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B1. FYSISK MODELL AV ETT VÄXELSTRÖMSSYSTEM 

 

 

Sammanfattning — I denna rapport beskrivs uppförandet av 

en fysisk modell av ett växelströmsystem baserad på IEEE 

14-bus referensmodell. Projektets resultat, en prototyp 

monterad på en tavla, ämnar tjäna ett pedagogiskt syfte 

för att kunna användas för studieändamål och har 

konstruerats efter önskemål från avdelningen Industrial 

Information and Control Systems (ICS) på KTH. Arbetet 

har framskridit genom att identifiera eftersträvade 

modellfunktioner, samt genom att välja adekvata 

komponenter utifrån bl.a. datorsimuleringar, 

budgetrestriktioner och fortlöpande tester. Mot denna 

bakgrund har slutprodukten konstruerats med avsikten 

att göra denna flexibel, säker, tilltalande och 

användarvänlig. Den resulterande modellen står att finna i 

en modifierad, förenklad, och anpassningsbar version av 

referensmodellen. Arbete kvarstår emellertid för att 

kunna använda modellen i undervisningssyfte. 

Styrningssystemets opålitlighet är i dagsläget en 

springande punkt. Det finns också utrymme att förbättra 

modellens överensstämmelse med ett verkligt elsystem. 

Slutligen bör modellen testas i det sammanhang den 

kommer att användas i, för att bättre identifiera dess 

styrkor och brister. 

 

I. INTRODUKTION 

NDER det senaste decenniet har klimathotet trätt fram 

som ett centralt debattämne på alla nivåer i samhället (se 

t.ex. [1] och [2]). Diskursen kan ses som en påföljd av att 

skadeverkningarna av en stigande global medeltemperatur har 

uppdagats. Som en följd härav, har hårdnande krav på 

reglering kring förbättrad energieffektivitet, som ett sätt att 

reducera de antropogena utsläppen av växthusgaser, lyfts fram 

och i flera fall implementerats på såväl nationella som 

gränsöverskridande nivåer (se bl.a. EU:s 20-20-20-mål [3]).  

Över de senaste årtiondena har också en större insikt vuxit 

fram om att jordens resurser är ändliga. I inte minst 

västvärlden har efterfrågan på primärenergi sedan 

ångmaskinens etablering i början av 1800-talet ökat 

obönhörligt [4]. Den förädling av primärenergi som 

ångmaskinen och efterföljande tekniker har möjliggjort, har 

banat väg för en aldrig tidigare skådad välfärdsförbättring. 

Den har dock närmast uteslutande grundats på tillgången till 

billiga fossila bränslen och andra basråvaror såsom metaller 

[5]. Denna doktrin framstår som alltmer ohållbar i en värld där 

en stigande efterfrågan på energi per capita, ihop med en 

eskalerande befolkning och de tidigare nämnda institutionella 

faktorerna, tvingar företag och deras ingenjörer att ta till nya 

grepp för att förbättra den ekonomiska lönsamhet och 

tillmötesgå striktare miljöregleringar. Med de nya 

förutsättningarna följer krav på hur vi utnyttjar våra 

naturresurser, som behöver fördelas och utnyttjas med större 

omsorg för att undvika att riskera framtida generationers 

välfärd. En sådan hållbar utveckling under de beskrivna nya 

förutsättningarna medför också behov av nya kreativa 

lösningar kring energianvändningen inom matproduktion, 

transport, industri, och boende, vilket också utgör en drivkraft 

för regeringar att investera i och anpassa samhällets stora 

infrastruktursystem. 

Elkraftsystemet är ett av dessa infrastruktursystem och som 

sådant vitalt för produktionen av de tjänster som understödjer 

det moderna välfärdssamhället. Mot ljuset av föregående 

resonemang är uppgraderingar i elkraftsystemet nödvändiga 

för att möjliggöra resursutnyttjande på ett mer hållbart sätt. I 

exempelvis USA, utfäste Obamaadministrationen år 2011 en 

investeringsplan på $4.5 miljarder för det tjugoförsta 

århundradets elnät [6]. I denna fastslås att införandet av s.k. 

smart grid-teknik har potentialen att minska 

överföringsförlusterna på de amerikanska distributionsnäten 

enkom med upp till 3 %. Proklamationen framhåller de stora 

kostnadseffektivitets- och miljövinster som skulle kunna göras 

genom att introducera smart grid-teknik, vilket bl.a. omfattar 

införandet av t.ex. static VAr compensators (SVC) och 

övervakning av ledningars momentana överföringseffekter [6].  

En sådan beskriven utveckling innebär ett större inslag av 

distribuerad generering i kontrast till den traditionella, 

hierarkiska, centraliserade och radiella effektgenereringen. I 

denna transformation spelar de förnyelsebara energislagen en 

viktig roll och med deras inbrott på elmarknaden ökar också 

andelen intermittent elektrisk energi och således behovet att på 

bästa möjliga sätt inkorporera dessa i det befintliga elsystemet. 

Nya metoder att mäta, styra och reglera energikonsumtionen 

underlättar detta och ses leda till effektivitetsförbättringar när 

exempelvis effektbehovet kan jämnas ut över dygnet och 

ledningarnas överföringskapacitet utnyttjas bättre[7].  

Varje tekniskt system besitter, enligt [7], fundamentala 

egenskaper som alla går att utvärdera för att bedöma systemets 

prestanda. Författaren von Meier [7] avser här systemets 

effektivitet, tillförlitlighet, och säkerhet. När det gäller 

elektriska produktions- samt distributions- och 

transmissionssystem (D&T-system) finns det härav behov 

bland eldistributörer, elproducenter och forskare att undersöka 
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bland annat växelströmsystems såväl statiska som dynamiska 

beteenden för att säkerställa leveranstillförlitlighet och 

minimera ekonomiska förluster. Ett exempel på en studie som 

har bedrivits på en fysisk referensmodell av ett elsystem 

återfinns i [8].   

Elavbrott, bortfall av ledningar (avsiktligt liksom 

oavsiktligt), samt varierande produktion och konsumtion över 

tid ställer dels krav på elsystemets fysiska uppbyggnad och 

egenskaper, dels på de tillhörande skydds- och styrsystemens 

funktioner. Snabba och processorkrafttunga beräknings- och 

simuleringsprogram för datorer står till buds som kraftfulla 

verktyg för statusutvärdering samt för att prognostisera 

framtida behov och simulera olika situationer inom D&T-

system. Dessa saknar emellertid vissa pedagogiska funktioner 

och därför kan en fysisk modell vara ett fördelaktigt 

instrument i studie- och undervisningssituationer.  

Överlag finns det argument för att införa nytt kursinnehåll 

inom elkraftutbildningar för att förbereda de framtida 

ingenjörerna för ett nytt paradigm inom elbranschen. 

Framväxande smarta elnät bidrar till ökade effektiviseringar 

och underlättar införseln av förnyelsebara energislag. Detta 

ändrar spelplanen för ingenjörerna som i ännu högre 

utsträckning än tidigare måste besitta kunskaper inom 

reglerteknik, signalbehandling, energilagring och avancerad 

kraftelektronik [9].  

I IEEE-publikationen [10]  presenteras tre olika fysiska 

testsystem för analys av frekvens- och spänningsproblematik i 

D&T-system. Systemen i dokumentet tjänar syftet att ”… 

användas som referenssystem för utveckling av nya 

frekvenssimuleringsmetoder och utvärdering av befintliga 

analysverktyg.” (egen översättning). En fysisk modell av ett 

D&T-system i DC-utförande går att finna på ICS-avdelningen 

under EES på KTH. Denna har använts i undervisningssyfte 

och för att testa automationssystem. 

Ett behov har nu vuxit fram att kunna göra liknande 

analyser och simuleringar i ett AC-system. Därför har ICS 

efterfrågat uppförandet av en fysisk modell med utgångspunkt 

i IEEE:s 14-bus balanserade transmissionssystemreferens, 

vilket har varit detta projekts huvudfokus.   

II. SYFTE 

Syftet med arbetet är att utifrån en budgetram på 20 000 

SEK bygga en användarvänlig fysisk modell av ett 

växelströmsystem baserat på IEEE:s 14-bus referensmodell. 

Denna modell ämnar utgöra ett pedagogiskt instrument i 

utlärningen av ett elsystems struktur och för att kunna testa 

automationsutrustning för effektflödesstyrning. Avsikten är 

vidare att kunna utföra experiment av effektflöden i ett 

växelströmsnätverk och möjliggöra studier på inverkan av 

ledningsbrott och varierande last på effektflöden, 

spänningsnivåer, fasvinklar, och frekvensövertoner. 

III. METOD OCH TEORI 

Planeringen av konstruerandet av skalmodellen utgår från 

tre grundläggande frågeställningar: 

 

1. Vilka funktioner ska modellen innefatta?  
2. Vilka komponenter behövs för att kunna bygga en fysisk 

modell av IEEE:s referensmodell?  
3. På vilka sätt kan systemet testas för att validera de 

tekniska specifikationerna som preciseras av 

uppdragsgivaren (ICS)? 

 
Var och en av frågeställningarna omformas och bryts ned i 

delmål utifrån referensmodellens imperativ samt de önskemål 

som ställs av uppdragsgivaren och rapportförfattarna. Svaren 

till dessa frågeställningar och delmål bereder vägen mot den 

slutliga modellen. Kortfattat går målen med utformningen av 

modellen att sammanfatta i fyra övergripande ambitioner - 

nämligen att göra modellen flexibel, tilltalande, säker, och 

användarvänlig.  
Modelluppförandet utförs i en process där varje nödvändigt 

delsystem utvärderas isolerat, antingen i en fysisk prototyp 

och/eller i simuleringar i Plexims simuleringsprogramvara 

PLECS eller Mathworks mjukvara MATLAB. Därefter länkas 

de enskilda delarna samman och samtestas. 

 

A. Beskrivning av referensmodellen 

 
Fig. 1.  IEEE 14-bus referenssystem. Varje bus identifieras med ett 

individuellt nummer (1-14). 'G': generator; 'C': shuntkondensator; 'SVC': static 

VAr compensator. Schemat hämtat från [10]. 

Modellbygget tar sin utgångspunkt i IEEE:s trefasiga 

referensmodell, som finns närmare beskriven i [10]. För detta 

projektarbetes vidkommande redovisas i det följande de 

viktigaste aspekterna. En schematisk bild av referensmodellen 

visas också i Fig. 1. 

 Från bilden går att utläsa att modellen är ett 14-bus 

transmissionssystem (dvs. det finns 14 noder där ledningarna 

förgrenas och effekt produceras eller konsumeras) med två 

generatorer, en statisk kondensator, och en SVC. Vidare finns 

i terminal 3 en HVDC-länk (High Voltage Direct Current-

länk), där komponenterna som utgör terminalen har 

utelämnats i figuren. Värt att notera är också att 

referensmodellen är uppbyggd för att köras vid två 

spänningsnivåer där generatorerna står anslutna till den 

högspända delen vid en nominell spänning på 230 kV. 

Nedströms i systemet transformeras spänningen ned till 115 
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kV. Lasterna i det studerade referenssystemet konsumerar 

skenbar effekt i storleksordningen 10-tals kVA. Tabell I och 

Tabell II redovisar referensmodellens ledningsdata respektive 

effektuttaget vid de olika bussarna. 

 
TABELL I 

LEDNINGSDATA FÖR IEEE 14-BUS REFERENSMODELL (BASERAT 

PÅ 100 MVA) 

Vänster 

bus # 

Höger 

bus # 

Resistans 

[pu] 
Reaktans[pu] 

Susceptans 

[pu] 

1 2 0.01973 0.05916 0.05279 

1 5 0.05402 0.22300 0.04920 
2 3 0.04697 0.19794 0.04380 

2 4 0.05810 0.17628 0.03740 

2 5 0.05693 0.17384 0.03386 
3 4 0.06700 0.17099 0.03460 

4 5 0.01335 0.04209 0.01280 
6 11 0.09495 0.19887 - 

6 12 0.12285 0.25575 - 

6 13 0.06613 0.13024 - 
9 10 0.03181 0.08448 - 

9 14 0.01270 0.27033 - 

10 11 0.08203 0.19202 - 

12 13 0.22087 0.19985 - 

13 14 0.17089 0.34795 - 

 
TABELL II  

EFFEKTUTTAG I IEEE 14-BUS REFERENSMODELL 

Bus # 
Aktiv effekt, 

P [kW] 

Andel av total 

konsumerad 

aktiv effekt 

 

Reaktiv effekt, Q [kVAr] 

 

1 (G) -261.681 - 58.633 

2 (G) -18.300 - -5.857 

31 119.010 0.454 6.726 

4 47.790 0.182 -3.900 

5 7.599 0.029 1.599 

6 (C) 11.2 0.043 -44.200 
7 0 0 0 

82 0 0 12.900 

9 29.499 0.113 16.599 
10 9.000 0.034 5.799 

11 3.501 0.013 1.800 

12 6.099 0.023 1.599 
13 13.500 0.052 5.799 

14 14.901 0.057 5.001 

∑3 -17.882 1.000  
1 Lasten är här den effekt som överförs till HVDC-ledningen. 

2 Filter, SVC och transformator konsumerar (netto) reaktiv effekt. 
3Nettoeffektuttag skilda från noll uppstår bl.a. p.g.a. filter och 

ledningsförluster 

B. Avgränsningar 

Av föreliggande skäl kan den fysiska modell som byggs upp 

inte anspegla på att exakt efterlikna referensmodellen. 

Säkerhetsaspekter, tidsbegränsning, önskemål från 

uppdragsgivaren och inte minst projektets mål att bygga en 

modell för pedagogiskt bruk är bara exempel på skäl till varför 

förenklingar av modellen i förhållande till referenssystemet är 

nödvändiga. Följande avgränsningar och förenklingar har mot 

denna bakgrund vidtagits: 
 Arbetet med att upprätta modellen begränsas till just 

modellbygget. I projektet berörs alltså inte aspekter 

såsom programmering av automationsutrustning. 

 Modellen byggs upp som ett enfassystem vid 50 Hz. 

Jämför detta med referensmodellen som är 

konstruerad som ett trefassystem vid 60 Hz. 

 Den fysiska modellen ska hålla en nominell 

spänningsnivå av 12 V. 

 Den totala skenbara effekten som produceras i 

systemet planeras för att inte överstiga 150 VA. Den 

aktiva effekten som installeras uppgår till 45 W. 

 SVC:n (bus 8 i Fig. 1) och HVDC-terminalen (vid 

bus 3 i Fig. 1) elimineras. Ingen nedtransformering 

till 6 V utförs, vilket leder till att bus 4, 7 och 9 samt 

5 och 6 för närvarande utgör en och samma bus. 

Däremot finns, som en följd av modellens modulära 

karaktär, möjligheterna att infoga dessa komponenter 

vid ett senare tillfälle om så önskas. FACTS-

komponenter och filter som i referensmodellen finns 

representerade vid såväl SVC:n som HVDC-

terminalen utelämnas också. 

C. Disposition 

I resultatdelen presenteras arbetet med modellbygget. Först 

beskrivs modellens utformning övergripande. Sedan följer en 

beskrivning av elsystemets mest betydelsefulla delar och hur 

var och en av dessa modelleras i den fysiska repliken. I de 

flesta fallen behandlas specifika problem som uppstår under 

särkillda förhållanden och hur dessa kan simuleras i modellen. 

I diskussionen följer ett resonemang om modellbyggets 

måluppfyllelse, vilka funktioner som skulle kunna utvidga 

eller bättre avbilda systemets arbetsområden samt felkällor i 

den fysiska modellen. 

IV. RESULTAT 

 
Fig. 2 Framsidan av den fysiska modellen 

Då det inte är möjligt att under projektets gång nå den 

önskade detaljnivå måste vissa avgränsningar göras. Dessa har 

redovisats under rubriken Avgränsningar. De 

inskränkningarna som härav påtvingas modellen gör det 

viktigt att konstruera den så att införandet av nya komponenter 

i framtiden underlättas. På så vis kan modellens komplexitet 

utökas och dess användningsområden utvidgas. Underhåll drar 

dessutom stor fördel av ett modulärt system: en felaktig 

komponent kan snabbt bytas mot en reservdel, vilket reducerar 
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modellens totala otillgänglighet. Komponenten kan senare 

repareras i lugn och ro. Varje enhet i modellen (brytare, last, 

generator, ledning) skapas därför i form av en modul som 

senare ansluts till andra komponenter på en större tavla. 

Anslutning sker via labbkontakter och hylsor, vilket torde vara 

snabbare, mer tillförlitligt och mer användarvänligt än t.ex. 

lödning.  

Modellen, i dess slutliga form, finns helt integrerad på en 

tavla (120 cm x 90 cm). På framsidan av denna visas en fritt 

tolkad illustration av referensmodellen kombinerad med en 

konventionell schematisk ritning av ledningssystemet, se Fig. 

2. Lasternas och brytarnas status förmedlas här med hjälp av 

tillhörande statuslampor och ledningsbrytarna styrs härifrån 

med vippströmställare. Framsidan är således tämligen 

avskalad, vilket för med sig fördelarna att driftsystemet blir 

isolerat från användare, men också att systemet blir 

konceptuellt enkelt att förstå. 

Ytterligare en viktig aspekt för att skapa en användarvänlig 

och robust modell är att utnyttja ett begränsat utrymme väl till 

att placera signalkablar. Märkning, placering och minimering 

av total kabellängd har i samråd med uppdragsgivaren 

identifierats som särskilt viktiga faktorer för att undvika 

felkopplingar och slitage samt för att underlätta underhåll och 

skapa en avskalad yta för användarna att arbeta på. 

Kabelanvändning reduceras genom att på motsatta sidor av 

en 70 cm x 70 cm monteringsbräda placera inkopplingshylsor 

för varje typ av signalkabel. Kablarna har, utöver att ha blivit 

numrerade i enlighet med vilken basstation de är avsedda för, 

dessutom försetts med en färgkod som bifogas med den 

fysiska modellen.  På monteringsbrädans front finns 

mätpunkter för att möjliggöra ström- och spänningsmätningar. 

Denna finns monterad på baksidan av tavlan. 

A. Modellens generatorer – realisering av 

spänningsnedtransformering 

Generatorerna i skalmodellen är okonventionella i den 

meningen att de inte utgörs av en synkrongenerator eller 

strömkälla i anslutning till en pulsbreddmodulerad 

effektomvandlare. Annars brukar detta vara fallet vid de 

kraftstationer som i elproduktionssystemet kan vara 

exempelvis ett vattenkraftverk eller ett batteri av fotovoltaiska 

celler [11]. Istället hämtas effekt direkt ur vägguttaget, vilket 

gör en nedtransformering av spänningen nödvändig för att 

uppnå den förutbestämda spänningsnivån (12 V). Av denna 

anledning fungerar en 230:12-enfastransformator kopplad till 

vägguttaget som modellens generatorstation. Med två 

sekundärspolar, vardera med en märkeffekt på 100 VA, finns 

en med 50 VA överdimensionerad kapacitet för systemet. Vid 

bus 1 och bus 2 återfinns som bekant modellens två 

generatorstationer (referera till Fig. 1).  

 Transformatorns metallytor jordas av säkerhetsskäl. 

Ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas genom att låta kopplingen 

till vägguttaget ske genom en jordfelsbrytare och genom att 

dessutom låta inkopplingen till transformatorns primärsida gå 

via en termisk automatsäkring på 10 A. En slutlig 

skyddsåtgärd står att finna i inkapslingen av transformatorn i 

en monteringsbox. Således exponeras endast uttagspunkterna 

(12 V och jord) från sekundärsidan, i form av två labhylsor, 

för användaren, ihop med återställningsknappen för 

automatsäkringen.  

B. Effektflöden i ett växelströmsystem   

I ett elektriskt D & T-system finns begränsade möjligheter 

för effekt att flöda från generatorstationer till de anslutna 

lasterna. Ledningarnas maximala belastningsnivå och den 

faktiska belastningen avgörs av en uppsättning av egenskaper 

och tidsberoende förhållanden. Exempel på dessa faktorer är 

ledningarnas geometri och förmåga att tåla hög 

värmeutveckling; lasternas karaktär (huruvida de kräver 

konstant effekt, konstant ström eller går att modellera som en 

konstant impedans); och möjligheterna att upprätthålla 

erforderliga spänningsnivåer, t.ex. med hjälp av serie- och 

shuntkompensering [7]. 

Grundproblemet för nätverksoperatörerna går att formulera 

som att ledningarna måste kunna överföra erforderlig elektrisk 

effekt från producenterna till konsumenterna vid en 

föreskriven och jämn nätspänningsnivå, vid en nominell, stabil 

frekvens, och med ett så litet inslag av övertoner som möjligt. 

Dessa kriterier brukar tillsammans användas som måttstockar 

på effektkvaliteten. I Sverige är den föreskrivna nätspänningen 

i vägguttaget 230V, vilken ska levereras “med acceptabla 

avvikelser”, enligt ellagen SFS 1997:857 (avsaknaden av en 

tydlig definition av acceptabla avvikelser påpekas av [12]). 

Frekvensen regleras inom Nordel-systemet (där Sverige ingår) 

till 50±0.1Hz, där det s.k. tidsfelet får uppgå till maximalt 10s 

[11]. Gällande det totala innehållet av övertoner i 

spänningskurvorna föreskriver Energimarknadsmyndigheten, 

som bl.a. ansvarar för tillsyn av den svenska elmarknaden, en 

gräns på 8 % över en representativ tidsperiod [13].  

Det sistnämnda kriteriet över effektkvaliteten har kommit 

att tilldra sig en ökad uppmärksamhet på senare tid 

allteftersom mängden producerad el från vindkraft och 

solceller har ökat och antalet effektomvandlare som har 

anslutits till elnätet således har ökat i det närmaste i samma 

takt. Dessa utgör, tillsammans med likriktare, en betydande 

källa av övertoner till nätet och orsakar bl.a. kärnförluster i 

transformatorer, utöver att de generellt sänker effektfaktorn 

[7], [11]. 

Övertonsinnehållet i ström och spänning brukar uttryckas i 

form av en procentsats total harmonisk distorsion (THD), 

vilken definieras i (1), där   är absolutbeloppet av den n:te 

övertonen och   är grundtonens absolutbelopp. 

 

     
√  

      
 

  

 (1) 

    
 

 
 

  
 
        (2) 

 

 Genom att studera (1) och definitionen av effektfaktorn (2) 

samt hålla i åtanke att sinusvågor med olika frekvens 

multiplicerade med varandra och integrerade över en multipel 

av perioder alltid antar värdet noll, inses att övertonerna 

sänker effektfaktorn [11]. I (2) avser P den aktiva effekten, S 

den skenbara effekten,   fasskillnaden mellan spänning och 
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ström, I1 effektivvärdet av strömmens grundton och I 

strömmens effektivvärde.  

Med modellens hjälp kan situationer som inverkar på 

fasvinklar och spänningsnivåer simuleras under en rad 

förhållanden. Fördelarna med flexibiliteten i systemet kan inte 

nog understrykas, då användarna i framtiden eventuellt skulle 

vilja undersöka hur exempelvis effektkvaliteten och/eller 

styrsystemen för lasturkoppling påverkas av att introducera 

små effektgeneratorer eller FACTS-komponenter.  

C. Ledningar 

Elledningarna är elektricitetens distributionskanaler och 

brukar delas in i åtminstone tre olika nivåer beroende på deras 

kapacitet att överföra effekt. De mest högspända elledningarna 

tillhör det så kallade stamnätet (eller transmissionsnätet) och 

är elledningarnas motsvarighet till vägtransportsystemets 

motorvägar. Därefter blir systemet mer och mer finmaskigt 

och lågspänt ju närmare konsumenterna ledningarna kommer, 

vilket sker via det så kallade regionalnätet och slutligen 

lokalnätet. 
Behovet av noggrannhet i beräkningar av bl.a. effektflöden 

stipulerar krav på komplexiteten i modellerna. Ett första val 

görs mellan de två förhärskande grundmetoderna - den så 

kallade distribuerade ledningsparameter-modellen (eng.: 

distributed line parameter model) [11] samt den mindre 

noggranna styckelementmodellen (eng.: lumped element 

model) [14]. Väljer man att utnyttja den sistnämnda modellen 

är ledningarnas längd den i huvudsak avgörande faktorn för 

hur noggrant ledningarnas egenskaper modelleras. För 

ledningar upp till 100 km ansätts vanligtvis en kort 

ledningsmodell där shuntkonduktans och shuntkapacitans 

försummas. För medellånga ledningar mellan 100 km och 300 

km behöver i allmänhet åtminstone shuntkapacitansen tas i 

beaktande. I (3) och (4) beskrivs de aktiva respektive reaktiva 

effektflödet på en kort ledning mellan nod l och m medan (5) 

beskriver shuntkapacitansen bidrag till den reaktiva 

effektproduktionen på en medellång ledning [11]. 
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Här är Vi fasspänningen i den i:te noden och R, X, B, och Z 

är resistansen, reaktansen, susceptansen respektive 

impedansen på den medellånga ledningen. En ofta 

förekommande approximation är att försumma ledningarnas 

resistans i den korta ledningsmodellen för friledningar 

eftersom deras stora ledararea gör resistansen mycket mindre 

än reaktansen, som är en geometrisk egenskap och brukar anta 

värden i häraden av 0,4 ohm/km [11]. 

 

1) Modellens ledningar 

Ledningarna i modellen är arrangerade på samma sätt som i 

referensmodellen i Fig. 1. Då transformatorerna som avbildas i 

figuren emellertid inte återfinns i den uppförda modellen, 

sammankopplas istället dessa busbars, så att de i praktiken 

utgör en och samma bus. 

 Ett enkelt överslag på hur stora induktanser som krävs på 

ledningarna för att märkbara fasskillnader ska uppstå kan 

göras genom att utnyttja (3) och försumma resistansen. Det 

står att finna att en fasskillnad på en grad mellan två isolerade 

noder med samma spänning, 12 V, kräver en linjeinduktans i 

storleksordningen 100 µH vid effektflöden på ett tiotal watt. 

Som en konsekvens görs en okomplicerad omvandling av 

reaktanserna i Tabell I till induktanser genom att multiplicera 

dessa med en konverteringsfaktor, k, 
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Som ett resultat av denna beräkning, med data från Tabell I, 

erhålls modellens linjeinduktanser, vilka redovisas i Tabell III. 

Där har även hänsyn tagits till de standardvärden på spolar 

som finns att tillgå för de strömmar som modellen är 

dimensionerad för (10 A). I verkligheten är de installerade 

spolarnas tolererade strömmar (mellan 2 A och 4 A) mindre än 

de 10 A då säkringarna på ledningarna utlöses. Det finns 

därmed en risk att spolarna blir mycket varma – särskilt om ett 

jordfel inträffar eller införs – och således får en kortare 

livslängd på hårt belastade ledningar. 

 
TABELL III  

MODELLENS LEDNINGS INDUKTANSER OCH 

SHUNTKAPACITANSER 

Vänster 
bus # 

 

Höger bus 

# 

Induktans [µH] 

 

Kapacitans [nF] 

 

1 2 100 320 

1 5 380 300 

2 3 330 260 

2 4 300 230 

2 5 300 200 

3 4 300 210 

4 5 70 80 

6 11 330 - 

6 12 430 - 

6 13 220 - 

9 10 140 - 

9 14 450 - 

10 11 320 - 

12 13 340 - 

13 14 600 - 

 

2) Styrning av till- och frånslag av ledningarna 

I avsikt att möjliggöra för användaren att kunna slå av och 

på en ledning i modellen, t.ex. för att simulera ett brott på 

ledningen i fråga, har modellen försetts med två olika 

möjligheter att styra en brytare (ett relä) på varje ände av 

samtliga ledningar. Dels finns alternativet att styra till- och 
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frånslagen med manuella (on)-off-(on)-vippströmställare, 

vilka är anknutna till var och en av ledningarnas 

kontrollcentraler, dels kan en digital styrsignal utnyttjas från 

en dator. Båda alternativen kan utföra till- och frånslaget 

oberoende av varandra. 

 
Fig. 3.  Minneskrets för att utföra till- och frånkoppling av modellens 

ledningar. 

Styrningen realiseras med hjälp av sekventiell logik genom 

att med någon av de ovan redovisade kontrollalternativen 

trigga en Mean Well effektomvandlare av modell DR-100-24 

att skicka en 24 V fyrkantspuls till någon av ingångarna till en 

Set/Reset flip-flop-krets (se Fig. 3). Ett relä (modell 

PB134024 från TE Connectivity betecknad K1 i Fig. 3), vars 

spole i ena änden står ansluten till 24 VDC och i den andra 

änden kollektorn hos en bipolär npn-transistor (BC546B från 

Diotec Semiconductor, Q1) agerar brytare till den yttre kretsen 

som utgörs av den tillhörande ledningen. Ponera att 

användaren vill koppla in en urkopplad ledning och därför 

skickar en signal till SET-ingången. En ström om 0.43 mA 

kommer då att flyta till basen på transistorn Q1 så att reläet får 

en 24VDC-spänning över sin spole och kopplar in den yttre 

kretsen. Valet av resistorn R5 i Fig. 3 till 47 kohm gör att 

denna ström med marginal klarar avbrottsströmmen under 

dessa förutsättningar (15 nA) samt håller sig under 

mättnadsströmmen (0.5 mA). Storlekarna på resistorerna är 

valda så att effektutvecklingen (och därmed värmeutveckling) 

i styrkretsen ska vara liten.  
För att kontrollera tillståndet hos reläet och därmed kunna 

se om ledningen borde vara till- eller frånkopplad finns en 

utgång för en statussignal placerad i noden som 

sammankopplar de tre resistorerna R2, R4, och R5 med 

transistorn Q3 i Fig. 3 så att en lysdiod tänds om reläet är 

tillslaget. Valet på storleken av resistorn R5 till 47 kohm och 

resistorn R2 till 7.5 kohm gör att potentialen i denna nod är 

cirka 20V när reläet är tillslaget och ledningen således är 

inkopplad på nätet. När ledningen kopplas ur och transistorn 

Q1 inte längre är ledande mellan kollektor och emitter 

kommer reläspolens induktans för en kort tid tvinga en ström 

att fortsätta flyta varför en diod, D1, finns installerad för att 

skydda transistorn Q1 genom att istället omdirigera strömmen 

- ett förfarande som rekommenderas i [15].       
Kretsen som i det föregående beskrevs, löds senare ihop på 

ett i förhand designat kretskort. Detta ämnar dels minimera 

tillverkningsrelaterade fel och snabba upp byggandet genom 

att systematisera arbetet, dels underlätta framtida underhåll. 

Kretskortsmodulen som visas i Fig. 4 kan lätt kopplas bort för 

reparation. Kortets logik-del ansluts via stiftlisterna som syns 

nederst i figuren medan AC-ledningarna hålls isolerade från 

logikdelen och kopplas in till kretskortet och reläet via 

kontaktben och hylsor. Dessa skådas i det övre högra och 

nedre vänstra hörnet av kretskorten i bilden.  
 

 
Fig. 4.  Framsidan av ett mönsterkort monterat på en s.k. bay, i detta fall bay 
9, vilket framgår av siffran i det övre vänstra hörnet. De undre (röda) hylsorna 

är på undersidan anslutna till varandra och formar därigenom en s.k. busbar 

till bus 9 i detta fall. Dessa bays, eller snarare kretskorten som sitter på dem, 
kan liknas vid systemets hjärnor där pulser som av användaren skickas till 

kortens olika ingångar styr till och frånslaget av modellens ledningar. För att 

sluta kretsen sammankopplas hylsorna med kortslutningspluggar där en 
utgång finns tillgänglig som mätpunkt.    

3) Simulering av jordfel 

Jordfel är typiskt förekommande ledningsfel, som innebär 

att en kortslutningsström tillåts gå mellan ledning och jord 

[16]. Ett sådant fel kan inträffa t.ex. när ett träd faller över en 

friledning. I samband med ett jordfel uppstår en allvarlig 

situation inom distributionsnätet, som snabbt måste åtgärdas 

för att hindra skador från att uppstå på inkopplad utrustning 

och begränsa den ofrivilliga effektförlusten som uppstår på 

ledningarna när en större ström flyter på dessa [7]. Som ett 

exempel kopplar Alstoms PKG jordfelsbrytare bort ledningen 

inom 80 ms [17]. 
I skalmodellen finns möjligheten att på tre ledningar 

(ledningarna 2-4, 1-5 och 13-14 i Fig. 1 och Fig. 2) avsiktligt 

införa ett jordfel genom att via en off-(on)-brytare (Monacor, 

M-312/RT) leda om strömmen från det egentliga ledningsnätet 

till en till jord kortsluten ledning. På så vis kan exempelvis 

automationsutrustning som har programmerats för att styra 

frånslaget av inkopplade jordfelsbrytare testas och dynamiska 

beteenden hos elsystemet studeras.   
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D. Laster och lastmodellering 

Till elnätet finns ett brett spektrum av laster med olika 

karaktäristik inkopplade. Ofta brukar tre olika grupper av 

laster urskiljas, vilka matematiskt kan beskrivas genom den 

statiska modellen som ges av  
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P0 betecknar här en nominell aktiv effekt vid en nominell 

spänning V0 medan P och V är aktiv effekt respektive 

spänning vid det aktuella driftfallet. Parametern   antar i detta 

det enklast möjliga fallet värdet 0, 1 eller 2. I tur och ordning 

svarar dessa parametervärden mot laster som kräver konstant 

effekt, konstant ström eller håller konstant impedans. I 

exempelvis [18] finns mer avancerade dynamiska modeller 

beskrivna. Till gruppen av laster som kräver konstant effekt 

kan nämnas termostatstyrda ugnar, medan fluorescerande 

lampor vanligtvis drar en konstant ström och somliga 

eluppvärmningsaggregat beter sig som laster vars impedanser 

normalt är oföränderliga [18]. 
Till vilken grad av noggrannhet det går att modellera hur 

förändringar i tillståndet i elsystemet påverkar detsamma, 

beror till stor del på hur väl lasterna i olika noder av systemet 

kan modelleras [18]. Att göra alltför pessimistiska 

bedömningar av nätets förmåga att klara störningar kan leda 

till ett ineffektivt utnyttjande av ledningarnas 

effektöverföringsförmåga[18].  

 

 
Fig. 5.  En PV-kurva som illustrerar betydelsen av en adekvat lastmodell. 

De flesta elektriska apparater som är inkopplade mot nätet 

drar en effekt som är beroende av spänningen. Den mest 

krävande situationen uppstår emellertid när en större del av 

lasterna kräver en konstant effekt[18]. Detta illustreras i Fig. 5 

för ett enkelt driftfall där en generator försörjer endast en rent 

resistiv last via två likadana parallellkopplade ledningar, varav 

den ena kopplas bort. Det går att se att en last vars 

konsumerade effekt beror på spänningen kommer att erbjuda 

en viss lättnad i samband med ett ledningsbortfall. Eftersom 

dess effektkonsumtion är beroende av spänningen och denna 

sjunker när en ledning faller bort, kommer lasten att förbruka 

en lägre effekt. Å andra sidan kommer en last som kräver en 

konstant effekt att inte ta hänsyn till spänningsfallet, vilket 

driver systemet närmare en spänningskollaps. I exemplet har 

en kort ledningsmodell antagits där ledningarnas resistans har 

försummats, se (3).  

 

1) Lasterna i den fysiska modellen  

Lasterna i modellen är av tre olika slag, vilka alla är 

utformade för att ge någon form av återkoppling till 

användaren på modellens front, antingen i form av en 

ljussignal eller i form av en rörelse. Varje enskild lasts 

effektkonsumtion kan sedan individualiseras genom att 

parallellkoppla ett antal effektmotstånd. I Tabell IV står den 

nominella effektförbrukningen angiven för var och en av 

modellens tio laster.  

  
TABELL IV 

 INSTALLERAD EFFEKT I DEN FYSISKA MODELLEN 

Bus # 
Nominell, aktiv effekt, P 

[W] 

 

Andel av total aktiv 

effekt4 

 

1 - - 

2 6.6 0.154 

3 4.9 0.116 

4-7 -  

5 5.8 0.137 

6 3.3 0.077 

9 7.6 0.179 

10 6.6 0.154 

11 -  

12 3.0 0.070 

13 3.4 0.079 

14 1.4-5.8 0.034 

Summa 42.6 1.000 
4Baserat på det lägsta värdet av den uttagna effekten i last 14 

 

Den första typen av laster ger statusåterkoppling till 

användaren genom en lysdiod med 2 V framspänning i serie 

med en skyddsresistans på antingen 300 ohm eller 330 ohm. 

Den andra typen av laster är utöver lysdioden beskaffad med 

en kolbanepotentiometer för att kunna styra 

effektutvecklingen. En DC-motor, anpassad för en spänning 

mellan 6 V och 14 V, med ett passivt filter utgör den tredje 

typen av laster.  
Modellen är utformad för att efterlikna den för 

spänningsstabiliteten krävande situationen att alla laster drar 

en konstant effekt. Dessutom är effektflödesberäkningar 

lättare att genomföra när lasternas egenskaper är lika och väl 

kända. Hur detta har gjorts framförs nedan. 

Den uppmärksamma har noterat att alla laster kräver 

likström. Detta val har gjorts just för att kunna skapa en enkel 

modell över lasterna och innebär att strömmen i ett första steg 

måste likriktas. Likriktningen åstadkoms hos alla laster med 

hjälp av en Graetzbrygga (GBU8A, Diotec Semiconductor). 

Likriktarbryggan följs upp av en 8 VDC LDO-

spänningsregulator (LM2940T-8/NOPB, National 

Semiconductor) med en 33 µF-kondensator inkopplad 

parallellt för att stabilisera utspänningen. Sålunda ligger en 
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oföränderlig spänning mellan uttagspunkterna på cirka 8 VDC 

och de resistiva linjära lasterna drar en konstant effekt. 

Detsamma gäller de ickelinjära lysdioderna som under givna 

förutsättningar alltid leder ström i framriktningen.  

För lasterna som inbegriper en DC-motor ersätter ett low 

pass-filter bestående av en kondensator på 10 mF och en spole 

på 1.8 µH den mindre spänningsstabiliserande kondensatorn 

för att försäkra att DC-motorn förses med en slät ström.  

Som en konsekvens av likriktningen borde lasterna inte 

konsumera någon reaktiv effekt, men de övertoner i ström och 

spänning som denna utformning ger upphov till, sänker 

effektfaktorn i noderna, så att likriktaren tillsammans med 

DC-lasterna uppfattas som induktiva laster av nätet. En 

simulering i PLECS av en typisk lastmodell ger vid handen att 

effektfaktorn, enligt (2), kommer att vara lägre än 0.7 vid en 

last som konsumerar knappt en watt.  

En begränsning hos spänningsregulatorerna beträffande den 

högsta möjliga effektutvecklingen vid rumstemperatur 

föreligger vid 8 W och 1 A. För effektutvecklingar på över 2 

W krävs emellertid, enligt specifikationerna, en värmesänka. 

Därför skruvas metallskenor fast på anvisad yta på 

spänningsregulatorns baksida för att avleda överskottsvärme. 

  

 
Fig. 6.  Monteringskort för last. På bilden syns bl.a. spänningsregulatorn och 

den värmesänka som är monterad på dess baksida. Två av sladdarna till höger 

går till de interaktiva komponenterna av lasten, medan den mellersta, tredje 
kabeln går till en jordpunkt. 

För att bibehålla en eftersträvad modularitet i hela modellen 

arrangeras lasterna på labkort. Endast komponenter med 

interaktiva funktioner (lysdioder, potentiometrar etc.) 

exponeras genom att fästas på framsidan av modellen. En 

ingångs- och en utgångspunkt för varje kort möjliggör för 

användaren att omdisponera lasterna i modellen. Detta 

förenklar dessutom införandet av nya lastformer som endast 

måste anpassas till ett givet mått mellan de två 

anslutningspunktera. Fig. 6 statuerar exempel för lastkorten i 

modellen. 

 

 

V. DISKUSSION 

 

“En modell är ett system vi valt för att den avbildar 

väsentliga egenskaper hos ett annat system” [19]. 

- Lars Gustavsson 

 

Citatet antyder i någon mån att en modell varken kan eller 

överhuvudtaget behöver avbilda verkligheten mer än till en 

erforderlig nivå. Denna fastslås av konstruktör och brukare 

och avgörs av vilket syfte modellen avser tjäna. Genom att 

som konstruktör däremot ha en förnimmelse om vari 

modellens brister att avbilda verkligheten föreligger och 

förmedla dessa till användarna, kan otillbörlig användning och 

invalida resultat undvikas.  

Under detta projekt har det exempelvis framgått att det är av 

intresse för uppdragsgivaren att kunna simulera ett jordfel men 

däremot inte dynamiska reaktioner hos systemet i samband 

med diskreta in- och urkopplingar av transformatorspolar. En 

sådan diskussion angående modellens önskvärda funktioner i 

samråd med uppdragsgivaren är en del av bakgrunden till de 

ganska grova förenklingar som har gjorts i vissa beräkningar 

(bl.a. av linjeinduktanser) och de avgränsningar som står 

presenterade under rubriken Avgränsningar. Verkliga 

systemegenskaper som har undvarats kan kortfattat ha ansetts 

ha för liten betydelse för modellens andvändningsfunktioner 

för att behöva inlemmas i modellen. Det är inte desto mindre 

av intresse att ta upp några av de skillnader som står att finna i 

modellen så som den ser ut idag i jämförelse med ett mer 

realistiskt elsystem. 
 I den fysiska modellen har vissa möjligheter införlivats för 

att kunna efterlikna scenarion som kan uppstå från externa 

effekter i ett elsystem i drift. Å andra sidan finns det ett 

oändligt antal felsituationer som förbises och skulle kunna 

vara intressanta att studera. Ur ett tillförlitlighetsperspektiv 

skulle sådana (oväntade) händelser vara desto mer utmanande 

att modellera.  

 En inneboende svaghet i alla modeller är ju deras 

begränsningar när det gäller att beskriva och hantera oväntade 

och oplanerade situationer. Det är vitalt för elkraftsystemet att 

även kunna klara av att handskas med de så kallade svarta 

svanarna [20], det vill säga händelser som antas vara 

oförutsägbara och som i verkligheten kan få stora 

konsekvenser. Det skulle alltså kunna vara intressant att även 

försöka simulera det otänkbara och att modellen erbjuder 

denna möjlighet. Detta är naturligtvis ett mycket svåruppnått 

mål, som kräver en stor överensstämmelse med det 

efterliknade systemet. 
En ytterligare markant skillnad mot ett verkligt elnät står att 

finna i att modellen i dagsläget helt saknar närvaro av 

synkronmaskiner. Dessa utgör ett viktigt inslag i ett reellt 

starkt elnät och formar i verkligheten hela elsystemets 

karaktär. Eftersom alla växelströmssystem är internt synkrona 

och kan utnyttja denna egenskap för att producera/konsumera 

reaktiv effekt och upprätthålla en energireserv i 

svängmassorna hos dess generatorturbiner (den s.k. 

reglerkapaciteten) ställer synkronmaskinerna - från en 

systemoperatörs perspektiv - strikta krav på vilka 
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vinkelskillnader som kan accepteras mellan systemets noder 

[11]. Utan dessa element uteblir först och främst egentliga 

villkor på synkronism (vinkelstabilitet), men också alternativet 

att på ett annars vedertaget sätt styra reaktiv effektproduktion 

för att upprätthålla önskvärda spänningar.  

Modellen står genom vägguttaget inte desto mindre 

ansluten till ett starkt elnät, varför problemet att upprätthålla 

eftersträvad frekvens knappast någonsin kommer att vara ett 

problem för denna modell, så länge som dess elproduktion inte 

sker internt. Den viktiga uppgift som systemoperatören har för 

att upprätthålla en god frekvens, vilket berörs under rubriken 

Effektflöden i ett växelströmsystem, är därigenom utom 

kontroll för användaren av modellen. 

Utöver detta är modellen ett enfassystem, vilket utesluter 

möjligheten att använda trefas synkronmaskiner, vilka är 

allestädes närvarande i de verkliga elsystemen. 

Transformatorer och lastkopplingar saknar också 

möjligheterna att i ett enfasigt nät kopplas i t.ex. Y- och D-

kopplingar, vilket kan ha en betydelse för systemets stabilitet 

och effektkvaliteten. 

Slutligen är diskreta händelser såsom till- och 

frånkopplingar av spolpluggar i transformatorer också 

frånvarande i modellen. Sådan reglering av spänningen brukar 

finnas implementerad i elsystemen för att upprätthålla 

erforderliga spänningsnivåer. Emellertid kan sådana 

automatiserade kompensationer få drastiska konsekvenser för 

elsystemet - särskilt vid uppstart av från elnätet bortkopplade 

laster. Lastdynamiken kan i sådana lägen beskrivas med 

negativa värden på   i (7), vilket indikerar att en översläng i 

transmitterad effekt kommer att inträffa när exempelvis 

spolarna stegvis höjer upp spänningen på önskad nivå vid 

återinkopplingar av urkopplade ledningar. Detta är ännu en 

vanligt förekommande företeelse i ett D & T-system, som 

ställer betydande krav på elnätets och 

automationsutrustningens förmåga att hantera extraordinära 

situationer [18]. 
De installerade impedanserna på modellens ledningar ger 

vinkelskillnader i systemet upp till några enstaka grader. Det 

hade dock kanske varit bättre utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv att överdriva dessa vinkelskillnader genom att 

installera större impedanser på ledningarna för att synliggöra 

dem på ett mer effektivt sätt. Detta hade därutöver inte 

förorsakat systemmodellen något problem med 

vinkelstabiliteteten, eftersom den saknar utrustning som kräver 

synkronism, enligt tidigare diskussion. Begränsningar gällande 

effektöverföring, spänningsnivå, spolarnas tolerans för ström, 

praktiska skäl (storlek), och budgetram har dock tvingat oss att 

välja tämligen små induktanser och därigenom endast 

åstadkomma små vinkelskillnader. Det kvarstår dessutom att 

installera ledningarnas shuntkondensatorer. 

Ett intressant och oplanerat problem uppdagades vid 

testandet av 14-nodsmodellen, nämligen att till- och frånslaget 

av en specifik ledning inducerade till- och frånslag av andra 

ledningar. Bekymret var oväntat och framträdde dessutom inte 

när en 3-nodsprototyp testades. Den mest markanta skillnaden 

mellan 3-nodsprototypen och den färdiga 14-nodsmodellen 

var antalet kablar och deras avstånd. Då de sitter väldigt nära 

varandra så misstänks en så kallad antenneffekt, det vill säga 

att en ström i den ena kabel inducerar en svag ström i en annan 

kabel, särskilt om de två kablarna sitter nära varandra, helt i 

enlighet med elektromagnetisk fältteori. Resultatet blir att 

styrningen av till- och frånkoppling av ledningarna blir 

opålitlig. En lösning måste därför hittas.  

Om antennteorin håller är ett förslag att koppla on- och off- 

signaltrådar till jord genom en stor resistans för att minska den 

oönskade inducerade strömmen. Tester måste självklart göras 

först för att avgöra lösningens farbarhet. Detta faller tyvärr 

utanför tidsramen. Svårare att förklara är faktumet att 

hastigheten i vilken den mekaniska switchen aktiveras tycks 

ha en inverkan på omfattning av antenneffekten. Ju snabbare 

användare switchar, desto flera kort påverkas. Det har dock 

inte alltid varit möjligt att konfirmera dessa antagande med 

observationer, vilket tyder på att fenomenen borde utforskas 

vidare innan konkreta återgärder bestäms. 

Modellens modularitet är en värdefull aspekt i projektet. 

Flexibiliteten förenklar först och främst underhållet och 

underlättar en utvidgning av modellen. En negativ och 

oönskad bieffekt är däremot minskad tillförlitlighet. För att 

kunna uppnå en högre anpassningsgrad har kablarna delats 

upp i segment och sammanlänkats med hjälp av 

crimpkontakter och hylsor. Fel förekommer oftast vid 

anslutningarna, vilket betyder att ett ökat antal 

anslutningspunkter i förlängningen har lett till ett ökat antal 

fel. Dessutom har crimpkontakter under modellens 

uppbyggnad visats sig vara mindre pålitliga än förväntat till 

följd av en låg mekanisk stresstålighet. 

VI. SLUTSATS 

Resultatet av detta arbete står att finna i en fysisk modell 

baserad på strukturen i IEEE 14-bus referenssystem. Modellen 

som har uppförts är en principiellt fungerande avbildning av 

referensmodellen. Den har emellertid modifierats och 

förenklats för att anpassas till uppdragsgivarens önskemål, och 

för att hålla sig inom en rimlig tids- och budgetram. En 

framträdande simplifiering jämfört med referensmodellen 

föreligger i bus 8 där SVC:n ignorerades. För att senare kunna 

ta itu med eventuella modellfel designades modellen på ett 

flexibelt sätt för att möjliggöra och underlätta vidare 

utvecklingar. I rapporten har införandet av synkronmaskiner 

lyfts fram som ett exempel på detta. 

Arbete kvarstår för att kunna använda modellen i 

undervisningssyfte. Det gäller först och främst pålitligheten 

hos styrningssystemet. Att finna en lösning på att styra till- 

och frånslaget av modellens ledningar på ett mer robust sätt, 

borde anses vara högsta prioritet för att uppnå den prestanda 

som ett utbildningsverktyg kräver. Vidare bör modellen testas 

i det sammanhang den kommer att användas i för att bättre 

identifiera dess styrkor och svagheter. 

  



B1. FYSISK MODELL AV ETT VÄXELSTRÖMSSYSTEM 

FÖRFATTARNAS TACK 

Detta arbete hade inte kunnat utföras utan ICS-avdelningens 

goda vilja. Särskilt skulle författarna vilja framföra sina 

tacksägelser till Nicholas Honeth, som alltid var tillgänglig i 

stunder då ledning behövdes som mest och bidrog med kloka 

synpunkter. 
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