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Förstå kraftsystem på djupet

Tekn Dr Olof Samuelsson, Inst. för Industriell Elektroteknik och Automation (IEA)

Föreläsningen visar hur fenomenen bakom den senaste tidens regionala och nationella elavbrott kan
beskrivas med mekaniska analogier. Årets omfattande elavbrott i USA, Sverige och Italien var alla
sluttillstånd efter sekvenser av händelser. I samtliga fall var den inledande händelsen i sig inte något
särskilt, men ledde till försvagningar av kraftsystemet genom att kraftledningar och kraftverk kopplades
bort för att skydda dessa. I detta försvagade tillstånd pressades systemet till sitt yttersta innan ytterligare
säkerhetsfunktioner också kopplade bort elkunder som då drabbas av elavbrott.

Vid gränsen för vad ett kraftsystem kan förmå är dess dynamiska egenskaper avgörande. Det är dessa
som avgör när och hur sammanbrottet slutligen sker. Dynamiken omfattar ett helt system som tillhör
de största konstruktioner mänskligheten åstadkommit vilket bidrar till en hög grad av komplexitet.
Utvecklingen inom datorer och programvara har gjort att det dynamiska beteendet ändå utmärkt låter
sig beskrivas i datorsimuleringar av matematiska modeller. Men för att få ut något ur simuleringarna
behöver de kunna tolkas. Detta görs lämpligen genom jämförelse med en modell av en komplexitet som
är mänsklig att hantera.

Presentationen visar hur mekaniska analogier kan utnyttjas i detta tolkningsarbete. En mekanisk analogi
beskriver kraftsystemets egenskaper på ett sådant sätt att man kan tänka i termer av mekaniska system
som det är lättare att ha en handfast erfarenhet av. Slutsatser som kan dras från den mekaniska analogin
har både en kvalitativ och en kvantitativ tolkning för kraftsystemet. Kvalitativt kan man avgöra vilken
typ av åtgärd som kan förbättra kraftsystemets dynamiska beteende. Kvantitativt går det att bestämma
hur kraftfullt det ska göras och från akustikens värld hämtas ett villkor för en optimal åtgärd. En
mekanisk analogi används för att förklara vad som händer vid de större elavbrott Sverige drabbats av
och avslutningsvis analyseras nyligen publicerade åtgärder för att förbättra det svenska nationella
kraftnätet.
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