
Tentamen i ETEF05 Elenergiteknik 2013-12-13, kl 08:00-13:00, Sal E413 

Lunds Universitet, Campus Helsingborg 

Tillåtna hjälpmedel: Räknedosa, linjal, bifogad formelsamling 

Tentamen består av totalt 5 uppgifter på sammanlagt 60 poäng. För godkänt resultat på tentamen krävs 30 p, 

för betyget fyra krävs 40 p och för betyget fem krävs 50 p. 

Observera att samtliga beräkningar måste redovisas för att erhålla poäng på respektive deluppgift. 

1. Trefas – Osymmetrisk last 

Till ett symmetriskt 400 V-trefasnät ansluts tre belastningar enligt figur nedan. 

 

Fasspänningarna för respektive fas ges av: 
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a. Beräkna strömmarna i som flyter genom belastningarna (referensriktningar enligt figur).  (3 p) 

b. Beräkna linjeströmmarna och strömmen i neutralledaren (referensriktningar enligt figur).  (4 p) 

c. Beräkna symmetriska komponenter för fasströmmarna ovan.      (3 p) 

2. Krafttransformatorn 

Tomgångs- och kortslutningsprov har utförts på en trefastransformator kopplad Dyn och märkt 50 kVA, 

690/230 V, 50 Hz, vilket gav mätresultaten: 

Kortslutningsprov med märkström på uppsidan: Uk = 20.2 V  Pk = 1050 W 

Tomgångsprov med märkspänning på nedsidan: Io = 1.9 A  Po = 320 W 

a. Rita förenklat ekvivalent schema för transformatorn.        (2 p) 

b. Beräkna parametrarna i det ekvivalenta schemat för primär sida och secundär sida.   (8 p) 

c. Beräkna vidare sekundär klämspänning vid primär märkspänning på uppsidan och sekundär ström 

motsvarande 90 % av märkströmmen, då lasten har en induktiv effektfaktor på 0.85.  (8 p) 

d. Beräkna verkningsgraden vid lastfall enligt ovan.        (2 p) 



3. Blandade teorifrågor 

a. HVDC: Hur och varför förändras förlusterna beroende på induktans och kapacitans i HVDC-överföring 

jämfört med HVAC-överföring?            (2 p) 

b. Skyddssystem: Hur används tidsselektivitet för att minimera storleken på den del av ett radiellt nät som 

behöver kopplas bort vid ett kortslutningsfel?          (2 p) 

c. Transmission: Vad är anledningen till att aluminium och stål används i luftledningar?  (2 p) 

d. Produktion: Vad kan få frekvensen att sjunka i ett elnät och hur kan detta kompenseras i ett anslutet 

vattenkraftverk?             (2 p) 

e. EMC: Vad är viktigt att tänka på när en kabel kopplas mellan känsliga apparater i två olika Faraday-

burar?               (2 p) 

4. Banmatning - kortslutning 

En kortslutning inträffar mellan en fas och jord på en 11 kV trefasledning. Trefasledningen består av tre 

linor med impedansen (per fas): Ω/km 349.0371.0 jZL  . 

Ledningen matas av en transformator med följande data: 1000 kVA, 22/11 kV, zk = 6,0 %, rk = 0,92 % (per-

unit kortslutningsimpedans och -resistans). 

a. Beräkna transformatorns inre resistans och reaktans hänförd till nedsidan.     (2 p) 

b. Antag att kortslutningen inträffar på 15 kilometers avstånd från den matande transformatorn och att 

distributionssystemet är direkt jordat. Hur stor blir kortslutningsströmmen?     (2 p) 

c. Samma som b) men kortslutningen inträffar 1.5 kilometer från transformatorn.     (2 p) 

d. Samma som b) men trefassystemet är icke direkt jordat utan jordat via en nollpunktsreaktans på 1000 Ω. 

Nollpunktsreaktorn är placerad mellan neutralpunkten på 11 kV-sidan och jord.    (2 p) 

e. Antag en kortslutning i stället inträffar mellan två faser (dvs fas-till-fas-fel) på 11 kV-sidan på ett 

avstånd av 15 km från transformatorn i fallet då systemet är direkt jordat. Hur stor blir felströmmen 

(dvs strömmen i felstället)?            (2 p) 

5. Magnetiska kretsar 

Efter att ha designat en induktor så erhåller man BH-kurvan i figuren nedan. Induktorkärnan har 

tvärsnittsarean AFe = 9 cm
2
 = 9·10

-4
 m

2
 och medellängden (i flödesvägen) lFe  =  0 . 8 m och luftgapets längd 

är l  =  1.2 mm = 1.2·10
-3 

m. Antalet lindningsvarv är N = 200. 

a. Vilken ström går det i induktorn då flödet är Φ =1.3 mWb om flödestätheten i luftgapet är 15 % lägre än 

i kärnan ?              (4 p) 

b. Hur stor är den relativa permeabiliteten i kärnan vid flödestätheten i uppgift a) ?   (2 p) 

c. Hur stor blir magnetiska flödestätheten (B) och den magnetiska fältstyrkan (H) i kärnan om strömmen 

sänks till 4.0 A? Inget annat ändras.          (4 p) 
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