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Sammanfattning
I detta examensarbete utreds möjligheten att med hjälp av nya smarta
elmätare få en ökad inblick i elkvalitén i elnäten samt att ge nätägare
möjligheten att automatiskt eller via fjärrsignal koppla bort solcellsanläggningar i de fall de orsakar dålig elkvalité. Motiveringen till studien
har varit att en ökad utbyggnad av solcellsanläggningar med tillhörande
växelriktare och en trolig framtida ökning av snabbladdare och andra
olinjära laster i näten ökar utmaningen för elnätsföretag att klara gällande krav på elkvalité. Samtidigt har utvecklingen av elmätare gjort att
de idag har många funktioner som elnätsföretag kan dra nytta av på sätt
som tidigare inte varit möjligt. Studien inleddes med en litteraturstudie
där information om vad elmätare idag är kapabla till togs fram. Ett
praktiskt test genomfördes på en solcellsanläggning där en elmätare
installerades och konfigurerades att koppla bort solcellerna vid överspänning. Studien har visat att smarta elmätare bör kunna användas
som ett långsammare, sekundärt skydd som kopplar bort solceller i de
fall som växelriktarna brister i sina säkerhetsfunktioner. Elmätarna
kommer också kunna ge nätägare en mängd intressant information om
elkvalitén.
Nyckelord: Elkvalité, smarta nät, elmätare, solceller, reläskydd, växelriktare
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Abstract
In this thesis the possibility for smart meters to give utility companies an
increased knowledge about the power quality in the grid has been
investigated. During the investigation the possibility to use smart meters to automatically or by remote control disconnect solar power units
in case of poor power quality caused by the production units has also
been researched. The motivation to perform the study was that a future
increase in distributed generation, rapid chargers for electric vehicles
and other non-linear loads will make it harder for utility companies to
meet the demands concerning power quality. At the same time electricity meters has developed over time and are today capable of providing
grid operators with functions that has not been possible in the past. The
first part of the study focused on obtaining information about what
smart meters are capable of today through a literary study. A practical
test was conducted on a solar power unit where a smart meter was
installed and configured to automatically disconnect the solar power
unit in case of over voltage. The study has shown that smart meters
could be used as a slower, secondary protection that disconnects the
solar power units in cases where the solar inverters safety functions
fails. The smart meters will also be able to give grid operators a large
amount of information about the power quality in the grid.
Keywords: Power quality, smart grids, electricity meters, solar cells,
protective relays, inverters
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Förord
Detta examensarbete genomfördes under 10 veckor som ett avslut på
min treåriga utbildning till elkraftingenjör. Studien innefattar 15 Hp och
genomfördes på Sundsvall Elnät.
Jag vill rikta stort tack till min fru och övriga medlemmar i vår familj för
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Inledning
De stora klimathot som världen står inför har fått svenska politiker att
sätta upp som mål att Sverige ska minska sina transportbaserade utsläpp av växthusgaser med 70 % innan 2030 [1]. Mycket pekar på att
detta tillsammans med en ökad miljömedvetenhet hos konsumenter gör
att antalet elbilar kommer växa snabbt i Sverige [2]. Med ett ökande
användande av elbilar kan också det totala energibehovet samt effekttopparna i nätet att öka. Vare sig bilisterna laddar sina fordon hemma
över kvällen och natten eller om de använder så kallade snabbladdare
under dygnets alla timmar måste elnäten klara av de nya lastprofilerna.
Elnäten är oftast väl dimensionerade men tillräckligt stora och intermittenta laster kan påverka elnäten negativt och orsaka otillåtna spänningsvariationer, säkringar som bryter i kabelskåp och nätstationer,
frekvensvariationer m.m.
Utbyggnaden av elbilsflottan sker samtidigt som den småskaliga distribuerade elgenereringen ökar i elnäten, främst i form av solceller i kundanläggningar. Även denna utbyggnad gör att elnätsägarna måste vara
uppmärksamma på effektflöden, spänningsnivåer och dimensionering
av kablar, transformatorer och säkringar. I dagsläget innebär eventuella
spänningsvariationer eller svaga dimensioneringar att nätägaren kan
tvingas installera ny kostsam utrustning och orsaka avbrott för att
hantera problemen.
Utvecklingen mot så kallade smarta nät går också snabbt framåt. Smarta
nät syftar bland annat till att möjliggöra för nätägare att ta del av en
mängd ny information om elanvändningen i deras nät. Detta kan leda
till välinformerade beslut om underhållsåtgärder som kan utföras innan
kritiska fel inträffar, energieffektivisering och en allmän större kunskap
om elnäten. En tanke med smarta nät är också att kunden ska få en ökad
inblick i sin egen elanvändning och därefter kunna aktivt ta beslut som
positivt påverkar dennes energieffektivitet och elkostnader. Utvecklingen har bland annat gått mot smarta elmätare som ska ersätta dagens
hushållselmätare senast år 2025 [3]. De mätare som finns på marknaden
redan idag har möjlighet att mäta många av de parametrar som påverkas av intermittent produktion och konsumtion. Dessa mätvärden kan
sedan nätägare läsa av i sitt centralsystem. En del mätare har även
möjligheten att koppla i och ur laster ur nätet, antingen automatiskt eller
10
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via fjärrsignal från nätägarens centralsystem. Laststyrning för att hantera frekvensvariationer i stamnät är en beprövad metod och görs på
större laster på högspänningsnivå [4]. Frågan är om dessa smarta elmätare skulle kunna bistå nätägare med spänningsreglering i nätstationer
genom att kortvarigt koppla bort snabbladdare eller solcellsanläggningar vid för låga eller för höga spänningsnivåer. Sundsvall Elnät har som
intresse att utreda detta och ser det som ett mindre kostsamt alternativ
till annan spänningsreglerande utrustning.

1.1

Bakgrund
De växelriktare som installeras i solcellsanläggningar kan komma att
vara från olika tillverkare och av olika kvalité. Växelriktarna har dessutom enligt SS-EN 50438 krav att fungera som ett reläskydd där den
bryter bort anläggningen inom vissa tider vid exempelvis otillåtna
spänningsvariationer. Dessa reläskydd kräver periodiska kontroller men
frågan är om de kommer att genomföras och om utrustningen därför
kommer att uppfylla de säkerhetskrav som gäller under produktens
livstid. Sundsvall Elnät ser stora fördelar i möjligheten att ha en egen
driftövervakare med reläskyddsfunktion som de själva ser till att testa
kontinuerligt. Om detta är möjligt skulle driftövervakaren fungera som
ett skydd även om växelriktarens säkerhetsfunktioner brister. Driftövervakaren skulle dessutom larma till centralsystemet hos nätägaren
och göra denne varse om vart i nätet elkvalitérelaterade problem finns.

1.1.1

Elmätarens utveckling
Elmätare har genomgått en stor utveckling under de dryga 130 åren de
funnits. Den absolut vanligaste typen av elmätare i hushållen var förr i
tiden den induktiva elmätaren. Denna byggde på att via induktion få en
mekanisk skiva att rotera. Skivans antal snurrade varv angav energin
som gått genom mätaren och skivans rotationshastighet angav den
momentana effekten. Då skivan snurrade styrde den också ett räkneverk
mekaniskt vilket gjorde det möjligt för elnätspersonal att på plats avläsa
elmätare hos kunder.
År 2009 blev det otillåtet att preliminärdebitera kunder för deras elkonsumtion. Preliminärdebitering innebär att kunden faktureras utefter
deras förväntade elanvändning. Eventuella korrigeringar görs efter att
mätaren lästs av på plats. När detta inte längre var tillåtet installerades
digitala elmätare med möjlighet till fjärravläsning ute i näten. Detta
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gjorde att mätaravläsningar på plats inte längre utfördes och kunden
blev debiterad efter sin faktiska förbrukning.
Då dagens elmätare snart uppnått sin ekonomiska livslängd närmar sig
nästa stora utrullning av nya elmätare. Energimarknadsinspektionen
har fått i uppdrag att leverera ett antal funktionskrav på nästa generations smarta mätare till regeringen. De föreslår bland annat att mätarna
ska kunna för varje fas mäta ström, spänning samt aktiv och reaktiv
effekt. Både effektuttag samt inmatning ska kunna mätas. Syftet med
detta är att underlätta införandet av en större mängd lokal produktion i
elnäten. De nya mätarna ska också vara timavlästa och även ha möjligheten att ställa om till avläsning var 15’e minut. Detta ska ge kunder
större möjlighet att vara aktiva på elmarknaden och själva lättare kunna
påverka sin elkonsumtion. Nätägarna ska också ges möjligheten att
ändra inställningar i elmätaren på distans. Även spänningssättning och
frånkoppling ska kunna ske på distans [3].

1.2

Syfte
Syftet med studien är att undersöka om dagens elmätare har den tekniska möjligheten att fungera som en driftövervakare där de bistår med
spänningsreglering genom bortkoppling av last och produktion samt
övervakning och rapportering av elkvalitérelaterade händelser.
Studien syftar också till att förbereda Sundsvall Elnät på eventuella
framtidsscenarion som berör utbyggnaden av elbilsflottan och den
distribuerade genereringen.

1.3

Avgränsningar
Endast mätare som idag finns kommersiellt tillgängliga undersöks.
Studien fokuserar endast på mätare från tillverkare som Sundsvall Elnät
tidigare haft kontakt med. Detta då ett kontaktnät redan byggts upp
vilket underlättar kommunikationen under studien. Dessa tillverkare är
dessutom starkt etablerade på den svenska marknaden.
På grund av begränsning av tid riktas studien främst till att undersöka
spänningsvariationer och automatisk bortkoppling till följd av dessa.
Produktionsenheterna som studien fokuserat på har varit solcellsanläggningar med märkeffekter upp till 43.5 kilowatt (kW). Detta då det är
den högsta effekten som får installeras av mikroproducenter [5].
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De snabbladdare som undersöks avgränsas till max 50 kW. Motivationen till detta är att det är en vanlig storlek på snabbladdare inom
Sundsvalls elnät.
Begränsningarna av anläggningarnas storlek görs också med motiveringen att denna studie ska utreda möjligheten att användas tillsammans med de anläggningar som idag är vanligast inom Sundsvall Elnäts
koncessionsområde.
De nät som används i beräkningar tas alla från Sundsvall Elnäts koncessionsområde. Detta för att studien ska vara så relevant som möjligt
för just Sundsvall Elnät.

1.4

Detaljerad problemformulering
Studien har för avsikt att besvara följande frågor:


Kan smarta elmätare rent tekniskt klara av att fungera som driftövervakare där de reglerar spänningsnivåer genom att bryta bort
produktionsenheter och snabbladdare för elbilar?



Kan smarta elmätare klara de brytartider som gäller för reläskydd i växelriktare för solcellsanläggningar?
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2

Teori

2.1

Spänningsfall i gemensamma anslutningspunkter
I Sundsvall Elnäts distributionsnät används mellanspänningsnivån 11
kilovolt (kV) från mottagningsstation till nätstationerna där spänningen
sedan transformeras till 400 volt (V) huvudspänning. Från nätstationerna går ledningar och kablar ut till kabelskåp och från kabelskåpen de
servisledningar som matar spänning till fastigheter. Ledningar och
kablar mellan stationer, kabelskåp och fastigheter har alla en impedans
som beror på ledningsresistans och reaktans. Då ström passerar dessa
ledare ger de upphov till spänningsfall som gör att spänningen hos
kunden varierar. Detta spänningsfall beräknas med formeln:

∆𝑈 = 𝑅 ∗

𝑃
𝑄
+𝑋∗
𝑈
𝑈
(2.1)

Där ∆U är spänningsfallet; R är ledningsresistansen fram till punkten
där spänningsfallet eftersöks; P2 är uttagen effekt hos kund; X är ledningsreaktansen och Q2 är inmatad/uttagen reaktiv effekt hos kund [6].

Unominell

U1
Z1

KS

I1
PCC

I2

Kund 1

Z2

Z-last-1

I3

Kund 2

Z3

Z-last-2

figur 1: Illustration som visar på spänningsfall i Point of Common Coupling (PCC)

Ett problem med att ha en stor förbrukning på ett område är att dess
uttagna effekt även påverkar spänningen i anläggningar som är anslutna till samma anslutningspunkt, även kallad Point of Common
Coupling (PCC). I figur 1 ovan ses tydligt att om Kund 1 förbrukar mer
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effekt blir strömmen till kund 1 (I2) större vilket i sin tur gör att även den
totala strömmen fram till kabelskåpet (I1) blir större och därmed också
spänningsfallet (U1) över Z1. Z1 i figuren representerar ledare mellan
transformator och kabelskåp (KS). Då U1 ökar blir spänningsnivån i PCC
lägre och Kund 2 har därmed fått lägre spänning i sin anläggning utan
att I3 ökat i storlek.
I de fall då reaktiv effekt är okänd kan en antagen effektfaktor anges
som standardvärdet 0.8. Detta gör att ekvation X kan skrivas om på
formen:
∆𝑈 =

𝑃
(𝑅 + 0.75 ∗ 𝑋)
𝑈

(2.2)

I lågspänningskablar försummas ofta reaktansen. Vid grova uppskattningar kan därför Q och X försummas i ekvation X. Då fås:
∆𝑈 =

𝑃
(𝑅
𝑈

+ 𝑅å

)
(2.3)

I ovanstående beräkning tas hänsyn till resistansen i återledaren. I
trefasberäkningar antas symmetrisk belastning och därför ingen ström i
återledaren. I enfasberäkningar antas däremot ström i återledaren varpå
dess resistans tas med i formeln.

2.2

Spänningshöjningar till följd av distribuerad generering
De transformatorer som transformerar inkommande 130 kV från regionnätet till 11 kV på distributionsnätet har ofta automatiska lindningskopplare som gör att spänningen på nedsidan hålls konstant [7]. Därefter matas transformatorer i nätstationer ute i distributionsnätet med 11
kV där spänningen slutligen transformeras ner till 400 V. Dessa nätstationer befinner sig på olika avstånd från matande transformator och
kommer därför uppleva olika mycket spänningsfall till följd av impedansen i ledarna som går till transformatorerna. Detta löses oftast
med transformatorer med manuella omsättnings- eller lindningskopplare. Dessa transformatorer ger möjligheten att manuellt reglera transformatorns omsättningsförhållande till dess att önskad sekundärspänning uppnåtts. Detta görs oftast direkt vid installation av transformatorn. Regleringen går ofta endast att utföra i spänningslöst tillstånd så
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ett avbrott krävs för att genomföra omkopplingen efter att transformatorn tagits i drift [8].

figur 2: Skillnad i spänningsnivåer till följd av avstånd från matande transformator

I figur 2 visas hur högsta och lägsta spänningsnivå båda flyttas då
lindnings- eller omsättningskopplare används.
Sekundärspänningens reglering bestäms med hjälp av kända eller
förväntade lastnivåer. Då distribuerad generering ökar i näten minskar
också transporten av el genom de långa ledningarna som orsakar spänningsfallen. I och med att dessa spänningsfall blir mindre blir den
högsta spänningen högre. Speciellt märkbart blir detta vid låg last och
hög produktion och spänningen kan i värsta fall bli högre än överspänningsgränsen.
Vid beräkning av relativ spänningshöjning till följd av installering av
distribuerad generering används formeln:
∆𝑈 𝑅 ∗ 𝑃
=
𝑈
𝑈

(2.4)

Där U är den nominella spänningen; R är resistansen fram till generatorn; Pgen är den aktiva effekt generatorn levererar [7].
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Spänningsövertoner
Den spänning som levereras till kunder är idealt sett en perfekt sinusvåg. Se figur 3. Om en linjär last ansluts till en spänningskälla med
perfekt sinusformad spänning kommer även strömmens vågform att
vara helt sinusformad.
U

0

figur 3: En ideal sinusformad spänningskurva utan distorsion

t

Idag är det vanligt med olinjära laster. D.v.s. laster vars strömuttag inte
är sinusformade. Detta gör att strömmens vågform kan se ut på väldigt
många olika sätt. Se figur 4 för ett exempel på en vågform som innehåller distorsion.

0

figur 4: En vågform med distorsion orsakad av olinjär last

t

Ett matematiskt sätt att beskriva en godtycklig periodisk kurva är med
en Fourieranalys. Med en sådan representeras den brusiga vågformen
av en oändlig serie sinusformade vågor av olika frekvens och amplitud
17

Användning av smarta mätare
som driftövervakare i
lågspänningsnät
Erik Runa

Teori
2018-06-21

som tillsammans bildar den brusiga vågformen. Grundfrekvensen för
signalen är den dominerande vågformen och de följande vågornas
frekvenser är alla multiplar av grundfrekvensen.
Total Harmonic Distortion, THD, är det värde som anger hur stor del av
en signal som är övertoner. THD värdet tas fram med formeln:

𝑇𝐻𝐷 =

𝑋

+ 𝑋 + ⋯𝑋
𝑋

(2.5)

Där THD är övertonshalten. Denna multipliceras med 100 för att visas i
procent; X2e, X3e och Xne är effektivvärdet av övertoner upp till tonen med
ordning n; X1e är effektivvärdet av grundtonen [6].
Problemet med övertoner i strömmar är att de kan orsaka övertoner i
spänningen. Detta genom att spänningsfallen blir olinjära. I och med att
spänningsfall påverkar alla anslutningar i PCC kan en kund med en last
vars strömuttag innehåller mycket övertoner skapa spänningsövertoner
för andra anslutna kunder i samma gemensamma anslutningspunkt.

2.4

Gränsvärden

2.4.1

Variationer i spänning
Svensk Standard anger att vid mätning av varje 10 minuters-medelvärde
av spänningens effektivvärde ska 95 % av mätningarna vara inom
nominell spänning +- 10 % under en veckas tid. Varje av dessa mätningar måste dock vara inom nominell spänning +10% / -15 %. Nominell
spänning innebär i Sverige 230 V mellan fasledare och nolledare. Dessa
gränsvärden gäller då i den punkt där nätägaren ansluter kund till
elnätet [9].
Vid anslutning av produktion till lågspänningsnätet finns rekommenderade värden som nätägare kan förhålla sig till vid dimensioneringsfasen.
Den spänningsändring som sker i kabelskåpet närmast kunden som vill
ansluta produktion bör inte överstiga 3 %. Efter kabelskåpet sker sedan
ytterligare spänningsfall i servisledningen som ansluter kunden till
nätet. Svensk Energi rekommenderar att spänningen inte ändras med
mer än 5 % i anslutningspunkten. De avser då spänningsändringar som
sker vid in och urkoppling av produktionskällans märkeffekt. De långsamma spänningsvariationerna, d.v.s. ändringarna i spänningsmaxi18
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mum och spänningsminimum som händer vid t.ex. låg last och hög
produktion eller hög last och låg produktion, bör inte överstiga +/- 8 %.
2.4.2

Kortvariga spänningsändringar
Kortvariga spänningssänkningar och höjningar får förekomma i viss
utsträckning. När det gäller höjningar får det inte förekomma värden på
spänningen som syns i område C i tabellen i figur 5. Värden som syns i
område B måste åtgärdas av nätägaren om åtgärderna som krävs är
rimliga i jämförelse med de olägenheter kunden upplever på grund av
spänningshöjningarna [10].

C
B
A
figur 5: Gränsvärden med avseende på spänningens storlek och varaktighet [10]

För kortvariga spänningssänkningar gäller de värden och tider som
anges i tabellen i figur 6.

A

B
C

figur 6: Gränsvärden för spänningssänkningar med avseende på storlek och
varaktighet [10]

2.4.3

Övertoner
När det gäller övertoner på matningsspänningen görs också mätningar
av 10 minuters-medelvärdet av övertoner upp till den 25’e ordningen.
Under en veckas tid ska 95 % av dessa mätvärden befinna sig under de
värden som listas i tabell 1: Tabell nedan [9].
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tabell 1: Tabell som visar gränsvärden för övertoner i % av märkspänning [9]

Under dessa mätningar ska dessutom THD-värdet, alltså den totala
övertonshalten, inte överstiga 8 %.

2.5

Nätägarens rätt att bryta
Svensk Energi har tillsammans med konsumentverket arbetat fram
allmänna avtalsvillkor för vad som gäller vid anslutning av produktion
och konsumtionsenheter till elnäten i Sverige. I det dokumentet skildras
nätägarens rättigheter och skyldigheter gentemot anslutna kunder. I
punkt 2.6 beskrivs nätägarens rätt att avbryta överföring av el till kunder om det är av elsäkerhetsskäl eller för att säkerställa god drift och
leveranssäkerhet [11]. Denna rätt gäller också näringsverksamheter och
produktionsanläggningar anslutna till nätet [12] [13].

2.6

Installation av produktionsanläggningar
Då nätägaren har ansvar att leverera el av god kvalité ställs det också
krav på den som vill ansluta utrustning som kan försämra kvalitén i
nätet.

2.6.1

Skydd mot obalans
Det svenska elnätet är av trefas-karaktär. Förutsättningarna för ett
välfungerande trefassystem bygger på att det råder balans i de tre
faserna. Tre spänningar med samma amplitud men med en 120° fasförskjutning från varandra eftersträvas. I ett perfekt trefassystem med
exakt lika stora laster på vardera faser innebär detta också att de strömmar som flyter i de tre fasledarna är lika i amplitud men förskjutna 120°
från varandra. Fördelen med detta är att strömmarna, på grund av
fasförskjutningen, släcker ut varandra i den för de tre faserna gemen-
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samma återledaren [14]. Fenomenet med addition av fasförskjutna,
symmetriska vågformer kan representeras matematiskt.
𝑖1 = 𝐼sin(𝜔𝑡)
𝑖2 = 𝐼 sin(𝜔𝑡 − 120°)
𝑖3 = 𝐼 sin(𝜔𝑡 − 240°)
𝑖1 + 𝑖2 + 𝑖3 = 0
Där i1, i2 och i3 är de momentana värdena på de periodiska växelströmmarna i de tre faserna vid tiden t [A]; 𝐼 är strömmarnas toppvärde
[A]; 𝜔 är strömmens vinkelfrekvens [rad/s]; t är tiden [s]
Problem uppstår då obalans råder mellan faserna. Vid installation av en
stor andel enfaslaster eller enfasproduktionsenheter i elnäten gör dessa
att lastnivån på de olika faserna är olika och att det därmed går större
strömmar i nolledare och i distributionstransformatorernas jordade
nollpunkter.
Svensk Energi rekommenderar därför starkt att de produktionsanläggningar som ansluts till nätet ansluts med trefasutrustning [5].
2.6.2

Reläskyddsfunktion
För att både skydda produktionsanläggningens komponenter samt för
att se till att genereringen inte orsakar otillåtna spänningsvariationer ska
anläggningen utrustas med reläskyddsutrustning. Denna ska koppla
bort anläggningen vid oacceptabla värden på över- och underspänningar samt över- och underfrekvens. Enligt SS-EN 50438 ska värdena i
tabell 2 användas för produktionsanläggningar med en märkström upp
till 16 A [15]. Värdena rekommenderas dock att användas även för
anläggningar med upp till och med 63 A märkström [5].
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tabell 2: Reläskyddsinställningar i distribuerade produktionsanläggningar [15]

Parameter

Funktionstid [s]

Funktionsnivå

Överspänning Steg 2

60

230 V + 11 % = 255,3 V

Överspänning Steg 1

0,2

230 V + 15 % = 264,5 V

Underspänning

0,2

230 V – 15 % = 195,5 V

Överfrekvens

0,5

51 Hz

Underfrekvens

0,5

47 Hz

Skydd mot ödrift

0,15

Växelriktaren ska också tillämpa automatisk återinkoppling då spänningsnivåer och frekvensnivåer åter igen befinner sig inom godkända
värden. Om nätägaren inte specificerat dessa värden ska nedanstående
standardvärden följas.


Frekvensvärde: 47,5 ≤ f ≤ 50,05 Hz



Spänningsvärde: 0,85 Un ≤ U ≤ 1,10 Un

Frekvens och spänning ska befinna sig inom dessa gränser i minst 60
sekunder. Generering av effekt får inte ske momentant efter återinkoppling utan effekten ökar gradvis. Även här gäller en standard om inte
nätägaren har specificerat annat. Standarden säger att effekten ska öka
med 10 % av nominell effekt per minut [15].
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Metod

3.1

Litteraturstudie

Metod
2018-06-21

Studien inleds med möten med handledare från Sundsvall Elnäts driftavdelning samt med en teknisk konsult som fungerar som teknisk
handledare för examensarbetet. Detta har följts av en litteraturstudie där
fokus har legat på vilka krav som finns på nätägare sett till spänningsvariationer, övertonshalter m.m. Utifrån denna information har önskade
funktioner hos elmätare tagits fram. Leverantörer av elmätare har kontaktats och fått en lista på funktionskrav och frågan om deras mätare
klarar av kraven på listan. De mätare som fanns på Sundsvall Elnäts
lager undersöktes också med avseende på funktionskraven.

3.2

Praktiska tester
För att praktiskt testa möjligheten att använda mätare som driftövervakare bestämde handledaren på Sundsvall Elnät att vi kunde använda
Sundsvall Elnäts egen solcellsanläggning som testanläggning. Anläggningen ligger nära till hands och är av lämplig storlek för ändamålet.
Litteraturstudien ledde till slut fram till att en mätare valdes ut från
Sundsvall Elnäts lager för att användas som laborationsmätare.
Under de praktiska testerna saknades utrustning för att mäta tidsförloppet för brytningen. Mätaren som användes antogs heller inte vara
snabb nog för att uppfylla tiderna i tabell 2 utan användes endast för att
praktiskt bevisa att bortkoppling av solceller automatiskt kan genomföras till följd av inställda gränsvärden på nätspänningen.

3.3

Beräkningar/simuleringar
Med syfte att undersöka om det kan vara teoretiskt rimligt att använda
driftövervakare för spänningsreglering skapades två stycken beräkningsexempel. Dessa exempel bygger på verkliga situationer i Sundsvall
Elnäts koncessionsområde. Detta för att få rimliga, verklighetsanknutna
fall att dra slutsatser från. I beräkningsfall 1 valdes ett lågspänningsnät i
landsbygd där en 43.5 kW solcellsanläggning installerats. Detta nät
valdes med motiveringen att det är en sällsynt situation i Sundsvalls
elnät där man installerat största möjliga mikroproduktionsanläggning i
en svagare del av nätet. Information om maximal och minimal förbrukning hämtades från Trimble NIS.
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Spänningsändringar till följd av utplacerade produktionsenheter beräknades enligt Svensk Energis tillvägagångssätt i ”Anslutning av mikroproduktionsanläggningar till konsumtionsanläggningar – MIKRO” [5].
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Utförande

4.1

Praktiska tester

Utförande
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Figur 7: Principskiss för mätsystemet som installerades [Delar av figuren är hämtade
från www.dreamstime.com]

Trefasmätaren som valdes för studien var en Addax NP635.64D4E1RLUI. Inkoppling av mätaren gjordes enligt kopplingsschemat i
figur 8. Mätaren som används som driftövervakare kopplades inte på
servisledningen till byggnaden som solcellerna installerats på utan
endast på matarkablarna från växelriktarna. På detta vis kopplas inte
byggnaden bort vid överskridande av spänningsgränser.

figur 8: Schematisk bild över hur elmätaren kopplas till nätet

Då växelriktarna som användes i det praktiska testet var två stycken
enfas-växelriktare kopplades endast L1 och L2 in i mätaren. Se figur 9
för den faktiska inkopplingen av systemet.
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figur 9: De två växelriktarna och elmätaren de kopplades till [Foto: Patrik Våglöf]

För att konfigurera mätaren anslöts mätaren till en dator via ett optiskt
öga. Se figur 10.

figur 10: Koppling mellan mätare och dator via optiskt öga [Foto: Patrik Våglöf]
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Mätaren kopplar då upp sig mot programmet DRouter 5.4 där konfigurering sker enligt önskemål. I programmet kan också realtidsvärden
hämtade från mätaren visas. Se figur 11.

figur 11: Realtidsvärden från mätaren i DRouter 5.4

I konfigureringen ställdes mätaren in att bryta på under och överspänningar på 206 respektive 235 V. Se figur 12. Underspänningar var inte
relevanta i de praktiska testerna då de nivåerna inte skulle uppnås
naturligt. Överspänningsgränsen sänktes tills det att brytaren öppnade.

figur 12: Konfigureringsfönstret i DRouter 5.4

Brytaren bröt då helt enligt önskemål bort produktionsenheterna.
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4.2

Beräkningar och simuleringar

4.2.1

Fall 1: 43.5 kW solcellsanläggning i landsbygdsnät

figur 13: Enlinjeschema över utgångar från station 7029 Stornäsvägen

Spänningsvariationer vid G1
En spänningsfallsberäkning görs där kunden vid G1’s lägsta samt
högsta effektuttag används för att se hur spänningarna fluktuerar vid
G1. Information om högsta samt lägsta effektuttag hos kund hämtas
från Trimble. I beräkningen försummas kabelns induktiva bidrag till
spänningsfallet som ofta görs i beräkningar i lågspänningsnät [6].
Fasspänning används i beräkningar och huvudmärkspänning anges i
transformator som 420 V. Detta ger en nominell fasspänning, Un, på ca
242 V. Spänningsfallet tas fram per fas och därmed tas resistansen i
återledare med i den totala resistansen.
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tabell 3: Ledningsinformation fram till G1

Kabeltyp

Längd
[m]

Resistivitet Resistivitet Resistans
i fasledare i återledare
i fasle[Ohm/km] [Ohm/km]
dare
[Ohm]

N1xV
AS_4x50

81,4

0,641 [16]

0,641

0,052

0,052

Alus_4x50

165,9

0,641 [17]

0,641

0,106

0,106

AKKJ_3x50
+ 15

94,2

0,641 [18]

1,2

0,060

0,113

0,218

0,271

Totalt, R:

Resistans
i återledare
[Ohm]

Transformatorns kortslutningsimpedans tas fram från de data som
anges i Trimble och används i ekvation 4.6 nedan.
𝑍 =𝑧 ∗

𝑈
𝑆

(4.6)

Där 𝑍 är kortslutningsimpedansen [Ohm]; 𝑧 är kortslutningsimpedansen i per unit [%]; 𝑈 är huvudspänningen på transformatorns sekundärlindning [V] och 𝑆 är transformatorns märkeffekt [VA] [6].
𝑍 = 0,0391 ∗

420
= 0,0689
100000

Ekvation 2.3 används med följande data:
𝑃
∆𝑈

= 𝑍 +𝑅

∗ 3
𝑈

𝑃
+ 𝑅å

∗

𝑃
∆𝑈

=𝑍 +𝑅

∗ 3
𝑈
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Pmin är ca 7600 W enligt uppgifter från Trimble och Pmax är ca 29500 W.
7600
7600
3
= (0,0689 + 0,218) ∗
+ 0,271 ∗ 3 = 5,84 𝑉
242
242

∆𝑈

∆𝑈

29500
29500
= 0,0689 + 0,218 ∗ 3 + 0,271 ∗ 3 = 22,67 𝑉
242
242

tabell 4: Högsta och lägsta spänning vid anslutningspunkt för G1 då G1 inte
producerar någon aktiv effekt

𝑈

= 𝑈 − ∆𝑈

𝑈

236,1 V

= 𝑈 − ∆𝑈
219,33 V

För att beräkna spänningshöjningen som sker till följd av produktionen
från G1 används ekvation 2.2 där resistans i återledare exkluderas från
ekvationen. Transformatorns kortslutningsimpedans samt ledningarnas
fasresistanser används samt solcellsanläggningens märkeffekt och
nätspänningen i generatorns anslutningspunkt. Denna nätspänning
väljs då till Umax från tabell 4 för att se hur stor spänningsökningen blir
då spänningen redan är som högst. I ekvation 2.2 är det huvudspänningar som avses så Umax multipliceras först med faktorn √3.
Ledningen fram till anslutningspunkt vid G1 i figur 13 består av:
tabell 5: Ledningsinformation fram till anslutningspunkt 1 i figur 9

Kabeltyp

Längd [m]

Resistivitet
[Ohm/km]

Resistans
[Ohm]

N1xV AS_4x50

81,4

0,641 [16]

0,052

Alus_4x50

165,9

0,641 [17]

0,106

AKKJ_3x50 + 15

94,2

0,641 [18]

0,060

Totalt, Zl1:

0,218

Den totala impedansen fram till anslutningspunkten för G1 är då:
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= 𝑍 + 𝑍 = 0,218 + 0,0689 = 0,2869 𝑂ℎ𝑚

Spänningsändring i anslutningspunkt vid G1 vid lägsta last blir:
∆𝑈 =

𝑍

∗𝑃
𝑈

∗ 100 =

0,2869 ∗ 43500

∗ 100 = 7,4%

236,1 ∗ √3

tabell 6: Spänningsnivåer vid G1 i de två extremfallen

Fall:

Maximal lastnivå,
ingen produktion från
G1

Minsta lastnivå,
högsta möjliga
produktion från G1

Spänning vid anslutningspunkt för G1:

219,33 V

253,6 V

figur 14: Illustration över de spänningsnivåer som kund vid G1 befinner sig inom

Spänningsändring i transformatorns LSP-central som är närmaste PCC
beräknas genom att exkludera ledningsimpedansen Zl1 och enbart
använda transformatorns kortslutningsimpedans. Ingen hänsyn tas till
spänningsfall i transformatorn till följd av andra kunders laster då de
spänningsfallen antas bli så pass låga.
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𝑍 ∗𝑃
0,0689 ∗ 43500
∗ 100 =
∗ 100 = 1,69%
𝑈
420

Om fler kunder vill ansluta mikroproduktion till samma lågspänningsnät blir det spänningsökningen i just transformatorn som blir intressant
då det är den punkten som är närmaste gemensamma anslutningspunkt
för G1. G1 orsakade 1.69 % spänningsökning i transformatorns LSPcentral enligt beräkningarna ovan. Svensk Energi rekommenderar en
maximal ökning i gemensamma anslutningspunkter på 3 %. Mängden
förnybar produktion som kan anslutas innan den gränsen är nådd
räknas ut nedan:
3 % − 1,69 % = 1,31 %
1,31 % spänningshöjning finns kvar som marginal.
Ekvation 2.4 skrivs om för att lösa ut Pn utifrån en given procentuell
spänningsökning.
∆𝑈
1,31
∗ 𝑈𝑛
∗ 420
100
𝑃 =
= 100
= 33539 𝑊
𝑍
0,0689
För att följa Svensk Energis rekommendationer skulle denna anläggning
dock inte få orsaka mer än 3 % spänningsvariationer i det kabelskåp
som det ansluts till. Resistansen fram till de kabelskåp som finns i nätet
är:
tabell 7: Ledningsinformation till de två kabelskåpen som finns i lågspänningsnätet

Kabelskåp # Kabeltyp

Längd [m]

Resistivitet
[Ohm/km]

Resistans
[Ohm]

1: 28DC6921 N1xV
AS_4x95

298,7

0,322 [16]

Rks1 = 0,096

2: 28CD2159 N1xV
AS_4x150

249

0,206

Rks2 = 0,051

När spänningshöjningar i kabelskåpen beräknas tas ingen hänsyn till
spänningsfall till följd av olika lastnivåer. Detta då det normalt sett inte
görs samt att spänningsfallen blir så pass låga att de kan anses vara
försumbara.
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I kabelskåp #1 finns, utan att överskrida 3 % spänningsökning, följande
anslutningskapacitet:
∆𝑈
3
∗𝑈
∗ 420
100
100
𝑃 =
=
= 32092 𝑊
𝑍 +𝑅
0,0689 + 0,096
I kabelskåp #2:
∆𝑈
3
∗𝑈
∗ 420
100
100
𝑃 =
=
= 44136 𝑊
𝑍 +𝑅
0,0689 + 0,051
Överstigs 33539 W kommer dock spänningsökningarna i transformatorn
enligt beräkningarna ovan överstiga 3 %.
4.2.2

Fall 2: 50 kW snabbladdare I stadsnät
I Birsta utanför Sundsvall är en snabbladdare installerad med en toppeffekt på 50 kW.

figur 15: Enlinjeschema för snabbladdarstation i Birsta
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För att beräkna spänningsfallet vid användning av snabbladdaren
används ekvation 2.2.
tabell 8: Ledningsinformation fram till snabbladdarstationen

Kabeltyp

Längd
[m]

Resistivitet Induktans Reaktans
[Ohm/km] [mH/km]
[Ohm]

N1xV
AS_4x240

123,8

0,125

0,13

X1 = 0,005

R1 = 0,015

AXQJ_4x240

56,9

0,125

0,13 [19]

X2 =
0,0023

R2 = 0,007

Xledning =
0,0073

Rledning =
0,022

Totalt:

Resistans
[Ohm]

Induktansvärdet per kilometer för AXQJ_4x240-kabeln hämtas från
datablad och värdet antas gälla för andra ledare av samma typ och area.
Reaktansen räknas ut med formeln:
𝑋 = 𝜔𝐿
Där 𝜔 är vinkelfrekvensen [rad/s] och L är induktansen [H] [14].
Transformatorns kortslutningsimpedans tas fram från de data som
anges i Trimble:
𝑍 = 0,0587 ∗

420
= 0,0129 𝑂ℎ𝑚
800000

𝑅 = 0,00964 ∗

𝑋 =

𝑍 −𝑅 =

420
= 0,0021 𝑂ℎ𝑚
800000

0,0129 − 0,0021 = 0,0127 𝑂ℎ𝑚

De totala värdena som används i ekvation X blir då:
𝑅 =𝑅 +𝑅

= 0,0021 + 0,022 = 0,0241 𝑂ℎ𝑚

𝑋 =𝑋 +𝑋

= 0,0127 + 0,0073 = 0,02 𝑂ℎ𝑚
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Spänningsfallet beräknas:
50000
𝑃
(𝑅 + 0,75 ∗ 𝑋) = 3 ∗ (0,0241 + 0,75 ∗ 0,02) = 2,83 𝑉
∆𝑈 =
𝑈
230
I kabelskåpet som är närmaste PCC blir spänningsfallet mindre då
impedansen från AXQJ_4x20-kabeln inte bidrar.
𝑅 = 𝑅 + 𝑅 = 0,0021 + 0,015 = 0,0171 𝑂ℎ𝑚
𝑋 = 𝑋 + 𝑋 = 0,0127 + 0,005 = 0,0177 𝑂ℎ𝑚
50000
𝑃
(𝑅 + 0,75 ∗ 𝑋) = 3 ∗ (0,0171 + 0,75 ∗ 0,0177) = 2,2 𝑉
∆𝑈 =
𝑈
230
Tabell 9: Uträknade spänningsfall vid den aktuella snabbladdaren och närmast
anslutande kabelskåp

Anslutningspunkt

Spänningsfall [V]

Relativt spänningsfall mot nominell
spänning [%]

Vid snabbladdare

2,83

1,23

I kabelskåp

2,2

0,95

I beräkningen har maxlast antagits. Enligt effektdiagram tagna från
Trimble har effekten i snabbladdaren hittills inte överstigit ca 31 kW.
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figur 16: Förbrukningsdiagram för snabbladdarstationen hämtat från Trimble NIS
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5

Resultat

5.1

Resultat från litteraturstudie

5.1.1

Funktionskrav
För att elmätaren ska kunna arbeta som ett reläskydd där den kan bryta
bort produktionsanläggningar inom godkända tider gäller gränserna
och tiderna i tabell 10.
tabell 10: De tider och gränsvärden som gäller för reläskydd i
produktionsanläggningar

Parameter

Funktionstid [s]

Funktionsnivå

Överspänning Steg 2

60

230 V + 11 % = 255,3 V

Överspänning Steg 1

0,2

230 V + 15 % = 264,5 V

Underspänning

0,2

230 V – 15 % = 195,5 V

Överfrekvens

0,5

51 Hz

Underfrekvens

0,5

47 Hz

Skydd mot ödrift

0,15

Dessa värden kan ses som en grundinställning och ska kunna ändras av
elnätspersonal.
5.1.2

Elmätares möjligheter
Litteraturstudien har visat att de mätare som undersökts uppfyller
följande:


Mätarna kan automatiskt öppna sina brytare vid över eller underspänningar. Den tid som det tar för mätaren att reagera är
olika för olika mätare. De mätartillverkare som kunnat ge ett definitivt värde på minsta reaktionstid säger att det rör sig om 1 sekund vilket innebär att endast tidskravet vid överspänning steg 2
i tabell 10 kan uppfyllas. I vissa mätare går denna tid att konfigurera.
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Vissa mätare har möjlighet att automatiskt återkoppla då spänningen har återgått till av nätägaren inställda nivåer [20]. Vissa
andra tillverkare vill dock inte tillämpa automatisk återkoppling
av säkerhetsskäl. Återinkopplingstiden kan på en del mätare ställas in av nätägaren vilket möjliggör att nätägaren kan styra prioriteringsordning av återinkoppling i de fall då flera anläggningar i samma nät kopplats ifrån. I figur 17 nedan illustreras principen att ha en övre spänningsgräns som mätaren ska reagera på.
Spänningen måste befinna sig över denna gräns en viss tid innan
automatisk frånkoppling sker. På den undersökta mätaren var
denna tid 1 sekund. Därefter väntar mätaren tills spänningen nått
en gräns för godkänd spänning. Spänningen måste befinna sig
under denna gräns en viss tid innan automatisk återinkoppling
sker. Även här gällde minst 1 sekund.

figur 17: Princip för automatisk brytförmåga hos en av de undersökta mätarna.



De mätare som undersökts har alla möjlighet till loggning och
rapportering av elkvalitérelaterade händelser så som exempelvis
snabba spänningsändringar, spänningsmedelvärden, THD-halter,
frekvensvariationer och osymmetri. I en del fall kan mätaren
också konfigureras att bryta på dessa parametrar. De tillverkare
som gav specifika värden på minsta längd på händelse innan
loggning uppgav att händelserna måste vara minst 100 ms innan
de loggas. I figur 18 visas hur detta innebär att en del av de kortvariga spänningsändringar som inte får ske kommer att gå obemärkta förbi elmätarens loggningsfunktion.

38

Användning av smarta mätare
som driftövervakare i
lågspänningsnät
Erik Runa

Resultat
2018-06-21

figur 18: Grafisk presentation över tidskravet för loggning för en av de undersökta
mätarna

5.2

Resultat från praktiska tester
De praktiska testerna som genomfördes visade att det är praktiskt
genomförbart att montera en elmätare på matarkablar från solcellsanläggningar och automatiskt koppla från dessa vid förhöjda eller för låga
spänningsnivåer. Allt detta sker utan att fastigheten upplever bortkoppling av nätspänning.

5.3

Resultat från beräkningar/simuleringar
Sundsvall Elnät har ett starkt nät och kommer i de flesta fall inte uppleva problem med spänningshöjningar till följd av installation av
mikroproduktion. Mikroproduktionsanläggningen som är ansluten till
7029 Stornäsvägen kommer med stor sannolikhet orsaka otillåtna spänningshöjningar vid olika tidpunkter under året. Detta kommer inträffa i
extremfallet då kunden förbrukar som minst och då solcellsanläggningen producerar som mest.
Snabbladdaren som undersöktes orsakade väldigt låga spänningsfall.
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Både kund och nätägare vinner på att elkvalitén hålls hög. Nätägaren
har som intresse att följa de krav som finns på området och kunden vill
ha god elkvalité för att säkerställa att elektrisk utrustning fungerar som
den ska och med så långa livslängder som möjligt. Idag finns inga krav
på att mäta elkvalité om inte klagomål förts fram från kund. Sundsvall
Elnät har dock installerat elkvalitémätutrustning i majoriteten av sina
nätstationer. Detta gör att de får en ökad inblick i hur elkvalitén är i
deras nät. Det är dock i kundens anslutningspunkt som kraven på
elkvalité gäller. Mellan nätstation och kundanslutning sker bl.a. ytterligare spänningsfall i kablar och ledningar fram till kundens anslutningspunkt. Det borde därför vara högst intressant för elnätsägare att ha
smarta elmätare utplacerade hos alla sina kunder då detta möjliggör en
kraftigt utökad inblick i elnätets förmåga att leverera el av god kvalité.
Då smarta mätare ser ut att bli standard efter nästa stora utrullning av
elmätare är detta något nätägarna kommer få tillgång till oavsett om
driftövervakare används eller inte.

6.2

Etiska aspekter
Nätägare har enligt ellagen skyldighet att ansluta kunders elektriska
anläggningar om det inte finns särskilda anledningar att neka samt om
anläggningen är rimlig att ansluta [21]. Om en solcellsanläggning i nätet
ofta kopplas bort av driftövervakaren kan det diskuteras om det egentligen är nätet som är för svagt dimensionerat och behöver uppgraderas
för att ge kunden möjligheten att fullt utnyttja sin solcellsanläggning. Så
länge anläggningar ansluts enligt rekommendationer lär bortkopplingar
dock vara något som sker väldigt sällan. Under utredningen beräknades
ett i Sundsvalls elnät relativt extremt nät där den största möjliga mikroproduktionsanläggningen anslutits långt ut i nätet. Även spänningarna
vid den anläggningen låg enligt beräkningarna oftast inom godkända
värden. Endast vid lägst last och högsta möjliga produktion skulle en
driftövervakare bryta bort den anläggningen. I ett sådant läge är det
viktigt att de två reläskydden är inställda på sådana vis att de samarbetar och inte orsakar längre bortkopplingar än nödvändigt. Det är ett
faktum att vad det ena reläskyddet gör påverkar det andra då de är
kopplade i serie.
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Säkerhetsaspekter
Då en anläggning görs spänningslös på distans och sedan spänningssätts igen efter en viss tid bör de risker som det kan medföra övervägas.
Sannolikheten är liten, men risken finns att en obehörig person märker
bortfallet av anläggningen, går och mäter och försöker åtgärda eventuella fel, varpå spänningen slås på igen och en olycka kan ske. Just säkerhetsaspekterna är också anledning till att vissa mätarleverantörer idag
inte implementerat automatisk återinkoppling i sina elmätare [22].
Solcellernas växelriktare har dock automatisk återinkoppling enligt
standard.

6.4

Rimlighetsanalys
Då växelriktarna som används vid solcellsinstallationer i Sverige ska
följa standarder vad gäller bl.a. frånkopplingstider vid spänningsvariationer kan frågan ställas om det är nödvändigt att ha ytterligare en
reläskyddsfunktion i en smart elmätare monterad på samma ledning
som växelriktaren. En motivering till att ha driftövervakaren kopplad
innan växelriktaren är att periodiska tester av växelriktarens reläskyddsfunktioner eventuellt inte utförs och att de därmed inte går att lita på.
Alla de växelriktare som installeras i elnäten kommer sannolikt vara av
många olika fabrikat. Om nätägarna vill säkerställa att skyddsfunktionerna i växelriktarna testas periodiskt skulle detta i värsta fall innebära
att deras egen personal får lära sig de fabrikat av växelriktare som ska
testas och själva åka ut och genomföra testerna. Detta kan bli mödosamt
och kostsamt för nätägarna. En egen driftövervakare som automatiskt
kommunicerar med redan installerade centralsystem skulle underlätta
och ge nätägaren större kontroll över mikroproduktionsanläggningarna
i näten.
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Dagens smarta elmätare kan rent tekniskt koppla bort solceller och
elbilar från nätet vid överskridna spänningsnivåer. De mätare som
undersöktes uppfyller inte enligt studien de brytartider som gäller för
växelriktare i solcellsanläggningar. Däremot kommer mätarna att kunna
bistå nätägare och kunder med en stor mängd information om elkvalitén i kunders anslutningspunkter. De borde också kunna fungera som
en långsammare sekundärbrytare som bryter bort solcellsanläggningar i
de fall som växelriktarens brytfunktioner felar.
Om de installeras på samtliga solcellsanläggningar i nätet kommer
många av dem troligen aldrig bryta då Sundsvall Elnät verkar ha ett så
pass starkt nät att det endast är de större anläggningarna som orsakar
nämnvärda spänningshöjningar. Anläggningen som beräknades i studien kommer sannolikt att uppleva otillåtna spänningsnivåer under
vissa tider på året. En driftövervakare på en sådan anläggning skulle
göra Sundsvall Elnät uppmärksamma på problemen. Men de reläskyddstider som gäller måste dock växelriktaren klara av.
Att använda automatisk frånkoppling av snabbladdare rekommenderas
inte. Snabbladdare skulle kunna ses som en högt prioriterad last där
användaren vill kunna utnyttja laddarens funktionalitet effektivt under
en kort tid för att sedan köra vidare. Då snabbladdarna sällan orsakar
stora spänningsfall skulle det heller inte ge mycket fördelar vad gäller
spänningsreglering.

7.1

Framtida arbete
Vidare kontakt med olika tillverkare av elmätare skulle kunna leda till
en lösning baserad på redan existerande teknik eller en utveckling av
den teknik som eftersöks för ändamålet. Under studien har kontakt
endast skett med ett fåtal tillverkare.
Praktiska tester på en pilotanläggning i samråd med innehavaren av
anläggningen bör genomföras. Detta test bör genomföras med senare
teknik än vad som använts under studien.
Smarta mätare har ofta möjligheten att styra externa kontaktorer med
extra reläutgångar på mätaren. Dessa skulle kunna användas till att
styra lågprioriterade laster vid spänningsvariationer eller exempelvis
42

Användning av smarta mätare
som driftövervakare i
lågspänningsnät
Erik Runa

Slutsats
2018-06-21

effekttoppar hos kunden. Möjligheterna att använda smarta mätare för
att reducera effekttoppar till skillnad från att reglera spänning har
studerats i tidigare forskning [4]. Även den studien menar att mätarna
måste ha en maximal bryttid på 200 ms för att kunna effektivt bidra med
frekvensreglering. Båda dessa användningsområden är intressanta att
titta vidare på och mätarna bör kunna fokusera på både spänningsvariationer och effekttoppar samtidigt. Detta då de kan använda olika
utgångar för olika ändamål.
Möjligheten att använda mätarna i samverkan med transformatorer
med automatiska lindningskopplare rekommenderas av M. A. Redfern
och C. Gao [23]. Deras förslag bygger på att smarta mätarna används
som sensorer som sedan skickar kontrollsignaler till distributionstransformatorerna varpå spänningsregleringen för ett helt område sköts av
den automatiska lindningskopplaren. Detta område skulle kunna undersökas vidare där hänsyn också tas till totala brytartider.
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