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Abstract 

 

The thesis was performed at System Design Department at ABB Substations. In the system design 

department, design is made for systems and devices. It is important when designing systems to do 

suitable dimensioning of apparatus so that they can withstand maximum current that can occur and 

that the correct measurement can be done and the circuit breaking takes place as soon as possible for 

personal security and to avoid damage to the equipment. However, it is not only the current to be 

taken into account when designing but also the voltages that can occur, for example when an earth 

fault takes place. 

 

The goal of this thesis is to make a simple program that clearly shows vectorial voltage changes at the 

occurrence of an earth fault in various grounding systems and what happens when changing certain 

parameters. This tool will be used by ABB mainly for training purposes. The employees of the 

company have found it difficult to obtain evident and easy-to-use material to enhance the 

understanding of other employees and customers within this topic. 

 

To develop the required program it is important to have good understanding of the functionality in 

different systems, what happens when a ground fault occurs, the calculation method for voltages at 

the ground fault, and knowledge of the voltage transformers are needed. 

 

There are different types of earth faults. There are single-phase earth fault, two-phase earth fault and 

even the bit rarer three-phase earth faults. This thesis will only deal with single-phase earth fault. 

 

Voltage magnitude changes in the faulted phase (i.e. the phase which made contact with earth) but 

also the voltage in the healthy phases can change magnitude due to that neutral point does not retain 

at ground potential. These changes depends on the system grounding. There are various grounding 

systems, but in this work three systems are treated: solidly earthed systems, resistance earthed 

systems and inductive reactance earthed systems (resistance earthed system and inductive reactance 

earthed system have very similar calculations and therefore they will be called impedance earthed 

system in the calculation section). 

 

The voltages that arise when a single-phase ground fault occurs can be calculated with different 

methods. It has been chosen to do the calculations with symmetrical component method. These 

calculations will later be the basis for the program. The program will be done with the tool Agilent 

VEE Pro. 

 

The program will display the voltages both vectorial and sinusoidal. The voltages that will be shown 

in the program are the primary voltages with the voltage transformer and the secondary voltages at 

the terminals of a protection device. The voltage transformer has both a y-connection and an open 

delta connection on the secondary side where both these connections will be displayed. The resulting 

error will also be shown. The resulting error is the voltage that is measured in the open delta.  



 

Sammanfattning 

 

Arbetet utfördes på Systemkonstruktionsavdelning på ABB Substations. På 

systemkonstruktionsavdelningen görs konstruktion för system och apparater. Det är viktigt vid 

konstruktion av system att dimensionera apparater så att de tål maximal ström som kan uppstå 

och att korrekt mätning kan göras och att frånbrytning sker så fort som möjligt för personsäkerhet 

och så att utrustning inte skadas. Det är dock inte bara strömmen som ska tas hänsyn till vid 

dimensionering utan även spänningen som kan uppstå vid fel. 

 

Målet med detta arbete är att göra ett enkelt program som tydligt visar spänningsändringarna 

vektoriellt vid inträffande av ett jordfel i olika jordningssystem och vad som händer vid ändring 

av vissa parametrar. Detta verktyg kommer att användas av ABB främst i utbildningssyfte då 

personal på företaget har funnit det svårt att finna tydlig och enkel material för att öka förståelsen 

för medarbetare och kunder inom detta ämna. 

 

För att genomföra arbetet behövs en del kunskaper där det är väldigt viktigt att ha god förståelse 

för de olika systemens funktionalitet, vad som händer vid ett jordfel, hur spänningarna vid jordfel 

räknas fram, en del kännedom om spänningstransformatorer behövs och en del 

programmeringskunskaper. 

 

Det finns olika former av jordfel. Det finns enfasigt jordfel, tvåfasigt jordfel och även det lite mer 

sällsynta trefasiga jordfelet. Detta arbete ska enbart behandla enfasiga jordfel. 

 

Spänningens storlek ändras i den fas som fått kontakt med jord men även de friska faserna kan få 

ändrad spänningsstorlek på grund av att nollpunkten inte behåller jordpotential. Detta beror till 

stor del på vilken typ av system som används. Det finns en rad olika jordningssystem men i detta 

arbete ska enbart tre system behandlas: direktjordade system, resistansjordade system och 

induktansjordade system (resistansjordade system och induktansjordade system uppför sig väldigt 

lika och därför kommer de att bli kallade för impedansjordade system i beräkningsavsnittet). 

 

Spänningarna som uppstår vid ett enfasigt jordfel kan beräknas med olika metoder. I detta arbete 

har det valts att räkna med symmetriska komponent metoden. Dessa beräkningar kommer senare 

att utgöra grunden för programmet. Programmet kommer att göras med verktyget Agilent VEE 

Pro. 

 

Programmet ska visa spänningarna både vektoriellt och som sinusvågor. Spänningarna som ska 

visas är de primära spänningarna vid spänningstransformatorn och de sekundära spänningarna vid 

klämmorna av skyddsutrustningen. Spänningstransformatorn har både en y-koppling och ett 

öppet delta koppling på sekundärsidan där både dessa kopplingar visas. Det resulterande felet ska 

också visas. Det resulterande felet är den spänning som mäts i det öppna deltat. 
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1 Förkortningar 

 

a = 1 ∠120° 

a2 = 1 ∠240° 

Ia0 = Fas a nollföljds ström 

Ia1 = Fas a plusföljds ström 

Ia2 = Fas a minusföljds ström 

PCC = Point of Common Coupling 

V = Linjens fasspänning 

Va = Fas a spänning 

Vb = Fas b spänning 

Vc = Fas c spänning 

Vab = Huvudspänning mellan fas a och b 

Vca = Huvudspänning mellan fas c och a 

Vbc = Huvudspänning mellan fas b och c 

Va0 = Fas a nollföljdsspänning på mätstället 

Va1 = Fas a plusföljdsspänning på mätstället 

Va2 = Fas a minusföljdsspänning på mätstället 

Z0 = totalt impedansvärde i nollföljden 

Z1 = totalt impedansvärde i plusföljden 

Z2 = totalt impedansvärde i minusföljden 

Zf = felimpedans, impedansen mellan felaktiga fasen och jord 

Zg = jordningsimpedansen, impedansen mellan transformatorns nollpunkt och jord 

ZL0 = nollföljds impedans för linje 

ZL1 = plusföljds impedans för linje 

ZL2 = minusföljds impedans för linje 

ZT0 = nollföljds impedans för krafttransformator 

ZT1 = plusföljds impedans för krafttransformatorn 

ZT2 = minusföljds impedans för krafttransformator  
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2 Introduktion 

2.1  Bakgrund 

Jordfel i trefassystem innebär att en eller fler faser i nätet får kontakt med jord. Om nollpunkten i 

systemet är jordat bildas en strömkrets genom felet och nollpunkten. Detta fenomen ger upphov till 

både ström och spänningsändringar i systemet.  

 

Spännings ändringen i faserna varierar beroende på bland annat jordningssytemets typ samt storleken 

på vissa parametrar i systemet. Till exempel ger direktjordade system och lågimpedansjordade system 

mindre påverkan på spänningarna i de friska faserna än högimpedansjordade system.  

 

Det anses vara brist på enkel och tydlig illustration på huruvida spänningar ändras vid jordfel. ABB 

önskar därför ett program för stöd i utbildningssyfte som enkelt illustrerar vektoriellt hur fasspänning 

och huvudspänning i de tre faserna ändras vid inträffande av ett enfasigt jordfel i olika jordningssytem.  

 

I programmet ska systemets spänningar på primärsida, sekundärsida och det mätta felet i 

spänningstransformatorn visas. Spänningstransformatorn ska ha både en Yy-koppling och en Y-öppen 

delta koppling på sekundärsidan.  

2.2  Mål och syfte 

Syftet med arbetet är att på ett enkelt sätt kunna visa vektoriellt spänningsändringarna i ett system vid 

ett jordfel. Det ska även framgå tydligt hur omsättningen på spänningstransformatorn och längden på 

ledningen påverkar felets storlek som mäts i det öppna deltat på spänningstransformatorn sekundärsida.   

 

Målet med detta examensarbete är att skapa ett praktiskt och visuellt verktyg för att tydliggöra hur 

fasspänningarna och huvudspänningarna i de tre faserna i olika jordningssystem ändras på primärsidan 

och sekundärsidan av en spänningstransformator vid ett enfasigt jordfel. Även det resulterande felets 

storlek och riktning som mäts på spänningstransformatorns sekundärsida ska visas. 

 

 De jordningssystem som ska behandlas är: 

 Direktjordat system 

 Resistansjordat system 

 Induktansjordat system 

2.3  Metod 

Tillvägagångssättet för att uppnå målet följer i punkterna nedan. 

 Göra förstudie om jordningssystem, skillnader mellan dessa, funktionalitet, uppbyggnad o.s.v. 

 Göra förstudie om enfasiga jordfel och hur dessa jordfel påverkar spänningar i olika 

jordningssystem. 

 Göra en komplett beräkningsmodell för spänningarna i de olika jordningssystemen. 

 Implementera beräkningarna i det valda verktyget för att skapa det önskade programmet. 

 Gå igenom programmet med systemkonstruktörerna på avdelningen för att påvisa korrekt 

funktionalitet av programmet. 
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 Det antecknades i rapporten under arbetets gång. Rapporten skrevs färdigt sista veckan av 

projekttiden. 

 

2.4 Avgränsning 

Programmet som önskas av ABB ska ha få in parametrar och ska illustrera självaste principerna med 

spänningsändringarna vid jordfel i olika jordningssystem. Därför har vissa förenklingar gjorts genom 

vissa antaganden.  

 

Transformatorns nollföljdsimpedans, ZT0, har antagits vara 90 % av transformatorn plusföljdsimpedans, 

ZT1. Denna procentuella skillnad varierar vanligtvis mellan 85 % - 95 % beroende på om det är 

högspänningsnät eller lågspänningsnät [9]. Det finns en möjlighet att ändra den procentuella skillnaden 

i programmet om så önskas.  

 

Värdena angivna i bilaga B är för enfastransformatorer men värdena för denna ansågs vara dugliga 

eftersom trefastransformatorer har liknande värden. På grund av värden kan ändras och de valdes att 

vara ifyllda då programmet öppnas enbart för att underlätta för användaren så bedömdes de redan 

ifyllda värdena dugliga. 

 

För att illustrera principerna med jordningssytemen så som det är önskat så tas det ingen hänsyn till 

jordningskabelns impedans utan den anses vara 0 Ω i beräkningarna och vidare i programmet. 

 

I verkliga system finns kapacitanser mellan ledningarna och mellan ledningar och jord. Dessa 

kapacitanser påverkar spänningens storlek vid jordfel och påverkar i mindre eller större utsträckning 

beroende på vad det är för jordningssystem. I den teoretiska delen av arbetet har kapacitanserna 

diskuterats men ingen hänsyn har tagits till dessa i beräkningarna och vidare inte i programmet då det 

inte bedöms påverka huvudprinciperna vid illustreringen i programmet. Dock blir värdena inte korrekta 

vid högimpedansjordade system. 

 

I programmet bör riktningarna för vektorerna visas. På grund av tidsbrist har inte detta gjort utan 

riktningen står i form av förskjutning under vektorerna. För att rita vektorernas riktning krävs en annan 

visningsmetod som tar mer tid. 
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3 Jordningssytem 

Vid felfritt tillstånd är fasspänningar i elnätet nästan lika stora med nära 120° fasförskjutning emellan. 

Då ett enfasigt jordfel inträffar i ett direktjordat nät påverkas huvudsakligen den felaktiga fasen (fasen 

som kommit i kontakt med jord) men i impedansjordade system påverkas även de friska faserna. Det är 

därför viktigt att ta hänsyn till jordningssytemets typ och storleken på vissa parametrar i systemet för att 

kunna ha kännedom om spänningarna som kan inträffa vid fel. Detta för korrekt dimensionering av vissa 

apparater i systemet bland annat isolatorer, men även för korrekt felutlösning med hjälp av skyddet 

 

3.1 Direktjordat system 

I direktjordade system är nollpunkten i systemet direkt kopplad till jord. Vid detta jordningssätt är det 

bara serieimpedanser som begränsar felströmmen som uppstår vid jordfel. Därför ger ett enfasigt jordfel 

i ett direktjordat system hög felström.  

Nollpunkten förblir nästan lika med jordpotential (0 V) då det inte finns någon jordningsimpedans, Zg. 

Varför det inte är fullständigt 0 V är för att det alltid finns en vidd impedans i ledningen mellan jord och 

nollpunkt som i verkligheten oftast ger en väldigt liten spänningsökning i nollpunkten även om systemet 

är direktjordat. Eftersom inga större förändringar sker i nollpunkten sker inga större förändringar i de 

friska faserna heller.  

Detta jordningssystem förbikopplar den kapacitiva reaktansen i systemet. Vid beräkning behöver ingen 

hänsyn tas till kapacitansen utan det som kommer ha en avgörande roll är induktansen i systemet.  

Vid ett jordfel kommer största delen av jordfelströmmen att cirkulera tillbaka till nollpunkten. I det 

direktjordade systemet finns inget motstånd mellan nollpunkt och jord vilket gör att det blir en enklare 

väg för felströmmen att ta än via kapacitanserna, se figur 3.1.1. 

 

 

Figur 3.1.1. Kapacitanser mellan faserna och jord i direktjordat system. 

 

Spänningen i felfasen sjunker till nära noll på felstället. I direktjordade system är Zf väldigt låg och antas 

oftast vara 0 Ω. Spänningen på felstället är felströmmen multiplicerat med Zf. Om det antas att felet 

inträffar på fas A blir spänningen: 
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Va = Zf×Ia ≈ 0 V 

 

De två friska faserna har noll ampere i felström vid enfasiga felet. Se figur 3.1.2. 

Ib = 0 A 

Ic = 0 A 

 

  

Figur 3.1.2. Ib och Ic är 0 A då fas a kortsluts mot jord. 

 

Figur 3.1.3. visar vektoriellt att spänningen i felfasen blir nästan noll medan de friska faserna i stort sätt 

inte ändras varken i magnitud eller fas.  

 

Figur 3.1.3. Direktjordade system ger väldigt låg spänning i felaktiga fasen och ingen större ökning i de friska faserna. 

 

Direktjordning förekommer i de flesta lågspänningsnät men också i de flesta transmissionsnät för att 

snabbt indikera fel då direktjordade system ger som tidigare nämnt hög felström [7]. 
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3.2 Resistansjordat system 

I resistansjordade system placeras en resistor mellan nollpunkt och jord. Resistorn begränsar 

felströmmen då det enfasiga felet inträffar. Vid enfasigt jordfel i resistansjordade system ökar 

spänningen i nollpunkten på grund av jordningsimpedansen, Zg, som i resistansjordade system är rent 

resistiv. Storleken på Zg dimensioneras utifrån det befintliga systemets utseende och utifrån önskade 

behov. Vid fullt utvecklat jordfel får nollpunkten fasspänning, detta sker på grund av stort värde på Zg. 

Fasspänningen i de friska faserna blir lika med huvudspänningen vid fullt utvecklat jordfel. Detta visas 

i figur 3.2.1. 

 

Resistansjordade system delas vanligen upp i lågresistansjordade och högresistansjordade. Det som 

definierar om resistansen är hög eller låg är systemets kapacitiva storlek mellan fas och jord [7]. 

I lågresistansjordade system är resistansen mellan nollpunkt och jord mycket mindre är kapacitanserna 

mellan faserna och jord. Kapacitanserna bortses så som i det direktjordade systemet på grund av att 

strömmen kommer att flyta enbart genom Zg. 

I högimpedansjordade system är impedansen Zg lika med eller något lägre än de totala kapacitanserna 

mellan faserna och jord. En del av strömmen kommer därför att även gå via kapacitanserna och tillbaka 

till systemet. I högimpedansjordade system är därför kapacitanserna inte försumbara och de påverkar 

spänningsändringarna. Eftersom strömmen genom Zg minskar på grund av att all ström från felet inte 

cirkulerar till nollpunkten minskar även spänningen i nollpunkten. 

 

Figur 3.2.1. Resistansjordat system vid fullt utvecklat jordfel. 

I resistansjordade system är spänningen i den felaktiga fasen på felstället beroende av felimpedansen, Zf, 

och som är oftast huvudsakligen resistiv. Zf försummas inte bort i resistansjordade system. 

Va = Zf × Ia 

Ia = 3×Ia0  

 

Överspänningar kan förekomma i resistansjordade system och därför bör dimensioneringen av bland 

annat isolatorer anpassas efter de maxspänningar som kan uppkomma vid jordfel. 

 

Resistansjordade system har historiskt använts i mellanspänningsnät och lågspänningsnät men används 

alltmer även i högspänningsnät [7].  
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3.3 Induktansjordat system 

I induktansjordade system används en induktor mellan nollpunkt och jord för att begränsa felströmmen 

som uppstår vid jordfel. Induktorn kompenserar även för kapacitansen i systemet. På detta sätt 

kompenserar induktorn för den kapacitiva strömmen som uppstår vid jordfel. Beroende på relationen 

mellan den induktiva och den kapacitiva reaktansen kan systemet bli överkompenserat eller 

underkompenserat. Då induktorns storlek är precis anpassad till kapacitansernas storlek kallas induktorn 

för Petersen spole. 

 

Figur 3.3.1. Induktansjordat system vid fullt utvecklat jordfel 

 

Även i induktansjordade system är spänningen i nollpunkten starkt beroende på induktorns storlek medan 

spänningen i felfasen och på felstället är starkt beroende på felimpedansen.  

 

Bortsett från kapacitanserna i systemet ger induktansjordning samt de induktiva impedanserna i 

transformator och ledningar förskjutningar av spänningarna. Vid induktansjordning ger induktansen en 

positiv fasförskjutning på spänningen i nollpunkten(alltså över jordningsimpedansen) eftersom 

spänningen i nollpunkten är direkt proportionell mot Zg. Ju större induktans desto mindre fasförskjutning 

i nollpunkten. Vid oändligt stort värde på jordningsimpedansen blir övriga impedansers storlek 

försumbar och då blir fasförskjutningen noll, se formel (3.3.1).  

Vg = 
3×𝑍𝑔×𝑉

(𝑍𝑇1+ 𝑍𝑇2+𝑍𝑇0+𝑍𝐿1+𝑍𝐿2+𝑍𝐿0+(3×𝑍𝑓)+(3×𝑍𝑔))
 

 

    (3.3.1) 

 

En induktor mellan nollpunkt och jord innebär däremot en negativ fasförskjutning för 

följdspänningarna eftersom Zg är omvänt proportionell mot följdspänningarna. Summan av de negativt 

förskjutna följdspänningarna ger en negativt förskjuten fasspänning där den negativa förskjutningen 

ökar med ökad Zg.  

 

Va=Va0+Va1+Va2 där Va0, Va1 och Va2 får negativ förskjutning vid induktansjordning. Se avsnitt 4.4. och 

ersätt Ia0 i formel (4.4.2), (4.4.3) och (4.4.4) med (4.4.1) för förtydligande.  
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4 Beräkning med symmetriska komponenter 

4.1 Allmän teori 

Vid osymmetri i ett system kan spänningar och strömmar i varje fas beräknas med hjälp av symmetriska 

komponenter.  

Med symmetriska komponent metoden ska följderna för spänning och ström i varje fas beräknas och 

sedan adderas följderna. I varje fas finns plusföljds, minusföljds och nollföljds system.  

 

 Plusföljds system har tre faser med 120° fasförskjutning mellan dessa och med samma 

amplitud. Dessa roterar i samma riktning som systemets genererade fasspänningar. Under 

balanserad och felfri drift är det nästan bara plusföljds spänningar och plusföljds strömmar som 

finns i elnätet. 

 Minusföljds system har även dessa 120° fasförskjutning mellan varandra, har samma storlek på 

amplituderna och roterar i samma riktning som plusföljden men med omvänd följd. Vid 

inträffande av obalans i systemet ökar spänning och ström i minusföljden. 

 Nollföljds system har lika stora amplituder i de tre faserna men är i fas med varandra och roterar 

i samma riktning som plusföljden. Nollföljden indikerar den storlek av ström som inte flyter 

genom faserna och därför ökar nollföljden i samband med jordfel. 

 

 

Figur 4.1. Plusföljds, minusföljds och nollföljds system. 

 

Spänningar och strömmar i varje enskild fas beräknas genom att summera dess följder. 

Va = Va1+Va2+Va0 = Zf×Ia 

Vid enfasiga jordfel sitter följdimpedanserna i serie, se Figur 4.1.1.  

Enligt Figur 4.1.1. sitter alla impedanser i serie och därför är följdströmmarna lika stora. 

Ia1 = Ia2 = Ia0 
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Vid enfasigt jordfel är följdströmmarna lika stora för att felströmmen i de friska faserna är lika med noll. 

Ia = Ia0+Ia1+Ia2 

Ib = Ia0+a2Ia1+aIa2 

Ic = Ia0+aIa1+a2Ia2 

4.2 Tre gånger Zg och Zf 

Vid den specifika beräkningen som kommer senare i avsnitt 4.3. och 4.4. multipliceras Zg och Zf med tre 

vid symmetriska komponent beräkningarna. Detta beror huvudsakligen på strömmen. 

I ett trefasigt fyraledarsystem och vid friskt tillstånd utan osymmetri eller fel flyter strömmarna Ia, Ib och 

Ic tillbaka genom nolledaren och genom impedansen Zg. I detta fall är I2 och I0 lika med noll och det som 

flyter igenom nolledaren är plusföljds-strömmen I1 som med lika amplituder och 120° förskjutning 

mellan faserna tar ut varandra i nolledaren. Då ett fel eller obalans inträffar i systemet blir det inte längre 

noll i nolledaren på grund av att då fås även minusföljdsström och nollföljdsström i systemet och genom 

nolledaren. Eftersom amplituderna i plusföljdssystem och minusföljdssystem är lika och med 120° 

förskjutning mellan faserna tar dessa ut varandra. Nollföljdsströmmarna i alla tre faser har däremot 

samma riktning, då dessa adderas tar de inte ut varandra utan blir 3*I0. Vid ett fel i systemet flyter alltså 

3*I0 genom Zg. Eftersom figurerna 4.1.1. och 4.2.1. illustrerar enbart följdströmmen i felfasen som är I0 

och strömmen som egentligen flyter genom Zg är 3*I0 multipliceras Zg med tre. 

Ig = Ia+Ib+Ic=3*I0 

Där Ig är strömmen genom neutralledaren. 

För Zf är strömmen som flyter genom den enbart strömmen från felfasen alltså Ia = Ia0 + Ia1 + Ia2. Zf 

multipliceras med tre vid beräkning med symmetriska komponenter vidare i avsnitt 4.3. och 4.4. för att 

i uppdelning i följder där strömmen i varje följd är lika stor ger upphov till att strömmen i figur 4.3.1. 

och 4.4.1. enbart är 
𝐼𝑎

3
. 
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4.3 Direktjordat system 

 

I direktjordade system är Z0 nästan lika stor som Z1 och Z2. 

Z0 ≈ Z1 = Z2, eftersom Zg ≈ 0. 

Zf brukar vara låg i direktjordade system och antas i många fall vara noll. 

 

Figur 4.3.1. Förbindelsen av följdsnätet vid ett jordfel i ett direktjordat system. 

 

Ia0=Ia1=Ia2= 
𝑉

(𝑍𝑇1+ 𝑍𝑇2+𝑍𝑇0+𝑍𝐿1+𝑍𝐿2+𝑍𝐿0+(3∗𝑍𝑓))
 

 

(4.3.1) 

Va0 = −ZT0×Ia0 

 

(4.3.2) 

Va1 = V – ZT1×Ia1 

 

(4.3.3) 

Va2 = −ZT2×Ia2 

 

(4.3.4) 

Va = Va0 + Va1 + Va2 

 

(4.3.5) 

Vb = Va0 + a2Va1 + aVa2 

 

(4.3.6) 

Vc = Va0 + aVa1 + a2Va2 

 

(4.3.7) 

Vab = Va – Vb 

 

(4.3.8) 

Vca = Vc – Va 

 

(4.3.9) 

Vbc = Vb – Vc (4.3.10) 
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4.4 Impedansjordat system 

 

Impedansjordade system kan vara av resistiv karaktär och av reaktiv karaktär (induktiv reaktans). 

Z0 ≫ Z1 = Z2,  

 

 
Figur 4.4.1. Förbindelsen av följdsnätet vid ett jordfel i ett impedansjordat system. 

 

Ia0=Ia1=Ia2 = 
𝑉

(𝑍𝑇1+ 𝑍𝑇2+𝑍𝑇0+𝑍𝐿1+𝑍𝐿2+𝑍𝐿0+(3×𝑍𝑓)+(3×𝑍𝑔))
 

 

(4.4.1) 

Va0 = −(ZT0 + (3×Zg))×Ia0       

 

(4.4.2) 

Va1 = V – ZT1×Ia1 

 

(4.4.3) 

Va2 = −ZT2×Ia2 

 

(4.4.4) 

Va = Va0 + Va1 + Va2 

 

(4.4.5) 

Vb = Va0 + a2Va1 + aVa2 

 

(4.4.6) 

Vc = Va0 + aVa1 + a2Va2 

 

(4.4.7) 

Vab = Va – Vb 

 

(4.4.8) 

Vca = Vc – Va 

 

(4.4.9) 

Vbc = Vb – Vc (4.4.10) 
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5 Mätning 

 

  

Figur 5.1. Impedansjordat system med enfasigt jordfel. 

Felfasens spänning är beroende på var i systemet mätningen sker. I den allmänna teorin(inte avsnitt 4.3 

och 4.4) tidigare i rapporten utgicks det från felstället men det är inte sannolikt att mättransformatorn är 

just på felstället. Mättransformatorer ligger oftast på eller nära samlingsskenan och det är där mätningen 

sker. Från denna utgångspunkt spelar avståndet mellan spänningstransformator och felet en stor roll. Det 

har tagits hänsyn till detta i beräkningarna i avsnitt 4.3. och 4.4.  

I programmet utgås det från att mättransformatorn sitter på PCC och att det finns ett fast värde på 

ledningsimpedansen ZL per km mellan till felet och mätpunkten.  

Spänningen i felfasen mätt i PCC är beroende av ledningens impedans, ledningens längd, felimpedansen 

och felströmmen. Längre avstånd och/eller högre felimpedans ger högre spänning i felfasen mätt på PCC 

och alltså mindre mätt fel. Ju större avstånd det är mellan mättransformatorn och felet desto mindre blir 

det mätta felet. Vid oändligt stort avstånd mäter spänningstransformatorn inget fel. 
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6 Spänningstransformator 

 

Vid systemkonstruktion införs spänningstransformatorer och strömtransformatorer i systemet för att 

mäta spänning och ström. Vid inträffande av ett fel ändras spänning och ström vilket 

mättransformatorerna indikerar, mäter och skickar vidare informationen till bland annat reläskydden.  

Spänningstransformatorer används alltid i nät med över 600 V spänning [8]. Detta på grund av att 

spänning över 600 V är för hög för att hanteras av mätinstrument därför transformerar 

spänningstransformatorn ner spänningarna till en hanterbar nivå.  

Spänningstransformatorer är vanligen kopplade i ett öppet delta på sekundärsidan men kan även vara y-

kopplade. I det öppna deltat sker mätningen mellan fas A och fas C enligt figur 6.1. 

 

Figur 6.1. Mätning sker mellan fas A och fas C. 

På sekundärsidan är vanliga fasspänningar 
100

√3
 och 

110

√3
 men ibland även 

115

√3
 för y-koppling. Även andra 

spänningar kan förekomma. 

Nämnaren √3 kan önskas vara annat beroende på vilken systemjordning, koppling och förhållandena 

som råder i systemet. Vanliga nämnare i öppna delta kopplingen på sekundärsidan är 1 för direktjordade 

system och 3 för impedansjordade system. 

 

Omsättningarna på primärsidan och sekundärsidans y-koppling och öppen delta koppling ses nedan [5]: 

 

Direktjordade system: 

𝑈𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟

√3
/

𝑈𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟_𝑦

√3
/ 

𝑈𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟_𝑜𝑑

1
 

 

Impedansjordade system: 

𝑈𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟

√3
/

𝑈𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟_𝑦

√3
/ 

𝑈𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟_𝑜𝑑

3
 

 

 I direktjordade system blir fasspänningarna i de friska faserna vid ett fullt utvecklat jordfel lika stora 

som huvudspänningarna i systemet. Spänningen som mäts mellan dessa blir ytterligare en faktor √3 

större. Det uppmätta felet bli upp till tre gånger större än den fas som tappats bort. I sådana fall väljs en 

mättransformator med nämnaren tre för att mäta ett värde som är närmre det riktiga felets storlek, detta 

visas i figur 6.2. 
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Figur 6.2. Figuren är tagen från Outdoor Instrument Transformers, Application Handbook [5]  
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7 Agilent VEE Pro 

7.1 Om programmet 

Agilent VEE Pro är ett praktiskt och visuellt verktyg som ska användas för att skapa det önskade 

programmet. Programmeringen i Agilent VEE Pro är grafisk och anses därför vara av enklare form. I 

nästa avsnitt visas en del av tillämpningen av programmet. 

 

För att skapa programmet krävs god kännedom om de olika jordningssystemen och kännedom om 

beräkning av spänningarna vid inträffande av ett enfasigt jordfel i systemen som behandlats tidigare i 

rapporten.  

 

Ritningen av vektorerna krävde kunskap om koordinatsystem då dessa ritades i form av koordinater. 

Att rita vektorerna i form av koordinater valdes för att det ansågs vara det mest lämpliga av det som är 

tillgängligt i VEE Pro. 

Vid start av programmet kommer en del värden som ledningarnas impedanser, spänning, effekt, Z% och 

X/R ratio att vara ifyllda men kan ändras. Dessa har fyllts i för att underlätta för användaren, se bilaga 

A och bilaga B.  

7.2 Tillämpning 

Programmeringen delades upp i huvudsakligen två delar, programmering för direktjordning och 

programmering för impedansjordning.  

Var och en av dessa kan struktureras upp i tre mindre bitar inom programmet, primärsida, sekundärsida 

Yy-koppling och sekundärsida Y-öppen delta koppling. På primärsidan införs alla värden som ska kunna 

bytas, beräkningarna från avsnitt 4.3 och 4.4 och simuleringarna.  

Vidare kommer delar av det direktjordade programmets grundläggande struktur att visas. 
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I figur 7.2.1. syns programmeringen för det direktjordade systemet i övergripande form där de bruna 

boxarna innehåller fler inpackade boxar och formler. Det impedansjordade systemet skiljer från det 

direktjordade systemet genom att impedansen mellan nollpunkten och jord inte är 0 Ω och på så sätt 

förflyttas nollpunktens position vilket gjort att två olika program gjorts. 

De gröna boxarna i figur 7.2.1. är de variabler som ska kunna ändras i programmet. De blå boxarna är 

simuleringsboxar där vektorer och sinuskurvor ska visas.  

 

 

Figur 7.2.1. Programmeringen av direktjordade systemet i VEE Pro.  
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Figur 7.2.2. visar beräkning av följdspänningar från den angivna nätspänningen och beräkning av Ia0. Z0, 

Z1 och Z2 som syns i boxen ”Följdströmmar” är den totala impedansen för varje följd alltså inkluderas 

både följdimpedanserna av linjen och krafttransformatorn. Eventuellt inkluderas felimpedansen och 

jordningsimpedansen till Z0 vid impedansjordade system. De totala följdimpedanserna är beräknade i 

boxen ”Z1_Z2_Z0”. 

 

 

Figur 7.2.2. Det som finns inne i box ”Beräkningar” från figur 7.2.1. 
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I figur 7.2.3. visas beräkning av krafttransformatorns plusföljdsimpedans på komplex form. För 

beräkning krävs transformatorns Z%, X/R ratio, transformatoreffekten i VA och nätspänningen som 

betecknas som Vh. 

Z% brukar anges på transformatorns märkplåt. Detta värde är impedansspänningen dividerat med 

märkspänningen uttryckt i procent. Impedansspänning är strömmen vid full last multiplicerat med 

transformatorlindningens resistans och läckreaktans. Detta värde indikerar hur mycket spänningen 

sjunker procentuellt vid full last ström på grund av läckimpedansen. 

Z% = 
𝑉𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑠

𝑉ℎ
 × 100 =

𝐼𝑓𝑢𝑙𝑙_𝑙𝑎𝑠𝑡 × 𝑍

𝑉ℎ
 × 100 

X/R ratio brukar inte anges på transformatorns märkplåt men kan hämtas från tillverkaren eller från listor 

med typiska värden. Detta värde är förhållandet mellan reaktansen, X, och resistansen, R.  

ZT1 = ZT2 = ZLäck 

Där ZLäck är läckimpedansen. 

ZT1 = 
𝑉ℎ2

𝑆
 ×

𝑍%

100
 

RT1 = 
𝑍𝑇1 

√1+(𝑋/𝑅)2
 

𝑍𝑇1
2 −  𝑅𝑇1

2 =  𝑋𝑇1
2 

 

 

Figur 7.2.3. En del av det som finns inne i box ”Z1_Z2_Z0” från figur 7.2.2. 
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I figur 7.2.4. beräknas följdspänningarna och fasspänningarna på primärsidan av 

spänningstransformatorn. Följdimpedanserna som används för beräkning av följdspänningarna är 

krafttransformatorns följdimpedanser. I impedansjordade system adderas 3*Zg till Z0. Ekvationerna är 

tagna från avsnitt 4.3 och 4.4. 

 

 

Figur 7.2.4. Det som finns inne i box ”Följdspänningsberäkningar_Primärt” från figur 7.2.2. 
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Figur 7.2.5. visar beräkning för felet på öppen delta kopplingen. Om spänningarna i faserna har lika stora 

amplituder med 120° förskjutning mellan sig blir summan av dessa noll. Vid jordfel eller obalans blir 

faserna inte lika stora och ibland är fasförskjutningen inte 120° och därför fås ett resulterande fel vid 

summering. Summeringen ska alltså ske vektoriellt och felet kommer ha den resulterande storleken och 

riktningen av ändringen i faserna. 

Vidare i figur 7.2.5. delas summan upp i magnitud och fas som sedan görs om till en koordinat via enkla 

funktioner. Eftersom systemet som visas är det direktjordade systemet är den andra koordinaten för 

vektorn nollpunkten 0 V som betecknas som koordinaten (0,0). I impedansjordade system blir den andra 

koordinaten nollpunktens spänning som skiljer sig från noll beroende på storleken på Zg. 

 

 

Figur 7.2.5. En del av det som finns inne i box ”Vfault_Sekundär_Yd” som finns inne i ”Spänningar_Sekundär_Yd” 

från figur 7.2.1. 
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8 Resultat  

I figur 8.1. visas programmets utseende då det öppnas. Som nämnt tidigare är alla värden ifyllda men 

allt är ändringsbart.  

 

Ritningen av systemet visar den jordade spänningskällan, spänningstransformatorn, linjerna och felet.  

 

I rutan ”Ground System” till vänster i programmet kan fyra jordningssystem väljas, direktjordat 

system, resistansjordat system, induktansjordat system och impedansjordat system. I rutan Show som 

finns under rutan ”Ground System” väljs vad som ska visas och det som kan väljas är primärt utan fel, 

sekundärt Y-öppet delta utan fel, sekundärt Y-y utan fel, primärt med fel, sekundär Y-öppet delta med 

fel och sekundär Y-y med fel. Alla visningar visar spänningarna vektoriellt och som sinusvågor. 

Värden på amplituder och fasförskjutningar för alla spänningarna visas under varje figur för vektorer. 

 

Rn och Xn i programmet utgör Zg i den tidigare teoretiska delen. Genom att välja jordningssystem blir 

parametrarnas storlek valbar eller låst och satt till 0 Ω. 

 

 

Figur 8.1. Programmets utseende. 
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8.1 Direktjordat system 

Rf i programmet är motsvarig till Zf. Denna är inte låst till 0 Ω för att inte begränsa användaren som vill 

ha värden (oftast låga) på Zf.  

 

Parametrarna som är satta för att få spänningarna i figur 8.1.1. är samma parametrar som från figur 8.1. 

 

 

Figur 8.1.1. Primärsidans resulterande spänningar. 

 

Figur 8.1.2. visar sekundärsidans öppna delta. Fasspänningarna och det resulterande felet visas och anges 

till storlek och riktning. Felet som visas mäts mellan fas A och fas C. Felet minskar med ökad spänning 

i felfasen och ökar med minskad spänning i felfasen. 

 

 

Figur 8.1.2. öppen delta koppling med resulterande fel med värdet 44.4 V. 
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Figur 8.1.3. visar spänningarna med angivna storlekar och riktningar på sekundärsidans y-koppling. 

 

 

Figur 8.1.3. Spänningstransformatorns y-kopplade sekundärsida. 

 

Figur 8.1.4. visar spänningarna i det öppna deltat vid ändring av avståndet till 1000 km. Felet har minskat 

till 1.5 V och spänningen i felfasen ökar. 

 

 

Figur 8.1.4. Avståndet mellan spänningstransformator och felet är 1000 km. 
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Figur 8.5. visar spänningarna i det öppna deltat vid 0 km avstånd. Mätningen sker alltså direkt på 

felstället. Felet ökar till 107,1 V och spänningen i felfasen är 0 V. 

 

Figur 8.1.5. Avståndet mellan spänningstransformator och felet är 0 km.  
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8.2 Resistansjordat, induktansjordat och impedansjordat system 

Figur 8.2.1. visar ett resistansjordat system. Här placeras en resistor mellan nollpunkt och jord samt att 

fältet för val av resistorvärde blir öppet och ett valfritt värde kan skrivas in. Felimpedansen, Rf, ändras 

till 2000 Ω. Omsättningen för öppna deltat ändras till 
115

3
. Felfasen får en liten spänning, 3.8 V5.6°. 

Fasspänningarna ökar och får en spänning nära huvudspänningsvärdet.  

 

Figur 8.2.1. Resistansjordat system 2000 Ω jordningsresistans. 

 

Figur 8.2.2. visar felet 109,3 V och spänningen i felfasen 1,9 V.   

 

Figur 8.2.2. öppna delta kopplingen för samma fall som i figur 8.2.1.  
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Figur 8.2.3. visar primärsidan för induktansjordat system. Mellan nollpunkt och jord placeras en induktor 

och fältet för denna blir ändringsbar medan fältet för resistorn låses och blir 0 Ω. En positiv förskjutning 

på nollpunkten erhålls medan felfasen får en negativ förskjutning, 33 V-58.3°. 

 

Figur 8.2.3. Induktansjordat system med 200 Ω jordningsinduktans. 

Figur 8.2.4. visar öppna deltat med omsättningen 
115

1
 . Felet blir 287,1 V-154,5°. Felet blir alltså större 

än 115 V. 

 

Figur 8.2.4. öppen delta koppling för samma fall som i figur 8.2.3 men med D = 
𝟏𝟏𝟓

𝟏
. 
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Figur 8.2.5. visar öppna deltat med omsättningen 
115

3
, då blir felet 95,7 V-154,5°.  

 

Figur 8.2.5. öppen delta koppling för samma fall som i figur 8.2.3 men med D = 
𝟏𝟏𝟓

𝟑
. 

 

Figur 8.2.6. visar primärsidan av impedansjordat system med resistor och induktor i serie. 

 

Figur 8.2.6. Primärsidan av impedansjordat system med 100 Ω resistor och 100 Ω induktor. 
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9 Slutsatser 

Teorin i arbetet och presentationen av teorin tog stor del av tiden. Majoriteten av litteratur utgår från 

beräkning av spänning på felstället och inte vid mätinstrumentet.  

För att underlätta förståelsen för läsaren har en andel illustrerande figurer ritats genom arbetet. De flesta 

figurer, de utan referens, har ritats i Visio. De flesta figurer inspirerades av litteratur men har ändrats och 

ritats om för att passa i det sammanhang som tagits upp och för att ha samma beteckningar som i texten.  

Det tog även tid att förstå och kunna använda verktyget Agilent VEE Pro. Det är ett brett verktyg med 

mycket funktioner och inställningar. På grund av brist på erfarenhet inom programmet gjordes en del 

moment i programmet mer avancerade än nödvändigt och gav därför programmet större storlek med fler 

boxar och kontaktpunkter (figurerna i avsnitt 7.2). Dock är funktionen densamma och spelar därför ingen 

roll i slutresultatet. 

9.1 Programmet 

De teoretiska principerna stämmer överens med programmets beteende. Det som testats för att bevisa 

programmets giltighet är att bland annat testa extremfall och vägen däremellan och se om 

storlekändringarna stämmer med teorin. Dock har inte felmarginalen för de beräknade värdena 

uppskattats på grund av tidsbrist. Detta ska dock göras senare genom jämförelse med 

spänningsändringarna från verkliga fall. 

 

Programmet har påvisat att principerna för att kunna visa händelseförloppet av spänningsändringarna 

visas tydligt. Det blir till exempel enkelt att visa varför en viss omsättning på det öppna deltat på 

spänningstransformatorns sekundärsida ska väljas. Felet kan antingen bli för stort eller för litet beroende 

på system och omsättning på spänningstransformator som råder. Detta kommer att underlätta för 

personal på systemavdelningen vid diskussion med bland annat kunder om val av 

spänningstransformatorns omsättning. 

9.2 Direktjordat system 

I direktjordade system testades det att ha 0 km i avstånd och 0 Ω på felimpedansen, se figur 8.5. I detta 

fall borde spänningen i felfasen vara i stort sätt 0 V medan felet borde vara ungefär lika stort som den 

borttappade fasen med motsatt riktning. De friska faserna behåller i stort sätt fasspänning. Detta erhölls 

i figur 8.1.5. 

I öppna deltakopplingen är omsättningen, 

𝑈𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟

√3
/

𝑈𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟_𝑦

√3
/ 

𝑈𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟_𝑜𝑑

1
 

 

När avståndet ändras till ett väldigt stort värde, 1000 km eller mer, blir felspänningen i felfasen ungefär 

115 V, se figur 8.1.4., och felet blir då väldigt litet i det öppna deltat. 

I icke extrema fall kan resultatet se ut som i figur 8.1.1. till figur 8.1.3. På grund av den induktiva 

reaktansen i transformatorn och ledningar fås en förskjutning i felfasen, vilket även det stämmer med 

teorin i avsnitt 3.3. 

I direktjordade system ses det tydligt från figur 8.1.5. att felet inte blir större än den spänning som tappats 

i felfasen eftersom de friska faserna inte heller ökar i storlek. 
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I direktjordade system ger ett ökat värde på Rf även ett ökat värde på spänningen i felfasen och på så sätt 

ett minskat fel.  

 

9.3 Resistansjordat, induktansjordat och impedansjordat system 

Figur 8.2.1. och figur 8.2.2. visar hur fasspänningarna nästan blir huvudspänningar vid ett nästan fullt 

utvecklat jordfel, alltså då nollpunkten nästan får fasspänning. I figur 8.2.3. är det tydligt att nollpunkten 

inte erhåller jordpotential till skillnad från det direktjordade systemet. 

En viktig del i det impedansjordade systemet är det mätta felet och valet av omsättning för det öppna 

deltat. Då spänningstransformator ska köpas är det väldigt viktigt att veta vilken omsättning denna ska 

ha. I resultat i figur 8.2.4. och figur 8.2.5. visas tydligt den stora skillnaden vid olika omsättningar på 

spänningstransformatorn. Den spänningstransformator med omsättningen 
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1
 får ett fel med större 

spänning än den spänning som tappats i felfasen. 

I det impedansjordade systemet som syns i figur 8.2.6. är inte resistor och induktor parallell kopplade. 

Utan det är en induktor och en resistor i serie. Denna önskades att vara med i programmet av företaget 

på grund av att det kan förekomma en resistans i serie vid induktansjordade system. 

 

9.4 Förbättringar och utvecklingsmöjligheter 

Vid högimpedansjordade system är kapacitansen i systemet inte försumbar. För att får noggrannare 

beräkningar måste dessa kapacitanser tas med. På grund av tidsbrist saknas dessa i programmet. Att 

inkludera kapacitansströmmarna som uppstår vid högimpedansjordade system är en möjlig utveckling 

av programmet. 

 

Genom att inkludera kapacitanserna i systemet kan även andra system tilläggas, t.ex. isolerade system 

och system jordade genom Petersen spole. För dessa systemjordningar spelar kapacitanserna i systemet 

en avgörande roll. 

 

Annan utvecklingsmöjlighet för programmet är att inkludera beräkningar för tvåfasiga och trefasiga 

jordfel. Då kan användaren även kunna välja vilka faser som är kortslutna till jord. 

 

På grund av tidsbrist fans ingen möjlighet att studera den procentuella felmarginalen som finns i 

programmets beräkningar. Genom noggrannare genomgång av programmets beräknade värden och 

uppskattning av felmarginalen samt utveckling av programmet som nämnts tidigare kan programmet 

användas för beräkning till reläskyddsinställningar. 
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga A 

 

Tabell från Alstom [12] för krafttransformator. Värdena som används vid start av programmet är de 

som är markerade med rött i tabellen. 

 

Tabell A. Transformatorvärden, Alstom [12]. 
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12.2 Bilaga B 

 

Tabell från ABB. Datat som valdes att användas vid start av programmet är de gulmarkerade i ”Single 

Line 132 kV” tabellen. 
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Tabell B. Ledningsvärden, ABB. 


