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Sammanfattning 
 
Syftet med examensarbetet är att digitalt tillämpa en stabilisering av pendlingar i den aktiva 
effekten hos en synkrongenerator för vattenkraft kopplad till ett distributionsnät.  
Implementeringen är tänkt att ske i en PLC som redan hanterar andra delar av 
magnetiseringen.  
 
Effektstabiliseringen görs genom att en motverkande styrsignal skickas till 
magnetiseringsutrustningen vilken i sin tur påverkar generatorns uteffekt. Denna motverkande 
styrsignal kan tas fram på olika sätt. 
 
Två modeller, av IEEE standardiserade, för effektstabilisering undersöks, PSS1A och PSS2B. 
 
En Simulink-modell över ett distributionsnät med generator byggs upp för att testa 
effektstabiliseringen. 
 
Diskretisering av den ena standarden utförs för att digital implementering ska kunna ske. 
Tester utförs även på denna modell för att kunna validera dess funktion i jämförelse med den 
kontinuerliga. 
 
Den tidsdiskreta modellen görs om till ett matematiskt uttryck tillämpbart i PLC:n.  
 
Jämförelse sker mellan simuleringarna och den tillämpade modellen genom mätningar. 
 



 

 

Abstract 
 
The purpose of the degree project is to make a digital realization of a stabilizer for oscillations 
in the active power from a hydropower synchronous generator, connected to a power network.  
The implementation is supposed to be done in a PLC which already handles part of the 
excitation system. 
 
The power stabilization is achieved by sending a counteracting reference signal to the 
excitation system which controls the generator’s output power. This counteracting signal can 
be achieved in several ways. 
 
Two existing models, standardized by IEEE, for power system stabilizing will be examined, 
PSS1A and PSS2B. 
 
A Simulink-model of a distribution net with a generator is constructed to test the stabilizers.  
 
To perform a digital implementation a discrete transformation of one continuous model is 
done. This discrete model is also tested to verify the function in comparison to the continuous 
one. 
 
The discrete model is reorganized in a form possible to implement in the PLC. 
 
Comparison between the simulated and the implemented model is made by measurement.   
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Enligt Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftssäkerhetsteknisk utformning 
av produktionsanläggningar gäller följande: (SvKFS 2005:2 [1], kap. 4 5§) 
 
”För enskilda synkrona generatorer >75MVA i stora anläggningar, skall spänningsregleringen 
vara försedd med dämpfunktion. Den skall, vid vinkelpendlingar av aggregatet gentemot yttre 
nät, kunna bidra till aktiv dämpning. Det aktiva dämpbidraget skall finnas inom 
frekvensområdet 0,25-1 Hz.” 
 
1.2. Syfte och mål 
Ett stabiliseringsdon ska implementeras i en PLC. Dess uppgift är att motverka 
effektsvängningarna i den aktiva effekten, genom att påverka magnetiseringsströmmen till 
generatorn.  
Denna funktion har tidigare varit uppbyggd i en konstruktion med analog elektronik, men för 
att göra utrustningen mer kostnadseffektiv vill man nu implementera funktionen i en befintlig 
PLC som redan sköter andra delar av magnetiseringsregleringen. 
Standardiserade teoretiska modeller för effektstabilitet finns och går under namnet Power 
System Stabilizer (PSS).    
 
1.3. Om företaget 
 

 
 
Semcon Hydro Power Services är en avdelning på Semcon Caran AB i Karlstad som jobbar 
dels med vattenkrafttjänster och dels med konsultuppdrag inom el och automation.   
Inom vattenkraften utvecklar och levererar de bl.a. kontrollsystem och magnetiserings- 
utrustningar för vattenkraftstationer. Tekniken bygger på allt från reläteknik och 
kraftelektronik till moderna PLC-system.   
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2. Teori 
2.1. Synkrongeneratorn 
Växelspänning för kraftändamål alstras nästan uteslutande i växelströmsgeneratorer utförda 
som synkrongenerator. De har fått sitt namn av att de arbetar vid synkront varvtal. 
Då nätfrekvensen är konstant har synkronmaskinen ett konstant varvtal som är oberoende av 
belastningen.  
 
Synkrongeneratorer för låga varvtal, exempelvis för vattenturbiner, utförs med utpräglade 
poler och har stor diameter och förhållandevis liten axiell längd.  
 

 
Figur 2.1 – Principskiss över synkrongenerator med utpräglade poler 
 
Synkronmaskinen magnetiseras med likström. Magnetiseringsströmmen, som tillförs rotorn 
(figur 2.1) via släpringar, kan alstras på olika sätt. Då tillförd mekanisk kraft, nätets spänning 
och frekvens kan anses konstant så styr magnetiseringsströmmen uteffektens storlek.[2] 
 
2.2. Svängningar i aktiv effekt 
Svängningar kan uppkomma på nätet vid t.ex. åsknedslag, fasfel och till-/frånkoppling av 
stora laster. Dessa svängningar påverkar elkvalitén och är därför ett problem. 
Ett liknande svängningsförlopp kan tvingas fram genom att en stegändring läggs på 
spänningsreferensen till generatorns spänningsregulator, se bilaga 1. 
 
2.3. PSS 
För att motverka dessa svängningar kan en så kallad PSS, Power System Stabilizer, användas. 
Den fungerar genom att den känner av en ändring i den aktiva uteffekten eller någon storhet 
som indirekt påverkar den aktiva effekten, t.ex. rotorhastighet, och försöker aktivt motverka 
ändringen genom att påverka magnetiseringsströmmen. 
PSS finns i många olika utföranden och modeller, där vi valt att studera en enklare modell 
med en ingång och en mer avancerad modell som använder sig av två ingångar. Dessa 
modeller är standardiserade av IEEE. [3] 
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2.3.1. Modell med en ingång, PSS1A 
Denna modell kan använda sig av antingen den aktiva uteffekten eller en hastighetssignal, 
vilket kan vara t.ex. rotorns hastighet eller frekvens, blockschema återfinns i figur 2.2. 
 

 
Figur 2.2 – IEEE Std 421.5-2005, Blockschema PSS1A Single-Input PSS 
 
2.3.2. Modell med två ingångar, PSS2B 
Modellen tar hänsyn till två mätsignaler. Den övre ingången ska vara en hastighetssignal och 
den nedre kopplas till en signal motsvarande den aktiva uteffekten, se figur 2.3. 
 

 
Figur 2.3 – IEEE Std 421.5-2005, Blockschema PSS2B Dual-Input PSS 
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3. Befintlig magnetiseringsutrustning 
Idag sker magnetiseringen med hjälp av ett flertal analoga kort samt två stycken PLC:er, se 
figur 4.1. 
 

 
Figur 4.1 – Blockschema över magnetiseringsutrustning  
 
Själva hjärnan i konstruktionen, ”Huvud-PLC”, sköter begränsningar och reglerar ett börvärde 
utifrån mätsignaler.  
 
Blocket PSS motsvarar den tänkta implementeringen och är den del examensarbetet berör. 
 
Den andra PLC:n, ”Spänningsregulator-PLC”, använder sig av börvärdet samt uppmätt 
generatorspänning, Ug,  för att reglera magnetiseringsströmmen till generatorn. 
 
Eftersom det krävs att en väldigt stor ström (>1000A) regleras så används ett tändpulskort 
samt en tyristorbrygga med kraftig matning, se U5 figur 4.1. 
Tyristorbryggan fungerar som en justerbar likriktarbrygga där tiden som tyristorn ska leda 
styr hur stor den likriktade strömmen blir. 
Tändpulskortet ger styrsignaler till tyristorerna och talar om när de ska leda. 
 
Detta block (U5) gör att magnetiseringsströmmen, Im, kan styras genom en spänningsnivå 
från spänningsregulatorn. 
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4. Metod 
Konstruktionen måste teoretiskt simuleras och valideras innan några skarpa tester kan utföras. 
Detta uppnås genom att en teoretisk modell av generator, nät och PSS byggs upp.  
Där kan parametrar justeras och resultat granskas för flera olika modeller.  
 
När en fungerande teoretisk PSS-modell är framtagen så kan implementering i PLC påbörjas. 
För att upptäcka skillnader mellan den teoretiska modellen och den implementerade så kan en 
signalgenerator kopplas till en analog ingång och en datalogger till en analog utgång på 
PLC:n.  
Genom detta fås information om modellens förstärkning och fasvridning vid olika frekvenser. 
Härigenom kan jämförelser mot simuleringarna göras för att försäkra sig om att inga 
förändringar av modellens funktion skett vid implementeringen.  
 
Slutgiltig validering skulle behöva ske genom tester på en riktig och inkopplad generator- 
station. I det här skedet är det väldigt viktigt att modellen fungerar som tänkt, då det är stora 
och dyra anläggningar där inget får gå fel. 
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5. Lösningsalternativ 
För att få en så bra förståelse som möjligt för PSS utreddes tre olika idéer för att lösa 
problemet. Företagets kunder vill ha en modell som är byggd på standarden PSS2B. Dock är 
denna lite väl avancerad att starta med då den innehåller många parametrar och större uttryck. 
För att komma igång med simuleringarna så testades först den enklare modellen PSS1A. 
Sedan konstruerades även en tredje version, vilken bygger på det fysikaliska sambandet 
bakom PSS2B.  
 
5.1. PSS1A 
I en tidigare kravspecifikation från en kund finns ett minimikrav på en magnetisering med 
PSS enligt följande ekvation: 
 

( )( ) P
sTsT

sT
KUUU goi 









++
−−=

21

1

11
 (5.1) 

Där: 
Ui  = Insignal till spänningsregulator 
Uo  = Börvärde för spänningsregulator 
Ug  = Nuvarande spänning till spänningsregulator 
P  = Uppmätt aktiv effekt 
 
K  = Förstärkning, ca 0,3-0,6 
T1  = Tidskonstant, ca 0,5-2,0 s 
T2  = Tidskonstant, ca 0,1-0,2 s 
 
Vår del av konstruktionen omfattar endast den sista termen i ekvation 5.1, se den streckade 
rutan, då övriga bitar redan sköts av andra delar av konstruktionen, se figur 4.1. 
 
Den sista termen är en förenkling av PSS1A i IEEE Std 421.5-2005 där de två första blocken 
är de enda som återstår, se figur 2.2. Insignalen, VSI, kan enligt IEEE vara t.ex. hastighet, 
frekvens eller effekt. I kravspecifikationen används aktiv effekt (P) som insignal. 
 
Det tredje blocket i figur 2.2 kan användas i vissa tillämpningar där högfrekventa störningar 
av torsionstyp kan förekomma på insignalen då rotorhastigheten används. De här 
pendlingarna är de som uppkommer i själva generatorn genom vridningar i generatoraxeln. 
Fjärde och femte blocken är av lead/lag-typ och kan användas för faskompensering med 
tidskonstanterna T1-T4. Dessa används för att motverka fördröjningar i systemet. 
Den sista funktionen är en begränsning av utsignalen, för att se till att utstyrningssignalen ej 
överstiger vissa förinställda gränser, detta för att skydda generatorn. 
 
5.2. PSS2B 
Det finns två olika typer av svängningar som kan uppkomma i ett distributionsnät med 
generatorer och laster. 
Lokala svängningar innebär att individuella generatorer svänger mot övriga nätet. När hela 
nätet svänger över långa avstånd kallas det för inter-area-pendlingar. 
För att få en reglering som hanterar både lokala och inter-area-pendlingar används en modell 
med två ingångar, effekt och hastighetssignal. [4] 
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Genom att använda både hastigheten (ω) och den aktiva effekten (Pe) kan signalerna bearbetas 
separat och det leder till att man lättare blir av med störningar i de relevanta frekvenserna. Om 
systemet har mindre störningar medför det även att högre förstärkning kan användas, vilket 
gör dämpningen av pendlingarna mer effektiv. [5]  
 
PSS2B är i grund och botten baserad på fysikaliska samband.  
I bilaga 2 ses dessa samband där ekvation 6 är det slutgiltiga uttrycket som PSS2B bygger på.  
I figur 5.1 finns en något förenklad modell av PSS2B där de matematiska signalerna visas 
efter varje block. 
 

 
 
Figur 5.1 – Förenklad modell över PSS2B 
 
 
De första blocken på ingångarna kallas ”Wash-out” och tar bort komposanter med låga 
frekvenser, alltså högpassfilter. Det görs för att få deviationen i signalen och inte den statiska 
nivån. 
 
De nästkommande blocken i båda grenarna integrerar respektive signal för att följa det 
matematiska uttrycket. 
 
Hastighetssignalen kan innehålla torsionella störningar. 
På grund av att de elektromekaniska frekvenserna varierar snabbare än de rena mekaniska 
frekvenserna är det möjligt att filtrera bort påverkan av vridning och laterala rörelser.  
Det gör man genom ett lågpassfilter som även kallas ”Ramp-tracking filter”. 
  
Nästa block är en ren förstärkning för att få rätt nivå på utsignalen. 
 
De två sista blocken är lead/lag-block. De används för att kompensera för de fasfördröjningar 
som hela mät och reglerkretsen orsakar. Meningen är att fasen ska höjas för att kunna 
motverka detta. Fasfördröjningen har i de exempel som studerats legat på ca 90º och då krävs 
alltså att utsignalen ligger +90º i fas. 
 
Standarden för PSS2B säger väldigt lite om parameterinställningar vilket gör att detta är ett 
stort problem. Bilaga 3 visar typiska områden och lämpliga startvärden för de olika 
parametrarna. [5]  
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5.3. Matematisk modell från PSS2B 
För att enkelt kunna implementera funktionen från denna modell så testades att utnyttja de 
matematiska sambanden som lett fram till PSS2B direkt. I figur 5.1 finns utskrivet vilka 
signaler som egentligen vill uppnås efter blocken. 
 
Från bilaga 2 fås: 
 
För små förändringar gäller följande: 
 

em PPHs ∆−∆=∆ω2    eller  ∫∫∫ ∆−∆=∆ em
PPHs ω2   (5.2) 

Där 
dt

d
s =  

 

∫∫∫ ∆−∆=∆ emacc PPP      (5.3) 

 
Där 
ω Rotorns vinkelhastighet 
Pe Elektrisk aktiv effekt 
Pm Mekanisk effekt 
Pacc Accelererande mekanisk effekt  
H Generatorkonstant inertia  
 
 

I punkten B i figur 5.1 finns signalen ∫∆ accP vilket enligt ekvation 5.2 och 5.3 är samma sak 

som ∫ ∆ωHs2 . Det borde innebära att detta samband kan användas för att få fram den signal 

som söks just här vid punkt B blockschemat. 
 
Dock är denna signal ej filtrerad mot de torsionella svängningar som kan uppkomma om 
mätning sker direkt på rotoraxeln. Eftersom nätfrekvensen är direkt proportionell mot axelns 
hastighet kan den användas som insignal och behovet av filtreringen borde försvinna. [6] 
Det som saknas för att uppnå en fullständig tolkning av PSS2B är kompensering för 
fasförskjutningar. 
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6. Simulering 
6.1. Modell över generator och nät 
För att simulera svängningarna i den aktiva effekten så användes programvaran MatLab. En 
modell över ett nät med generatorer och laster byggdes upp i SimuLink.  
SimPowerSystems innehåller en demonstrationsmodell för att simulera nätproblem vid fasfel, 
och hur dessa motverkas med hjälp av PSS. Modellen heter SVC and PSS (Phasor Model) och 
återfinns under FACTS Models.  
Denna modell modifierades så att den mer passar problemställningen, se figur 6.1. Modellen 
är inte byggd efter någon av de verkliga stationerna som kan bli aktuella för produkten 
eftersom att det är väldigt svårt att få fram alla de data som krävs.   
 
 

 
 
Figur 6.1  - Modell över kraftnät i Simulink  
 
Modellen är uppbyggd av två generatorer, varav den högra inte har någon aktiv 
dämpfunktion.  
 
Den vänstra generatorn är den som tester av olika modeller för PSS utförs på. 
 
Oscilloskopet (System) visar den aktiva effekten i punkten närmast generatorn med PSS (B1). 
Det visar även referenssignalen och stabiliseringssignalen till spänningsregulatorn, Vref 
respektive Vstab. 
 
Med brytarna i det vänstra hörnet kan antingen ingen PSS, MatLabs egna enkla version 
(Generic) eller vår egen väljas. 
 
Figur 6.2 visar generatorns spänningsregulator.  
Vref är spänningsreferensen till magnetiseringssystemet och berättar vilken nivå uteffekten 
ska ligga på. Vstab är utsignalen från vald PSS.  
Peo är den aktiva uteffekten som kopplas in till de olika modellerna (Own_PSS). För den mer 
avancerade modellen PSS2B så krävs även att hastighetssignalen ωm kopplas in.  
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Figur 6.2 – Modell över spänningsregulator i Simulink 
 
För att vara säker på att modellen uppför sig som ett riktigt nät skickades en stegändring in på 
spänningsreferensen.  
Figur 6.3 visar systemets reaktion på en stegändring i MatLab-modellen, vilken kan jämföras 
med mätningar på en riktig station som återfinns i bilaga 1. Här ses tydligt de svängningar 
som aktivt ska dämpas enligt kravspecifikationen. 
Genom denna jämförelse kunde det konstateras att systemen beter sig likvärdigt vid denna 
sortens stegändring, som ofta används för att validera funktionen hos en PSS.  
 
När denna modell var skapad kunde sedan olika typer av PSS-modeller testas och jämföras på 
ett smidigt och effektivt sätt. Parametrarna kunde nu förändras var för sig och modellerna 
kunde analyseras.  

 
Figur 6.3 – Simulering av uteffekten vid en stegändring på Vref utan PSS 
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6.2. Simulering av PSS1A 
Med hjälp av modellen för systemet ställdes parametrarna in för att ge en så bra dämpning 
som möjligt. Intrimningen skedde förhållandevis enkelt eftersom modellen bara innehåller tre 
justerbara parametrar. Det gav följande modell i SimuLink: 
 
 

 
 
Figur 6.4 – SimuLink-modell över modell PSS1A  
 
Där  
T1=2 s 
T2=0.2 s 
K=0.6 
Begränsning=±5% 
 
I figur 6.5 syns tydligt hur utgången från PSS:en (Vstab) motverkar pendlingarna på nätet 
som uppkommer efter stegändringen på spänningsreferensen (Vref). Nu dämpas pendlingarna 
ut betydligt snabbare än utan PSS, jämför figur 6.3 och 6.5. 
 

 
Figur 6.5 – Simulering med PSS1A inkopplad 
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6.3. Simulering av PSS2B 
Modellen består av väldigt många trimbara parametrar som dessutom kan ligga inom stora 
områden, se bilaga 3. Det medför att intrimningen blir väldigt komplicerad och ändras en 
parameter i t.ex. lead-blocket så förändras även karakteristiken för hur hela modellen beter 
sig, och andra block måste justeras. 
Simuleringen åskådliggörs i figur 6.6 och visar en aktiv dämpning som är ungefär lika bra 
som den enklare modellen. Här används startvärden (default) från bilaga 3 på samtliga 
parametrar. 
Hade begränsningen legat på ett större värde än ±5% så hade de små svängningarna efter 
tillbakagången på spänningsreferensen varit ännu mindre då Vstab nu bottnar. 
 
Denna modell kan justeras för att ge ännu bättre dämpning, men eftersom MatLab-modellen 
inte är baserad på ett verkligt nät och tillräckligt med data för att göra detta saknas, så måste 
intrimningen ske i skarpt läge. Därför är ytterligare försök till att förbättra dämpfunktionen 
onödigt i detta läge. 
    

 
Figur 6.6 – Simulering med PSS2B inkopplad med defaultvärden 
 
6.4. Simulering av matematisk modell från PSS2B 
Funktionen följer ekvation ∫ ∆ωHs2 som tagits fram i kap 5.3. För att kringgå problemet med 

torsionella störningar används nätfrekvensen (f) istället för hastighetssignalen ω. 
 
Då modellen inte ska implementeras i kontinuerlig tid så görs en estimering av de 
matematiska funktionerna deviation, derivering och integrering. 
 
I figur 6.7 visas en Simulink-modell av hur detta realiserats. 
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Nod1: ∆ω innebär deviationen av insignalen, i vårt fall är det frekvensen (f). Detta skapas i 
modellen genom att skillnaden mellan nuvarande och föregående värde beräknas. 
 
Nod2: s∆ω innebär att signalen i Nod1 deriveras. Vilket uppnås genom att ∆y/∆x beräknas, 
där ∆x är sampletid och ∆y är skillnaden mellan nuvarande och föregående värde. 
 
Nod3: Signalen multipliceras med 2H och sedan integreras den genom att (∆y*∆x)/2 
beräknas. 
 
För att skapa en motverkande utsignal så fasvänds den 180º genom multiplikation med en 
negativ faktor.   
 

 
Figur 6.7 – Blockschema i Simulink över en matematisk modell från PSS2B  
 
Detta PSS-block simulerades på samma sätt som föregående modeller och resultatet visas i 
figur 6.8. Som sampletid valdes 100 ms då detta är den cykeltid blocket i PLC:n ska anropas 
med. 
Här ses att dämpningen vid stegändringen liknar de tidigare försöken, men 
stabiliseringssignalen självsvänger och skapar pendlingar på nätet.  
 

 
Figur 6.8 – Simulering med matematisk modell från PSS2B 



Stefan Andersson Examensarbete vt-08 
Andreas Johansson Tillämpning av effektstabilisering i PLC 

 

14 (24) 

7. Diskretisering 
För att kunna implementera de kontinuerliga modellerna så måste de diskretiseras. För detta 
ändamål finns funktionen c2d i MatLab, som använder sig av den kontinuerliga 
överföringsfunktionen och sampletiden som inparametrar. Eftersom tanken från början var att 
anropa funktionsblocket var 100:de ms så blir det sampletiden. 
När denna funktion används så måste överföringsfunktionens samtliga parametrar ha ett 
värde. Detta medför att en ny diskretisering måste göras varje gång en parameter ska ändras. 
För att kunna se hur de diskreta parametrarna beror på de kontinuerliga så måste de härledas 
genom manuella beräkningar. 
 
Den kontinuerliga överföringsfunktionen och dess diskreta motsvarighet jämförs genom att 
Bodediagram skapas för båda funktionerna. På så sätt kan det avgöras om den diskreta 
modellen fungerar likvärdigt. Tester behöver endast utföras på en modell då resultatet visar 
diskretiseringens inverkan. PSS1A valdes då den är enklare att hantera.  
 
7.1. Diskretisering av PSS1A 
Funktionen c2d av ekvation 5.1 med parametrarna tagna från kapitel 6.2 och en sampletid på 
100 ms gav följande diskreta uttryck:  
 

5769,0558,1

383,0383,0
)(

2 +−
−=
zz

z
zH     (7.1) 

 
I figur 7.1 åskådliggörs Bodediagram över den kontinuerliga PSS1A samt två diskretiseringar 
med olika sampletid. Förstärkningen påverkas inte i någon större utsträckning och har heller 
inte någon betydande roll i stabilitetssynpunkt.   
Det är fasvridningen som är problemet eftersom att det är så viktigt att kompenseringen sker 
vid rätt tid. Om sampletiden minskas så närmar sig karakteristiken den för den kontinuerliga.  
  

 
Figur 7.1 – Bodediagram för PSS1A i kontinuerlig tid och vid olika sampletider. 
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8. PLC-implementering 
För att ta reda på om den diskretiserade modellen av PSS1A fungerade likvärdigt vid 
implementering som vid simulering konstruerades en testmiljö. 
 
8.1. Hårdvara 
Implementering skulle ske i en befintlig PLC av typen Siemens Step 7-300, se figur 8.1. 
Därför valdes CPU-enhet och I/O-moduler till likvärdiga enheter, se tabell 8.1. 
 

 
Figur 8.1 – Siemens S7-300 med moduler 
 
 
Tabell 8.1 – Siemensmoduler som användes vid tester 
Spänningskälla CPU Analog In Analog Ut 
PS307 CPU315-2DP SM331 AI 8x16BIT SM332 AO 4x12BIT 
307-1EA00-0AA0 315-2AG10-0AB0 331-7NF00-0AB0 332-5HDD01-0AB0 

 
För att kunna jämföra karakteristiken mellan den simulerade och den implementerade 
modellen så bestämdes att ett test med en ren sinussignal som insignal och loggning av dess 
utsignal skulle genomföras. 
  
Ett rack med en spänningskälla monterades tillsammans med en CPU, därefter kopplades en 
analog ingångsmodul och en analog utgångsmodul in.  
 
På en av de analoga ingångarna kopplades en signalgenerator för att skapa en sinusvåg. 
 
En analog utgång kopplades till en datalogger för att kunna läsa av vilken inverkan modellen 
hade. Även insignalen från signalgeneratorn kopplades här för att kunna göra jämförelser.  
Dataloggern kopplades i sin tur till en PC med programvaran EasyView för att rita upp både 
in- och utsignalerna och skapa grafer. 
 
8.2. Programmering 
För att modell PSS1A skulle kunna programmeras med endast de enkla matematikblocken 
som finns tillgängliga i Simatic Step 7 (Siemens programvara för S7 serien), så krävdes att 
uttrycket från diskretiseringen gjordes om till tillämpbar matematik.  
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Det kan göras eftersom att i Z-domän innebär Z nuvarande sample, Z-1 föregående sample och 
så vidare. Z med positiv exponent innebär framtida sample, vilket är omöjligt. 
För att kunna använda detta samband så krävs då att uttrycket förlängs med z-2, se ekvation 
8.1. 
 

21

21

2 5769,0558,11

383,0383,0

5769,0558,1

383,0383,0
)( −−
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För att gå över till enklare matematik: 
 

⇒
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)5769,0558,1)(()383,0383,0)(()( 2121 −−−− −+−=⇒ zzzYzzzXzY   (8.2) 

 
 
Där X(z) är insignalen och Y(z) är utsignalen. Denna omskrivning medför att sambandet 
endast innehåller, addition, subtraktion, multiplikation och gamla sample. Alla dessa 
funktioner kan enkelt hanteras av PLC:n. Eftersom två gamla sample av både insignal och 
utsignal behövs skapades variabler för dessa. 
 
I bilaga 4 ses ett blockschema som realiserar ekvation 8.2 i funktionsblock. 
 
För att kalla på funktionen cykliskt används det inbyggda blocket OB35 som ställs in att 
anropas var 100:de ms. För detta test används endast en skalning av in-/utsignal och 
däremellan PSS-funktionen, se figur 8.2.  
 

 
Figur 8.2 – Blockschema över OB35 i Simatic S7 
 
8.3. Tester 
För att kunna jämföra modellerna gjordes en simulering i MatLab enligt samma princip som 
modellen i PLC:n. I figur 8.3 visas simulering för både den kontinuerliga och den 
diskretiserade PSS1A med en insignal på 1Hz. I figuren ses att den diskreta modellen har 
drivit i fas jämfört med den kontinuerliga. 
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Figur 8.4 visar den verkliga mätningen på uppkopplad PLC. Jämförs utsignalerna från de 
diskreta modellerna ses att både fas och utseende är lika. Detta bekräftar att den diskreta 
modellen kan tillämpas i PLC direkt från det matematiska uttrycket. Dock är skillnaden i fas 
mellan kontinuerlig och diskretiserad modell ett problem. 
 

 
Figur 8.3 – Simulering med en sinussignal på ingången 
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Figur 8.4 – Uppmätt in- och utsignal för PSS1A implementerad i PLC 

9. Validering och test  
Innan en slutgiltig produkt kan presenteras krävs tester som validerar dess funktion. 
Säkerställningen av den teoretiska modellen görs genom tidigare beskrivna steg. 
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Dock har det visat sig vara väldigt svårt att få fram alla generatordata som krävs för att kunna 
bygga en helt riktig nätmodell i MatLab. Modellen som används vid simulering innehåller 
t.ex. en mycket större generatorstation med andra generatordata än de verkliga stationerna 
som produkten är tänkt till. Detta medför att det inte kan garanteras att modellen kommer att 
få det verkliga systemet att reagera på samma sätt som vid simulering. 
 
PLC-implementeringen verifieras genom metoden beskriven i kapitel 8.3.  
  
För att kunna sluttesta en lösning på riktigt krävs att den kopplas till en vattenkraftstation i 
drift. Testet utförs precis som på de teoretiska modellerna i Simulink. En stegändring skickas 
in på spänningsreferensen till magnetiseringssystemet, vilket skapar ett svängningsförlopp i 
den aktiva effekten. 
Detta test bör endast genomföras då modellen verifierats enligt ovanstående procedur. 
 
Då begränsningar redan finns i den befintliga magnetiseringen kan inte utrustningen förstöras 
av testet. Dock krävs grundlig teoretisk verifiering innan nätägaren tillåter att utrustningen 
kopplas in.  
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10. Slutsats 
Den matematiska teorin var mer komplex än vad vi från börjat trott. Detta ledde till att 
mycket tid ägnades åt att skapa förståelse för problemet. 
 
Vi har lyckats att simulera våra modeller och fått dem att fungera bra i kontinuerlig tid. Det 
visar alltså att teorin bakom de båda kontinuerliga modellerna stämmer och att de båda 
modellerna fungerade likvärdigt vid våra tester.  
Modell PSS2B är betydligt svårare att ställa in på grund av det stora antalet justerbara 
parametrar. Dock ska den kunna prestera bättre om den justeras optimalt, den är dessutom 
mer störningstålig. 
PSS2B är alltså det bättre valet trots att den kräver lite mer tid för injustering. 
 
Tanken var från början att kunna implementera den här funktionen direkt i den PLC som 
redan finns med i magnetiseringsutrustningen.  
Genom att vi gjort utförliga tester på modellerna i diskret tid har vi dock kommit fram till att 
sampletiden är en avgörande faktor för resultatet, särskilt i avseende på fasvridning. 
 
Blocket i vår PLC anropas bara var 100:de ms, vilket är en begränsning i just denna hårdvara. 
 
Dokumentation på diskreta tillämpningar är svårt att få tag i, eftersom nästan allt gällande 
PSS enbart behandlar kontinuerlig tid.  
Vi har dock hittat en diskret PSS som precis som i vårt fall bygger på en diskretisering av en 
kontinuerlig modell. Enligt dokumentationen [7] krävdes en sampletid ner mot 3 ms för att 
konstruktionen skulle fungera. 
 
För att få till en fungerande lösning krävs alltså att vi får ner cykeltiden med ungefär en faktor 
tio vilket kräver en mycket snabbare PLC. 
Ett annat lösningsalternativ vore att implementera själva PSS:en i en mikroprocessor, som är 
betydligt snabbare, vid sidan om och inkludera den i konstruktionen. 
 
Den rent matematiska modellen vi skapat verkar delvis fungera på rätt sätt, men den 
självsvänger av någon anledning. Det verkar vara en kombination av för långsam sampletid, 
fasfel och störningar på mätsignalen.   
 
Metoden att diskretisera en kontinuerlig modell verkar vara rätt väg att gå och borde fungera 
om utrustningen uppfyller kravet på hastighet. 
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Bilaga 1. Dämpprov med befintlig utrustning 
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Bilaga 2. Effekt- och momentekvationer 
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För små variationer och i pu: 
 

em PPsH ∆−∆=∆⋅⋅ ω2    eller  ∫∫∫ ∆−∆=∆⋅⋅ em
PPsH ω2  (6) 

Där 
dt

d
s =  

 

∫∫∫ ∆−∆=∆ emacc PPP  (7) 

 
   
Macc = accelererande moment 
Mm = mekaniskt moment 
Me = elektriskt moment 
J = moment inertia 
ω = rotorns vinkelhastighet 
Pe = aktiv effekt (elektrisk) 
Pm = mekanisk effekt 
Pacc = accelererande effekt 
P = aktiv effekt (mekanisk) 
M = moment (mekanisk) 
H = konstant inertia (s) 
 
 
 
Dessa ekvationer kommer från effekt- och momentekvationer för synkrongeneratorn. [5] 
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Bilaga 3. Parameterinställningar för PSS2B 
 
 
Parameter Description Unit Typical Range Default Remarks 
Tw1 Wash-out time constant s 1 to 20 10 ∆ω 
Tw2 Wash-out time constant s 1 to 20 10 s∆ω 
Tw4 Wash-out time constant s 1 to 20 4.4 ∆Pe 
T1 Lead time constant s 0.01 to 5 0.6   
T2 Lag time constant s 0.01 to 5 3   
T3 Lead time constant s 0.01 to 5 0.04   
T4 Lag time constant s 0.01 to 5 0.02   
T10 Lead time constant s 0.01 to 5     
T11 Lag time constant s 0.01 to 5     
T6 Integrator time constant s 0.01 to 2 0.05 ∆ω 
T7 Integrator time constant s 0.5 to 10 1 ∆Pe 
T8 Ramp-tracking time constant s 0.01 to 2 1.6 T8≈4T9 
T9 Filter time constant s 0.01 to 5 0.4   
Ks1 PSS gain   0.1 to 20 12   
Ks2 Gain   0.1 to 5 0.2   
Ks3 Gain   0.5 to 2 1   
Vmax PSS upper limit pu 0 to 0.1 +0.05   
Vmin PSS upper limit pu 0 to -0.1 -0.05   
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Bilaga 4. Blockschema över FB1 (PSS) i Simatic S7 
 
 

 


