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OBS! För att få full poäng på uppgifterna krävs att använda storheter definieras. Storheter i 
visardiagram måste definieras i motsvarande kretsschema med utsatta referensriktningar. 
Beräkningar skall motiveras så att beräkningsgången framgår. Fråga under tentan om något 
är oklart! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.  Du har fått i uppdrag att ta i drift och därmed spänningssätta en gammal industri som lagts 
i malpåse. Efter en initial inspektion inser du att det finns tre laster som kommer att dominera 
dess effektförbrukning. Två ugnar och en stor låda vars innehåll är okänt. Alla apparaterna är 
trefasiga, Y-kopplade och gjorda för 400 V, 50 Hz. 

Apparaterna är gamla och delar av deras märkskyltar har skavts bort med åren, men från dem 
lyckas du ändå utröna följande: 

Ugn #1 förbrukar 81 kVA vid cos 𝜑 =
√  

Ugn #2 förbrukar 74,5 kW vid cos 𝜑 =
√  

Den okända lådan förbrukar -115 kVAr vid 𝜑 = −90  

Närmaste transformatorstation ligger 500 meter bort och från den dras en trefasig 400 V 
ledning. Resistansen i ledningen per fas är 0,043 Ω / km och reaktansen per fas är 
0,091 Ω/km. 

a ) bestäm den komplexa strömmen i matarledningen och den komplexa skenbara effekt som 
tas från transformatorstationen    (3p) 

c ) bestäm den skenbara spänningen i anläggningen   (3p) 

d ) Ugn #2 kopplas bort. Uppskatta reaktansen hos den faskompensering som är nödvändig 
för att inget reaktivt effektutbyte skall ske gentemot nätet. Rita upp en ekvivalent y-fas och 
rita in var du placerar faskompenseringen och indikera vilken karaktär den har. 
      (3p) 

  



 

2.    En trefastransformator ansluten till 400 V, 50 Hz och avsedd för galvanisk 
isolation har följande märkskylt 

400/400 V, 50 Hz,  𝑧 = 5 %,  𝑟 = 3 %,  𝑥 = 149 %,  𝑟 = 143 %,   𝑆 = 2000 VA 

a ) rita upp det lämpliga ekvivalenta schemat och bestäm transformatorns klämspänning på 
sekundärsidan då den är olastad. Någonting har uppenbarligen blivit fel med antingen 
märkskylten eller under tillverkningen, beskriv vad som är orimligt med märkparametrarna. 
      (3p) 

b ) Du skickar tillbaka transformatorn till tillverkaren och får tillbaka en ny, den här gången 
med rimliga märkdata. Bestäm ny klämspänning och verkningsgrad när transformatorn lastas 
induktivt med 95 % av märkström med 𝜑 = 45 .    (3p) 

       

3.   En trefas asynkronmaskin används för att driva en ventilationsfläkt. 
Asynkronmaskinen matas med 400 V, 50 Hz och vid märkdrift har den en verkningsgrad på 
88 % och roterar med 975 rpm. Följande parametrar har angivits för maskinen: 

Rs = 0,4 Ω/fas; R'r = 0,5 Ω/fas; Xs = X'r = 0,9 Ω/fas; Xm = 12 Ω/fas, RFe = 1100 Ω/fas 

Motivera ev. antaganden och approximationer. 

Rita upp maskinens ekvivalenta Y-fasschema.   (2p) 

Bestäm den komplexa fasström som maskinen belastar nätet med vid märkdrift. Bestäm även 
vilken aktiv och reaktiv effekt maskinen upptar.   (3p) 

Luftspjället till ventilationsfläkten varieras och det visar sig att vridmomentet som driver 
fläkten minskas med 10 Nm. Vilken effekt avges nu till fläkten och vilket blir maskinens 
varvtal nu?      (3p) 

4.  En LS-omriktare används för att skapa en stabil likspänning på 18 V för provning av 
apparater som drar I = 4 A. Omriktaren matas från en 72 V likspänningskälla. 
Switchfrekvensen i omriktaren är 20 kHz. 

a)  Beräkna pulskvoten. Förklara utförligt omriktarens funktion, rita vilka halvledare 
strömmen flyter genom under olika delar av modulationsperioden. (4p) 

b)  Varför kallas den LS-omriktare?    (1p) 
c)  Vad blir strömmen genom transistorn och strömmen ifrån likspänningskällan? Rita in 

dem i ett diagram med graderade axlar.   (3p) 
 
 
 
 
 



5.  En separatmagnetiserad likströmsmaskin drivs som generator (som under lab2).    
Belastningen utgörs av en fast resistans Ryttre. Storleken på likströmsmaskinens 
vridmoment varieras med hjälp av fältströmmen If och varvtalet ω. Härled sambandet 
för vridmomentet T som funktion av If och ω. Rita det ekvivalenta schemat för en 
seriemagnetiserad likströmsmaskin. Jämför momentkaraktären på serie- samt 
separatmagnetiserad likströmmaskin   (4p) 

 

6. Linje En kraftstation bestående av två generatorer matar över en transformator (T1) en 

40 km lång 130 kV luftledning. I andra ändan av ledningen transformeras spänningen ner 

till 20 kV (T2) och bland annat matas en industri via 2 km lång kabel.  

Det inträffar en trefasig kortslutning i mitten av kabeln. Beräkna kortslutningsströmmen i 

denna punkt A med hjälp av impedanssummeringsmetoden.  (6p) 

 

 Följande data gäller för generatorerna, transformatorerna, luftledningen och kabeln: 

 Generator  G1  25 MVA, 10 kV xd = 20 % 

 Generator G2  25 MVA, 10 kV xd = 20 % 

 Transformator T1 d/YN 50 MVA, 10/130 kV zk = 12 % rk = 2 % 

 Transformator T2 YN/d 50 MVA, 130/20 kV zk = 10 % rk = 1 % 

 Luftledning  x = 0,4 /fas,km r = 0,15 /fas,km 

 Kabel FXKJ 500 mm2 x = 0,1 /fas,km r = 0,05 /fas,km 

 

7.   Beskriv hur amplituden hos en asynkronmaskins ström ser ut när den startas direkt från 
nätet. Utveckla skillnaden mellan när maskinen startas olastad kontra när den startas med 
last. Resonera utifrån asynkronmaskinens ekvivalenta schema.  (3p)
     

8.   Vad menas med påståendet: transformatorns olika sidor(primär/sekundär) är galvaniskt 
skilda? Vad kallas den typen av transformator där sidorna är: ”icke galvaniskt skilda?”  
(3p)      

       



10.  Hur ansluts wattmetrarna i ett trefassystem vid effektmätning enligt tvåwattmetermetoden 
( rita kopplingsschema )? Beskriv med schema hur man mäter effekt med wattmeter utan att 
det finns en neutralledare att ansluta till?    (3p) 

 
 
 
Kort Formelblad i Elkraftteknik 
 

 

Trefassystem : 
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𝑍 =
𝑍
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                              𝐼 = √3𝐼  

 

            𝑃 = √3𝑈𝐼 𝑐𝑜𝑠 𝜙 = 3𝑈 𝐼 𝑐𝑜𝑠 𝜙 

 

 

 
            

Spänningsfall : 
 

Ulängsf  a  Rl I cos  2  X l I sin  2

Utvärf  b  X l I cos  2  Rl I sin  2
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