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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. En symmetrisk trefasig, Y-kopplad belastning består av tre stycken lika impedanser.
Varje impedans består av ett motstånd på 20 Ω seriekopplat med en kondensator på 1mF
och över den seriekopplingen är en spole på 100 mH parallellkopplad. Belastningen
ansluts till en trefasspänning 400 V, 50 Hz via en trefasledning som har en serieresistans
på 0,5 Ω per fas. Ledningens induktans och kapacitans kan försummas då ledningen kan
anses kort.

a. Beräkna spänningen över belastningen. (4p)

b. Beräkna strömmarna ( i komplex form) genom varje gren i belastningen.
(2p)

c. Rita upp ett visardiagram över fasspänningarna före och efter ledningen,
strömmen i ledningen samt spänningsfallet. (2p)

d. Bestäm den totala aktiva, reaktiva och skenbara effekten som tas ifrån nätet.
(2p)

e. Bestäm belastningens effektfaktor. Har belastningen kapacitiv eller induktiv
karaktär? (1p)



2. På märkskylten av en trefastransformator står bland annat:
1250 kVA; 10500/400 V; Δ/yn; 50 Hz; zk = 5,8 %; rk = 1,2 %

Beskriv på vilket sätt man utför prov för att få fram parametrarna zk och rk. Hur stor var spänningen
vid provet på ovan nämnda transformator? Hur stor aktiv effekt förbrukade transformatorn vid
provet och hur stor ström/spänning som transformatorn matades med? (4p)

3. En trefas asynkronmaskin används för att driva en ventilationsfläkt.
Asynkronmaskinen matas med 400 V 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.
a) Rita upp maskinens ekvivalenta Y-fas schema. (2p)
b) Bestäm vilken fasström maskinen belastar nätet med vid märkdrift. Bestäm även
vilken aktiv och reaktiv effekt maskinen då upptar. (5p)
c) 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. Beskriv hur en LS-omriktare fungerar som nedspänningsomriktare. Rita schema och beskriv

hur strömmarna i nedspänningsomriktare flyter under en modulationsperiod (T).

(3p)

5. Rita vridmomentet som funktion av varvtalet för en seriemagnetiserad och en
separatmagnetiserad likströmsmotor. Förklara skillnader och ange fördelar och nackdelar.
(3p)

6.   En belysningsanläggning (lysrör) med effekten 3 kW, cosφ = 0,6 inkopplas till 220 V
(enfas). Nätsäkringen är märkt 20 A. Det visar sig att säkringen löser ut tämligen snabbt
(strömmen är tydligen för hög). För att minska strömmen från nätet, så att säkringen håller,
beslutar man att inkoppla en kondensator parallellt över belysningsanläggningens
nätanslutning. Hur stor kondensator skall inkopplas för att nätströmmen skall begränsas till
16 A? (5p)



7.) Vad menas med överkompensering i ett elkraftsnät? Beskriv vad detta leder till (ledtråd

vad hände i lab 1)? (2p)

8.) Till vilka konsekvenser leder överkompensering av den reaktiva effekten som en induktiv
last förbrukar? Förklara det kortfattat. (2p)

9.) Nämn två metoder att minska startströmmen som en asynkronmaskin med kortsluten

rotor drar från nätet. Beskriv hur högt startmoment är, för de två metoderna, relativt

momentet vid direktstart. (2p)

10.) I hushållen installeras det, nuförtiden obligatoriskt, en jordfelsbrytare. Varför gör man

det? Hur fungerar en jordfelsbrytare hemma? När träder jordfelsbrytare i funktion och i vilka fall

gör den inte det? Skissa en enkel elcentral med jordfelskopplare inkopplad. (3p)

11.) En generator matar över en transformator en 200 km lång 220 kV-linje. Andra
ändpunkten på 220 kV - linjen är ansluten till ett nät via en fördelningsstation enligt figuren
nedan :

Följande data gäller för generator, transformator, linjen och nätet :

Generator 20 MVA, 10 kV xd =  22%
Transformator     dYN,   25 MVA,   10/220 kV xk =  10%

Linjen : xl =  0,4 Ω/fas, km
Nätet : Sk = 2000 MVA vid 220 kV

Beräkna kortslutningsströmmen vid trefasig kortslutning mitt på linjen.  Hur stor blir
stötströmmen? Varför är det viktigt att känna till storleken på kortslutningsströmmen och
stötströmmen? (5p)

Linjen

~
Nätet
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Trefassystem:
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Spänningsfall:

Ulängsf = a = Rl I cos j 2 + X l I sin j 2

Utvärf = b = X l I cos j 2 - Rl I sin j 2

Transformatorn:
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Synkronmaskin:
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Likströmsmaskin:
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