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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete är en utredning om hur en av Halmstad Energi och Miljö Nät ABs 
transformatorer påverkas av övertoner. Utredningen handlar till största del om hur mycket 
transformatorns nominella effekt måste skrivas ner. Examensarbetet visar teorin kring både vad 
som är övertoner, övertoners effekter på transformatorer samt beräkningsmodeller för 
effektnedskrivning. De metoder som används och jämförs för nedskrivning av 
transformatoreffekt är faktor K, som beskrivs i SS-EN 50464-3 och K-faktor, som beskrivs i 
ANSI/IEEE C57.100. 

För att på ett verklighetstroget och ingenjörsmässigt sätt beräkna hur de olika standarderna 
påverkar transformatorn har tre fall testats.   

• Övertonernas medelinverkan under en månad, utifrån insamlade mätdata. 
• Övertonernas maximala inverkan under en månad, utifrån insamlade mätdata. 
• Övertonernas inverkan om övertonshalterna ökar i framtiden. 

Resultatet av utredningen visar att transformatorns nominella effekt i fallen där mätdata 
behandlas bör minskas med ca 6–17% för K-faktor-metoden. För faktor K är de siffrorna ca 2,5–
7,5%. Dock visar mätdata från samtliga fallen att belastningsgraden på den testade trans-
formatorn är långt under den maximala nedskrivna effekten. Om mängden strömövertoner i 
framtiden skulle öka är en nedskrivning på 30% av maxeffekten inte orimligt.   
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ABSTRACT 

This thesis is a study of how one of Halmstad Energi och Miljö Nät AB’s transformers is affected 

by current harmonics. The study is mostly about how much the transformer's nominal power 

must be derated. The study shows the theory of both what is harmonics, how harmonics affect 

transformers and calculation models for derating transformers. The methods used and compared 

for the transformer power write-down are factor K, which is described in SS-EN 50464-3 and K-

factor, which is described in ANSI / IEEE C57.100. 

In order to realistically investigate how the different standards affect the transformer, three cases 

have been tested. 

• The mean effect of the harmonics over a month, based on collected measurement data. 

• The maximum effect of the harmonics over a month, based on collected measurement 

data. 

• The effects of harmonics if the harmonic levels increase in the future. 

The result of the study shows that in the cases based on measurement data the nominal power of 

the transformer should be reduced by about 6-17% for the K-factor method. For factor K, the 

figures are about 2.5-7.5%. However, the measurement data from all cases shows that the load 

rate of the tested transformer is far below the maximum impaired effect. If the amount of current 

harmonics would increase in the future, a write-down of 30% of the maximum effect is not 

unreasonable. 
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1 INLEDNING 

I dagens samhälle använder sig hushåll och industrier av switchade nätaggregat, LED-belysning 

och frekvensomriktare. Utvecklingen går mot att använda mer solceller och elbilsladdare. 

Tidigare nämnda komponenter har som gemensam nämnare att de kräver omriktning av 

spänning mellan växelspänning och likspänning. Detta skapar övertoner.  

Som en del i utbildningen Elektroingenjör (180hp), vid Högskolan i Halmstad skrivs ett 

examensarbete. Detta är ett examinerande moment i kursen “Examensarbete högskoleingenjör i 

elektroteknik 15hp [1]”. Under hösten 2018 ställdes frågan till Halmstad Energi och Miljö, HEM, 

om de hade en idé på examensarbete. Varpå de tog fram ett omfattande projekt vars syfte var att 

ta fram en guide för “Hur bygger HEM Nät AB sitt elnät?”. Detta omfattande projekt har styrts mot 

att undersöka övertoner och dess inverkan på elnätet. För att i projektets start smalna av ännu 

mer, mot att endast utreda övertoners effekt på distributionstransformatorer. I Figur 17 visas 

medelvärdet på strömövertoner under ett dygn i januari. 

I ett elnät som innehåller fler och fler komponenter som ger upphov till övertoner ses detta som 

ett intressant projekt inom ett ämne som på senare år blivit mer relevant, elkvalitét och dess 

effekter. 

1.1 SYFTE 
Projektet syftar till att utöka förståelsen för hur övertoner påverkar distributionstransformatorer 

samt hur nedskrivning av transformatorns maximala effekt går till. 

1.2 KRAV 
● Göra elkvalitétsmätningar på transformator med övertoner. 

● Jämföra olika metoder att beräkna nedskrivning av transformatoreffekt. 
● Simulera och beräkna olika belastnings-/övertonssenarion. 
● Ta reda på hur mycket en transformators maxeffekt skrivs ner på grund av övertoner. 

För att uppnå de krav som satts på ett ingenjörsmässigt sätt behöver förståelsen för hur 

transformatorer och övertoner fungerar samt effekterna av övertoner i transformatorer utökas.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Detta examensarbete avgränsas till HEMs elnätsområde. Beräkningar begränsas till en 

transformator i ett bostadsområde i Halmstad. Mätutrustningen som använts är HEMs befintliga.  

Detta arbete avgränsas också till att enbart studera hur strömövertoner påverkar 

transformatorer.   
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2 BAKGRUND 

2.1 SVENSKA ELNÄTET 
Det svenska elnätet består som Figur 1 visar av tre delar, stamnät, regionnät och lokalnät. 

 

Figur 1 - Schematisk bild på de 3 delarna av det svenska elnätet. Två runda 
ringar i varandra; är transformatorer som transformerar spänningen mellan 
olika spänningsnivåer i elnätet. 

 Stamnät 

Stamnätet är ryggraden i det svenska elnätet, det ser till att elen som skapas i norra Sverige kan 

transporteras söderut där stora delar av befolkningen bor. Svenska Kraftnät underhåller och 

förvaltar stamnätet och de 15 000 km ledningar och cirka 160 transformator- och kopplings-

stationer som det innehåller [2]. De spänningsnivåer som finns på stamnätet är 220 kV och uppåt, 

där 400 kV är den vanligaste. 

Svenska Kraftnät AB är ett bolag som ägs av svenska staten till 100%. De ansvarar för underhåll 

och utveckling för de stora elektriska överföringarna av elektrisk energi både inrikes och av de 

utlandsförbindelser som Sverige har. Ett viktigt uppdrag är att se till att den totala produktionen 

är densamma som den totala förbrukningen, detta måste uppfyllas så att inte frekvensen minskar 

eller ökar [3].  

 Regionnät 

Regionnätet har vanligtvis spänningar mellan 70-130 kV, men även så låga som 30 kV 

förekommer. Det anknyts till stamnätet i Svenska Kraftnäts anläggningar och distribuerar energi 

till större distributionsföretag. Dessa distributionsföretag kan sedan leverera till andra 

distributions-företag, industrier eller vanliga hushåll [4].  

 Lokalnät 

Lokalnäten ägs av distributionsföretag och levererar elektrisk energi till både privatkunder men 

även till mindre industrier. Oftast är den högsta spänningen på ett lokalnät 20 kV och 

transformeras ner till 400 V som är den normala arbetsspänningen i vanliga hushåll. [4] 
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 Halmstad Energi och Miljö Nät AB 

HEM är ensamma ägare av elnätet i och omkring Halmstad Kommun. Totalt finns 41 250 st 

anslutna elnätskunder. Dessa får sin energi levererad till sig i 450 km högspänningskabel och 

1322 km lågspänningskabel. Transformeringen mellan högspänning och lågspänning sker i någon 

av de 413 nätstationerna som tillsamman har en installerad effekt på 347 MVA. I elnätet förloras 

totalt 19 GWh per år, dessa förluster beror bland annat på resistanser i kablar och övertoner. [5] 

 Trefassystemet 

I det svenska elnätet används tre sinusformade spänningar som är fasförskjutna 120 grader 

gentemot varandra. De tre faserna har RMS-värdet 230V, L1 har fasförskjutningen 0 grader och 

är riktfasen, L2 -120 grader och L3 -240 grader. Istället för att ha spänningen som en sinus-

funktion kan den skrivas om med hjälp av “Eulers formel” och ha formen 𝑒  𝑗𝜑. [6] 

𝑈1 = 230 ∗ 𝑆𝑖𝑛(2𝜋 ∗ 50 ∗ 𝑡 − 0°) = 230 ∗ 𝑒  𝑗0° [𝑉] (2.1)  

𝑈2 = 230 ∗ 𝑆𝑖𝑛(2𝜋 ∗ 50 ∗ 𝑡 − 120°) = 230 ∗ 𝑒−𝑗120° [𝑉] (2.2) 

𝑈3 = 230 ∗ 𝑆𝑖𝑛(2𝜋 ∗ 50 ∗ 𝑡 − 240°) = 230 ∗ 𝑒−𝑗240° [𝑉] (2.3) 

Om en mätning utförs med en vanlig spänningsprovare mellan fas och jord-/neutralledare 

kommer den visa 230 V. Men en mätning mellan två faser kommer spänningsprovaren visa ca 400 

volt och kallas för en huvudspänning (𝑈ℎ) [6]. Detta eftersom: 

𝑈12 = 𝑈1 − 𝑈2 = 230 ∗ 𝑒𝑗0° − 230 ∗ 𝑒−𝑗120° = 400 ∗ 𝑒𝑗30° [𝑉] (2.4) 

𝑈23 = 𝑈1 − 𝑈2 = 230 ∗ 𝑒−𝑗120° − 230 ∗ 𝑒−𝑗240° = 400 ∗ 𝑒−𝑗90° [𝑉] (2.5) 

𝑈31 = 𝑈3 − 𝑈1 = 230 ∗ 𝑒−𝑗240° − 230 ∗ 𝑒𝑗0° = 400 ∗ 𝑒−𝑗210° [𝑉] (2.6) 

En huvudström (𝐼ℎ) flyter alltid i anslutningen till en trefasapparat men beroende på hur de är 

kopplade internt, Y- eller D-kopplad, finns både och huvud- (𝐼ℎ) och fasström (𝐼𝑓). Exempel på Y- 

och D-koppling finns i Figur 8. Förhållandet mellan huvudspänningen, 𝑈ℎoch fasspänningen, 𝑈𝑓  

beskrivs i ekvation (2.7). Samma förhållande gäller även för huvudströmmar, 𝐼ℎ och fasströmmar, 

𝐼𝑓 enligt ekvation (2.8). [6] 

𝑈ℎ = √3 ∗ 𝑈𝑓 [𝑉] (2.7) 

𝐼ℎ = √3 ∗ 𝐼𝑓 [𝐴] (2.8) 

För att beräkna den aktiva effekten, reaktiva effekten och skenbara effekten för en trefaslast 

används huvudströmmen (𝐼ℎ), huvudspänningen (𝑈ℎ ), effektfaktorn/fasförskjutningen 𝐶𝑜𝑠(𝜑) 

och √3. Ekvation (2.9), (2.10) och (2.11) visar hur dessa effekter kan beräknas i ett trefasnät. [6] 

Aktiv effekt: 

 

𝑃 = √3 ∗ 𝑈ℎ ∗ 𝐼ℎ ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜑) [𝑊] (2.9) 

Reaktiv effekt: 

 

𝑄 = √3 ∗ 𝑈ℎ ∗ 𝐼ℎ ∗ 𝑆𝑖𝑛(𝜑) [𝑉𝐴𝑟] (2.10) 

Skenbar effekt: 

 

𝑆 = √3 ∗ 𝑈ℎ ∗ 𝐼ℎ = √𝑃2 + 𝑄2 [𝑉𝐴] (2.11) 
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 Jordningssystem 

Ett lågspänningsnät kan utformas på ett antal olika sätt och betecknas med bokstäver för att 

beskriva konstruktionen. Tabell 1 visar vad de olika bokstäverna betyder. De vanligaste systemen 

i Sverige är TN-C och TN-S, uppkopplade i Figur 2. Båda två har direktjordad neutralpunkt och 

apparaterna är direktjordade oberoende av nätets jordning. TN-C bygger på en kombinerad 

neutralledare och skyddsjord, PEN-ledare medan TN-S har separerad neutralledare och 

skyddsjord, N + PE-ledare. [7] 

Tabell 1 - Visar bokstävers betydelse i olika typer av jordningssystem. [7] 

Första bokstaven Andra bokstaven Övriga bokstäver 

T = direktjordad neutralpunkt 
T = apparater, direktjordade 
oberoende av nätets jordning 

S = N-ledare och PE-ledare är 
separerade 

I = isolerad eller impedansjordad 
neutralpunkt 

N = apparater, jordade direkt till 
nätets jord 

C = N-ledare och PE-ledare bildar 
en gemensam PEN-ledare 

 

 

Figur 2 - Exempelbild på både ett TN-C och TN-S system. Detta är de system som använd i 
distributionsnätet. 

 Reglering 

Det svenska elsystemet regleras i huvudsak av ellagen [8], vilken styrs av regeringen och beslutas 

av riksdagen. Regeringen beslutar om olika myndigheter vars uppdrag är att se till att ellagen 

efterlevs av marknadens aktörer samt att ta fram föreskrifter [9] [10]. Föreskrifter är en typ av 

förtydligande och fördjupande av lagen, exempel enligt Tabell 2 [6]. 

Under myndigheterna finns också ett antal nationella och internationella organisationer med 

representanter från olika företag och nationer som arbetar med att ta fram standarder [11] [12] 

[13]. Målet med dessa är att få företag inom bland annat elbranschen att bygga sina anläggningar 

på likvärdiga sätt. 
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Tabell 2 - Visar samband mellan olika organisationer och myndigheter som reglerar elmarknaden. 

 
Sverige Internationellt 

Lag Ellagen - Regeringen 
 

Föreskrift Elsäkerhets- 
verket 

Energimarknads- 
inspektionen 

Energi- 
myndigheten 

Standard Svensk Elstandard (SS samt SS-EN) IEC 
(Europa) 

IEEE 
(USA) 

 

2.2 ÖVERTONER 
Det som kännetecknar ett elnät med övertoner är att det innehåller fler frekvenser än grundtonen, 

i Sverige 50 Hz. Alla elnät innehåller övertoner som uppkommer i frekvenserna grundtonen 

multiplicerat med ett heltal, enligt Tabell 3. Övertoner uppstår i samband med användandet av 

olinjära komponenter, exempelvis nätaggregat som konverterar spänning mellan olika nivåer 

genom att med hög frekvens, 20 kHz-1 MHz [14], bryta och återinkoppla spänning över linjära 

komponenter. 

 
Tabell 3 - Övertoners korrelation med frekvens. 

Överton 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Frekvens [Hz] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

 

Övertoner delas upp i två delar, spänningsövertoner och strömövertoner. Strömövertoner 

uppkommer i samband med att apparatur förbrukar ström olinjärt, exempelvis en ac/dc 

omvandlare. Genom att förbruka ström olinjärt innebär det att om komponenten matas med en 

ren sinusformad spänning kan strömmen den förbrukar vara skild från sinus. Exempelvis kan det 

se ut som Figur 3 vänster, där ström bara förbrukas under en viss del av periodtiden, alltså 

innehåller strömmen övertoner, medan spänningen bara innehåller en frekvens. Komponenter 

som ofta förknippas med att förbruka ström olinjärt är dioder och transistorer. 

Spänningsövertoner uppstår när en ström som innehåller övertoner drivs genom linjära 

komponenter. Alla komponenter på elnätet innehåller någon form av impedans, den mest 

uppenbara är elnätets ledningar. Om strömmen som färdas i ledningen är från en linjär last, rent 

sinusformad, kommer spänningsfallet över ledningen också att vara sinusformat. Skulle 

strömmen i ledningarna däremot komma från en olinjär last, exempelvis om strömmen i Figur 3 

vänster kommer från den olinjära lasten i Figur 3 höger, kommer också spänningsfallet över 

ledningen RL innehålla övertoner. [15] 
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Figur 3 - Vänster; ström som förbrukas av en olinjär last som försörjs med en sinusformad spänning. Höger; 
krets som visar hur spänningsövertoner kan uppkomma. 

Övertoner kan ge effekter på exempelvis transformatorer, motorer, datorer eller teleutrustning. 

Dessa kan antingen få en kortare livslängd eller haverera helt på grund av övertoner. Problemen 

kan uppstå av olika anledningar, vissa produkter har skapats enkom för nätfrekvensen 50Hz och 

kan vid närvaro av andra frekvenser anta resonans och/eller öka i temperatur. När flera 

frekvensers spänningsövertoner summeras innebär det att spänningens toppvärde blir högre i en 

signal med övertoner, vilket kan skada produkter med känslig elektronik. [15] 

 Tredjetonsfenoment 

Tredjetonsfenomenet är ett fenomen som kan uppstå i trefasbelstningar om lasterna inte är 

linjära. Det visar sig att dessa övertonsströmmar har frekvenserna 3*grundfrekvensen och är av 

nollföljdskaraktär. Detta fenomen gör så att övertonsströmmarna i fasledarna adderas med 

grundfrekvensens ström. 

  

In = √I3
2 + I6

2 + I9
2 + ⋯ (2.12) 

In   Effektivvärdet av den totala strömmen i pen-ledare [A]. 
I3, I6, I9, . . . , I∞ Strömmens effektivvärde för varje frekvens som är en multipel av tre 

gånger grundtonen [A]. 

I neutralledaren kommer grundfrekvensens strömmar ta ut varandra och kvar blir summan av 

tredjetonsströmmarna, enligt (2.12), denna totala ström kan bli stor, så stor att neutralledaren 

brinner av. Om systemet är av typ TN-C finns det en stor risk att skyddsjordade delar blir 

spänningssatta, samt risk att utrustningen som är inkopplad i systemet får under-/överspänning. 

Detta är ett allvarligt problem då det kan leda till personskada. [16] 

 Vagabonderande strömmar 

I ett elsystem utan övertoner flyter all returström i neutralledaren om anläggningen fungerar 

felfritt. Övertoner ökar impedansen i neutralledare på grund av de höga frekvenser som 

övertonerna består av. Den ökande impedansen leder till att en del av strömmen “hittar” 

alternativa vägar till jord. Dessa vägar kan vara till exempel vattenrör, armering eller kabelstegar. 

De strömmar som går en alternativ väg kallas vagabonderande strömmar. [16]  
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2.3 MÄTA ÖVERTONER 
Det finns olika sätt att mäta mängden övertoner som en signal innehåller, i det här avsnittet 

beskrivs några olika sätt. 

 True RMS 

True RMS översätts till ”sant effektivvärde” på svenska. RMS står för root mean square. RMS-värde 

används för att beskriva amplituden på godtycklig signal, enligt (2.13) och (2.14) [17]. I det 

svenska elnätet är spänning mellan fas och jord, 325 ∗ sin(2𝜋 ∗ 50 ∗ 𝑡)  𝑉 vilket ger ett T-RMS-

värde på 230 V. 

𝑈𝑒 = √
1

𝑇
∫ (𝑈(𝑡))

2
𝑑𝑡

𝑡1+𝑇

𝑡1

(2.13) 

𝐼𝑒 = √
1

𝑇
∫ (𝐼(𝑡))

2
𝑑𝑡

𝑡1+𝑇

𝑡1

(2.14) 

 

𝑈𝑒   Spänningens effektivvärde [V]. 
𝐼𝑒  Strömmens effektivvärde [A]. 
T  Periodtiden [s]. 

𝑡1  Konstant för att välja tid på en signal som sträcker sig över flera perioder [s]. 

U(𝑡)  Spänningen [V]. 

I(𝑡)  Strömmen [A]. 

 Effektfaktor 

Effektfaktor används för att beskriva förskjutningen mellan spänning och ström.  

 

Figur 4 - Exempel på fasförskjutning mellan spänning och ström, spänningen ligger 30° före 
strömmen. 

Displacement Power Factor, DPF, är fasförskjutningen mellan strömmens grundton och 

spänningens grundton, vanligen känt som cos(𝜑), som visas i Figur 4. Där en induktiv krets ger 

upphov till att strömmen hamnar efter spänningen. Medan en kapacitiv krets ger upphov till att 
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strömmen hamnar före spänningen [18]. DPF tar inte hänsyn till om signalen innehåller övertoner 

men är den som oftast nämns i kurslitteratur. [19] 

  

𝑈  Sinusformad spänning [V] med amplituden u och fasförskjutningen α [V]. 

𝐼  Sinusformad ström [A] med amplituden i och fasförskjutningen β [A]. 

Vilket ger effektfaktorn, cos(𝜑), enligt cos(𝛼 –  𝛽) som är DPF. 

Power Factor, PF, är en annan metod för att beräkna effektfaktor. Tack vare att den använder 
definitionen av RMS-värde och effekt tar denna hänsyn till om det finns fler än en frekvens 

närvarande, övertoner [19]. Vilket betyder att om en signal har övertoner så kommer DPF > PF 

[20]. 

𝑃

𝑆
= 𝑃𝐹 (2.16) 

𝑃 = aktiv effekt [W] och fås av: 

𝑃 =
1

𝑇
∫ 𝑢(𝑡) ∗ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
(2.17)  

𝑢(𝑡)  Spänningen [𝑉]. 

𝑖(𝑡)  Strömmen [𝐴]. 

𝑇 Grundtonens periodtid [s]. 

𝑆 ä𝑟 skenbar effekt [𝑉𝐴] och fås av: 

𝑆 = 𝑈𝑒 ∗ 𝐼𝑒 (2.18) 

𝑈𝑒  Spänningens effektivvärde [V]. 

𝐼𝑒  Strömmens effektivvärde [A]. 

 Total Harmonic Distortion 

Total Harmonic distortion förkortas THD. Det finns två sätt att beräkna detta på, THD-R och THD-

F. Båda metoderna ger en kvot som visar hur stor del av signalen som är övertoner och bygger på 

att bidraget från varje frekvens summeras.  

THD-R även kallad klirrfaktor, är distorsionen i förhållande till det totala effektivvärdet. 

Klirrfaktorn är alltid mindre än eller lika med 1, desto närmare värdet 1 ju högre halt av övertoner. 

[21]  

𝑇𝐻𝐷𝑅 =
√𝑥2

2 + 𝑥3
2 + 𝑥4

2 + 𝑥5
2 + ⋯

√𝑥1
2 + 𝑥2

2 + 𝑥3
2 + 𝑥4

2 + 𝑥5
2 + ⋯

=
𝑥𝐻𝐴𝑅𝑀(𝑅𝑀𝑆)

𝑥𝑇𝑂𝑇(𝑅𝑀𝑆)
(2.19) 

 

𝑥1   Grundtonens bidrag. 

𝑥2 till 𝑥∞   Bidraget från övriga frekvenser. 

 

(2.15) 
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Ett annat sätt att analysera övertonshalten är genom att ta kvoten mellan övertonernas 

effektivvärde och grundtonens effektivvärde, THD-F. Denna kvot kan vara större än 1. THD-F är 

vanligare i USA. [21] 

𝑇𝐻𝐷𝐹 =
√𝑥2

2 + 𝑥3
2 + 𝑥4

2 + 𝑥5
2 + ⋯

√𝑥1
2

=
𝑥𝐻𝐴𝑅𝑀(𝑅𝑀𝑆)

𝑥𝐹𝑈𝑁𝐷(𝑅𝑀𝑆)
(2.20) 

𝑥1   Grundtonens bidrag. 

𝑥2 till 𝑥∞  Bidraget från övriga frekvenser. 

 Fouriertransform 

Fouriertransform är en metod som används för att “flytta” en signal mellan tids- och 

frekvensrymd. En signal som ser ut enligt Figur 5, vänstra delen ser efter transformering ut enligt 

Figur 5, högra delen. De närvarande frekvenserna och dess styrka i signalen kan då utläsas. I 

samband med att datorer blivit allt vanligare har algoritmer utvecklat för snabb fouriertransform, 

FFT. FFT kan med fördel användas för att analysera en diskret signal och utläsa dess 

frekvensinnehåll. Detta används bland annat för att beräkna total harmonic distortion, THD. [22] 

 

 

Figur 5 - Vänstra delen visar signalen före transformering, höga delen visar signalen efter transformering. Blå => 
3*sin(50*2*π*t) Röd => 3*sin(50*2*π*t) + sin(100*2*π*t) + 2*sin(150*2*π*t) 
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3 TRANSFORMATORN 

Detta avsnitt beskriver hur en transformator är uppbyggd samt hur den fungerar. Figur 6 visar en 

oljeisolerad stolptransformator. En transformator kan både transformera upp och ner spänning. 

Transformatorn är en av de viktigaste delarna i elnätet. Den gör det möjligt att transportera energi 

långa sträckor med små förluster. Om spänningen transformeras ner, transformeras strömmen 

upp och vice versa. När stora mängder energi ska transporteras långa sträckor i elnätet är det 

fördelaktigt att transformera upp spänningen för att minska förlusterna i överföringen. Hur 

mycket spänningen och strömmen transformeras beror på omsättningstalet, 𝑛. Sidan med den 

högre spänningen kallas vanligtvis primärsida medan sidan med den lägre spänningen kallas 

sekundärsida. Relationen mellan primär- och sekundärlindningen, enligt ekvation (3.1) och (3.2). 

[23] 

 

Figur 6 - En oljeisolerad stolptransformator med märkspänningen 22/0,4kV [24] 

 

𝑈𝑝

𝑈𝑠
=

𝑁𝑝

𝑁𝑠
= 𝑛 (3.1) 

𝐼𝑝

𝐼𝑠
=

𝑁𝑠

𝑁𝑝
= 1/𝑛 (3.2) 

𝑈𝑝  Spänningen [V] på primärsidan av transformatorn. 

𝑈𝑠  Spänningen [V] på sekundärsidan av transformatorn. 

𝐼𝑝  Strömmen [A] på primärsidan av transformatorn. 

𝐼𝑠   Strömmen [A] på sekundärsidan av transformatorn. 

𝑁𝑝 Antalet lindningsvarv [st] på primärsidan. 

𝑁𝑠   Antalet lindningsvarv [st] på sekundärsidan. 

𝑛   Omsättningstalet. 

Transformatorns storlek och utformning ligger till grund för hur mycket effekt den kan 

transformera utan att ta skada. Det som i största grad begränsar den transformerbara effekten är 
värmeutvecklingen i transformatorn. Ska den transformerbara effekten ökas medför det mindre 
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utrymme för värmeutveckling i lindningarna. Större tvärsnittsarea på lindningarna leder till att 

högre effekt kan transformeras med mindre förluster till värme. Det finns också möjlighet att 

använda olika material mellan lindningarna som transporterar bort värme, ett vanligt är olja. 

Varje transformator har en maximal effekt som finns utskriven på transformatorns märkplåt. 

Utifrån den momentana belastningen och den maximala belastningen finns möjligheten att 

beräkna belastningsgraden, enligt ekvation (3.3). [15] 

𝑥 =
𝑆𝑚

𝑆𝑛
(3.3)  

𝑥 Belastningsgrad [% av max]. 

𝑆𝑚 Momentana belastning [VA]. 

𝑆𝑛 Nominell belastning [VA]. 

3.1 UPPBYGGNAD 
Transformatorn är uppbyggd av isolerade koppartrådar som är upplindade runt en järnkärna på 

både primär- och sekundärsidan med olika antal varv, enligt Figur 7. Eftersom koppartrådarna är 

isolerade finns ingen galvanisk förbindelse mellan sekundärsidan och primärsidan. När det går en 

ström genom en lindning så uppstår ett sinusformat magnetiskt flöde (Φ) i järnkärnan, detta flöde 

inducerar en spänning i sekundärsidans lindning.  

Järnkärnan består av många lager laminerade tunna järnplåtar som är isolerade mellan varje 

lager. Om inte kärnan hade varit uppbyggd på detta sätt hade virvelströmmarna varit betydligt 

större.  Mer om virvelströmmar behandlas i avsnitt 3.3. [23] 

 

Figur 7 - Tvärsnitt på en trefastransformator, principiellt. Det svarta är 
järnkärnan, det blåa illustrerar primärlindningar och det röda 
sekundärlindningar. 

3.2 KOPPLINGSART 
En trefastransformator kan kopplas på många sätt beroende på användningsområde. För en 

vanlig distributionstransformator som används i lokalnät (10,5/0,4 kV) är de nästan helt 

uteslutande DYn-kopplade. Det innebär att primärsidan är D-kopplad och att sekundärsidan är Y-

kopplad med en framdragen PEN-ledare. Detta görs eftersom det behövs en neutralledare för att 
kunna ansluta enfaslaster i ett trefassystem. I Figur 8 är sekundärsidans jordningssystem av typ 

TN-C. Om PEN-ledaren hade varit uppdelad i en parallell PE-ledare och N-ledare (neutralledare) 

hade det varit ett TN-S system, vilket också är vanligt, speciellt i nyare installationer. [15]  
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Figur 8 - En schematisk bild över DYn-kopplad trefastransformator. 

Hur transformatorns lindningar är kopplade har en stor inverkan på hur tredjetonsfenomenet kan 

tas om hand. När transformatorn är DYn-kopplad som i Figur 8 kan det uppstå problem med de 

övertoner som är en multipel av 3. Som tidigare nämnts i ”2.2.1 Tredjetonsfenomenet” adderas 

dessa strömmar ihop i neutral-/penledaren och går sedan in i primärsidans delta-lindning. I 

primärlindningen fastnar tredjetonsströmmarna och cirkulerar inte vidare ut på elnätet. Detta 

leder till att transformatorn ökar i temperatur och kan leda till att isolationsmaterialet åldras 

snabbare. Det leder även till mätfel eftersom strömmen som mäts på primärsidan inte kommer 

innehålla tredjetonsströmmar. Därför kommer resultatet av mätningen vara lägre än det som 

förväntas. [25] 

3.3 VIRVELSTRÖMMAR 
När de sinusformade magnetiska flödet Φ ändrar storlek, induceras även en spänning i 

järnkärnan. Om det finns en potentialskillnad innebär det även att det finns en impedans samt en 

ström som flyter i järnkärnan. Dessa strömmar kallas för virvelströmmar men även eddy-

currents. Virvelströmmarna ger upphov till ett nytt flöde 𝛷𝑖. Riktningen på detta flöde 𝛷𝑖 försöker 

motverka huvudflödet Φ i järnkärnan. Eftersom det induceras virvelströmmar finns det också 

förluster. Dessa förluster värmer upp järnkärnan och kan beräknas med ekvation (3.4) [26] och 

(3.5) [27]. 

𝑃𝐹𝐺 = 𝑘𝑣 ∗ 𝑡2 ∗ 𝑓 ∗ �̂�2 (3.4) 

𝑘𝑣 Materialkonstant där bland annat kärnmaterialets konduktivitet ingår [
𝑘𝑔∗𝑠2

𝑚4 ]. 

𝑡 Transformatorplåtens tjocklek [m]. 

𝑓 Grundfrekvensen [Hz]. 

�̂� Flödestätheten [T]. 

 

𝑃𝐹𝑣 = 𝑃𝐹𝐺 ∑ (
𝐼ℎ

𝐼
)

2

ℎ2 

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

(3.5) 

 

𝑃𝐹𝑣 Totala virvelströmsförluster [W]. 
𝑃𝐹𝐺  Grundtonens virvelströmsförluster [W]. 

ℎ  Överton. 

𝐼ℎ RMS strömmen för överton h [A]. 

𝐼 RMS strömmen för lasten [A]. 

Anledningen till att järnkärnan är gjord av tunna isolerade och laminerade plåtar istället för en 

solid järnkärna är virvelströmmarna minskar dramatiskt. Effekten av lamineringen är att 

begränsa virvelströmmarna och att de ska få en mer elliptisk bana som innesluter ett mindre 
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magnetiskt flöde, enligt Figur 9. Denna minskning av Φi innebär att huvudflödet Φ inte begränsas 

i samma utsträckning. [28] 

 

 

Figur 9 - Principiell bild som jämför hur flödet Φi ändras 
med (höger) och utan (vänster) laminerade plåtar i 
transformatorns järnkärna. 

3.4 HYSTERESFÖRLUSTER 
Hysteresförluster är en förlust som uppstår i transformatorns järnkärna. Om lindningarna i 

transformatorn inte utsätts för någon ström kommer transformatorns järnkärna att utstråla ett 

magnetfält på grund av atomer i järnkärnan som har kvar sitt magnetiska läge från föregående 

strömgenomgång. När riktningen på strömmen förändras kommer även riktningen på 

järnkärnans magnetfält att ändras. Att byta riktning på järnkärnans magnetiska flöde upptar alltså 

energi och denna energin ses som en förlust. [15] 

3.5 TOMGÅNGSPROV 
Ett tomgångsprov utförs på transformatorer för att ta reda på tomgångsförluster. Till 

tomgångsförluster räknas virvelströmsförluster och hysteresförluster. Tomgångsprovet utförs 

vanligen med oinkopplad sekundärsida på transformatorn, enligt Figur 10. Detta eftersom det 

bara går åt energi till att magnetisera järnkärnan vid det tillfället, energi som klassas som 

förlustenergi vid normaldrift. Vid inköp av en ny transformator medföljer ett provningsprotokoll, 

på detta finns information om tomgångsförluster. [26] 

𝑃0 = 𝑃𝐿1 + 𝑃𝐿2 + 𝑃𝐿3 (3.6) 

𝑃0 Totala tomgångsförluster [W]. 

𝑃𝐿𝑋 Tomgångsförluster per fas enligt Figur 10, där X betecknar fas [W]. 

 

Figur 10 - En schematisk bild över inkoppling av tomgångsprov. 
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3.6 KORTSLUTNINGSPROV 
Ett kortslutningsprov utförs på en transformator för att ta reda på belastningsförluster vid 

märkdrift. Genom att kortsluta transformatorns sekundärsida enligt Figur 11 och sedan öka 

sinusformad spänning från 0 V tills spänningen är så hög att märkström uppnås. Vid märkström 

avläses belastningsförlusteffekten enligt (3.7). [26] 

𝑃𝑏𝑓 = 𝑃𝐿1 + 𝑃𝐿2 + 𝑃𝐿3 (3.7) 

𝑃𝑏𝑓 Belastningsförluster [W]. 

𝑃𝐿𝑋 Belastningsförluster per fas enligt Figur 11, där X betecknar fas [W]. 

  

Figur 11 - En schematisk bild över inkoppling av kortslutningsprov. 
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3.7 VERKNINGSGRAD 
Verkningsgraden 𝜂 för en transformator kan beräknas med (3.8). 

𝜂 =
𝑥 ∗ 𝑆𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑)

𝑃0 + 𝑥2 ∗ 𝑃𝑏𝑓 + 𝑥 ∗ 𝑆𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑)
(3.8) 

𝑐𝑜𝑠(𝜑)  Fasförskjutningen mellan spänning och ström som transformatorns last orsakar. 

𝑥  Belastningsgrad. 

𝑃0  Tomgångsförluster [W]. 

𝑃𝑏𝑓  Belastningsförluster [W]. 

𝑆𝑛  Nominell skenbar effekt [VA]. 

För att identifiera den optimala belastningsgraden för en transformator kan verkningsgraden 

deriveras med avseende på belastningsgrad och sättas lika med noll samt att 𝑐𝑜𝑠(𝜑) antas vara 1 

för lasten. 

𝑑𝑛

𝑑𝑥
=

𝑆𝑛(𝑃0−𝑃𝑏𝑓∗𝑥2)

(𝑝0+𝑥(𝑃𝑏𝑓∗𝑥+𝑆𝑛))
2 (3.9)  

Om derivatan sätts till 0 och löser ut belastningsgraden x fås: 

𝑑𝜂

𝑑𝑥
= 0 ⇒  𝑥 = ±√

𝑃0

𝑃𝑏𝑓

(3.10) 

Eftersom en negativ belastningsgrad inte är rimligt så tas denna lösning bort. [15] 

 

3.8 SKYDD 
När en transformator utsätts för höga halter övertoner ökar temperaturen i en transformator. 

Övertoner är inte den enda anledningen till övertemperaturer, stora sannolikheter för 

övertemperatur är överlast, omgivningstemperatur eller interna fel i transformatorn. På HEMs 

anläggningar finns det temperaturvakter som varnar ifall temperaturen är onormalt hög. Det finns 

även brytare som bryter ifall temperaturen överstiger maximal transformatortemperatur. Detta 

görs för att inte skada transformatorn och för att undvika skador på omgivande anläggningar.  

Transformatorstationen är även utrustade med överlastskydd som är till för att skydda kablage 

och transformatorer. Figur 12 visar en principiell bild över vart de olika skydden är placerade för 

en transformatorstation. Skyddet på primärsidan är oftast ett reläskydd eller säkring, är det ett 

reläskydd kan det styras från en centralt placerad driftcentral. Den andra typen av överlastskydd 

utgörs ofta av säkringar och kan inte manövreras på distans, utan kan endast manövreras på plats. 

[29] 
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Figur 12 - Olika skydd av transformatorn. ① - Överlastskydd, ② - Temperaturvakt. 

 

3.9 FORSKNING OCH FRAMTID 
Elbranschen är generellt en väldigt konservativ bransch på grund av kraven från kunder och 

styrande organ. På grund av detta är det svårt att testa något helt nytt som kanske inte är 

driftsäkert. Det bedrivs hela tiden forskning för att effektivisera och revolutionera, vilket tar lång 

tid att implementera. Forskning bedrivs just nu för att integrera transformatorn i framtidens 

smarta elnät. Detta genom att modularisera transformatorn för att minska tomgångsförlusterna 

medan belastningen är låg. Dock ska det ska finnas möjlighet att genom inkoppling av fler moduler 

under drift utöka transformatorns nominella effekt. I det fallet tittas det även på att istället för 

eller i samband med konventionella transformatorlindningar använda kraftelektronik för att 

effektivt transformera spänning mellan olika nivåer och i samband med det kunna skapa ett lokalt 

parallellt dc-system för exempelvis solceller och elbilar. [30] 

På de äldre konventionella transformatorerna bedrivs forskning för att effektivisera och förlänga 

livslängden på redan installerade enheter.  Detta genom att modellera vilka typer av laster som 

orsakar uppvärmningar i transformatorn. Både så kallade “hot spots” och uppvärmning av hela 

transformatorn samt intilliggande utrymmen. För att modellera är det populärt att använda sig av 

“finite element analysis”, en numerisk metod för att lösa partiella differentialekvationer. [31] [32] 
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4 METOD 

4.1 METODBESKRIVNING 
En litteraturstudie har genomförts i kapitel ”2 BAKGRUND”, för att få en djupare förståelse över 

hur det svenska elnätet är uppbyggt samt hur övertoner fungerar och mäts. Grunden till kapitel 

“3 Transformatorn” kommer också från en litteraturstudie där kurslitteratur från tidigare kurser 

tillsammans med vetenskapliga artiklar har varit den viktigaste kunskapskällan. 

Avsnittet “4.4 Föreskrifter” kommer från en studie av olika relevanta föreskrifter och standarder. 

Dessa ses som relevanta eftersom de styr hur HEM Nät AB hanterar mängden övertoner i deras 

elnät. Det finns också standarder som modellerar hur en transformator värms upp som ett resultat 

av övertoner. 

Nedan specificeras de olika scenarierna i vilka K-faktor, faktor K samt den implicerade deratingen 

beräknas. 

• Övertonernas medelinverkan under en månad, utifrån insamlade mätdata. 

• Övertonernas maximala inverkan under en månad, utifrån insamlade mätdata. 

• Övertonernas inverkan om övertonshalterna ökar i framtiden. 

Resultatet från beräkningar med K-faktor- och faktor K-metoderna analyseras genom att i 

arbetets resultatdel jämföra mätvärden från de olika metoderna för varje fall. Samt att 

studenterna under arbetets gång haft en kontinuerlig diskussion angående resultatens rimlighet 

med HEM. 

4.2 K-FAKTOR 
K-faktor är ett mått som används framförallt i USA för att räkna ner transformatorns nominella 

effekt om den utsätts för icke sinusformade strömmar. Det finns ett antal olika standarder som på 

olika sätt men med liknande metoder beräknar mängden övertoner som krävs för att 

transformatorns förmåga att transformera spänning och ström ska påverkas [27] [33] [34].  

Enligt den metod som beskrivs i Praktisk Elkvalitet, [15] och definieras i ANSI/IEEE C57.100 

bestäms en K-faktor för lasten vilken är ansluten till transformatorn. Transformatorn har också 

en K-faktor, en vanlig distributionstransformator har en K-faktor lika med 1. Transformatorns K-

faktor skall vara större än eller lika med lastens K-faktor för att transformatorns maxeffekt inte 

ska justeras. Det finns olika typer av transformatorer som klarar hanterar övertoner bättre, det 

kan bero på att det mellan lindningarna finns extra luftkanaler för kylning eller att de har 

lindningar med extra stor tvärsnittsarea. Ju fler och bättre åtgärder som vidtagits vid designen av 

transformatorn ju högre kommer K-faktorn att vara. Ekvation (4.2) visar hur K-faktorn kan 

beräknas tillsammans med hjälpekvationen (4.1) som omvandlar till andel av 𝐼1. [15] 

𝐼ℎ =
𝐼𝑛

𝐼1

(4.1) 

𝐾𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
∑ 𝐼ℎ

2 ∗ ℎ2

∑ 𝐼ℎ
2

(4.2) 

In Övertonsström per frekvens [A]. 

𝐼1 Grundtonsströmmen [A]. 

𝐼ℎ Övertonsström per frekvens i andelar av grundtonen, enligt ekvation (4.1). 

ℎ Överton. 
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För att sedan beräkna deratingen, D, behövs ytterligare två ekvationer (4.3) och (4.4). Ekvation 

(4.3) behövs för att beräkna 𝑃𝑧 och ekvation (4.4) används för att göra om 𝑃𝑧 till ett procentuellt 

värde med basen 𝐼2𝑅. [15] 

𝑃𝑏𝑓 = 𝐼2𝑅 + 𝑃𝑧 (4.3) 

𝑃𝑏𝑓 Belastningsförluster [W]. 

𝑃𝑧 Virvelströmsförluster och hysteresförluster [W]. 

𝐼2𝑅  Förluster i lindningarna [W]. 

 

𝑃𝑧(𝑝𝑢) =
𝑃𝑧

𝐼2𝑅
(4.4) 

𝑃𝑧(𝑝𝑢) Virvelströmsförluster och hysteresförluster i andelar av lindningsförluster. 

𝑃𝑧 Virvelströmsförluster och hysteresförluster [W]. 

𝐼2𝑅  Förluster i lindningarna [W]. 

När dessa parametrar är beräknade går det att utföra beräkning av D och kan utföras med 

ekvation (4.5) och resultatet kommer bli derating i procent. 

𝐷 = √
1 + 𝑃𝑧(𝑝𝑢)

1 + 𝐾𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑃𝑧(𝑝𝑢)
(4.5) 

 

För att beräkna hur mycket transformatorn får belastas multipliceras D med nominellt 

effektuttag. [15] 

4.3 FAKTOR K 
Faktor K är ett alternativt sätt till K-faktor att räkna nedskrivning av transformatorers nominella 

effekt. Detta sätt är vanligare i Europa och tar hänsyn till fler aspekter och kräver fler parametrar. 

Enligt den metod som är beskriven i referens [34] och ekvation (4.6) så bestäms även här ett värde 

på K, som är lastens värde. Detta värde på K är inte detsamma som för K-faktorn. Med hjälp av 

detta K-värde kan sedan nedräkningen bestämmas med inversen av K-värdet.  

𝐾 = [1 +
𝑒

1+𝑒
(

𝐼1

𝐼
)

2
∗ ∑ ℎ𝑞 (

𝐼ℎ

𝐼1
)

2
ℎ=𝐻
ℎ=2 ]

1

2
(4.6)  

𝐼 = [∑ 𝐼ℎ
2

ℎ=𝐻

ℎ=1
]

1
2

(4.7) 

𝐾 Faktor K. 

𝑒 Virvelströmsförluster vid grundfrekvensen dividerat med DC-förluster, där DC-                    

-              strömmen är lika med RMS-värdet av den sinusformade strömmen vid grundfrekvensen.                                 

ℎ Överton. 

𝐼1 RMS-strömmen vid grundfrekvensen [A]. 

𝐼ℎ RMS-strömmen vid ℎ𝑡ℎ övertonen [A]. 

𝑞 Exponentiell konstant. 

För att sedan beräkna derating, D med Faktor K tas inversen på K, enligt ekvation (4.8). Detta 

värde är sedan den procentuella maxeffekten av transformatorns nominella effektuttag.  
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𝐷 =
1

𝐾
(4.8) 

𝐷 Procentuellt hur mycket transformatorn får belastas. 

𝐾 Faktor K. 

4.4 FÖRESKRIFTER 
I detta avsnittet följer en kort beskrivning av de standarder som undersökts och ligger till grund 

för beräkningar och modeller.  

EIFS2013:1  

Energimarknadsinspektionens författningssamling 2013:1 beskriver vilken elkvalitét nätägare 

ska leverera till sina kunder. I föreskriften beskrivs bland annat vilka nivåer av 

spänningshöjningar, spänningssänkningar och avbrott som är tillåtna. Där står även beskrivet 

vilken nivå på spänningsövertoner som elnätsägare får leverera till sina kunder.  

“Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden för varje enskild 

överton vara mindre än eller lika med värdena i Tabell 4 och varje tiominutersvärde av den totala 

övertonshalten ska vara mindre än eller lika med åtta procent.” EIFS2013:1 [35]. 

Tabell 4 –Maximala spänningsövertoner över tiominutersintervall [35]. 

 

ANSI/IEEE C57.100 - IEEE Standard Test Procedure for Thermal Evaluation of Oil-

Immersed Distribution Transformers 

Denna standard innehåller definitionen av K-faktor. Där går det att utläsa hur en transformator 

som blir utsatt för strömövertoner borde ha en nedräknad maxeffekt. Här tas hänsyn till saker 

som virvelströmsförluster, hysteresförluster, kopparförluster, induktiva och kapacitiva 

läckflödes-förluster. [36] 
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SS-EN 50464-3 - Transformatorer – Oljeisolerade distributionstransformatorer från 50 till 
2500 kVA och för högst 36 kV systemspänning – Del 3: Bestämning av märkbelastning vid 
icke-sinusformade strömmar  

Under denna standard står det beskrivet hur en transformators faktor K kan beräknas och hur 

derating kan beräknas med hjälp av faktor K. Hänsyn tas till virvelströmsförluster samt resistiva 

DC-förluster. I avsnitt ”4.3 Faktor K” finns det beskrivet hur faktor K räknas ut. [34] 

4.5 MÄTNINGAR 
Under projektets gång utförs ett antal mätningar av elkvalitet. Dessa ligger till grund för 

beräkningar om eventuell nedskrivning av transformatorns maxeffekt. Mätningarna har utförts 

med elkvalitetsmätare utplacerade av HEM på strategiska platser i deras elnät. Dessa mätare, 

Figur 13 vänster, sitter oftast i transformatorstationer och sparar spänning och ström. Den 

loggade datan skickas sedan till en server placerad på HEMs huvudkontor. Från servern går det 

med hjälp av mjukvara att komma åt spänningsvärden, strömvärden samt övertonsinnehåll.  

En mätare förses med en spänningsprob per fas, L1, L2, L3, för loggning av spänning samt en i 

neutralledaren/jorden för referensvärdet 0 V. De förses även med en strömtransformator per fas 

för loggning av ström. Inkopplingen sker enligt Figur 13 höger, där de röda prickarna 

representerar inkoppling av spänningsprob och ringarna inkoppling av strömtransformator.  

Mätarna som används för insamling av data i detta projektet installeras på sekundärsidan av en 

transformator och loggar spänning och ström med en samplingsfrekvens på 12,8 kHz och 

noggrannhet högre än 99,9%, vilket uppfyller IEC 61000-4-30 Klass A. Datan sparas kontinuerligt 

till servern. Under tiden elanalysatorn gör mätningar beräknas och sparas också annan data 

såsom övertonshalt, effektfaktor och effektuttag. Datan sparas i formatet PQDIF vilket är ett 

standardiserat format för att lagra data från elanalysatorer [37]. För att analysera datan användes 

metrums egna programvara Metrum DB Viewer. I vilken grafer för allt som sparats under 

loggningen kan visas och jämföras. [38] 

 

Figur 13 - Vänster: Metrums SC elanalysator. Höger: Schematisk bild av elanalysatons inkoppling. 

Från Metrum DB Viewer kan mätdata exporteras till en Excel-fil. Tabell 5 visar formatet som excel-

filen från metrum följer. Varje rad innehåller genomsnittsdatan för de föregående tio minuterna. 

Andra kolumnen, I1 H1, innehåller grundtonens RMS-ström genom den först fasen, L1. Tredje 

kolumnen, I1 H2 och vidare innehåller på samma sätt strömmens RMS värde i L1 för varje överton, 
upp till och med H50, 2500 Hz. Efter kolumnen innehållande I1H50 fortsätter tabellen med 

grundtonen för den andra fasen, L2. 
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Tabell 5 - Visar formatet som data hämtas från Metrum DB Viewer till Excel-fil. Värdena i varje kolumn (fr.o.m. 2) är ström 
[A] för varje frekvens H * 50 Hz. 

Time I1 H1 I1 H2 I1 H3 I1 H4 I1 H5 I1 H6 I1 H7 I1 H8 … 

2019-01-25 
00:10:00 

289,48
9807 

1,7231
6813 

17,712
7914 

1,0092
8044 

47,159
05 

0,3719
4717 

26,819
2902 

0,3062
7322 

 

2019-01-25 
00:20:00 

285,67
1143 

0,7139
3442 

17,008
0566 

0,4626
5036 

46,226
0818 

0,1280
5748 

26,784
0881 

0,1737
597 

 

2019-01-25 
00:30:00 

292,96
4661 

0,5324
7106 

16,393
3754 

0,4372
5818 

47,084
7549 

0,1100
4148 

27,004
3297 

0,1707
5688 

 

2019-01-25 
00:40:00 

290,45
1782 

0,5787
0984 

15,783
5236 

0,4188
0637 

46,899
9939 

0,1059
9664 

26,728
3859 

0,1659
6648 

 

2019-01-25 
00:50:00 

290,15
6738 

0,9066
6878 

16,154
7356 

0,5578
3165 

46,051
796 

0,1885
6955 

26,302
6924 

0,2061
7774 

 

፧          

 

Annan data som också kan exporteras från Metrum DB viewer för varje fas med tiominuters 

intervall; cos(φ), PF, aktiv effekt, reaktiv effekt, skenbar effekt, THD-F spänning, THD-F ström 

samt RMS-spänning och RMS-ström. 

I valet av mätmetod för att redovisa mängden övertoner valdes THD-F, eftersom det är samma 

mått som används av elanalysatorn från Metrum. 

4.6 PROGRAMVARA 
För att analysera och jämföra olika data med varandra används Microsoft Excel. Även grafer 

kommer att utföras och bearbetas i Excel. Detta program används eftersom den data som 

exporteras från metrums elanalysator exporteras som en excelfil.  

All data har även importerats till MatLab av MathWorks för mer avancerade beräkningar och mer 

sofistikerade grafer. 
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5 BERÄKNINGAR 

I detta kapitel kommer metoder att användas för att utföra beräkningar som ligger till grund för 

arbetet. De beräkningar som gjorts har utförts med ett skript gjort i MatLab som bifogas som 

BILAGA 1 – MATLAB SCRIPT.   

I projektet testas och beräknas tre olika driftfall för varje metod. Med “uppmätt medelström under 
en månad” menas att ett medelvärde tagits fram för strömmarna i de tre faserna för varje frekvens 
under en månad. Fallet ”uppmätta strömmen som ger maximal K-faktor och faktor K” är de 
strömmar i en fas, vid en tidpunkt som givit den högsta K-faktorn samt högsta faktor K, detta 
inträffade samtidigt. ”Anpassad ström med höga halter övertoner” har anpassade storlek på 
grundtonsströmmen och övertonsströmmar från SS-EN 61000-3-2 [39] för att få ett realistiskt 
scenario med mycket höga halter övertoner. 

5.1 FÖRDATA 

 Transformator 

Uppgifterna om transformatorn i detta avsnitt kommer delvis ifrån provningsprotokollet som är 

bifogat som ”BILAGA 3 – PROVNIGNSPROTOKOLL”. 

Märkeffekt    𝑆𝑛 = 800 [𝐾𝑉𝐴] 

Belastningsförluster   𝑃𝑘= 6054 [W]  

Tomgångsförluster   𝑃0= 937 [W] 

Konstant för virvelströmsförluster 𝑒= 0,1 [40] 

Exponentiell konstant   𝑞=1,7 [34] 
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 Mätdata 

Mätdata har samlats in under en månads tid, från 2019-01-25 00:00 till 2019-02-25 03:00 med 
Metrums elanalysator som nämns i ”4.5 Mätningar”. Dessa mätningar är gjorda i en nätstation i 
ett bostadsområde. 

Tabell 6 - Visar delar av data vilka vidare beräkningar bygger på, fullständig data finns i BILAGA 2 – MÄTDATA. 

Över-
ton 
(h) 

Uppmätt 
medelström under 
en månad. 

 

Uppmätta strömmen 
som ger maximal K-
faktor och faktor K.  

 
Anpassat värde på 
strömmar som ger 
höga halter 
övertoner. 

  
In [A] 

Andel av 
grundton 

 
In [A] 

Andel av 
grundton 

 
In [A] 

Andel av 
grundton 

1 350,4876 1  239,4027 1  324 1 

2 1,028933 0,002936  0,841419 0,003515  64,8 0,2 

3 18,75083 0,053499  11,37711 0,047523  138 0,425926 

4 0,577716 0,001648  0,660469 0,002759  25,8 0,07963 

5 44,25208 0,126259  55,95655 0,233734  68,4 0,211111 

6 0,236263 0,000674  0,211625 0,000884  18 0,055556 

7 26,26781 0,074946  28,9619 0,120976  46,2 0,142593 

8 0,176535 0,000504  0,188176 0,000786  13,8 0,042593 

9 9,761004 0,02785  7,250641 0,030286  24 0,074074 

10 0,183235 0,000523  0,160608 0,000671  11,04 0,034074 

11 3,700358 0,010558  8,704826 0,036361  19,8 0,061111 

12 0,155997 0,000445  0,128584 0,000537  9,2 0,028395 

13 8,813723 0,025147  10,33288 0,043161  12,6 0,038889 

14 0,171072 0,000488  0,197918 0,000827  7,885714 0,024339 

15 5,358941 0,01529  6,306546 0,026343  9 0,027778 

16 0,182371 0,00052  0,195379 0,000816  6,9 0,021296 

17 3,861842 0,011018  7,871813 0,032881  7,941176 0,02451 

18 0,140421 0,000401  0,14384 0,000601  6,133333 0,01893 

19 4,660598 0,013297  8,3274 0,034784  7,105263 0,02193 

20 0,093573 0,000267  0,119991 0,000501  5,52 0,017037 

⋮ ⋮ ⋮  ⋮ ⋮  ⋮ ⋮ 

50 0,034468 0,000098  0,039442 0,000165  2,208 0,006815 
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5.2 K-FAKTOR 
Här beräknas K-faktorn och deratingen i alla tre fallen som undersöks. 

 Fallet ”uppmätt medelström under en månad” 

För att beräkna K-faktorn tillämpas ekvation (4.1) och (4.2). Medelströmmen för varje överton 

från en månad matas in tillsammans med motsvarande övertonsnummer. 

∑ 𝐼ℎ
2 ∗ ℎ2 = 2,0639 (5.1) 

∑ 𝐼ℎ
2 = 1,0265 (5.2) 

 

När värdena från ekvation (5.1) och (5.2) stoppas in i ekvation (4.1) ger det: 

𝐾𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
∑ 𝐼ℎ

2 ∗ ℎ2

∑ 𝐼ℎ
2 = 2,0105 (5.3) 

 

För att börja med deratingen används 𝑃𝑏𝑓  från ekvation (4.3), denna är given som 𝑃𝑘  i 

provningsprotokollet för transformatorn. Detta antagandet kan göras eftersom vid ett 

kortslutningsprov kommer strömmen att vara maximal samtidigt som spänningen är minimal, 

vilket ger minimala tomgångsförluster under kortslutningsprovet. 

𝑃𝑧  ≈  𝑃0 för transformatorn. Detta antagande kan göras eftersom vid ett tomgångsprov är 

strömmen minimal och spänningen är den nominella. Detta innebär att nästan alla förluster i 

transformatorn är virvelströmsförluster och hysteresförluster.  𝑃𝑧(𝑝𝑢) beräknas enligt ekvation 

(5.4) och är specifik för transformatorn, därför kan den användas i alla fallen där derating gör med 

K-faktor-metoden. Värdet från ekvation (5.4) användes sedan tillsammans med K-faktorn från 

ekvation (5.3) för att räkna ut deratingen för fallet ”uppmätt medelström under en månad” i 

ekvation (5.5). 

 

𝑃𝑧(𝑝𝑢) =
𝑃𝑧

𝐼2𝑅
≈

𝑃0

𝑃𝑘
=

937

6054
= 0.154774 (5.4) 

𝐷 = √
1 + 𝑃𝑧(𝑝𝑢)

1 + 𝐾𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑃𝑧(𝑝𝑢)
= √

1 + 0.154774

1 + 2,0105 ∗ 0.154774
= 0,9385 = 93,85% (5.5) 

 

 Fallet ”uppmätta strömmen som ger maximal K-faktor och faktor K” 

För att beräkna K-faktorn tillämpas ekvation (4.1) och (4.2). Detta har gjorts för varje mätpunkt 

för att hitta den maximala K-faktorn. Detta inträffade 2019-02-09 10:10 och ger värden enligt 

följande:  

∑ 𝐼ℎ
2 ∗ ℎ2 = 4,7321 (5.6) 

∑ 𝐼ℎ
2 = 1,0789 (5.7) 
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När värdena från ekvation (5.6) och (5.7) stoppas in i ekvation (4.2) ger det: 

𝐾𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
∑ 𝐼ℎ

2 ∗ ℎ2

∑ 𝐼ℎ
2 = 4,3860 (5.8) 

 

Enligt samma antaganden som i 5.2.1 Fallet ”uppmätt medelström under en månad” beräknas 

deratingen för detta fallet. 𝑃𝑧(𝑝𝑢) beräknas enligt ekvation (5.4), eftersom mätningarna är utförda 

på samma transformator. Deratingen beräknas enligt (5.9) med K-faktorn från ekvation (5.8). 

𝐷 = √
1 + 𝑃𝑧(𝑝𝑢)

1 + 𝐾𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑃𝑧(𝑝𝑢)
= √

1 + 0,154774

1 + 4,3860 ∗ 0,154774
= 0,8294 = 82,94% (5.9) 

 

 Fallet ”anpassad ström med höga halter övertoner” 

För att beräkna K-faktorn tillämpas ekvation (4.1) och (4.2). Detta har gjorts på anpassade 

strömmar som ger höga halter övertoner. Detta för att se hur en transformator påverkas om 

övertonshalten i framtiden skulle öka.  

∑ 𝐼ℎ
2 ∗ ℎ2 = 11,9470 (5.10) 

∑ 𝐼ℎ
2 = 1,3180 (5.11) 

 

När värdena från ekvation (5.10) och (5.11) stoppas in i ekvation (4.1) ger det: 

𝐾𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
∑ 𝐼ℎ

2 ∗ ℎ2

∑ 𝐼ℎ
2 = 9,0643 (5.12) 

Enligt samma antaganden som i derating  5.2.1 Fallet ”uppmätt medelström under en månad” 

beräknas deratingen för detta fallet. 𝑃𝑧(𝑝𝑢) beräknas enligt ekvation (5.4), eftersom mätningarna 

är utförda på samma transformator. Deratingen beräknas enligt (5.12) med K-faktorn från 

ekvation (5.13). 

𝐷 = √
1 + 𝑃𝑧(𝑝𝑢)

1 + 𝐾𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑃𝑧(𝑝𝑢)
= √

1 + 0.154774

1 + 9,0643 ∗ 0.154774
= 0,6932 = 69,32% (5.13) 
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5.3 FAKTOR K 
Här beräknas faktor K och derating i alla tre fallen som undersöks. 

 Fallet ”uppmätt medelström under en månad” 

Faktor K räknas ut genom användning av ekvation (4.6) och (4.7). Ekvation (5.14) är strömmen i 

grundtonen enligt Tabell 6, fallet ”uppmätt medelström under en månad”. 

𝐼1 = 350,4876 (5.14) 

𝐼 = [∑ 𝐼ℎ
2

ℎ=𝐻

ℎ=1
]

1
2

= 355,1066 (5.15) 

∑ ℎ𝑞 (
𝐼ℎ

𝐼1
)

2

= 0,5825
ℎ=𝐻

ℎ=2
(5.16) 

 

Efter ekvation (5.14), (5.15) och (5.16) tillämpats kan ekvation (4.7) användas för att beräkna 

faktor K, enligt ekvation (5.17), där 𝑒 och 𝑞 är hämtade från ”5.1.1 Transformator”. 

𝐾 = [1 +
𝑒

1 + 𝑒
(

𝐼1

𝐼
)

2

∗ ∑ ℎ𝑞 (
𝐼ℎ

𝐼1
)

2ℎ=𝐻

ℎ=2
]

1
2

= [1 +
0,1

1 + 0,1
(

350,4876

355,1066
)

2

∗ 0,5825]

1
2

= 1,0255(5.17) 

 

Derating för faktor K utförs enligt ekvation (4.8), vilket ger en derating med 2,49% av nominell 

transformatoreffekt enligt ekvation (5.18). 

𝐷 =
1

𝐾
=

1

1,0255
= 0,9751 = 97,51% (5.18) 

 

 Fallet ”uppmätta strömmen som ger maximal K-faktor och faktor K” 

Faktor K räknas ut genom användning av ekvation (4.6) och (4.7). Ekvation (5.19) är strömmen i 

grundtonen enligt Tabell 6, fallet ”uppmätta strömmen som ger maximal K-faktor och faktor K”. 

𝐼1 = 350,4876 (5.19) 

𝐼 = [∑ 𝐼ℎ
2

ℎ=𝐻

ℎ=1
]

1
2

= 239,4027 (5.20) 

∑ ℎ𝑞 (
𝐼ℎ

𝐼1
)

2

= 1,9689
ℎ=𝐻

ℎ=2
(5.21) 

Efter ekvation (5.19), (5.20) och (5.21) tillämpats kan ekvation (4.7) användas för att beräkna 

faktor K, enligt ekvation (5.22). 

𝐾 = [1 +
𝑒

1 + 𝑒
(

𝐼1

𝐼
)

2

∗ ∑ ℎ𝑞 (
𝐼ℎ

𝐼1
)

2ℎ=𝐻

ℎ=2
]

1
2

= [1 +
0,1

1 + 0,1
(

239,4027

248,6689
)

2

∗ 1,9689]

1
2

= 1,0798(5.22) 
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Derating för faktor K utförs enligt ekvation (4.8), vilket ger en derating av nominell transformator-

effekt med 7,39% enligt ekvation (5.23). 

𝐷 =
1

𝐾
=

1

1,0798
= 0,9261 = 92,61% (5.23) 

 

 Fallet ”anpassad ström med höga halter övertoner” 

Faktor K räknas ut genom användning av ekvation (4.6) och (4.7). Ekvation (5.24) är strömmen i 

grundtonen enligt Tabell 6, fallet ” anpassad ström med höga halter övertoner”. 

𝐼1 = 324 (5.24) 

𝐼 = [∑ 𝐼ℎ
2

ℎ=𝐻

ℎ=1
]

1
2

= 371,9696 (5.25) 

∑ ℎ𝑞 (
𝐼ℎ

𝐼1
)

2

= 5,3547
ℎ=𝐻

ℎ=2
(5.26) 

 

Efter ekvation (5.24), (5.25) och (5.26) tillämpats kan ekvation (4.7) användas för att beräkna 

faktor K, enligt ekvation (5.27). 

𝐾 = [1 +
𝑒

1 + 𝑒
(

𝐼1

𝐼
)

2

∗ ∑ ℎ𝑞 (
𝐼ℎ

𝐼1
)

2ℎ=𝐻

ℎ=2
]

1
2

= [1 +
0,1

1 + 0,1
(

324

371,9696
)

2

∗ 5,3547]

1
2

= 1,1702(5.27) 

 

Derating för faktor K utförs enligt ekvation (4.8), vilket ger en derating av nominell transformator-

effekt med 14,54% enligt ekvation (5.28). 

𝐷 =
1

𝐾
=

1

1,1702
= 0,8546 = 85,46% (5.28) 

5.4 BELASTNINGSGRAD 
Belastningsgraden beräknas från den mätdata som samlats in med hjälp av ekvation (3.3). Den 
nominella belastningen för transformatorn är 800 kVA. Den momentana belastningen, 𝑆𝑚  har 
tagits fram genom att i fallet ”uppmätt medelström under en månad” har tagit medelvärdet på 
transformatorns belastning. I fallet ”uppmätta strömmen som ger maximal K-faktor och faktor K” 
har 𝑆𝑚 tagits fram genom att använda den momentana belastningen för den tiden då maximal K-
faktor och faktor K fås. För att beräkna 𝑆𝑚 i fallet ”anpassad ström med höga halter övertoner” 
har den totala RMS-strömmen använts för beräkningar av skenbar effekt.  

Fallet ”uppmätt medelström under en månad” 

𝑥 =
𝑆𝑚

𝑆𝑛
=

251769,6

800000
= 0,3147 = 31,47% (5.29) 

Fallet ”uppmätta strömmen som ger maximal K-faktor och faktor K” 

𝑥 =
𝑆𝑚

𝑆𝑛
=

221080

800000
= 0,2764 = 27,64% (5.30) 
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Fallet ”anpassad ström med höga halter övertoner” 

𝑥 =
𝑆𝑚

𝑆𝑛
=

257729,2

800000
= 0,3222 = 32,22% (5.31) 

Optimal belastningsgrad 

Med ekvation (3.10) beräknas den optimala belastningsgraden för en transformator, där 

verkningsgraden är som störst. Transformatorn som mätningar och beräkningarna är gjorda på 

har en optimal belastningsgrad på 39,34% av maximal belastning enligt (5.32).   

𝑥 = √
𝑃0

𝑃𝐾
= √

937

6054
= 0,3934 = 39,34% (5.32) 

5.5 THD MÄTVÄRDEN 
Nedan beräknas THD-F-värdena för strömmen för de olika fallen med hjälp av ekvation (2.20).   

Fallet ”uppmätt medelström under en månad” 

𝑇𝐻𝐷𝐹 =
√∑ 𝐼ℎ

2ℎ=𝐻
ℎ=2

𝐼1
= 0,1629 = 16,29% (5.33)

 

Fallet ”uppmätta strömmen som ger maximal K-faktor och faktor K” 

𝑇𝐻𝐷𝐹 =
√∑ 𝐼ℎ

2ℎ=𝐻
ℎ=2

𝐼1
= 0,2809 = 28,09% (5.34)

 

Fallet ”anpassad ström med höga halter övertoner” 

𝑇𝐻𝐷𝐹 =
√∑ 𝐼ℎ

2ℎ=𝐻
ℎ=2

𝐼1
= 0,5639 = 56,39% (5.35)
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6 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de beräkningar som gjorts i avsnitt “5 BERÄKNINGAR”.  

I fallet ”uppmätta strömmen som ger maximal K-faktor och faktor K” gav beräkningarna att 

nedskrivning av transformatorns maximala effekt bör göras enligt båda metoderna. Görs 

beräkningarna enligt K-faktor-metoden bör transformatorn inte belastas mer än 82,94% av den 

nominella effekten enligt ekvation (5.9). Görs beräkningarna enligt faktor K-metoden bör 

transformatorn inte belastas mer än 92,61%, enligt ekvation (5.23). 

Nedskrivning kommer ge det nya maximala effektuttaget för K-faktorn-metoden till 663,52 kVA 

och 740,88 kVA för faktor K-metoden istället för 800 kVA som är den nominella effekten. Denna 

minskning beror enbart på övertonernas inverkan på transformatorn. Vid beräknandet av THD-F 

blev utfallet 28,09%, enligt ekvation (5.34). Det innebär att strömstyrkan på alla ström-

övertonerna är 28,09% av fundamentalfrekvensen. Figur 14, nedan visar hur strömmen ser ut vid 

denna mängd övertoner. 

 

Figur 14 - Visar hur strömmen ser ut enligt mätdatan för fallet ”uppmätta strömmen som ger maximal 
K-faktor och faktor K”. 

Resultaten av fallet ”uppmätt medelström under en månad” gav med båda de testade metoderna 

nedskrivningar av den nominella effekten. Räkningar enligt K-faktor-metoden visar att 

transformatorn inte bör belastas mer än 93,85% av sin nominella effekt enligt ekvation (5.5). 

Ekvation (5.18) visar en maximal belastningsgrad av transformatorn enligt faktor K-metoden på 

97,51%. Detta innebär att transformatorns maximala effektuttag blir 750,8 kVA för K-faktor-

metoden och 780,08 kVA för faktor K-metoden. THD-F för detta fallet blev enligt ekvation (5.33) 

16,29%. Figur 15 visar hur strömmen ser ut vid fallet ”uppmätt medelström under en månad”.  
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Figur 15 - Visar hur strömmen ser ut enligt mätdatan för fallet ”uppmätt medelström under en månad”. 

Fallet “anpassad ström med höga halter övertoner” ger den största effektnedskrivningen i 

projektet. Görs beräkningar med K-faktor-metoden fås en nedskrivning till 69,32% av nominellt 

effektuttag enligt ekvation (5.13). Med faktor K-metoden blir den maximalt användbara effekten 

85,46% av den nominella effekten enligt ekvation (5.28). Detta resultat leder till ett maximalt 

effektuttag mellan 554,56 och 683,68 kVA. Utseendet på strömmen visas i Figur 16, det inringade 

lila området tyder på höga tredjetonsströmmar. THD-F har beräknats enligt ekvation (5.35) och 

visar att strömövertonerna är 56,39% av grundtonen. 

 

Figur 16 - Figuren visar hur strömmen ser ut vid fallet ”anpassad ström med höga halter övertoner”. 

Figur 17 visar hur mängden övertoner varierar över dygnets timmar. I grafen syns det att 

övertonerna är som störst under natten, för att sedan minska när bostadsområdets befolkning 

vaknar. Det röda sträcket är visar medelvärdet under ett dygn.  
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Figur 17 - Uppmätta strömövertoner i ett bostadsområde under ett dygn. 

 

Figur 18 och Figur 19 visar grafer som tagits fram över hur de olika metodernas nedskrivning för 

den specifika transformatorn. På y-axeln kan deratingen avläsas vid ett visst värde på lastens 

faktor K och K-faktor. Med hjälp av dessa grafer kan det lätt avläsas vilken maximal uttagbar effekt 

som kan nyttjas vid en viss mängd övertoner. 

 

Figur 18 - Visar hur transformatorns maximala effektuttag minskas med lastens faktor K. 

0

5

10

15

20

25

2019-01-25
00:00:00

2019-01-25
05:00:00

2019-01-25
10:00:00

2019-01-25
15:00:00

2019-01-25
20:00:00

T
H

D
-F

-I
 [

%
]

Tid 

I1 THD Medel



36 

 

 

Figur 19 - Visar hur transformatorns maximala effektuttag minskas med lastens K-faktor. 
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7 DISKUSSION & SLUTSATS 

Syftet med denna rapport har varit att HEM ska få en bättre förståelse hur övertoner påverkar 

transformatorer samt hur transformatorns nominella effekt bör minskas. Detta för att förebygga 

övertemperaturer i transformatorer på grund av övertoner. Vilket i sin tur kan skada 

omkringliggande anläggningar och förhindra produktion i industrier.  

I alla de tre fallen som undersökts tidigare i rapporten har belastningsgraden på transformatorn 

varit väldigt låg, mellan 27,63% och 32,22% av maximal belastning. Vilket är nära den optimala 

belastningspunkten för transformatorn enligt ekvation (5.32) på 39,34%. Dock är det långt ifrån 

den nedräknade maximala belastningen. Detta visar att även om det i området finns höga halter 

av strömövertoner så kommer en lågt eller optimalt belastad transformator att påverkas 

minimalt. 

I avsnitt “6 RESULTAT” går det att utläsa stora skillnader på derating med de olika metoderna, 

K-faktor och faktor K. När K-faktorn beräknas används enbart uppmätta värden för den specifika 

transformatorn, 𝑃𝑘 och 𝑃0. Detta skiljer sig åt mot faktor K som använder konstanter som 

exempelvis 𝑒 och 𝑞. Konstanterna har vid beräkningar utgjorts av typvärden för oljeisolerade 

transformatorer. Om beräkningar och mätningar utförts i en laboratoriemiljö hade dessa 

konstanter kunnat tas fram för den specifika transformatorn och gett en faktor K som varit mer 

pålitlig.  
Om Figur 18 och Figur 19 jämförs finns det tydliga skillnader mellan dessa. Figur 19 som visar K-

faktorn har en brantare lutning och är mer avtagande än Figur 18 faktor K. I de fallen som testats 

har det lett till att K-faktor-metoden har gett en större nedskrivning av maximalt uttagbar effekt. 

I områden där det finns problem med övertoner i transformatorer kan dessa transformatorer 

bytas ut till en transformator som är gjord för att klara av övertoner utan att ta skada. Dessa 

transformatorer kan beställas med en K-faktor, ofta i storleksordningar om K-faktor: 4, 9, 13, 20, 

30, 40 och 50. Detta är inte något som HEM använder på sitt elnät idag, men om problemet skulle 

uppstå i framtiden är transformatorer med K-faktor större än 1 något som bör beaktas.  

I de fall där nätägare har problem med att transformatorer går varma på grund av strömövertoner 

finns idag inget reglemente som reglerar mängden strömövertoner som kunderna släpper ut, 

varken lokalt eller nationellt. Detta finns för spänningsövertoner i form av Energimarknads-

inspektionens författningssamling 2013:1. Om problemen med strömövertoner blir större i 

framtiden är detta ett alternativ att införa. 

7.1 SLUTSATS 
Vi anser att K-faktor-metoden är en bättre metod på grund av att beräkningar med K-faktor-

metoden bygger på uppmätta värden från transformatorn. K-faktor-metoden upplevs vara en mer 

internationellt vedertagen standard samt att den i alla fallen som testats har gett en större 

derating. En större derating kan från transformatorns perspektiv vara bättre ur livslängds-

synpunkt, vilket är bra både för miljön och plånboken.  

Ur ett miljöperspektiv kan nedskrivning av transformatoreffekt bidra till att transformatorer 

håller längre samt att transformatorer som inte räknas ned riskerar att bli överhettade och börja 

brinna. Skulle en oljeisolerad transformator börja brinna innebär det att miljöfarliga ämnen från 

oljan släpps ut i miljön. Då måste området runt omkring saneras samt att den brända 

transformatorn ersätts. Ur ett ekonomiskt perspektiv är både sanering, återställande av 

transformatorbyggnader och inköp av ny transformator onödiga utgifter.  
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Om endast överdimensionering görs med hänsyn till övertoner kan en K-faktor-transformator 

med fördel användas. Eftersom elnät byggs för framtiden överdimensioneras vanligtvis 

transformatorer och ledningar. När HEM bygger en ny transformatorstation har de som mål att 

transformatorn ska överdimensionerad och vara belastad till max 70%. Detta innebär att det finns 

utrymme till både fler installationer, kalla vinterdagar och eventuella strömövertoner för 

transformatorerna.  

7.2 VIDARE UNDERSÖKNINGAR 
Det finns saker som studenterna anser vara av stort intresse, men har inte varit ett krav eller 

funnits tid till i detta examensarbete. Det hade varit intressant att studera de punkter som är 

listade nedan. 

• Hur mycket övertoner en obelastad eller mycket lågt belastad transformator producerar? 

• Åldring av transformator. Det hade varit intressant att studera hur en transformator 

åldras vid höga halter övertoner. Åldras transformatorn snabbare vid höga halter 

övertoner som vid överlast av transformatorn? 

• Resonansljud på grund av övertoner. Hur förändras brummandet i transformatorn vid 

resonans på grund av övertoner och vad blir effekten av detta för transformatorn? 

7.3 UPPNÅDDA KRAV 
De krav som är uppsatta är uppnådda eftersom det har gjorts: 

- mätningar på en transformator med övertoner. Det är denna mätdata som legat till grund 

för hela arbetet. 
- jämförelse mellan olika metoder för att beräkna nedskrivningen av transformatoreffekt, 

faktor K och K-faktor. 
- simuleringar om vad som kan hända om övertonerna ökar markant. Dessa simuleringar 

kallas ”anpassad ström med höga halter övertoner”, där belastningentypen skiljer sig åt 

mot den uppmätta eftersom övertonshalten är mycket högre. 
- beräkningar på hur mycket transformatorns maximala effekt måste skrivas ner på grund 

av övertoner. Detta har beräknats för de båda metoderna, faktor K och K-faktor.  
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9 FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1 - Schematisk bild på de 3 delarna av det svenska elnätet. Två runda ringar i varandra; är 
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Figur 2 - Exempelbild på både ett TN-C och TN-S system. Detta är de system som använd i 

distributionsnätet. ............................................................................................................................................................. 5 

Figur 3 - Vänster; ström som förbrukas av en olinjär last som försörjs med en sinusformad 

spänning. Höger; krets som visar hur spänningsövertoner kan uppkomma. ........................................... 7 

Figur 4 - Exempel på fasförskjutning mellan spänning och ström, spänningen ligger 30° före 

strömmen. ............................................................................................................................................................................. 8 

Figur 5 - Vänstra delen visar signalen före transformering, höga delen visar signalen efter 

transformering. Blå => 3*sin(50*2*π*t) Röd => 3*sin(50*2*π*t) + sin(100*2*π*t) + 

2*sin(150*2*π*t)............................................................................................................................................................. 10 

Figur 6 - En oljeisolerad stolptransformator med märkspänningen 22/0,4kV [23] .......................... 11 

Figur 7 - Tvärsnitt på en trefastransformator, principiellt. Det svarta är järnkärnan, det blåa 

illustrerar primärlindningar och det röda sekundärlindningar. ................................................................. 12 

Figur 8 - En schematisk bild över DYn-kopplad trefastransformator. ...................................................... 13 
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Figur 13 - Vänster: Metrums SC elanalysator. Höger: Schematisk bild av elanalysatons inkoppling.
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11 BILAGA 1 – MATLAB SCRIPT 

%% Förklaring 

% data_allt - innehåller medlevärdet under 10 minuter på strömmen för varje 

% överton upp till och med H50 på varje rad. Datan innehåller mätvärden 

% från en månad och samtliga faser. 

  

% worst_case2 - innehåller anpassad data baserat på att ge en hög k-factor. 

  

%% Räkna ut medel från given mätdata. 

medel = mean(data_allt); 

  

%% Räkna ut från medelströmmen.  

disp('Medel övertoner, k-faktor:') 

[k_factor_, IxH, I, thd_f] = calc_k_factor(medel) 

  

disp('Medel övertoner, drating k-factor:') 

medel_derating = calc_derating_k_factor(k_factor_, 6054, 937) 

  

  

disp('Medel faktor k:') 

[factor_k_, I, del2, I_1] = calc_factor_k(medel, 0.1, 1.7) 

  

disp('Medel övertoner, drating factor k:') 

medel_derating = calc_derating_factor_k(factor_k_) 

  

  

%% Räkna ut maximal k-factor och factor k 

alla_k_factor = []; 

alla_factor_k = []; 

  

for n = 1:length(data_allt) 

    [k_factor_, IxH, I, thd_f] = calc_k_factor(data_allt(n,:)); 

    alla_k_factor = [alla_k_factor; [k_factor_, IxH, I, thd_f]]; 

  

    [factor_k_, I, del2, I1] = calc_factor_k(data_allt(n,:), 0.1, 1.7); 

    alla_factor_k = [alla_factor_k; [factor_k_, I, del2, I1]]; 

end 

  

disp('Max k-faktor:') 

[max_k_factor, i] = max(alla_k_factor(:,1)) 

  

IxH_max_k_factor = alla_k_factor(i, 2) 

I_max_k_factor = alla_k_factor(i, 3) 

thd_f_max_k_factor = alla_k_factor(i, 4) 

  

disp('Max övertoner, drating:') 

max_derating = calc_derating_k_factor(max_k_factor, 6054, 937) 

  

  

disp('Max faktor k:') 

[max_factor_k, i] = max(alla_factor_k(:,1)) 

  

I_max_factor_k = alla_factor_k(i,2) 

del2_max_factor_k = alla_factor_k(i,3) 

I_1_max_factor_k = alla_factor_k(i,4) 

  

disp('Max övertoner, drating factor k:') 

max_derating = calc_derating_factor_k(max_factor_k) 
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%% Övertonerna ökar i framtiden -> mycket övertoner. 

  

disp('Worst k-faktor:') 

[worst_k_factor, t, n, thd] = calc_k_factor(worst_case2) 

  

disp('Worst övertoner, drating:') 

worst_derating = calc_derating_k_factor(worst_k_factor, 6054, 937) 

  

  

disp('Worst faktor k:') 

[worst_factor_k, I, del2, I_1] = calc_factor_k(worst_case2, 0.1, 1.7) 

  

disp('Worst övertoner, drating factor k:') 

worst_derating = calc_derating_factor_k(worst_factor_k) 

  

%% Funktion för att beräkna k-factor. 

  

function [k_factor, sum_t, sum_n,thd_f] = calc_k_factor(data) 

    h = 1:1:length(data); % Skapa nummer för varje överton. 

    h_2 = h .* h; % h^2 

  

    I_hpu = data(1,:) ./ data(1,1); % Procent av grundtonsströmmen. 

    I_hpu2 = I_hpu .* I_hpu; % (Procent av grundtonsströmmen)^2 

     

    sum_t = sum((I_hpu2 .* h_2)); % Summera (Ihpu)^2*h^2 för varje ström. 

    sum_n = sum(I_hpu2); % Summera (Ihpu)^2 för varje ström. 

     

    k_factor = sum_t / sum_n; % Räkna ut k-faktor 

     

    thd_f = sqrt(sum(data(1,2:50).^2))/sqrt(data(1,1)^2); % räkna ut thd_f 

end 

  

%% Funktion för att beräkna derating baserat på given k-factor, P0 och Pk. 

  

function [derating] = calc_derating_k_factor(k_factor, Pk, P0) 

    pz = P0/Pk; 

  

    derating = sqrt((1+pz) / (1+pz * k_factor)); 

end 

  

  

%% Funktion för att beräkna faktor k 

  

function [factor_k1, I_, del_2, I_1] = calc_factor_k(data, e, q) 

    h = 2:1:length(data); % Skapa nummer för varje överton. 

    I_h2 = data .* data; % Kvadrera varje övertonsström. 

     

    I_ = sqrt(sum(I_h2)); % Räkna ut I 

    I_1 = data(1,1); % Deffiniera grundtonen. 

     

    del_1 = e/(1 + e) * (I_1/I_)^2; % Räkna ut konstanten framför summa. 

    del_2 = sum(h.^q .* (I_h2(2:50) / I_1^2)); % Räkna ut summa. 

     

    factor_k1 = sqrt(1 + del_1 * del_2); % Räkna ut facktor k. 

end 

  

%% Funktion för att beräkna derating baserat på given factor k. 

  

function [derating] = calc_derating_factor_k(factor_k) 

    derating = 1/factor_k; 

end 
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12 BILAGA 2 – MÄTDATA 

Tabell 12:1 – Fullständig mätdata för alla fallen. 

Över-
ton (h) 

Uppmätt medelström 
under en månad. 

Uppmätta strömmen 
som ger maximal K-
faktor och faktor K.  

Anpassat värde på 
strömmar som ger 
höga halter övertoner. 

  
In [A] 

Andel av 
grundton 

In [A] 
Andel av 
grundton 

In [A] 
Andel av 
grundton 

1 350,4876 1 239,4027 1 324 1 

2 1,028933 0,002936 0,841419 0,003515 64,8 0,2 

3 18,75083 0,053499 11,37711 0,047523 138 0,425926 

4 0,577716 0,001648 0,660469 0,002759 25,8 0,07963 

5 44,25208 0,126259 55,95655 0,233734 68,4 0,211111 

6 0,236263 0,000674 0,211625 0,000884 18 0,055556 

7 26,26781 0,074946 28,9619 0,120976 46,2 0,142593 

8 0,176535 0,000504 0,188176 0,000786 13,8 0,042593 

9 9,761004 0,02785 7,250641 0,030286 24 0,074074 

10 0,183235 0,000523 0,160608 0,000671 11,04 0,034074 

11 3,700358 0,010558 8,704826 0,036361 19,8 0,061111 

12 0,155997 0,000445 0,128584 0,000537 9,2 0,028395 

13 8,813723 0,025147 10,33288 0,043161 12,6 0,038889 

14 0,171072 0,000488 0,197918 0,000827 7,885714 0,024339 

15 5,358941 0,01529 6,306546 0,026343 9 0,027778 

16 0,182371 0,00052 0,195379 0,000816 6,9 0,021296 

17 3,861842 0,011018 7,871813 0,032881 7,941176 0,02451 

18 0,140421 0,000401 0,14384 0,000601 6,133333 0,01893 

19 4,660598 0,013297 8,3274 0,034784 7,105263 0,02193 

20 0,093573 0,000267 0,119991 0,000501 5,52 0,017037 

21 1,202797 0,003432 1,239628 0,005178 6,428571 0,019841 

22 0,063863 0,000182 0,071099 0,000297 5,018182 0,015488 

23 1,33164 0,003799 2,348027 0,009808 5,869565 0,018116 

24 0,056212 0,00016 0,063899 0,000267 4,6 0,014198 

25 1,00483 0,002867 2,412084 0,010075 5,4 0,016667 

26 0,048266 0,000138 0,061907 0,000259 4,246154 0,013105 

27 0,354787 0,001012 0,376949 0,001575 5 0,015432 

28 0,044965 0,000128 0,053764 0,000225 3,942857 0,012169 

29 0,865124 0,002468 1,221229 0,005101 4,655172 0,014368 

30 0,041308 0,000118 0,049095 0,000205 3,68 0,011358 

31 0,315323 0,0009 0,657069 0,002745 4,354839 0,013441 

32 0,038893 0,000111 0,042949 0,000179 3,45 0,010648 

33 0,136566 0,00039 0,15252 0,000637 4,090909 0,012626 

34 0,037242 0,000106 0,039851 0,000166 3,247059 0,010022 

35 0,466294 0,00133 0,610675 0,002551 3,857143 0,011905 

36 0,036382 0,000104 0,041598 0,000174 3,066667 0,009465 

37 0,218491 0,000623 0,195023 0,000815 3,648649 0,011261 
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Över-
ton (h) 

In [A] 
Andel av 
grundton 

In [A] 
Andel av 
grundton 

In [A] 
Andel av 
grundton 

38 0,036083 0,000103 0,04294 0,000179 2,905263 0,008967 

39 0,068783 0,000196 0,099336 0,000415 3,461538 0,010684 

40 0,03552 0,000101 0,042244 0,000176 2,76 0,008519 

41 0,202155 0,000577 0,333509 0,001393 3,292683 0,010163 

42 0,034962 0,0001 0,041344 0,000173 2,628571 0,008113 

43 0,160035 0,000457 0,158894 0,000664 3,139535 0,00969 

44 0,035183 0,0001 0,039506 0,000165 2,509091 0,007744 

45 0,051308 0,000146 0,062812 0,000262 3 0,009259 

46 0,034801 0,000099 0,039414 0,000165 2,4 0,007407 

47 0,10774 0,000307 0,170023 0,00071 2,87234 0,008865 

48 0,03447 0,000098 0,037969 0,000159 2,3 0,007099 

49 0,124643 0,000356 0,141439 0,000591 2,755102 0,008503 

50 0,034468 0,000098 0,039442 0,000165 2,208 0,006815 
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13 BILAGA 3 – PROVNIGNSPROTOKOLL 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Fredrik Assarsson

Felix Nilsson


