −  (4.5) 
 
Blir 

 [ ]22 2 2( ) sin (2 ) 1 ( sin(2 )arc u u arc arcu t A f t M f tπ π= −  
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Utveckling av termer m.h.a. Appendix A.II och 2x xfω π=  
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 ( ) ( )
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8
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A M
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Tar man integralen över lång tid går bidraget från sinus och cosinus termerna mot 0 
enligt Appendix A.III, resultatet blir som följer: 
 

 
22 2

1
2 2 22 2
u arc u u arc u

arc

A M A A M A
U

    = − = − ≈         
 

 
Vilket säger att rms-värdet Uarc är i princip den samma med eller utan flicker. 
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4.3.7 Flickermätaren IEC 61000-4-15 
Parallellt med kunskapsinsamlingen av de teoretiska kunskaperna om flicker har 
flickermätaren modellerats med Matlab, se Appendix B.I. Flickermeter.m. 

4.3.7.1 Block 1. Sampling 
För att kunna analysera signalen av spänningen digitalt samplas spänningen. Med 
anledning av fel som kan uppstå vid filtrering med bilinjära filter för frekvenser under 
35Hz bör Nyquistfrekvensen var minst 700Hz, [4] dvs. samplingsfrekvensen ska vara 
1400Hz eller högre. 
 
Man får då den tidsdiskreta signalen: 
 
 [ ] ( )u n u nTs= , 1,2,3,...,n N=  
 1/Ts fs= , fs = samplingsfrekvens. 
 
Med normerad frekvens: 
 
 /u u sf fν =  och /arc arc sf fν = .  

 

Block 2. Demodulering 
I block 1 normeras spänningen och demoduleras för att skilja ut flickersignalen. 
 
Enligt ovan är rms-värdet för uarc ungefär lika med dess rms-värde ”utan” modulering 
och för en ideal sinusspänning är 
 

 
ˆ ( )

( )
2 2

rms norm

rms

u u t
U u t

U
= ⇒ =  (p.u) 

 
När man demodulerar en AM-signal multiplicerar man den med sin ”bärvågssignal” i 
det här fallet sinusformad 50Hz signal. I den normerade spänningssignalen av urac (4.5), 
finns 50Hz signalen från moduleringen som en komponent med rätt fas. Dvs. för den 
kontinuerliga signalen utan normering den första termen i 
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... cos( ) cos( )
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Genom att kvadrera signalen kan detta utnyttjas och man får det som kallas 
kvadratdemodulering. Den kvadrerade signalen är också proportionerlig mot effekten 
över en glödlampa som kan antas vara rent resistiv då. 
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u t
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≈
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Enligt ovan (4.6), samt lite omflyttning ger: 
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Resultatet inklusive bidraget från multiplicering med flickersignalen är en DC-term och 
några ytterligare termer med frekvenser runt 2fu osv. men det är den första termen som 
är av intresse. Med tanke på att för den normerade signalen är Au=1 så motsvarar den 
första termen flickersignalen. Man får även en komponent som har frekvensen 2farc. 
Bidraget från den är dock så litet att det är försumbart. Med Matlab blir det som följer 
se Figur 4-8. 
 
 

 
 Figur 4-8. Uarc Kvadratdemodulerad 
 
 
I grafen av |Ydem(f)| syns en tydlig topp med i storleksordningen en halv Marc, 
Marc=(0.25%)/2 med frekvensen 8.8Hz. Vid frekvensen 2farc=17.6Hz ser man ingenting 
vilket förklaras av att den är (0.25%)/2 av Marc eller Marc i kvadrat. De starka DC-
komponenterna syns vid 0Hz och sträcker sig långt utan för fönstret. 
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4.3.7.2 Block 3. Aliasfilter 
För att bli av med de oönskade komponenterna filtreras signalen för 230V/50Hz 
systemet med ett högpassfliter (Hp) som har gränsfrekvensen 0.05Hz och ett 
lågpassfilter (Lp) med gränsfrekvensen 35Hz. 
 
Vid filtrering används Butterworthfilter i z-transform. 
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Parametrar för Hp-filter, fg=0.05Hz, 1:a ord. 
 
 b1=0,9998 a1=1 
 b2=-0,9998 a2=-0,9996 
 
Parametrar för Lp-filter, fg=35Hz, 6:e  ord. 
 
 b1=0,0118 e-004    a1=1 
 b2=0,0709 e-004    a2=-5,1506 
 b3=0,1773 e-004    a3=11,1065 
 b4=0,2365 e-004    a4=-12,8284 
 b5=0,1773 e-004    a5=8,3681 
 b6=0,0709 e-004    a6=-2,9220 
 b7=0,0118 e-004    a7=0,4266 
 
 
 

 
 Figur 4-9. Viktkurvor för Högpass och lågpassfilter 
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4.3.7.3 Block 3. Viktningsfiltret Fw 
Efter aliasfiltreringen filtreras signalen igenom viktfiltret Fw(s) i laplace-transform. 
Vilket motsvarar överföringen mellan glödlampa och öga [2]. 
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Med parametrar för 230V/50Hz 
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 Figur 4-10. Viktfördelningskurvan Fw. 
 
 
När signalen har filtrerats igenom block 3 med hjälp av Matlab ser den ut på följande 
vis se Figur 4-11. 
 
 

 
 Figur 4-11. Filtrerad signal ur block 3. 
 
Efter filtreringen finns endast flickersignalen kvar och syns som tydliga toppar vid 
8.8Hz. Efter som att Fw(f=8.8Hz) är amplituden oförändrad dvs. (0.25%) / 2 
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4.3.7.4 Block 4. Utjämning 
Block 4 består av en ytterligare kvadrering och en integrerande funktion. Kvadreringen 
motsvarar den icke linjära överföringsfunktionen mellan öga och hjärna [2]. Syftet med 
detta block är att simulera lagringseffekten hos den mänskliga hjärnan. Det realiseras 
med ett första ordningens lågpassfilter med en tidskonstant på 300ms samt 
gränsfrekvensen 0.53Hz [5]. Överföringsfunktionen innehåller även en förstärkning K4. 
K4 väljs så att IFL=1 för flicker av 8.8Hz och 0.25% amplitudmodulering 
 
 

4( )
1 0.3LP

K
F

j
ω

ω
=

+
, 6

4 1.28 10K ≅ ⋅  för 230V/50Hz 

 
Efter kvadrering och filtrering i block 4 ser signalen ut enligt Figur 4-12. 
 
 

 
Figur 4-12. Signalen efter utjämning block 4. 

 
 
I diagrammet för |Ydem(f)| i Figur 4-12 kan man se att DC-komponenten av signalen nu 
har värdet 1 vilket tycks stämma för ydem(t) också. Det är den komponenten som kallas 
IFL eller på svenska direkt flickerupplevelse. Den motsvarar i det här fallet hur man 
skulle uppleva att flickerstörningen slogs till från att ha varit avstängd. Den oscillerande 
delen av signalen som man tydligt ser i ydem(t) motsvarar den varierande upplevelsen av 
att flickerstörningen är påslagen hela tiden.  
 
För att lätt kunna följa flickerstörningen genom de olika blocken har den i det här fallet 
valts som en sinusformad signal av frekvensen 8.8Hz som ger spänningsvariationen 
0.25%. Andra frekvenser och spänningsvariationer som ger IFL=1 kan man se i 
uppfattningskurvan se Figur 4-2. T.ex. för sinusformat flicker av frekvensen 20Hz som 
ger IFL=1 är spänningsvariationen 0,7 %. 
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4.3.7.5 Block 5. Statistisk analys, PST och PLT 
I Block 5 analyseras signalen statistiskt i perioder om 10 minuter och ett viktat 
medelvärde PST, för signalen beräknas var på PLT i perioder om 2 timmar beräknas som 
funktion av Pst. 
 
De viktade medelvärdet PST beräknas som funktion av de värden för IFL som 
överskridits under utvalda delperioder av hela perioden och viktas med bestämda 
viktningskoefficienter. De utvalda tidsperioderna är 0.1, 1, 10, 50, 80 procent av 
perioden se (4.7). 
 
Viktningskoefficienterna för PST -värdet är valda så att, av en grupp människor som 
exponeras för flicker är det en betydande mängd som uppfattar flickret som störande. 
Koefficienterna har valts av en organisation som kallas CENELEC (Comité Europeen 
de Normalisation Electronique) [2]. 
 
I praktiken innebär det viktade medelvärdet att man gör en bedömning av hur störande 
flickret är med avseende på både flickrets effekt och dess varaktighet. Dvs. tillräckligt 
kortvariga höga IFL-värden kan tillåtas i en viss grad i kombination med det omvända, 
att tillräckligt låga IFL-värden kan tillåtas under längre perioder.  
 
Gränsvärdet PST =1 är således baserat på när flickret uppfattas som störande till skillnad 
mot värdet IFL=1 som relaterar till spänningsvariationer då flickret kan uppfattas av en 
genomsnittsmäniska. Spänningsvariationerna som ger PST =1 är alltså större än för 
IFL=1. 
 
PST -värdet beräknas med följande steg: 
 
Steg 1. Klassning 
Enligt IEC 61000-4-15 ska IFL klassas i minst 64 klasser [2].  
 
Låt signalen ut från block 4 vara y[n] och det maximala värdet på y vara ymax dvs IFLmax 
för den utvalda perioden på 10 minuter. Signalen klassas sedan enligt nedan. 
 
Låt Nklasser vara antal klasser t ex. 64 64 4096klasserN = ⋅ = . Fler klasser ger bättre 

upplösning men längre beräkningstid. Med kapaciteten hos moderna datorer utgör 
beräkningstiden inget större problem för t.ex. 4096 klasser. 
 
Ett element n i vektorn y klassas sedan med: 
 

 
max

[ ]
klasser

y n
K N

y
=  

 
 [ ]klassady n = (K avrundat upp till närmsta heltal). 

 
och 
 
 [ ] 1klassady n =  om [ ] 0y n = . 
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Dvs. för i=yklassad[n] av y[n] innebär det att 
 

 max max

( 1)
[ ]

klasser klasser

i i
y y n y

N N

− < ≤  om [ ] 0y n ≠ , [1,2,3... ]klasseri N∈  

 
Värdet y[n]=0 klassas som klass 1 ett fel som blir försumbart med många klasser och 
försvinner helt i viktningsfunktionen nedan för flicker av betydelse. 
 
Steg 2. CPF 
Genom att klassa varje element i vektorn y och summera hur många element det finns i 
varje klass kan man beräkna CPF (Cumulative Probability Funktion) eller på svenska 
kumulativ sannolikhets funktion. 
 
Uttrycket CPF används lite inkorrekt då det innebär: 
 
 ( ) ( )XF x P X x= ≤  

 
Dvs. i det här fallet. Sannolikheten att ett värde har underskridits. 
 
Det är snarare CCPF (Complementary Cumulative Probability Funktion) efterfrågas 
vilket i det här fallet betyder sannolikheten att ett värde överskridigts enligt: 
 
 1 ( ) ( )XF x P X x− = > där X är stokastisk variabel av x. 

 
Med samplingsfrekvensen fs är samplingsperioden Ts=1/fs. Den totala tiden för N antal 
samspel blir då: 
 

( )Tid N N Ts= ⋅  
 
För ni sampel av klassen i samt totalt Ny sampel i vektorn y blir sannolikheten för att y 
är av klassen i 
 

 
max

( )
( 1 )klasser i s i

i
y s y

Y N Tid i n T n
P P i i

y Tidtotalt N T N

⋅ ⋅= − < ≤ = = =
⋅

 

 
där Y är stokastisk variabel av y. 
 
Sannolikheten att nivån j överskridigts är då 
 

 1 2
max

( ) ( ) ...
klasser

klasser
i j i j i N

Y N
CCPF j P j P P P

y = + = + =
⋅= > = + + +  

 
där [0,1,2... 1]klasserj N∈ − . 

 



 33 

När summeringen av de olika klasserna i vektorn y och CCPF beräknats erhålls, se 
Figur 4-13 och Figur 4-14. 
 
 

 
Figur 4-13. Summerad tid per klass 

 
 

 
Figur 4-14. Sannolikheten för (Y>y) 
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Steg 3. Viktning med koefficienter 
Med CCPF beräknas vilken klassnivå som överstigits i önskad andel av tiden t ex. 80 
%, CCPF=0.8 och konverters tillbaka till ”flickereffekt”. 
 

 80 max

( 0.8)
s

klasser

klassnivå CCPF
IFL y

N

==  

 
Där klassnivå(CCPF=0.8) kan läsas ur Figur 4-14 som värdet på x-axeln för en punkt 
på kurvan där värdet på y-axeln är 0.8. 
 
Slutligen erhålls följande medelvärden samt PST  för flickret. 
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  (4.7) 

 
 IFL50s = 0,9979 IFL1s   = 1,0302 
 IFL10s = 1,0283  IFL0,1s = 1,0302 
 IFL3s   = 1,0299  
 
För en ren sinusamplitudmodulering av 0,25% med 8,8Hz frekvens blir då. 
 
 PST  = 0,7224 
 
PST -värdet är värdet för ett flicker med spänningsvariationer motsvarande 
uppfattningsnivån dvs. IFL=1. 
 
PLT -värdet beräknas på följande vis: 
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PLT -värdet beräknas över perioder om två timmar dvs. 12 PST -värden. För det 
”konstanta” flickret i testsystemet finns ingen nytta i att beräkna PST då det får samma 
värde som PST. 
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4.4 Flickereffekt och riktning till en flickerkälla 
 

4.4.1 Inledning 
Peter Axelberg beskriver i sin doktorsavhandling ”On Tracing Flicker Sources and 
Classification of Votage Disturbances” [1], och tillsammans med Math Bollen i den 
vetenskapliga artikeln ”An Algorithm for Determining the Direction to a Flicker 
Source” [8] en alternativ metod för att finna riktningen till en flickerkälla med hjälp av 
en storhet som de kallar för flickereffekt. 
 
Lite kortfattat kan flickermätaren som är beskriven i IEC 61000-4-15 förklaras som en 
algoritm för att få ett mått på hur effekterna av spänningsvariationer mätpunkten 
uppfattas av hjärnan via en glödlampa. Peter Axelberg och Math Bollen beskriver i 
ovanstående skrifter hur den flickerproducerande lasten kan ses som en källa till flicker 
som sprider flickereffekt. Genom att både mäta spänningen och strömmen i mätpunkten 
samt filtrera dem för variationer som ger upphov till flicker kan ett mått på den 
överförda flickereffekten igenom mätpunkten ifrån källan beräknas. Med hjälp av 
flickereffektens tecken kan även riktningen på en transmissionsledning till flickerkällan 
avgöras. 
 

4.4.2 Teorin bakom flickereffekt i korthet 
Enligt referenserna [1] och [8] kan man kan avgöra om en flicker last är nedströms eller 
uppströms om en mätpunkt där riktningen nedströms är mot lasten i riktning med 
fundamentaleffekten. Nedan förklaras principerna bakom deras teori i korthet. 
 
Låt följande enkla modell motsvara ett system se Figur 4-15.  
 
 

 
Figur 4-15. Enkel elnätsmodell [8] 
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Systemet har två laster Z1 och Z2 med U1 =U2 samt två mätpunkter för I1  och I2. Lasten 
Z1 varierar med tiden vilket ger den varierande strömmen I1 vilket i sin tur ger 
variationer i spänningen U1.  Variationerna i ström och spänning kan ses som 
amplitudmodulering och två fall. 
 
Fall 1) Om flickerkällan är placerad nedströms om mätningspunkten 
 kommer spänningens- och strömmens amplitudmodulering att vara 
 fasskiftade mot varandra. 
 
 1 1I I U U+ ∆ → − ∆  

 
Fall 2) Om flickerkällan är placerad uppströms kommer spänningens och 
 strömmens amplitudmodulering att vara  i fas med varandra. 
 
 2 2U U I I± ∆ → ± ∆  

 
Av dessa två fall kan slutsatserna av att amplitudmoduleringen av spänningen och 
strömmen kommer att vara olika, beroende på om flickerkällan är placerad uppströms 
eller nedströms om mätpunkten. 
 
Peter Axelberg och Math Bollen beskriver vidare en algoritm för att beräkna ett mått 
som de kallar flickereffekt baserad på slutsatsen ovan. 
 
Om både spänningen och strömmen samplas kan de filtreras enligt signalflödesschemat 
nedan se Figur 4-16. 
 
 

 
Figur 4-16. Signalflödesschema för flickereffekt[8] 
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Blocken 1A till 3A och 1B till 3B är identiska för spänningen och strömmen. Blocken 
motsvarar block 1 till 3 i beskrivningen av flickermätaren IEC 61000-4-15 ovan och 
innehåller viktningsfiltret som motsvarar överförningen via en glödlampa till ögat. På 
så sätt beaktas endast störningar som skapar flicker och ut ur block 3A samt 3B får man 
de amplitudmodulerande signalerna. 
 
Signalen multipliceras sedan i block 4 och får dimensionen effekt relativt den 
amplitudmodulerande sigalen. I block 5 medelvärdesbildas signalen sedan över 
perioden T enligt: 
 

 
0

1
( )Π

T

FP p t dt
T Π= = ∫  

 
Peter Axelberg och Math Bollen har in sina fältstudier av metoden använt värdet 1 
sekund på T med bra resultat utan att få för långsam utsignal. Enligt flickermätaren IEC 
61000-4-15 ska frekvenser ned till 0.5Hz användas varför ett värde T=2 bör passa 
bättre. 
 
På grund av fasskillnaden mellan spänningens och strömmens amplitudmodulering får 
flickereffekten olika tecken beroende på om mätpunkten är uppströms eller nedströms 
om flickerkällan. Positivt tecken på flickereffekten motsvarar att flickret flödar från 
generatorn mot lasten och negativt tecken motsvarar att flickret flödar från lasten mot 
generatorn. 
 

4.4.3 Nyttan med flickereffekt 
Stora belastningar som t.ex. Ljusbågsugnar skapar flicker det är känt sen tidigare. Om 
flera laster som skapar flicker är kopplade till samma nät kan det vara svårt att visa 
vilken last som skapar ett flicker samt hur mycket flicker som skapas med den 
traditionella flickermätaren IEC 16000-4-15.  
 
Med hjälp av flickereffekt kan flickerkällor lättare pekas ut, samt flickerkällornas 
bidrag till flickret på nätet mätas. Informationen om var flickerkällorna finns och hur 
mycket flicker de skapar kan användas för att optimera placering och utrustning som 
minskar flickret på nätet. Informationen ger också en möjlighet att koppla ett ansvar till 
förbrukare som genererar flicker på elnätet.  
 
Se kap. 5.2.2 Mätningar av flickereffekt, för resultat av fältstudien med flickereffekt ur 
skrifterna ovan av Peter Axelberg och Math Bollen. 
 
För mer information och mer detaljerad beskrivning av flickereffekt hänvisas till 
skrifterna ovan. 
 
Den i Matlab modellerade flickermätaren flickermeter.m kan med en mindre insats 
modifieras och utvecklas till att även mäta Flicker Power. För det fanns inget utrymme i 
det här examensarbetet men för framtida studier av flicker skulle det kunna vara ett 
intressant verktyg.
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5 Genomförande/Verifiering 
 

5.1 Spänning till flicker 
Nyckeln till hela förståelsen kring hur flicker påverkar och sprider sig i ett elsystem har 
varit att undersöka och modellera flickermätaren i Matlab vilket genererat Matlab-
koden ”flickermeter.m”. Appendix B.I. Mer om detaljer hur detta genomförts och 
kunskaper som vunnits därur kan läsas i 4.3 Flickerteori och flickermätarens 
uppbyggnad. Med hjälp av ”Flickermätaren” har sedan flickernivåer i modellering och 
simulering av det ekvivalenta elsystemet kring Forsbacka kunnat skapats och 
verifierats. 
 

5.2 Analys av mätdata 

5.2.1 Till examensarbetet erhållna mätningar 
Till examensarbetet finns det tre stycken mätningar av flicker i Forsbacka var av två 
stycken under samma period 1999-03-05 till 1999-03-13 från Byvägen 8 samt 
fördelningsstation F9 under perioden 2001-06-06 till 2001-06-13. Utdrag från 
mätningarna finns bifogade i Appendix C.II.  
 
För att kunna dra noggranna slutsatser om hur flickret sprider sig i nätet till Forsbacka 
skulle det behövas simultana mätningar från flera punkter i och ovanför Forsbacka. 
Helst skulle även mätningarna vara i samplad form för signalanalys med programvara 
och signalteori. 
 
I de erhållna mätningarna finns endast information i form av PST, PLT, Vrms samt Irms. 
Med hjälp av kunskaper från den teoretiska analysen, i 4.3 Flickerteori och 
flickermätarens uppbyggnad, kan dock intressant information utläsas samt vissa 
slutsatser dras.
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Av PST -mätningarna från Byvägen 8, Appendix C.IIi samt Fördelningsstation F9, 
Appendix C.IIii för samtliga faser kan man utläsa att: 
 

• Toppvärdena för PST är över 2.5 vilket är betydligt högre än irritationsnivån på 
1.0. 

• Utskrifterna är i stort sett identiska kopior av varandra dvs. flickret skapas 
ovanför F9. 

• PST -kurvorna för respektive fas är dessutom i stort sett identiska med varandra, 
vilket tyder på att den flickerproducerande lasten är kopplad mellan alla tre 
faserna t ex. en 3-fas ljusbågsugn. 

 
 

  
 Figur 5-1. PST Byvägen 8  Figur 5-2. PST F9 
 
 
PST -mätningarna från transformator 1, Appendix C.IIiv transformatorstationen i 
Forsbacka är tyvärr inte utförda vid samma tillfälle som de ovanstående men ur dessa 
kan utläsas att: 
 

• Toppvärdena för PST är lika höga som för de ovanstående mätningarna. 
• Egenskaperna mellan de olika faserna för PST -kurvorna är desamma som för 

ovanstående. 
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Ur mätningarna av PST och Ampere fas A under perioden 2006-06-09 till 2006-06-11 
för transformator 1, Appendix C.IIv. från transformatorstationen i Forsbacka kan 
följande slutsatser om koppling mellan flicker och Forsbackas förbrukning göras: 
 

• Vid låg förbrukning i Forsbacka är flickernivåerna höga. 
• Flickret påverkas inte nämnvärt av ökad förbrukning i Forsbacka. 

 
 

    
 Figur 5-3. PST och I, T1 2001-06-09 Figur 5-4. PST och I, T1 2001-06-11 
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Från sammanställningen av PST, PST, Spänning och Ström i fas A, fördelningsstation F9 
under perioden 1999-03-05 till 1999-03-13 kan det även utläsas att: 
 

• Spänningens effektivvärde Vrms varierar kraftigt upp emot 5 % mellan mätningar 
i 10 minuters intervall vilket tyder på kraftig lastvariation. 

• Mellan flicker och effektivvärden på spänning och strömförbrukning i 
Forsbacka finns inget klart samband. Spänningens variationer kan dock delvis 
skönjas även i den förbrukande strömmen i Forsbacka.  

 
 

 
Figur 5-5.  Volt och ström, F9 
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5.2.2 Mätningar av flickereffekt 
Peter Axelberg och Math Bollen har i sin fältstudie av metoden att mäta flickereffekt, 
redovisad i den vetenskapliga artikeln An Algorithm for Determining the Direction to a 
Flicker Soruce [8], valt att gör sina mätningar på subtransmitionsnätet som matar 
Forsbacka. Mätningarna har placerats kring Sandviken just på grund av att det finns en 
ljusbågsugn där samt att ljusbågsugnar är kända flickerkällor. Teorin bakom 
flickereffekt förklaras kortfattat ovan i kap. 4.4 Flickereffekt och riktning till en 
flickerkälla. 
 
Mätningarna i fältstudien har genomförts med två stycken utrustningar för 
elkvalitetsmätningar av typen Unipower Recorder i två omgångar. Mätningarna 
betecknas med t.ex. M1a där 1:an står för mätning 1 och a för utrustning a. De utvalda 
mätpunkterna samt vid vilket tillfälle de är utförda kan utläsas i följande el-schema, se 
Figur 5-6. 
 
 

 
Figur 5-6. Flicker mätningar [8] 
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Utskrifter av flickereffekten för mätningarna i M1a och M1b under ett intervall då 
ljusbågsugnen används fick följande utseende. 
 
 

 
Figur 5-7. M1a [8] 

 
Mätningen i Figur 5-7 är utförd direkt ovanför ljusbågsugnen i Sandviken på 
transmissionsledeningen till ljusbågsugnen och visar negativ flickereffekt under drift av 
ugnen. Det betyder att flickereffekt levereras från ugnen ut på nätet uppströms.  
 
 

 
Figur 5-8. M1b [8] 

 
Figur 5-8 visar mätningen på ledningen mellan Sandviken och Forsbacka. Även den här 
mätningen visar negativ flickereffekt vilket visar att flicker levereras från Sandviken till 
Forsbacka uppströms eller motsvarande, att flickerkällan finns nedströms. 
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Mätningarna M2a och M2b från det andra mätningstillfället visas i samma utskrift. 
 
 

 
 Figur 5-9. M2a och M2b [8] 
 
I Figur 5-9 är flickereffekten från ljusbågsugnen negativ vid drift. Flickereffekten mot 
Hofors är däremot positiv vilket betyder att flickereffekt levereras nedströms från 
ljusbågsugnen. Under en period strax efter ljusbågsugnen tagits i drift är båda 
flickereffekterna negativa, vilket förklaras av att ljusbågsugnen i Hofors vid det 
 tillfället var i bruk samtidigt och levererar flickereffekt till Sandviken. 
 

5.2.3 Slutsatser analys av mätdata 
Av mätningarna från Forsbacka, kan det i princip helt uteslutas, att någon betydande del 
av flickret skapas i Forsbacka. Orsaken till både spänningsvariationerna som ger 
upphov till flicker och kraftiga variationer av spänningens effektivvärde kan med 
största sannolikhet anses komma nedströms på 130kV nivån. Då det finns stora 
ljusbågsugnar i t.ex. Sandviken är det en trolig orsak. 
 
Resultaten från Peter Axelbergs och Math Bollens fältmätningar ovan styrker den 
hypotesen till fullo. 
 
Det finns även kraftiga variationer av effektivvärdet på spänningen. Enligt teorin för 
flicker ovan påverkar inte flicker eller variation av flicker effektivvärdet för spänningen 
nämnvärt, men tillräckligt snabba förändringar av belastningar kan uppfattas som 
flicker. Troligen varierar också ljusbågsugnens genomsnittsbelastning relativt mycket 
under varje 10-minutersperiod, vilket även avspeglar sig på effektivvärdet av 
spänningen. Från mätningarna vid F9 kan spänningens variationer även skönjas i 
strömförbrukningen ”i samma fas” vilket tyder på att lastvariationerna finns i nätet 
ovanför. 
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5.3 Modellering 
För modellering av elsystemet kring Forsbacka används MATLAB® 7.3.0 (R2006) med 
Simulink inklusive Signal Processing Blockset och SimPowerSystems. 
 

5.3.1 Förenklad modell av elsystemet 
För modelleringen av ekvivalenta elsystemet kring Forsbacka har följande antaganden 
gjorts: 
 

1. Spänningen från det nationella transmissionsnätet matar transformatorstationen 
till subtransmissionsnätet ovanför Forsbacka med spänning fri från flicker eller 
näst intill. Vilket torde vara ett rimligt antagande då det matas av vattenkraft 
från norr och kärnkraftverket Forsmark söder om Gävle. 

2. Alla laster som skapar flicker finns nedströms om Forsbacka, vilket motiveras 
av att kända flickerkällor finns där. 

3. Inget flicker skapas i Forsbacka, vilket stöds av flickermätningarna i Forsbacka. 
 
För ovanstående antagande gäller då att: Någon/några last/laster nedströms om 
Forsbacka drar ström med flicker igenom subtransmissionsnätet uppströms om 
Forsbacka. Strömmen med flicker skapar i sin tur ett spänningsfall med flicker över 
subtransmissionsnätet uppströms om Forsbacka. 
 
Nedströms om Forsbacka ligger Sandviken. Från Sandviken fortsätter 
transmissionsnätet till Hofors där det också finns ljusbågsugn/ugnar som skapar flicker, 
se Figur 5-6. Hofors matas även från Horndal vilket skulle kunna antas minska 
belastningen från Hofors på transmissionsnätet uppströms om Forsbacka.  
 
Syftet med modellen är inte att bestämma några exakta värden på olika spänningar och 
strömmar utan att få en uppfattning om vilka eventuella effekter av olika motåtgärder 
mot flickret har. För att modellera flicker i Forsbacka förenklas modellen ytterligare så 
att Sandviken får representera all last nedströms om Forsbacka. I Sandviken sätts 
parametrarna i modellen av ljusbågsugnen så att ett flicker på minst PST =1.0 uppnås i 
Forsbacka. Förenklingen motiveras med följande. 
 
Antag att Sandviken med en ”konstant” last och flickerlast är inkopplad nedströms om 
Forsbacka så att en flicker nivå uppnås i Forsbacka. Då är spänningsfallet till Forsbacka 
vid en tidpunkt. 
 

 ( )L k flickerL Lk LflickerU Z I I U U= + = +   
 
Antag att ytterligare en Sandviken kopplas in nedströms om Forsbacka så att 
 

 2| | 2 | |k kI I=  och 2| | 2 | |flicker flickerI I=  
 
Då blir spänningsfallet 
 

 2 f 22 2 2( )L k lickerL Lk LflickerU Z I I U U= + = +  
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Det stationära spänningsfallet på grund av lastökningen och spänningsfallet av flicker 
ökar. 
 
Det innebär i Forsbacka, att den stationära spänningen minskar och 
spänningsvariationen från flickret ökar. För modellering av flicker lokalt i Forsbacka 
har de stationära värdena på spänningen ingen betydelse. Effekterna av bidragande 
flickerlaster nedströms Sandviken kan då inkluderas i en flickerlast i Sandviken där 
parametrarna ställs i flickerlasten, så att uppmätta värden på flicker uppnås i Forsbacka.  
 
För flickret lokalt i Forsbacka och flickerkällor nedströms på subtransmissionsnätet 
ovanför Forsbacka blir slutsatsen att, det totala bidraget från samtliga flickerkällor kan 
modelleras med en ekvivalent flickerkälla. 
 
Enligt ovan har det förenklade elsystemet ovanför Forsbacka modellerats med Simulink 
enligt nedan, se Figur 5-10. 
 

 
Figur 5-10. Förenklat elsystem FBA. 

 
Förkortningar av orter: 
 
 SBO  Stackbo 
 FBA Forsbacka 
 SVN Sandviken 
 
Inkopplingen till det nationella stamnätet i Stackbo modelleras som en ideal 
spänningskälla bakom en inre impedans. Till ledningarna används erhållet data. Den 
konstanta lasten i Forsbacka modelleras med medelbelastningen för 2005, se 3.3.2. 
Elförbrukning Forsbacka 2005. Den konstanta lasten i Sandviken modelleras som en 
uppskalning av Forsbackas belastning till Sandvikens befolkningsmängd vilket ger: 
 
 P=55MW och Q=20MVAr 
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5.3.2 Kända fel i modellen av det förenklade nätet 
Modelleringen av elsystemet har helt begränsats till nätet mellan Stackbo och 
Sandviken. Nätet går i verkligheten som en ring med varsin sida kopplad till det 
nationella transmissionsnätet 400kV i Stackbo och 200kV i Hofors, där Forsbacka, 
Sandviken och Hofors finns på den norra förbindelsen mellan Stackbo och Horndal. 
 
Förbrukningen ifrån inkopplad last som samhällen och fabriker, är inte konstant och 
symetrisk i verkligheten. 
 
Ljusbågsugnar matas via transformatorer och är inte endast en resistiv belastning från 
transmissionsnätet sett. 
 
Ovanstående fel på grund av förenklingar leder till att olika spänningars och strömmars 
belopp samt fasförskjutning, inte kan modelleras som en noggrann motsvarighet av 
verkliga värden. 
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5.3.3 Ljusbågsugn 
Enligt [9], drar ljusbågsugnen i Sandviken 148GWh om året vilket är ungefär lika 
mycket som 6000 normalvillor. Enligt [10], är ugnen i Sandviken på 75ton och med 
chargerekordet på 26 charger på ett dygn kan det förmodas att ugnen körs dygnet runt. 
Det ger cirka 20MW i medelförbrukning. Enligt [11], drar en AC ugn med 900V 
sekundärspänning 430kWh/ton i genomsnitt vilket ger cirka 27MW för 20 charger per 
dygn.  
 
En icke överdriven uppskattning av medelförbrukningen i ljusbågsugnen borde därför 
vara på 18MW. 
 
Ljusbågsugen modelleras som rent resistiv där konstanta resistanser är deltakopplade 
mellan faserna och motsvarar medelförbrukningen i maskinen. För att generera flicker 
kopplas ideala styrbara strömgeneratorer parallellt med resistanserna. Styrsignalen till 
strömgeneratorerna utgörs av ett lågpassfiltrerat vitt brus som är modulerat med en 
50Hz sinusvåg. Styrsignalen är även multiplicerad med en konstant för att reglera 
flickerstyrkan. Gränsfrekvensen för lågpassfiltret är 30Hz och motsvarar flickrets övre 
gränsfrekvens. Se Figur 5-11. 
 
 

 
Figur 5-11. Arc Furnace. 

 
I en mer verklighetstrogen modell skulle även styrsignalerna påverkas av långsammare 
förändringar som i sin tur också skulle ge variationer av spänningens RMS-värde på 
nätet. 
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5.3.4 Spänningsreglering med synkronmotor i Forsbacka 
Ett försök till att stävja flickret i Forsbacka är att koppla in en synkronmotor med 
spänningsreglering och utan belastning. Synkronmotorn arbetar endast med reaktiv 
effekt och förbrukar ingen aktiv effekt annat än förluster i motorn. Motorn är inkopplad 
enligt nedan. 
 
 

 
Figur 5-12. Förenklat system med synkronmotorn SC 

 
 

 
Figur 5-13. Synkronmotor med reglering 
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Data för synkronmotorn 
 
 Rotortyp   Sailent-pole. 
 Aktiv märkeffekt  Pe=125kW 
 Driftspänning  U=6,3kV 
 Driftfrekvens  f=50Hz. 
 
 Polpar  p=2 
 Koeff. Inre moment 0,93 (s) 
 
Reaktanser i rotorreferensramen, dq-axlen. 
 
 d-axeln 
 Synkron reaktans  Xd=2,08 (p.u) 
 Transient reaktans Xd’=0,17 (p.u) 
 Sub-transient reaktans Xd’’=0,12 (p.u) 
  
 q-axeln 
 Transient reaktans Xq’=0,5 (p.u) 
 Sub-transient reaktans Xq’’=0,05 (p.u) 
 
 Läckreaktans  Xl=0,005 (p.u) 
 Statorresistans Rs=0,0010 (p.u) 
 
Tidskonstanter för öppen krets, dq-axeln. 
 
 d-axeln 
 Transient  Tdo’=0,9 (s) 
 Sub-transient  Tdo’’=0,035 (s) 
 
 q-axeln 
 Sub-transient  Tqo’’=0.011 (s) 
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5.4 Simulering 

5.4.1 Ljusbågsugn ej i bruk 
Statiska värden för volt och ström för fas A. 
 
 SBO-Va 77570.28 Vrms ∟-0.66°     
 FBA-Va 3716.20 Vrms ∟-32.12°              
 SNV-Va 77248.62 Vrms ∟-1.11° 
 
 SBO-Ia 256.44 Arms ∟- 19.84° 
 FBA-Ia 218.28 Arms ∟- 54.99° 
 SNV-Ia 248.06 Arms ∟- 21.09° 
 

5.4.2 Ljusbågsugn med flicker i Sandviken 
Statiska värden för volt och ström för fas A. 
 
 SBO-Va  77546.16 Vrms ∟ -0.87°                 
 FBA-Va  3714.25 Vrms ∟ -32.40°  
 SNV-Va  77192.39 Vrms ∟ -1.47°   
  
 SBO-Ia 329.36 Arms ∟ -15.93° 
 FBA-Ia  218.16 Arms ∟ -55.27° 
 SNV-Ia  247.88 Arms ∟ -21.45°  
 ARC-Ia  76.24 Arms ∟ -1.47°  
 
 
Flickermätning med flickermeter.m 
 
 SBO-PST 0.7180 
 FBA- PST 1.0000 
 SNV- PST 1.2873 
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5.4.3 Ljusbågsugn med flicker i Sandviken och spänningsreglerande 
synkronmotor i Forsbacka 

 
Statiska värden för volt och ström för fas A. 
 
 SBO-Va  77546.16 Vrms ∟ -0.87°                 
 FBA-Va  3714.25 Vrms ∟ -32.40°  
 SNV-Va  77192.39 Vrms ∟ -1.47°   
  
 SBO-Ia 329.36 Arms ∟ -15.93° 
 FBA-Ia  218.16 Arms ∟ -55.27° 
 SNV-Ia  247.88 Arms ∟ -21.45°  
 ARC-Ia  76.24 Arms ∟ -1.47°  
 
 
Flickermätning med flickermeter.m 
 
 SBO- PST 0.7179 
 FBA- PST 0.9972 
 SNV- PST 1.2872 
 
 

5.4.4 Ljusbågsugn med flicker i Sandviken och seriekompensering av 
ledningar mellan Stackbo och Sandviken 

 
Statiska värden för volt och ström för fas A. 
 
 SBO-Va  77546.18 Vrms ∟ -0.87°                 
 FBA-Va  3714.26 Vrms ∟ -32.40°  
 SNV-Va  77192.94 Vrms ∟ -1.47°   
  
 SBO-Ia 329.37 Arms ∟ -15.93° 
 FBA-Ia  218.17 Arms ∟ -55.27° 
 SNV-Ia  247.88 Arms ∟ -21.45°  
 ARC-Ia  76.24 Arms ∟ -1.47°  
 
 
Flickermätning med flickermeter.m 
 
 SBO- PST 0.7175 
 FBA- PST 0.9999 
 SNV- PST 1.2876 
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5.4.5 Dubbla skenbara kortslutningseffekten i SBO 
Syftet med det här examensarbetet riktar sig endast till att finna lösningar för flickret 
lokalt i Forsbacka. I simuleringen av endast elnätet kring Forsbacka med flicker är det 
tydligt att flickret är stort redan i Stackbo. Det tyder på att en väsentlig del av flickret 
skapas redan av spänningsfallet över den ekvivalenta impedansen som representerar 
transformatorerna och nätet ovanför subtransmissionsnätet till Forsbacka. Som ett rent 
teoretiskt test gjordes en simulering med dubbla skenbara kortslutningseffekten i 
Stackbo för ett flicker som innan gav PST =1 i Forsbacka. Lösningen är således utanför 
ramarna för det här examensarbetet men påvisar ändå att problemet inte är olösligt även 
om det inte är ekonomiskt försvarbart. 
 
Flickermätning med flickermeter.m 

  
 SBO- PST 0.3666  
 FBA- PST 0.6460  
 SNV- PST 0.9369 

  
Resultatet visar då en halvering av flickret i Stackbo. Vidare visar simuleringen att 
flickret för hela subtransmissionsnätet dämpas.
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6 Slutsats 
Flickret som kan mätas i Forsbacka produceras med stor sannolikhet i 
transmissionsnätet ovanför och nedströms om Forsbacka vilket både mätningar, teori 
samt simuleringar tyder på. 
 
Trots kort förbindelse ca 5km till Stackbo med inkoppling till det nationella 
transmissionsnätet är flickret i Forsbacka stort. Till Sandviken nedströms om Forsbacka 
är ledningarna nästan lika långa som till Stackbo. Simuleringar med en ljusbågsugn 
som flickerkälla i Sandviken visar att flickret ändå inte är mycket större i Sandviken. 
Anledningen till det är att ljusbågsugnen i Sandviken själv förbrukar cirka 10ggr mer 
effekt i medeltal än vad Forsbacka gör. Om man jämför rent generellt med 
ljusbågsugnars egenskaper är det inte omöjligt att ljusbågsugnen i Sandviken har effekt 
toppar som är 20 ggr. högre än Forsbackas medel för brukning. En stor del av 
spänningsfallet som ljusbågsugnen skapar uppstår redan över transformatorerna i 
Stackbo. Vid simuleringar med ett flicker som får värdet PST =1,0 i Forsbacka får 
flickret i Stackbo ett värde av PST =0,7.  
 
På grund av att ledningarna mellan Stackbo och Sandviken är korta kan mycket små 
vinster göras genom att använda seriekompensering vilket även har verifierats via 
simulering. 
 
Laster som skapar flicker har variationer i sin strömförbrukning med låg frekvens. 
Störst genomslag är för variationer på 8.8Hz. På grund av att lasten skapar 
spänningsfall som amplitudmodulerar huvudspänningen får spänningsvariationerna av 
flicker frekvenser nära huvudfrekvensen 50Hz. T.ex. för flicker av 8.8Hz blir 
spänningsvariationerna av 41.2Hz respektive 58.8Hz. Det är en mycket negativ 
egenskap hos flicker då spänningsvariationer av frekvenser nära huvudfrekvensen är 
svåra att filtrera bort i ett elsystem. 
 
I ett försök att dämpa flickret lokalt i Forsbacka simulerades systemet med en 
spänningsreglerad synkronmotor i Forsbacka. Simuleringen visar dock att minskningen 
av flickret i Forsbacka blir mycket marginell. I det rent teoretiska försöket med den 
dubbla skenbara kortslutningseffekten i Stackbo visar simuleringen att problemet skulle 
kunna minskas markant för hela subtransmisionsnätet. 
 
För problemet med flicker lokalt i Forsbacka har det under arbetet inte funnits någon 
lösning med rimlig investeringskostnad. Arbetet visar snarare att problemet inte är 
skapat i Forsbacka och därför inte bör åtgärdas lokalt. 
 
Generellt är problemet med flicker starkt kopplat till ljuset från glödlampor och dess 
relativt höga känslighet för spänningsvariationer som flickerkällor genererar. 
Spänningsvariationerna skapade av en flickerkälla är relativt små ur ren 
spänningssynpunkt. Vid jämförelse med den totala nyttan av den levererade elenergin 
kan det vara svårt att motivera stora investeringar i ett elnätet för endast ett 
kvalitetsproblem som flicker. Andra belysningar som lågenergilampor och lysrör har en 
mycket högre tolerans mot flicker och skulle som ett alternativ kunna ersätta 
glödlampor som belysning på platser där flickret anses vara störande. 
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7 Framtida åtgärder 
Rent logiskt borde den förbrukare som försämrar elkvalitén för andra på elnätet också 
ansvara för att problemet åtgärdas. Utrustningar som skulle kunna avhjälpa eller minska 
problemet som t.ex. SVC, STATCOM eller nya komponenter till transmissionsnätet 
innebär mycket stora investeringskostnader. För subtransmissionsnätet mellan Stackbo 
och Sandviken kanske det är tillräckligt med en lösning längs hela sträckan för att 
minska problemen till acceptabla nivåer.  
 
Med hjälp av flickereffekt, som Peter Axelberg och Math Bollen beskriver i den 
vetenskapliga artikeln ”An Algorithm for Determining the Direction to a Flicker 
Source” [8] samt [1], skulle ansvar kunna kopplas till mängd av ”förorening” på nätet. 
Med en sådan ansvarskoppling t.ex. nätverksägaren eller ägarna skulle kunna investera 
i den utrustning som behövs. Investeringen kan i sin tur finansieras av avgifter till de 
förbrukare som sprider flicker. Avgifterna kan då baseras på information om hur 
mycket de har försämrat elkvalitén.  
 
Framtida projekt för att en sådan lösning är då att modellera och simulera fram den 
mest kostnadseffektiva lösningen med avseende på utrustning och placering. Vidare 
måste en modell för mätning av mängd ”förorening” och debitering uppföras. 
 
Alternativt skulle det kunna ställas hårdare krav på förbrukaren och inkopplad 
utrustning, med avseende på dess effekter på elkvalliten. 
 
Innan det planeras för några större investeringar kanske det skulle genomföras någon 
undersökning för att få ett mått på hur stora flickrets effekter är i förhållande till den 
totala nyttan av den levererade elenergin. Övrigt kanske det finns planer på utökade 
investeringar i andra elintensiva industrier som kräver högre kapacitet på 
subtransmissionsnätet. Då kanske det behövs nyinvesteringar t.ex. ökad 
kortslutningseffekt i Stackbo som därigenom minskar problemen. 
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9 Teckenförklaring 

9.1 Generellt 
Versaler (U,I…) RMS, Effektivvärden 
Gemener (u,i,…) Momentanvärden 

Kvantiteter med ( ) Komplex vektornotation 
Kvantiteter med (*) Komplexkonjungat 
Kvantiteter med (^) Toppvärde 
Arg( X )  Vinkeln av vektorn X  
Parenteser (…) Ekvationsnummer 
Hakparenteser […] Referens  
 

9.2 Beteckningar 
 
U Spänning 
I Ström 
R Resistans 
L Induktans 
C Kapacitans 
Z Impedans 
X Reaktans 
Y Admittans 
P Aktiv effekt 
Q Reaktiv effekt 
S Skenbar effekt 
 
PST Flicker short term 
PLT Flicker long term 
 
t Tid 
f Frekvens 
ω Vinkelfrekvens ω=2πf eller konstant 
 
y[n] Element n ur vektorn y med N element 
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Appendix A Matematiska relationer och ekvationer 

I  Komplexa tal 

i Generellt 

 ( 1)i = − , 2 1i = −  

  
 I texten används notationen j vilket är vanligt inom el och 
 systemberäkningar. 
  
 För det komplexa talet: 
  

 Z iα β= +  är realdelen, { }Re Z α=  och imaginärdelen, { }Im Z β=  

 Z iα β∗ = − , 2 2ZZ α β∗ = + , { }Re Z α∗ = , { }Im Z β∗ = −  

 
Im( )

arg( ) tan
Re( )Z

Z
Z

Z
ϕ = = , 

Im( )
arg( ) tan

Re( )Z

Z
Z

Z
ϕ ∗

∗
∗

∗= =  

 
 Där Z  är vektornotationen av Z  samt * komplexkonjugatet av Z . 
  
 OBS! Här används Z  som vektornotation för att skilja på t ex 
 ujU Ue ϕ= och effektivvärdet U . I annan litteratur används notationen 
 Z som komplexkonjugatet för Z . 
  

ii  Eulers ekvation 
 
 cos sinie iϕ ϕ ϕ= +  
 

 cos
2

i ie eϕ ϕ

ϕ
−+= , sin

2

i ie e

i

ϕ ϕ

ϕ
−−=  

 



 59 

II  Trigonometriska relationer 

i Vinkelrelationer 
 sin( ) sin( )α α− = −  asymmetrisk 
 cos( ) cos( )α α− =  symmetrisk 
 

ii  Additionsformler 

 ( )1
sin( )sin( ) cos( ) cos( )

2
α β α β α β= − − +  

 ( )1
sin( )cos( ) sin( ) sin( )

2
α β α β α β= − + +  

 ( )1
cos( )cos( ) cos( ) cos( )

2
α β α β α β= − + +  

 

iii  Dubbla vinkeln 

 2 1 cos(2 )
sin ( )

2

αα −=  

 2 1 cos(2 )
cos ( )

2

ββ +=  
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III  RMS och integraler av sinusfunktioner 
 
Betrakta en amplitudmodulerad sinussignal y(t): 
 

 
( )

( )2 2 2 2 2

( ) sin( ) sin( ) sin( ) sin( ) 1 sin( )

( ) sin ( ) 1 2 sin( ) sin ( )

y t A t A t B t A t B t

y t A t B t B t

α α β α β

α β β

= + = +

= + +
 

 
Appendix A.IIiii ger: 
  

 2 21 cos( ) 1 cos( )
1 2 sin( )

2 2

t t
A B t B

α ββ−  −    = + +    
    

 

 ( )
2 2 2 cos( )

1 cos( ) 1 2 sin( )
2 2 2

A B B t
t B t

βα β 
= − + + − 

 
 

 
Appendix A.IIii ger: 
 

 

2 2 2

2
2 2

2 2

cos( )
1 2sin( ) 1 cos( ) ...

2 2 2

... sin(( 2 ) ) sin(( 2 ) ) ...
2

... cos(( 2 ) ) cos(( 2 ) )

B B t B
B t t

A
B t B t

B t B t

ββ α

β α β α
β α β α

    
+ + − − + −    

    
 = − − − + +
 
 + − + −
  
 

 

 
Allment för sinusfunktioner gäller: 
 

 0 0

sin( ) cos( ) cos( ) sin( )
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Appendix B Modellering och simulering 
 

I  Flickermeter.m 
 
%flickermeter(y,fs)  
%################################################## ########################  
%                flickermeter V1.02 only real(y)  
%################################################## ########################  
%Calculates 10 minutes Pst-value of 20 minutes sign al y[n],  
%whit sampling frequency fs.  
% 
%For IEC standard Pst-value you should use 10 minut es of samples  
%but because of filtering 25% is cut of each end so  pleas use  
%samples for 20 minutes instead ex. t=[0…2*10*60-Ts ] to get  
%Pst-value for 5 to 15 minutes. Else you have to ch ange the TDFT-window.  
% 
%Flicker source produce disturbances in frequencies  0-50Hz and will  
%be modulated to 0-100Hz in case of 230V/50Hz. Ther efore the smallest  
%Sampling frequency will be 200Hz with Nyquist freq uency of 100Hz.  
%For stability of bilinear filtering you should use  fs>700Hz.  
% 
%Change parameters for 120V/60Hz. 230V/50Hz default .  
% 
% 
%-[History of changes]----------------------------- ------------------------  
%   2007-12-12 In flickermeter V1.01 Block 5  
%   Change cdf to (ccpf) complementary cumulative d istribution function  
%   Selection of level from floor to seil  
% 
%-[Additional information]------------------------- ------------------------  
%This is a result of the Thesis work Analys av elkv alitetsproblem lokalt  
%nät Forsbacka at the institution of electric power  system, KTH  2007/2008.  
%Author: Krister Linnanhiemo class of E02 at KTH, k risterl@kth.se  
% 
%################################################## ########################  
function  flickermeter(y, fs)  
clf reset  
close all  
  
  
%-[Display plots]---------------------------------- ------------------------  
%Change false => true to display plots  
PlotBlock1=false;  
PlotBlock2=false;  
PlotBlock3=false;  
PlotBlock4=false;  
PlotBlock5=false;  
%-------------------------------------------------- ------------------------  
%Sampeldata  
Ts=1/fs;  
%fs=1/Ts;  
  
%Time and sample vectors for plotting  
Ny=length(y);  
ny=[1:Ny];  
  
t1=0;  



 62 

t2=Ny*Ts-Ts;  
t=[t1:Ts:t2];  
  
  
%Figure adds Nfig with one every plot  
Nfig=0;  
  
%One and zero vector with Ny elements  
nones=ones(1,Ny);  
nzeros=zeros(1,Ny);  
  
%Plot-window  
window=0.5; %window size in sec.  
ta=Ny/2*Ts;  
tb=Ny/2*Ts+window;  
nw=[floor(ta/Ts):floor(tb/Ts)];  
Nw=length(nw);  
tw=[0:Ts:(Nw*Ts-Ts)];  
  
%TDFT-window, cut 25% of beginning and end of y. us ed for DFT and  
%Pst-analys.  
ta=t1+(t2+Ts-t1)/4;  
tb=t2-(t2+Ts-t1)/4;  
ndft=[floor(ta/Ts):floor(tb/Ts)];  
Ndft=length(ndft);  
  
%--[Flickermeter parameters]----------------------- ------------------------  
%Use K4 so that IFL Instant flicker sensation is eq ual to 1 for  
%delataV/V=0.25%, f_flicker=8.8Hz sinus.  
%230V/50Hz  
K4=1.275511725640371e+006; %IFL=1(=y4), deltaV/V=0.25% f_flicker=8.8Hz  
%K4=2.444810435346687e+006; %Pst=1, deltaV/V=0.25% f_flicker=8.8Hz  
  
classno=64*64; %Number of classes for statistical analyze of Pst b lock 5  
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%##[Block 1]####################################### ########################  
%################################################## ########################  
%RMS calculation and input normalization;  
yrms=sqrt(y*y'/Ny);  
yref=nones*sqrt(2)*yrms;  
ynorm=y./yref;  
  
ydem=ynorm.*ynorm;  
  
  
  
%--[Display plots]--------------------------------- ------------------------  
if  PlotBlock1==true  
    %Add figure  
    Nfig=Nfig+1;  
    figure(Nfig)  
    %Subplotts  
    I=1; J=2;  
  
    subplot(I,J,1), plot(tw,ydem(nw)), title( 'ydem(t)=ynorm(t)^2' ), 
xlabel( 't/(s)' )  
    [X,q]=tdft(ydem(ndft),Ndft);  
    Xplot=abs(X)./Ndft;  
    subplot(I,J,2), plot(q*fs,Xplot), title( '|Ydem(f)|' ), xlabel( 'f/(Hz)' )  
    axis([-20 20 0 8e-4])  
end  
  
%##[Block 2]####################################### ########################  
%################################################## ########################  
%ydem(n) ---[Hhp]---> y1(n) ---[Hlp]---> y2(n)  
  
%Hp filter fc=0.05Hz  
[B0,A0]=butter(1,0.05/(fs/2), 'high' ); %digital first order butterwort filter  
y1=filter(B0,A0,ydem);  
  
%Lp filter fc=35Hz  
[B1,A1]=butter(6,35/(fs/2)); %digital sixth order butterwort filter  
y2=filter(B1,A1,y1);  
  
%--[Display plots]--------------------------------- ------------------------  
if  PlotBlock2==true  
    %Add figure  
    Nfig=Nfig+1;  
    figure(Nfig)  
    %Subplotts  
    I=1; J=2;  
  
    h0=freqz(B0,A0,q*fs,fs);  
    subplot(I,J,1), plot(q*fs,abs(h0)), title( '|Hhp|, fc=0.05Hz' ), 
xlabel( 'f/(Hz)' )  
    axis([0 10 0 1])  
    h1=freqz(B1,A1,q*fs,fs);  
    subplot(I,J,2), plot(q*fs,abs(h1)), title( '|Hlp|, fc=35Hz' ), 
xlabel( 'f/(Hz)' )  
    axis([0 100 0 1])  
end  
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%##[Block 3]####################################### ########################  
%################################################## ########################  
%y2(n) ---[Fw]---> y32(n), [Fw]=[Fw1][Fw2]  
  
%Fw parameters for 50Hz  
k=1.74802;  
lambda=2*pi*4.05981;  
w1=2*pi*9.15494;  
w2=2*pi*2.27979;  
w3=2*pi*1.22535;  
w4=2*pi*21.9;  
  
%%Fw parameters for 60Hz  
%k=1.6357;  
%lambda=2*pi*4.167375;  
%w1=2*pi*9.077169;  
%w2=2*pi*2.939902;  
%w3=2*pi*1.394468;  
%w4=2*pi*17.31512;  
  
%Fw1 
B2=[0 k*w1 0];  
A2=[1 2*lambda w1^2];  
[B2d,A2d] = bilinear(B2,A2,fs);  
y31=filter(B2d,A2d,y2);  
  
%Fw2 
B3=[0 1/w2 1];  
A3=[1/(w3*w4) ((w3+w4)/(w3*w4)) 1];  
[B3d,A3d] = bilinear(B3,A3,fs);  
y32=filter(B3d,A3d,y31);  
  
%|Fw(ff)|=1 ,ff=8.8 so |y31(ff)||y32(ff)| should be  =1  
wf=2*pi*8.8;  
Wf=[(i*wf)^2 (i*wf)^1 (i*wf)^0];  
y31f=sum(B2.*Wf)/sum(A2.*Wf);  
y32f=sum(B3.*Wf)/sum(A3.*Wf);  
absFwff=abs(y31f)*abs(y32f);  
KFw=1/absFwff;  
  
%--[Display plots]--------------------------------- ------------------------  
if  PlotBlock3==true  
    s=i*2*pi*q*fs;  
    W=[(s).^2 (s).^1 (s).^0];  
  
    B=B2; A=A2;  
    H31=(W*B')./(W*A');  
    B=B3; A=A3;  
    H32=(W*B')./(W*A');  
  
    H31H32=abs(H31).*abs(H32);  
  
    %Add figure  
    Nfig=Nfig+1;  
    figure(Nfig)  
    %Subplotts  
    I=1; J=1;  
  
    subplot(I,J,1), plot(q*fs,H31H32), title( '|Fw|=|H31H21|' ), xlabel( 'f/(Hz)' )  
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    NQ=length(q);  
    axis([0 100 0 1])  
  
    %Add figure  
    Nfig=Nfig+1;  
    figure(Nfig)  
    %Subplotts  
    I=1; J=2;  
  
    subplot(I,J,1), plot(tw,y32(nw)), title( 'y32(t)' ), xlabel( 't/(s)' )  
    [X,q]=tdft(y32(ndft),Ndft);  
    Xplot=abs(X)./Ndft;  
    subplot(I,J,2), plot(q*fs,Xplot), title( '|Y32(f)|' ), xlabel( 'f/(Hz)' )  
    axis([-100 100 0 7e-4])  
end  
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%##[Block 4]####################################### ########################  
%################################################## ########################  
%y32(n)---[y32(n)^2]---> y33(n) ---[HLp]---> y4(n) = instant P-sensation  
  
%squaring multiplier  
y33=y32.*y32;  
  
%1st order Lp, sliding mean.  
B4=[K4];  
A4=[0.3 1];  
[B4d,A4d]=bilinear(B4,A4,fs);  
y4=filter(B4d,A4d,y33);  
  
%%Calculate K4 for delataV/V=0.25%, f_flicker=8.8Hz   
%y4mean=mean(y4(ndft)); %Use dft-window to skip eff ects of filtering  
%K4=1/y4mean  
%--[Display plots]--------------------------------- ------------------------  
if  PlotBlock4==true  
    %Add figure  
    Nfig=Nfig+1;  
    figure(Nfig)  
    %Subplotts  
    I=1; J=2;  
  
    subplot(I,J,1), plot(tw,y33(nw)), title( 'y33(t)' ), xlabel( 't/(s)' )  
    [X,q]=tdft(y33(ndft),Ndft);  
    Xplot=abs(X)./Ndft;  
    subplot(I,J,2), plot(q*fs,Xplot), title( '|Y33(f)|' ), xlabel( 'f/(Hz)' )  
    axis([-100 100 0 6e-7])  
  
    %Add figure  
    Nfig=Nfig+1;  
    figure(Nfig)  
    %Subplotts  
    I=1; J=2;  
  
    subplot(I,J,1), plot(tw,y4(nw)), title( 'y4(t)' ), xlabel( 't/(s)' )  
    [X,q]=tdft(y4(ndft),Ndft);  
    Xplot=abs(X)./Ndft;  
    subplot(I,J,2), plot(q*fs,Xplot), title( '|Y4(f)|' ), xlabel( 'f/(Hz)' )  
    axis([-100 100 0 1.2])  
end  
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%##[Block 5]####################################### ########################  
%################################################## ########################  
%Statistical evaluation for Pst  
Nclass=classno-1;  
  
%Use a window of signal that is not affected by fil tering.  
y4=y4(ndft);  
  
%Classify samples from 0 to 64*64 and count number of samples per class.  
w=Nclass/max(y4); %With N classes there must be N-1 parts  
r=inv(w);  
y=y4*w;  
%Ny=length(y);  
ny=[1:Ndft];  
  
count=zeros(1,classno);   %count(i)=Number of samples exceeded level i,  
level=0;  
g=0;  
for  k=1:Ndft,  
   level=ceil(y(k)); 

   if  level==0  
       level=1;  
   end  

   count(level)=count(level)+1; %Add sample to level, count index=level  
    
end  
  
  
%Make vector with number of samples when classlevel >classlevel k  
ccpf=zeros(1,classno);  
for  k=1:Nclass;  
   ccpf(k)=sum(count(k+1:classno)); %Sum of samples when level(k) is reach or 
exceeded  
end  
  
  
%Search for exceeded level for following per cent o f total time  
% index =[1  2  3  4  5  6  7 8 9 10 11  12 13 14 1 5  
perlevel=[80 50 30 17 13 10 8 6 4 3 2.2 1.5 1 0.7 0 .1]/100;  
P=ones(1,length(perlevel))*max(ccpf);  
l=1;  
for  k=1:length(perlevel)  
    while  (ccpf(l)>perlevel(k)*Ndft) & (l<classno)  
        perlevelold=perlevel(k);  
        l=l+1;  
    end  
     
    %Pklp=[perlevel(k) l (l-1)*r]  
    P(k)=(l-1)*r; % 
     
    if  (l<classno) %while ccpf(l)=ccpf(l+1) take next.  
        while  (ccpf(l+1)==ccpf(l)) & (l<classno)  
            l=l+1;  
            if  l==classno  
               break  
            end  
        end  
    end  
end  
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co1=0.0314;  
co2=0.0525;  
co3=0.0657;  
co4=0.28;  
co5=0.08;  
  
P50s=(P(3)+P(2)+P(1))/3  
P10s=(P(8)+P(7)+P(6)+P(5)+P(4))/5  
P3s=(P(11)+P(10)+P(9))/3  
P1s=(P(14)+P(13)+P(12))/3  
P_1s=P(15)  
  
Pst=sqrt((co1*P_1s)+(co2*P1s)+(co3*P3s)+(co4*P10s)+ (co5*P50s))  
%If Pinst=4 50% of the time and else 0 Pst=1.3899  
  
%--[Display plots]--------------------------------- ------------------------  
if  PlotBlock5==true  
    %Add figure  
    Nfig=Nfig+1;  
    figure(Nfig)  
    plot(tw,y(1:Nw)), title( 'y4(t) Classified' ), xlabel( 't/(s)' ), 
ylabel( 'classlevel' )  
  
    %Add figure  
    Nfig=Nfig+1;  
    figure(Nfig)  
    plot(1:classno,count*Ts), title( 'Time(classlevel)' ), , 
xlabel( 'classlevel' ), ylabel( 't/(s)' )  
  
    %%Add figure  
    %Nfig=Nfig+1;  
    %figure(Nfig)  
    %plot(1:classno,ccpf), title('ccpf')  
  
    %Add figure  
    Nfig=Nfig+1;  
    figure(Nfig)  
    plot(1:classno,ccpf), title( 'Probability P(X>x)' ), xlabel( 'classlevel' )  
end  
%-------------------------------------------------- ------------------------  
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II  Flickermetertest.m 
 
clear  
clf reset  
  
% Simuleringsdata  
Ts=1/1000;  
fs=1/Ts;  
  
%Signalintervall  
t1=0;  
t2=60*10*2-Ts;  
t=[t1:Ts:t2];  
n=[t1/Ts:t2/Ts];  
N=length(n);  
  
%Plottningsfönster  
ta=10;  
tb=10.5;  
nw=[ta/Ts:tb/Ts];  
Nw=length(nw);  
tw=[0:Ts:(Nw*Ts-Ts)];  
  
%TDFTfönster  
ta=t1+1*(t2+Ts-t1)/4;  
tb=t1+3*(t2+Ts-t1)/4;  
ndft=[ta/Ts:tb/Ts-Ts];  
Ndft=length(ndft);  
  
  
%Figuruppräknare för plottning  
Nfig=0;  
  
%Noll och "Ett"-vektorer för t  
nzeros=zeros(1,N);  
nones=ones(1,N);  
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%################################################## ###################  
%###[Förenklat elsystem]########################### ###################  
% 
%     (Us)       (Uf)  
%  o---I---[Zl]---I---o  
%  |                  |  
% [Us]               [Zf]  
%  |                  |  
%  o------------------o  
% 
%  Om U=Au*sin(2*pi*fu*t), fu=50Hz  
%  => Uf=Us(1-Zl*I), I=Us/(Zl+Zf)  
%  och Zf=1/(1-AM)-Zl, AM=k*M*sin(2*pi*ff*t), M=(1- Zl)/Zl,  
Zl=konstant.  
%  =>Uf=Us(1-Zl-Zl*AM)=Us(1-Zl)(1-k*sin(2*pi*ff*t))  
%  =>Uf=Uekv(1-AMekv)=Au*sin(2*pi*fu*t)-
Au*sin(2*pi*fu*t)*k*sin(2*pi*ff*t)  
%  =>Uf=Au*sin(wu*t)-Au*k/2(cos((wu-wff)t)-cos((wu+ wff)t))  
%  dvs. Signalen AMekv är AM-modulerad med Uekv.  
  
%Impedanser (resistiva)  
Zl=0.2;  
Zline=Zl*nones;  
  
%Synkron spänning  
fu=50;  
Au=1*sqrt(2); %ger Usrms=1 (p.u)  
vu=fu/fs;  
Us=Au*sin(2*pi*vu*n);  
  
%Z-flicker  
ff=8.8;  
vf=ff/fs;  
k=(0.25/100)/2;  
M=nones*((1-Zl)/Zl);  
AM=k*M.*sin(2*pi*vf*n);  
Zf=nones./(nones-AM)-Zline;  
  
%Spänningen över Zf  
Itot=Us./(Zline+Zf);  
Uf=Us-Zline.*Itot;  
  
Nfig=Nfig+1;  
I=2; J=2;  
  
subplot(I,J,1), plot(tw,Us(nw)), title( 'U' ), xlabel( 't/(s)' )  
subplot(I,J,2), plot(tw,Uf(nw)), title( 'Uarc' ), xlabel( 't/(s)' )  
  
[X,q]=tdft(Us(ndft),Ndft);  
Xplot=abs(X)./Ndft;  
subplot(I,J,3), plot(q*fs,Xplot), title( '|U(f)|' ), xlabel( 'f/(Hz)' )  
  
[X,q]=tdft(Uf(ndft),Ndft);  
Xplot=abs(X)./Ndft;  
subplot(I,J,4), plot(q*fs,Xplot), title( '|Uarc(f)|' ), xlabel( 'f/(Hz)' )  
 
flickermeter(Uf,fs)  
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Appendix C Data och information 

I  Nätdata 
Avtal om sekretess har slutits med Fortum vilket har möjliggjort 
tillgång till erfordrat nätdata. Nätdata som erhållits är: 
  

• Nätschema Vattenfall 130kV, norra delen, ritning LÄD2-40090 
Blad 1. 

• Utskrifter över ledningsdata för ledningarna mellan Horndal. 
• Nätschema transformatorstation Forsbacka Birka Nät, Ritning 

nr YT621-1 Blad1. (innehåller transformatordata)  
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II  Mätdata 

i Byvägen 8, PST 1999-03-05 
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ii  F9, PST 1999-03-05 
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iii  F9 fas A, PST, PLT, VRMS och ARMS  1999-03-05 
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iv T1, PST 2001-06-06 
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v T1 fas A, PST och ARMS  
 

 
   
  


