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Sammanfattning 
Dagens flygfarkoster innehåller avancerad elektronik som ställer högre 
krav på elförsörjningen när de står parkerad på mark. För att kunna 
testa elförsörjningen(GPU) behövs AC-laster som är mer varierbara än 
en enkel resistiv last. I denna rapport undersöks möjligheten att köpa 
eller konstruera sådana AC-laster. 

En marknadsundersökning genomfördes för att undersöka om det finns 
lösningar på marknaden idag. Det visade sig att det finns flera företag 
som erbjuder olika lösningar för detta, men att specifikationerna för 
dem är svåra att tolka och dessa lösningar är också väldigt dyra. 

En egen konstruktion togs även fram för att kunna använda en befintlig 
enkel resistiv last på ett smartare sätt. Genom att kontrollera lasten med 
halvledarreläer kan snabba återkommande förlopp simuleras. Kontrol-
len av reläerna kontrollerades med hjälp av en mikrokontroller, som på 
ett enkelt sätt kan uppdateras med nya program för att erhålla olika 
testcykler. 

 
 
Nyckelord: Komplex, AC last, 400Hz  
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Abstract 
Today's aircraft contain advanced electronics that place higher demands 
on power supply when parked on land. In order to test the power 
supply (GPU), AC loads are more varied than a single resistive load. 
This report examines the possibility of purchasing or constructing such 
AC loads. 

A market investigation was conducted to investigate whether there are 
solutions on the market today. It turned out that there are several com-
panies offering different solutions for this, but the specifications for 
them are difficult to interpret and these solutions are also very expen-
sive. 

An own design was also constructed to use an existing single resistive 
load in a smarter manner. By controlling the load with semiconductor 
relays, rapid progress can be simulated. The relays are controlled by a 
microcontroller, which can easily be updated with new programs to 
obtain different test cycles. 

Keywords: Complex, AC load, 400Hz 
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Terminologi 
AC Alternating Current, växelström. 

BJT Bipolar Junction Transistor, Bipolär transistor 

DC  Direct Current, likström. 

FACTS Flexible Alternating Current Transmission 
System, flexibelt AC överförings system. 

GPU Ground Power Unit, markkraftsförsörjning 

HVDC High Voltage Direct Current, Högspänd lik-
ström. 

Hz Hertz, händelse per sekund. 

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Tran-
sistor, fälteffektstransistor 

MOV Metal Oxide Varistor, metall oxid varistor. 

PLC Programmable Logic Controller, Programmer-
bart styrsystem. 

RMS Root Mean Square, kvadratisk medelvärde. 

SCR Silicon controlled rectifier, kisel kontrollerad 
likriktare 

THD Total Harmonic Distorision,  
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1 Inledning/Introduktion 
Den här rapporten behandlar problemen som uppstår med att kunna 
testa GPU till flygfarkoster med de nya komplexa laster som existerar 
idag.  

1.1 Företaget 
Saab AB är ett globalt företag som tillhandahåller världsledande lös-
ningar, service och produkter inom det millitära försvaret och civil 
säkerhet. Saab ligger i framkant med att tillgodose kundernas behov. 
Saab har nästan 15000 anställda och de viktigaste marknaderna är 
Europa, Syd Afrika, Australien och USA [1]. 

1.2 Bakgrund och problemmotivering 
Äldre flygfarkoster har resistiva och induktiva symetriska interna laster. 
Dessa laster är ej komplexa. Med dagens moderna flygfarkoster och 
datoriserade avioniksystem skapas en helt annan typ av komplexa 
laster. I dagsläget finns inga utrustningar för möjlighet att prova dessa 
typer av laster mot GPU. 
 

1.3 Syfte 
Det här projektets syfte är att undersöka vad det är för olika elkvalitets 
problem som uppstår med dagens moderna komplexa laster. Detta för 
att sedan kunna återskapa dessa och testa markkrafsförsörjningen för att 
veta att dessa klarar av att leverera spänning och ström enligt satta 
standarder och fortfarande hålla de krav som ställs på elkvaliten. 

1.4 Mål 
Det slutliga målet är att ta fram olika förslag på hur en testutrustning 
skulle kunna köpas in eller konstrueras. Denna testutrustning skall 
försöka återge de fenomen som de komplexa lasterna har. Det är även 
önskvärt att det verkligen skall gå att kontrollera att testutrustningen 
har lastat ner kraftförsörjningen på det sätt som de existerande lasterna 
gör. De specifika krav som finns på lasten är dessa: 

• 1 eller 3 fas 

• Huvudspänning: 200V 

• Frekvens: 400Hz 
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• Effekt: cirka 5kVA 

De specifika slutgiltiga målen blir därmed att: 

• Utvärdera olika existerande produkter på marknaden, för att se 
om dessa kan vara en lösning. 

• Designa och konstruera en lösning, vilket kan simulera snabba 
till och frånslag. 

1.5 Tidigare arbeten 
Det finns flera publikationer som visar på lösningar för att simulera en 
komplex AC-last. T.ex. visar Kazerani [2] på en lösning som är en 
högeffektiv kontrollerbar AC-last, som kan konfigureras som enfas eller 
trefas och konstrueras för olika effekter och vara modulbaserad för att 
vara enkel att serva och expandera. Ett annat förslag till en variabel last 
är Guimaraes, Kawahara, Annunziato och Gules[3], deras lösning är en 
enfas last som är variabel och har även egenskapen att kunna återföra 
energin som används vid test till nätet. 
 

1.6 Avgränsningar 
En helt komplett utrustning där alla olika elkvalité problem kan simule-
ras kommer ej att tas fram. En testlåda där vissa av problemen kan 
simuleras, kommer att försöka byggas. Men denna kommer endast att 
fungera tillsammans med konstlast som ett mellansteg mellan GPU och 
en befintlig last. Testlådan kommer därmed inte att fungera som en 
egen konstgjord last. 

1.7 Författarens bidrag 
De data kurvor som har analyserats har erhållits från personal på 
”SAAB Ground Support” och är därmed inte utförda av mig själv. 
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2 Teori 
För att förstå de problem som uppstår med de komplexa lasterna kom-
mer här ett antal av de olika elkvalité problemen att redovisas. Det är 
dessa elkvalité problem som gör att elförsörjningen inte kan garanteras 
hålla de standarder som finns. 

2.1 400 Hz 
Anledningen till att använda 400Hz i flygsystem istället för de vanliga 
50/60Hz i elnätet, är att när frekvensen ökas så kan lindningsvarven i 
tranformatorn minskas. Detta kan härledas ur tranformatorformeln 
(2.1). 

 𝑈𝑈 = √2 × 𝜋𝜋 × 𝑁𝑁 × 𝑓𝑓 × 𝜙𝜙                                  (2.1) 

Där U är spänningen, N är antal lindningsvarv, f är frekvensen och φ är 
magnetiska flödet. Detta innebär att komponenterna i flygplanet kan 
göras mindre, och eftersom det finns många laster i flygplanet såsom 
motororer, kompressorer etc. kan mycket plats och vikt sparas in [2]. 

2.2 Komplexa laster 
Vid olika typer av laster förekommer olika typer av effekt. När en enfas 
växelspänning läggs över resistiv last kommer en växelström som har 
samma fasförskjutning att flöda genom lasten och effekten som utveck-
las i resistorn kommer att vara av typen aktiv effekt. När istället en enfas 
växelspänning läggs över en last som är idealt induktiv(spole) eller 
kapacitiv(kondensator) kommer växelströmmen att vara före eller efter 
spänningen i fas. I sådana typer av laster utvecklas ingen aktiv effekt 
utan där är effekten reaktiv. Vid induktiva laster kommer strömmen att 
ligga efter spänningen och vid kapacitiv last ligger strömmen före 
spänningen. Den här effekten oscilleras mellan källorna som magnetiska 
fält hos induktorn och som elektriska fält i kondensatorn [3]. Denna 
effekt bidrar inte till något aktivt arbete utan ger bara ökad ström ge-
nom ledare och maskiner som leder till förluster och överdimensioner-
ing av kablar och transformatorer. En rent resistiv last kommer att 
förbruka en aktiv effekt denna är definierad för en enfaslast som ekvat-
ion 2.2 och för en trefaslast som 2.3. 

 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉 × 𝐼𝐼 × cos𝜑𝜑 2.2 

 𝑃𝑃 = √3 × 𝑉𝑉 × 𝐼𝐼 × cos𝜑𝜑 2.3 
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Där P är aktiv effekt(W), V spänningen över lasten, I är strömmen 
genom lasten och cos φ är fasvinkel mellan ström och spänning [3]. 

Likväl kommer en induktiv eller en kapacitiv last att förbruka eller ge en 
reaktiv effekt(var) denna är definierad som ekvation 2.4 för enfas och 
ekvation 2.5 för trefas. 

  𝑄𝑄 = 𝑉𝑉 × 𝐼𝐼 × sin𝜑𝜑 2.4 

 𝑄𝑄 = √3  × 𝑉𝑉 × 𝐼𝐼 × sin𝜑𝜑 2.5 

För en induktiv last kommer Q>0 och strömmen kommer att vara efter 
spänningen(lagging), för en kapacitiv last kommer Q<0 och strömmen 
kommer före spänningen(leading). 

Reaktiv effekt och aktiv effekt utgör tillsamman en kombinerad effekt 
som kallas skenbar effekt och är definierad enligt ekvation 2.6 

 𝑆𝑆 = �𝑃𝑃2 + 𝑄𝑄2 2.6 

Ett förhållande mellan dessa effekter kan tas ut och kallas för effektfak-
tor(power factor), enligt ekvation 2.7. Detta förhållande ger en indikat-
ion hur effektivt ett system är eftersom det bara är den aktiva effekten 
som gör ett faktiskt arbete. 

 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃
𝑆𝑆
 2.7 

Effekten som kallas komplex effekt är den skenbara effekten men där 
den aktiva effekten beskrivs som den reella och den reaktiva effekten är 
den imaginära effekten och definieras enligt ekvation 2.8. 

 𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 + 𝑗𝑗𝑄𝑄 = 𝑉𝑉𝐼𝐼∗ 2.8 

Detta blir bättre överskådligt i vad som kallas effekttriangel, se figur 1.  
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Figur 1. Effekttriangel 

2.3 Olinjära laster/övertoner 
Olinjära laster är laster som drar en ström som avviker från sinusformen 
under en period, detta ger upphov till övertoner. Se figur 2 för exempel 
på icke linjär ström, enfas på de två bilderna överst och trefas nederst. 

 

Figur 2. Icke linjära strömkurvor. Källa: [4] 
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När de olinjära lasterna kopplas på ett nät eller ett elaggregat kommer 
strömmen även att ge upphov till spänningsfall som i sin tur ger spän-
ningsövertoner [5]. Storleken på detta spänningsfall är beroende av 
impedansen i kretsen se figur 3. 

 

Figur 3. Schema över impedans vid icke linjär last. 

När det kommer till kraftförsörjning av flygplan så har även här ut-
vecklingen lett till mera kraftelektronik vilket ger mera övertoner. 
Eftersom dessa system har en grundfrekvens på 400Hz blir här överto-
nerna mycket högfrekventa. Eftersom reaktansen är en funktion av 
frekvens [4], kommer den induktiva reaktansen i 400Hz system öka 
betydligt mer och den kapacitiva reaktansen minska, än i system med 
lägre frekvens. Övertonerna kan ge upphov till en rad problem som t.ex. 
synkronisering, switchning, mätfel och även allvarligare fel som överbe-
lastning av kondensatorer, roterande maskiner och neutralledare som 
kan ge förkortad livstid. De höga frekvenserna kan även ge läckström-
mar mellan ledare och jord, vilket i sin tur bl.a. ger onödig utlösning av 
jordfelsbrytare [6].  

2.4 Transienter 
Det finns många olika definitioner på vad en transient är, det de har 
gemensamt är att det är en händelse med kort förlopp. Transienter delas 
också oftast in i två kategorier, dels impulsiva transienter och oscille-
rande transienter. Men denna indelning kan vara svår att göra eftersom 
transienter ofta är en blandning av de två sorterna [7]. Det finns flera 
orsaker till transienter, åska, från- och tillslag av induktiva och kapaci-
tiva laster etc. Här ges en förklaring till transienter som uppkommer vid 
tillslag av olika laster 

Impulsiva transienter är snabba toppar eller dalar i spänning eller ström 
och är mycket snabba förlopp. Transienterna kan erhålla toppvärde på 
så kort tid som 5ns. Impulsiva transienter kan bl.a. vara orsakade av 
snabba frånslag av induktiva laster [8]. I figur 4 kan det ses hur en 
positiv impulsiv transient ser ut. 
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Figur 4. Positiv impulsiv transient. Källa: [8] 

Åtgärder mot dessa transienter kan vara olika typer av överspännings-
skydd. Ett exempel är MOV(Metall Oxide varistor), som används för att 
begränsa transienter och andra överspänningar. 

Oscillerande transienter kan bero på in och urkoppling av induktiva och 
kapacitiva laster. Dessa transienter är snabba och avklingar oftast inom 
en periodtid. Beroende på vilken typ av last kan som kopplas kan olika 
fenomen uppstå, några olika är strömhack(current chopping), spän-
ningsförstorning och återtändning under kondensator urladdning etc. 
dessa förklaras i ”Signal Processing of Power Quality Disturban-
ces”källa [7]. I figur 5 ses ett exempel på en oscillerande transient vid 
inkoppling av en kondensatorbank. 

 

Figur 5. Oscillerande transient. Källa: [8] 

 

Åtgärder för att minska dessa oscillerande transienter kan vara att 
installera linjereaktorer eller drosslar, dessa sänker transienterna till 
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hanterbara nivåer [8]. Att göra inkopplingarna vid nollgenomgång är 
också en lösning för att minska amplituden av transienterna. 

2.5 Kommuteringhack(Notching) 
Kommuteringshack uppstår när två stycken faser kortsluts i en likrik-
tare, de två faserna kortsluts när strömmen kommuterar från en fas till 
den andra. Spänningen i de båda faserna är då lika stor och det blir 
därmed en kortvarig kortslutning. Resultatet av detta kommuterings-
hack blir en allvarlig spännings distorsion [7].  

2.6 Crest faktor 
Crest faktor(Cr) är ett mått på hur mycket toppen av en sinusvåg är 
distorterad. Den är definierad som en kvot mellan amplitud-
en(toppvärde) och RMS värdet på sinusvågen, se formel 2.9. 

 𝐶𝐶𝑟𝑟 = 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑈𝑈𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟

 (2.9) 

2.7 Kraftelektronik 
Behovet att kontrollera flödet av energi har alltid varit viktigt inom 
elkraftsområdet. Definitionen av kraftelektronik är enligt Power 
Electronics Handbook: ”Kraftelektronik involverar studien av elektroniska 
kretsar avsedda för att kontrollera den elektriska energin. Dessa kretsar hante-
rar effektflöden på nivåer mycket högre än vad de individuella komponenterna 
kan hantera” [9]. 

Vanliga applikationer inom kraftelektroniken är likriktare för att gå från 
AC till DC, eller växelriktare för att gå från DC till AC. Nya teknologier 
har gjort att behovet av kraftelektronik har växt, t.ex. har saker som 
HVDC länkar, FACTS och förnybar energi gjort att kraftelektronik 
behövs för att styra dessa höga effekter. En annan sida av kraftelektro-
niken har varit att göra mera kompakta komponenter, som behövs t.ex. 
behövs i mobiltelefoner, bärbara datorer etc.  

Utvecklingen av halvledare är den största drivande faktorn som gjort att 
stora framsteg inom kraftelektroniken har gjorts. De olika halvledarna 
kan delas in i tre kategorier, dessa är [10]: 

1. Dioder, blockerar eller leder ström beroende av kretsen. 

2. Tyristor, leder ström när en signal skickas till den men kan endast 
stängas av när strömmen igenom tyristorn är noll. 
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3. Kontrollerbara brytare(transistorer), kan leda eller och stängas av 
med hjälp av en signal. 

2.7.1 Dioder 
En diod är den enklaste formen av halvledare den har två terminaler där 
den ena kallas anod(sidan som leder) och den andra terminalen kallas 
katod(sidan som spärrar). Figur 6 för visar hur symbolen för diod. 

 

Figur 6. Diod Källa: [9] 

 
 

Figur 7. Diod karakteristik. Källa: [10] 

 

Om A sidan har en högre potential än K sidan kommer dioden att leda 
ström enligt If. Är det istället en högre spänning på K sidan kommer 
dioden att blockera strömmen i backriktning utom en viss läckström 
som oftast är försumbar. Figur 7 visar en diods karakteristik. Beroende 
till vilken applikation dioden skall användas finns olika sorter där 
egenskaper som framspänning, läckström och återhämtningstid är olika. 

 

2.7.2 Tyristorer 
Tyristorer eller SCR som den också kallas, är en halvledare som har tre 
stycken terminaler, en anod, katod och en gate. Med hjälp aven signal 
på gaten kan tyristorn börja leda ström i framriktningen. Signalen kan 
sedan tas bort och tyristorn kommer fortfarande att leda ström, fram 
tills att strömmen genom tyristorn mellan anod och katod blir noll eller 
nära noll. Symbolen för tyristorn kan ses i figur 8. Tyristorn används 
typiskt i höga effekts- sammanhang eftersom de är byggda för höga 
strömmar och höga spänningar(spänningar över 1kV och strömmar 
över 100 A är vanliga) [9].  
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Figur 8. Tyristor. Källa: [9] 

 

Figur 9. Tyristor karakteristik. Källa: [10] 

I figur 9 ses den typiska karakteristiken för en tyristor, som är väldigt 
lika den för dioden med skillnad att vid en puls på gaten ändras 
tyristorn från att vara spärrad i framriktning till att leda ström. 

2.7.3 TRIAC 
En speciell användning av tyristor är att bygga ihop två stycken och den 
kompletta modulen blir därmed dubbelriktad. En gate terminal på ena 
sidan gör att TRIAC kan slås på vid en lägre framspänning. Symbolen 
för en TRIAC kan ses i figur 10.  

 

Figur 10. TRIAC symbol. Källa: [9] 

 

 

Figur 11. Rygg mot rygg tyristorer. 
Källa: http://www.omron-ap.co.in/ 

En annan metod som används som liknar en TRIAC, är att använda två 
stycken tyristorer rygg mot rygg men med varsin gate. Fördelen med 
dessa är snabbare dv/dt egenskaper vid frånslag, även de termiska 
egenskaperna blir bättre eftersom ytan som tyristorerna täcker blir 
större.  En nackdel är att den blir dyrare eftersom mera kisel behövs 
[11]. Figur 11 visar hur denna konfiguration är uppbyggd. 
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2.7.4 IGBT 
IGBT står för ”Insulated bipolar transistor” och introducerades på 80-
talet [9]. Den är en blandning mellan en MOSFET och en BJT och har 
den gemensamma egenskapen att den kan både slås på och av. De 
egenskaper som kombineras är MOSFETens egenskaper i form av hög 
impedans gate vilket gör att den kan styras med en låg spänning. Den 
har BJT egenskaper genom att ha ett lågt framspänningsfall och förlus-
terna kan därmed minskas. Symbolen för IGBT ses i figur 12 och karak-
teristiken för IGBT ses i figur 13.  

 

Figur 12. IGBT symbol. Källa: [10]  

Figur 13. IGBT Kollektor karakteristik. 
Källa: [9] 

Att IGBT kombinerar dessa egenskaper har gjort den till en populär 
transistor att använda upp till 1 MW [9]. Den används ofta som switch-
ande komponent i inverterare som sedan ingår i frekvensreglerare och 
olika strömförsörjningskretsar. 

 

2.8 Standarder  
Inom flygindustrin finns olika standarder för att kontrollera att både 
flygsidan och elkraftsförsörjningen på marken håller sig inom visst satta 
egenskaper när det gäller elkvalite och nivåer för spänning, frekvens etc. 
Den standard som valdes att undersökas/följas heter ”ISO 6858.5(5th 
draft)(”Aircraft – Ground support electrical supplies – General require-
ments”), denna standard är ett en vidareutveckling av den nu gällande 
standarden ”ISO 6558-1982”. Denna nya standard är inte fastslagen men 
det var mer aktuellt att följa denna eftersom denna vidareutveckling av 
standarden kommer att ställa högre krav på kraftförsörjningen. 
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Några av de värden som finns med i standarden och som gäller vid 
stationärt läge kan ses i tabell 1 [12]. 

Tabell 1. ISO 6558.5 (5th draft) 

Gränsvärden vid flygplans-kontakt enligt ISO 6858.5(5th draft) 
Steady state förhållande 0 – nominell last Nominell last - Överlast 

Fasspänningar 
3-fas medel (Vrms) 112,0-120,5 110,0-120,5 
Individuell fas (Vrms) 109,5-122,0 106,0-122,0 
Obalans (Vrms) 4   
Fasförskjutning(grader) 117,5-122,5   

Spänningsmodulation 
Max amplitud (Vtopp) 3,5   

Spänningsvågform 
Crest factor 1,31 - 1,51   
Distorsionsfaktor (THD) 5 % av fundamentala spänningen   
Distorsionsfaktor per överton 4 % av fundamentala spänningen   
DC komponent (Vdc) (-0,1)-(+0,5)   

Frekvens 
Frekvens (Hz) 395-405   
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3 Metod 
Här presenteras den metod som projektet har använts sig av, hur pro-
jektet utfördes och vilken lösnings som valdes att gå vidare med. Här 
beskrivs också vilka mätningar som har analyserats och vilken litteratur 
som har använts för att ta fram en lösning på det givna problemet.  

3.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har utförts under projektets gång för att få en djupare 
förståelse över alla de ingående aspekterna av problemet med komplexa 
laster kopplade på en kraftförsörjning. Att hitta information om de olika 
fenomenen och problemen var relativt enkelt, svårare var det att hitta 
förslag på lösningar för att bygga en programmerbar komplex last. 
Majoriteten av de dokument som studerades inom detta ämne hämtades 
från Mittuniversitetets biblioteks tjänst Primo, men även enkla sökning-
ar på internet gjordes för att hitta datablad m.m. 

3.2 Identifiering av händelser i gjorda mätningar 
Analys av tidigare utförda mätningar gjordes, dessa var utförda med 
konstlast. Mätningar var begränsade till att endast visa olika spännings 
transienter som uppstod vid tillslag av stor last. På grund av att egna 
mätningar inte kunde utföras, blev det svårt att ställa upp teo-
rier/hypoteser vad det är som orsakar de störningar som gör att elver-
ken löser ut. Detta gjorde det även svårt att göra en bra bedömning av 
vilka elkvalité problem som orsakar störningar för kraftförsörjningen. 

Det som gick att utläsa av de tidigare mätningarna var att väldigt 
snabba transienter uppkommer vid tillslag av stor last(toppvärde cirka 
70 A). Dessa var av oscillerande karaktär och skedde under en halv 
periodtid. Se bilaga A för exempel på gjorda mätningar mellan GPU och 
last. 

3.3 Föreslå olika lösningar 
Olika lösningar för att kontrollera en AC-last undersöks. Detta för att 
hitta en lösning som med avseende på pris, tid och komplexitet gör det 
möjligt att komma fram till en teoretisk lösning.  

 



Förslag till en variabel AC-last 
Jimmy Lind 

Metod 
2017-07-17 

 

14 

3.4 Undersöka existerande lösningar på marknaden 
Färdiga kommersiella produkter undersöks för att se om dessa kan vara 
en tänkbar lösning. Dessa ställs upp i tabell för att se vilka olika egen-
skaper och konfigurationer dessa lösningar erbjuder. Denna undersök-
ning görs främst via att leta information på internet, även kontakt med 
företag som bygger dessa lösningar har gjorts, men när jag inte kan 
representera en potentiell kund var intresset från företagen väldigt lågt. 

3.5 Styra befintliga belastningar med kraftelektronik 
Färdiga statiska kontaktorer/reläer för att styra befintlig resestiv last. 
Reläerna kontrolleras med PLC eller någon mikrokontroller. Kompo-
nenter och ett provprogram tas fram för att simulera snabba tillslag och 
frånslag av last. Detta för att försämra elkvaliten och sedan kontrollera 
om den fortfarande håller standarden ISO8568.5. 
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4 Konstruktion/Genomförande 
Här följer en beskrivning hur en testlåda konstruerades för att simulera 
en upphackad last. Genomförandet av testerna beskrivs även. 

4.1 Uppkoppling av egen lösning 
Den egna lösningen är en enklare lösning med befintliga komponenter. 
Denna lösning kommer inte att kunna variera en komplex last men 
istället simulera många och snabba tillslag och frånslag av resistiv last. 
Kapacitiv och induktiv last kommer inte att kunna styras av denna 
lösning då det ej fanns tillgång till någon sådan last på plats. En vidare 
utredning måste även ske för att se hur denna lösning tål transienter 
som uppstår när kapacitiva och induktiva laster slås till och från. 

Test utförs med en GPU som är en frekvensomvandlare på 90kVA och 
en befintlig resistiv konstlast. Konstlasten kan regleras i fasta steg mel-
lan 0-70kW.  Frekvensomvandlaren är av typen statisk omformare, den 
använder därmed kraftelektronik (tyristorer/IGBT) för att omvandla 
230/400V, 50Hz till 115/200V, 400Hz. Hur frekvensomvandlaren är 
uppbyggd kan ses i figur 14.  

 

Figur 14. Basprincip för frekvensomvandlare. Källa: AXA2300 Manual 

4.2 Mätutrustning 
En nätanalysator av modell Dranetz HDPQ Xplorer 400 (se figur 15) 
användes för att undersöka vilka elkvalitets problem som introducera-
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des i systemet när lasterna slogs till och från. Detta instrument är ett av 
få som är kapabelt till att mäta på 400Hz. Inställningar för instrumentet 
kan ses i bilaga B. För att kontrollera att spänningen på fas A klipptes 
vid maxvärde användes oscilloskop av modell HIOKI 8833 Memory 
Hicorder. Oscilloskopet kopplades in mellan fas A och nolledare efter 
reläet. 

 

Figur 15. Dranetz HDPQ Xplorer 400. Källa: http://www.dranetz.com/product-
services/current-dranetz-products/dranetz-hdpq-xplorer-400/ 

 

4.3 Utförande av test 
Mätinstrumentet HDPQ kopplades in i provlådan på inkommande 
faser, därmed före reläerna. Ett test gjordes när reläerna var konstant 
till, detta för att få en mätning på hur elkvaliten ser ut vid konstant last. 
Ett antal testcykler genomfördes och mätinstrumentet som var inkopp-
lad vid provlådan registrerade automatisk de eventuella händelser som 
uppstod när reläerna slogs till och från med viss tidsfördröjning. Tabell 
2 visar dessa tider. Dessa analyserades senare för att se vad som skett 
med elkvaliten. 

Tabell 2. Tider lastcykler. 

Testprogram 
#: Antal cykler: 

Tid total 
cykel(s) 

Tid relä Hög 
(ms) 

Tid relä 
Låg(ms) Last (kW) 

1 5 30 1 2 5 
2 5 30 2 4 5 

 

http://www.dranetz.com/product-services/current-dranetz-products/dranetz-hdpq-xplorer-400/
http://www.dranetz.com/product-services/current-dranetz-products/dranetz-hdpq-xplorer-400/
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4.4 Analys av mätningar 
För att analysera de mätdata som HDPQ hade sparat användes pro-
grammet Dran-View 7. Det är en elkvalitets programvara som tillhan-
dahålls av Dranetz, och används för att visualisera och analysera en 
mängd olika data som registrerats. 

 

4.5 Konstruktion av testlåda 
En enkel konstruktion togs fram med hjälp av halvledarmoduler. Dessa 
är uppbyggda av tyristorer i ”rygg mot rygg”-konfiguration. Modulerna 
kan enkelt styras med enkla låga styrsignaler med DC eller AC spän-
ning. Valet av relä föll på ett ”GNR30DCR” från företaget Crydom, se 
tabell 3 för grunddata och se bilaga C för komplett datablad.  

Tabell 3. Halvledarrelä Crydom. 

Crydom GNR30DCR 

Nominell lastström 30 (Arms) 

Driftspänning (47-440Hz)  24-280 (Vrms) 

Kontrollspänning  4-32 VDC 

Max kontroll ström 19 mA 

Tillslagstid 0,1 ms 

 

Valet av detta relä grundades på att det var ett av få reläer som var 
specificerat för att klara 400Hz och att det lätt kunde kontrolleras med 
en låg spänning. Den var även byggd för att ge ett momentant tillslag, 
detta gör det möjligt att med god precision bestämma vart på sinuskur-
van som tillsaget av lasten skall göras. Att dess nominella lastström är 
på 30A gör det teoretisk möjligt att vid trefas last lasta ner aggregatet 
med cirka 10kVA, vilket är dubbel så mycket som var önskvärt. Att de 
var lätta att kontroller gjorde det möjligt att använda en mikrokontroll 
för att kontrollera påslag av reläet. Reläet är uppbyggt av tyristorer 
vilket betyder att de endast kan slås på vid önskat tillfälle, men bryter 
endast vid frånslag av styrsignalen och när sinusvågen når en nollge-
nomgång. 
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För att göra det enklare att slå på reläet vid ”fel” tillfälle, för att på så 
sätt skapa en värre transient eller spänningsdipp, konstruerades en 
enkel nollgenomgångsdetektor. Detektorns huvudkomponent är en 
optokopplare IL250 från Vishey. Denna optokopplare är konstruerad 
med två lysdioder som direkt kan kopplas mot en AC spänning och 
kommer därmed slå på transistorn i optokopplaren så länge som spän-
ningen inte är noll på AC sidan. När spänningen istället går genom 
nollgenomgången slutar transistorn att leda och en spänningspuls 
indikerar till en mikrokontroller att AC-spänningen har en nollgenom-
gång. Denna avläsning sker därmed alltid på en fas, och det blir den 
fasen som kommer att styra när alla tre faser slås till. Kontrollkretsen 
och komponenter kan ses i figur 16. Vid manövrering av brytaren i 
kretsen avbryts det testprogram som är laddat i mikrokontrollern, vid 
återkoppling av brytaren startar testprogrammet på nytt. 

 

Figur 16. Kontrollkrets. 

För att styra de tre halvledarreläerna användes en mikrokontroller av 
märket Arduino Uno. Här jämfördes flera olika alternativ b.la. Arduino, 
Raspberry Pi eller PLC från Siemens. Valet föll dock på Arduino p.g.a. 
att dess utgångar kan driva reläerna direkt utan något mellanled. Dessu-
tom var det enkelt att ungefärligt räkna ut och kontroller med vilka tider 
reläerna skall slås på med hjälp av Arduinon. Detta var svårare med 
t.ex. ett PLC där cykeltiderna beror mycket på hur stort programmet är 
och det var dessutom svårt att hitta exakta tider i databladen för PLC. 
Datablad för Arduino UNO kan ses i bilaga D.  

Ett enkelt program skrevs sedan för att Arduinon skulle kunna styra de 
befintliga reläerna. Programspråket för en Arduino är i grunden C/C++ 
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[13]. Ett exempel på ett program för en viss programcykel kan ses i 
bilaga E. Alla ingående komponenter kan ses i bilaga F.  

Kretsen sattes upp på labb bänk och kördes med lågspänning 12V och 
50Hz för att testa att kretsen fungerade som den var tänkt teoretisk. Se 
figur 17 för uppställning av provkrets.  

 

Figur 17. Provuppställning av halvledarerelä-lösning. 

Kretsen testades genom att koppla in oscilloskop för att se att påslag av 
reläet skedde vid önskad tid, när spänningen är på max eller minvärde. 
Först kontrollerades att signalen från nollgenomgångsdetektorn inträf-
fade vid rätt tidpunkt, detta kan ses i figur 18. Pulsen låg därmed rätt 
och i programmet ställdes tiden in till 5ms vilket är tiden från nollge-
nomgång tills sinusvågen antingen är vid sin max eller min, detta vid 
50Hz. En till mätning gjordes sedan för att se pulsen till reläet och att 
spänningen över lasten slogs på vid sinusvågens maxvärde, se figur 19. 

 

Figur 18. 5V puls vid nollgenomgång 50Hz. 
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Figur 19. Spänning över last 50Hz. 

Efter att dessa kontroller var gjorda kunde lådan kopplas ihop för att 
sedan göra skarpa tester. Den kompletta lådan kan ses i figur 20.  

 

Figur 20. Testlåda 

Den färdigkopplade lådan kopplades mellan den befintliga lasten och 
GPU. Kabeln som användes för att koppla ihop lasten mot lådan samt 
GPU mot lådan var en SXII 7X16+12x1. För att även här se att Arduinon 
får signal vid nollgenomgång kontrollerades spänningen på sekundär-
sidan och nollgenomgångssignalen. I figur 21 ses att nollgenomgångsde-
tektorn även fungerade vid 400Hz. Fördröjningen till reläerna ställdes 
här in till 1.875ms för att dessa skall slå till vid sinuskurvans toppvärde. 
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Figur 21. Signal vid nollgenomgång. 

 

4.5.1 Mätningar 
För att göra mätningar gjordes uppkopplingen av HDPQ på inkom-
mande faser från GPU. Elkvaliten kunde därmed registreras, se figur 22. 

 

Figur 22. Inkoppling av HDPQ. 
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5 Resultat 
Här presenteras de olika förslag för att simulera en AC last. 

5.1 Marknadsundersökning 
Flera olika lösningar på en elektronisk AC eller DC last finns tillgängliga 
på marknaden, men endast ett fåtal kan leverera en lösning som funge-
rar mot de krav på frekvens och komplex last som krävs. De företag som 
ansågs erbjuda bra lösningar valdes ut och deras produkter kan ses i 
tabell 4. För mera utförliga datablad se källor.  

Tabell 4. AC-laster. 

Företag 
HÖCHERL & HACKL 

GMBH 
California Instru-

ments NH Research, Inc Chroma 

Modell ZSAC5626 3091LD  9430-12-01 63804 

Effekt (VA) 5600 3000 12000 4500 

Spänning (V) 6-260 50-350 10-350 50-350 

Max ström per fas (A) 40 30 30 45 

Frekvens (Hz) 40-700 45-440 30-880 45-440 

Crest faktor - 1,4142 - 4,0 1,414 - 4,0 1,414 - 5,0 

Effektfaktor - 0-1 (lead or lag) 0-1 (lead or lag) 0-1(lead or lag) 

          

          

Kortslutnings läge -  Ja  - -  

3-fas konfiguration Ja(extra moduler) Ja(extra moduler) Ja Ja(extra moduler) 

Källor: [14] [15] [16] [17] 

Databladen för de elektroniskt programmerbara lasterna kan vara svåra 
att tolka då det i vissa fall påstås att de kan programmeras med en fri 
effektfaktor, för att sedan påstå att detta endast går att utföra vid en viss 
crestfaktor osv. En vidare undersökning av varje enskilt last är därför 
nödvändig. De här lösningarna är även kostsamma och har en typisk 
kostnad på flera tusen dollar per kVA(2008) [18].  

 

5.2 Styra befintliga belastningar med halvledarrelä 
I Figur 23 visas mätning som gjordes med HIOKI 8833 Memory Hicor-
der. 
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Figur 23. Tillslag vid nollgenomgång 400Hz X-axel=spänning(V) Y-axel=tid(µs). 

Här ses att den tänkta kretsen fungerar som det var planerat och att 
lasterna slås till när fas A är på maxvärde. Detta orsakar ej några transi-
enter, men spänningskurvan får hög distorsion och det går även att se 
att det förekommer kommuteringshack vid nollgenomgångarna. Detta 
kommer sig av att tyristorerna i halvledarreläet leder samtidigt under 
ett kort ögonblick.  

HDPQ registrerada en mängd olika mätdata där vissa av graferna 
valdes ut för att visa vilka problem med elkvaliten som uppkom vid 
snabba tillslag av last samt att de slogs till vid toppvärde av sinusvågen. 

Den första mätningen visar en grundmätning som gjordes för att se 
ström och spänningsövertoner vid konstant last. Här ses inga signifi-
kanta indikationer på störningar i elkvaliten, se figur 24. 
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Figur 24. Grundmätning 5kW. 

 

5.2.1 Testcykel 1 
När testcykel 1 kördes gjordes mätningar på strömkurva, DC-nivå och 
spänningsövertoner, se figur 25. Här kan utläsas att eftersom strömkur-
van blir osymmetrisk, den övre delen av perioden överensstämmer inte 
med den nedre. Detta leder till att jämna övertoner, speciellt 2a och 4 
överton är förhöjda. De jämna övertonerna inför då en viss DC-
spänning på AC-spänningen. Elkvaliten försämrades märkbart men 
inga av värdena var utanför standarden ISO5868.5. 
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Figur 25. Testcykel 1. 

5.2.2 Testcykel 2 
Vid testcykel 2(se figur 26) uppmättes även här förhöjda övertoner, 2-5 
överton är förhöjd. Här är även DC nivån påverkad och den går därmed 
utanför kraven i standarden ISO5668.5, (-0,1)-(+0,5)V. 

 

Figur 26. Testcykel 2. 
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5.2.3 Frekvens 
Data för hur GPU lyckades hålla frekvensen under hela tiden som 
HDPQ registrerade mätdata ses i figur 27. Här ses två markanta föränd-
ringar under provtiden, och dessa var när testcykel 2 kördes. Det var 
dock små förändringar i amplitud på dessa händelser och långt ifrån 
gränserna i ISO5668.5. 

 

Figur 27. Frekvensgraf. 
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6 Diskussion 
Den marknadsundersökning som gjordes visar på att det finns några 
företag med lösningar för en kontrollerbar AC-last. Dessa laster är mer 
eller mindre kontrollerbara och erbjuder olika lösningar med stor möj-
lighet att simulera komplexa laster. Men det är svårt att veta om dessa 
lösningar är användbara när det kommer till spänningar där 400Hz 
används. Det som framgick av databladen var att de klarar av denna 
frekvens men att noggrannheten i både inställningar och avläsning av 
data får en mindre precision. 

Kostnaden för AC-lasterna var också svåra att få en uppfattning om, 
kontakt försöktes tas med de företag som erbjöd lösningarna men de var 
inte intresserade av att delge detta då det framkom att detta bara var för 
en undersökning för ett exjobb. Om SAAB skulle finna dessa lösningar 
intressanta, får en vidare granskning visa vad dessa lösningar kostar att 
köpa in. Den enda indikation på vilket pris de har, var att dessa lösning-
ar kostar flera tusen dollar per kVA. 

Den egna lösningen med halvledarrelä visade sig vara en snabb och 
enkel lösning för att kunna kontrollera laster, resistiva och induktiva, 
med olika lastcykler. De många olika enkla mikrokontrollerna som finns 
idag erbjuder enkla lösningar för att kontrollera och styra elektronik. 
Detta gör det enkelt att styra större laster med kraftelektronik. I den 
lösningen som presenterades i denna rapport användes halvledarreläer 
som endast kan slås på(slås av vid låg signal och nollgenomgång), vilket 
innebar att de inte är fullt kontrollerbara. Men det var i första hand att 
slå på lasterna vid önskat tillfälle som var önskvärt med denna enkla 
lösning. Det visade sig att aggregatet klarade av dessa lastcykler, men 
att vissa problem med elkvaliten introducerades i systemet. Dessa var 
dock ej tillräckliga för att gå över de gränser som är satta i standard 
ISO5668.5 förutom DC nivån. Det ledde heller inte till att GPU kopplade 
från, men dessa var relativt korta prov och längre provtider kanske hade 
visat mer. Det märktes dock väl på GPUn genom ljudnivå att den fick 
arbeta betydligt hårdare när lasten slogs till och från snabbt.  

Om man använder denna lösning tillsammans med en induktiv last 
kommer denna att kunna ladda upp höga spänningar i de parasitkapa-
citanserna som finns i halvledarreläet. Crydom visar i sitt datablad att 
den högsta transienta spänningen som reläet klarar av är 1100V under 
1min. De hävdar även att reläet har överspänningsskydd men beskriver 
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ej hur det är implementerat i reläet. Vidare undersökning behövs där-
med om en induktiv last kopplas in. 

Att de transienter som syntes i de mätningar som SAAB utfört inte gick 
att återskapa, beror på att belastningen inte var lika hög som i mätning-
arna samt att det endast var rent resistiv last vilket inte ger de transien-
ter som uppkommer vid hög induktiv eller kapacitiv last. Problemet att 
bygga en testutrusning som skulle klara att återge sådana transienter 
skulle behöva vara väldigt överdimensionerad för att inte förstöras. I 
denna uppgift var det specificerat att provutrustningen endast skulle 
vara på cirka 5kVA, detta hade antagligen räckt om lasten varit kapaci-
tiv och gett större transienter. 

Denna lösning visar på en snabb och billig lösning om det redan finns 
befintliga passiva laster. De lösningar som t.ex. presenteras av Kazerani 
[2] eller av Guimaraes, Kawahara, Annunziato och Gules [3] är mera 
avancerade lösningar som både kostar mera pengar och skulle ta mera 
tid att konstruera. 

En tanke var från början att teoretisk framställa en krets byggd med 
halvledarteknik typ IGBT för att kunna simulera en last som skulle 
kunna ställas in med valfri effektfaktor. Denna krets skulle inte kon-
strueras men bara simuleras. Brist på tid och till viss del kunskap gjorde 
att detta inte hanns med. Men efter att läst flertal rapporter och de 
datablad på variabla AC-laster, verkar det som att det är en sådan 
lösning som bäst skulle lämpa sig för att erhålla en fullt variabel AC-
last. 

6.1 Samhälliga och etiska aspekter 
Den utrustning som undersöktes i detta exjobb riktade in sig på att hitta 
en lösning till flygplan specifikt, men den skulle även kunna användas 
för att testa olika produkter inom alla kategorier och områden. Produk-
ter som t.ex. säkringar, jordfelsbrytare och många andra produkter 
skulle kunna testas med hjälp av denna utrustning för att säkerställa att 
produkterna håller den säkerhet som behövs. Detta leder i sin tur till att 
personer och utrustning inte skadas, vilket är en stor vinst för samhället. 
De etiska aspekterna av detta arbete skulle av vissa kanske anses vara 
oetiska, pga. att detta arbete är utfört hos ett företag som riktar sig mot 
militär försvarsindustri. Men i slutändan handlar det om att skydda 
människor från fara genom att utrustningen kan testas innan, och ut-
rustningen skall endast användas för att försvara. Den här typen av 
lösning bidrar med säkerhet och skydd för de människor som hanterar 
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de produkter som testas, men även många andra delar av samhället t.ex. 
den privata flygplansindustrin har nytta av att säkerheten hålls hög. 
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7 Slutsats 
Att konstruera en konstgjord AC-last som kan simulera olika komplexa 
laster, transienter och andra elkvalité problem är en uppgift som visade 
sig vara intressant och utmanande. Det finns lösningar på marknaden 
idag, men dessa är komplicerade och dyra. Att försöka konstruera en 
enklare, billigare kontrollerbar AC last med en begränsad effekt gjordes 
i detta projekt och visade på att vissa problem med elkvaliten går att 
skapa med enkla medel. Den AC-last som byggdes visade sig fungera 
bra för att köra simuleringar med olika cykeltider, tillslagtider och 
snedlaster. För att konstruera en lösning där lasten kan justeras mellan 
kapacitiv eller induktiv, skulle det behövas en mer avancerad lösning än 
den lösning som konstruerades i detta projekt.  

Projektet gav ändå god insikt i problemet, och hur en vidareutveckling 
av lösningen skulle kunna konstrueras.  

 

7.1 Framtida arbete 
Att ta fram en totallösning som kan hantera både komplexa laster med 
olika lastcykler m.m. kan vara en framtida uppgift. Då skulle antagligen 
MOSFET/IGBT användas för att fullt kunna kontrollera tillslag och 
frånslag av last. 

Den enklare lösning som konstruerades i denna rapport kan vara till 
hjälp för att kontrollera att kraftförsörjningen kan hantera många 
snabba och återkommande tillslag. Testprogrammet/utrusningen skulle 
kunna utvecklas i många steg. T.ex. med display för att kunna växla 
mellan olika testprogram, nollgenomgångsdetektor för alla faser och 
många andra tillägg skulle kunna göras. 
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 Bilaga D: Datablad Arduino Uno 
Arduino Uno 

 

Summary: 
 

Microcontroller ATmega328 
Operating Voltage 5V 
Input Voltage (recommended) 7-12V 

 

Input Voltage (limits) 6-20V 
Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 
Analog Input Pins 6 
DC Current per I/O Pin 40 mA 
DC Current for 3.3V Pin 50 mA 
Flash Memory 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader 
SRAM 2 KB (ATmega328) 
EEPROM 1 KB (ATmega328) 
Clock Speed 16 MHz 

 
 
Memory: 
 

The ATmega328 has 32 KB (with 0.5 KB used for the bootloader). It 
also has 2 KB of SRAM and 1 KB of EEPROM (which can be read 
and written with the EEPROM library). 
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 Bilaga E: Arduino Program 
#define looptime 30000         //How many millis loop will be used 60 000=60sec 
#define looptime2 60000 
int switchstate = 0; 
int zeropulse = 0; 
unsigned long timer = 0; 
void setup() { 
   pinMode(4, OUTPUT);       //SSR 1 
   pinMode(5, OUTPUT);      //SSR 2 
   pinMode(6, OUTPUT);        //SSR 3 
   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  //Led on Arduino    
   pinMode(10, INPUT);        //START BUTTON 
   pinMode(10, INPUT_PULLUP); 
   pinMode(2, INPUT);         //ZERO CROSS DETECTOR 
   pinMode(2, INPUT_PULLUP);  //ZERO CROSS DETECTOR    
} 
void loop() { 
  zeropulse = digitalRead(2); 
  switchstate = digitalRead(10);   
  unsigned long timer2 = millis() - timer; 
    if (switchstate ==  HIGH)  { 
    if ((timer2 <= looptime) && (zeropulse == HIGH)) { 
    loop1 (); 
    }  
    if ((timer2 > looptime) && timer2 <= looptime2 && (zeropulse == HIGH)){ 
    loop2 (); 
   } 
   } 
      if (switchstate == LOW) { 
    timer = millis(); 
    digitalWrite(4, LOW); 
    digitalWrite(5, LOW); 
    digitalWrite(6, LOW);      
   } 
    else { 
         digitalWrite(4, LOW); 
         digitalWrite(5, LOW); 
         digitalWrite(6, LOW);  
    }    
   }                          
void loop1 () { 
    delayMicroseconds(1875);  //400Hz 
    //delayMicroseconds(5000);    //50Hz  
    digitalWrite(4, HIGH); 
    digitalWrite(5, HIGH); 
    digitalWrite(6, HIGH); 
    delay (1);               //ms 
    digitalWrite(4, LOW); 
    digitalWrite(5, LOW); 
    digitalWrite(6, LOW); 
    delay (2);               //ms    
} 
void loop2 () { 
    delayMicroseconds(1875);  //400Hz 
    //delayMicroseconds(5000);    //50Hz 
  
    digitalWrite(4, HIGH); 
    digitalWrite(5, HIGH); 
    digitalWrite(6, HIGH); 
    delay (10);               //ms 
    digitalWrite(4, LOW); 
    digitalWrite(5, LOW); 
    digitalWrite(6, LOW); 
    delay (20);               //ms 
     
} 
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