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Sammanfattning 

Innehållet i rapporten kan sammanfattas som en utredning av de magnetiska 

fälten och virvelströmmarna som bildas av strömmarna i ledarna. Dessa 

fälten och virvelströmmarna inducerar i sin tur skärmströmmarna som ger 

förluster i trefas HVAC-kablar.  

I denna utredning beskrivs grundläggande kabelteori för att öka förståelsen 

och möjliggöra tolkning av resultatet utan större tidigare kunskap inom 

området. 

De olika effekterna som inverkar på skärmströmmarna beskrivs. Exempelvis 

skin-effekt, närhetseffekt samt virvelströmmar.  

Utredningen utgår till stor del från simuleringar och beräkningar enligt IEC-

standard som sedan jämförs med mätningar av strömmar i HVAC-Kablar. 

Simuleringsmodellen beskrivs ingående med allt från parameterval till 

indelning av geometrin i små beräkningselement. Resultaten från tidigare 

utförda mätningar analyseras samt en jämförelse av olika 

tillverkningstoleranser görs som beskriver hur stora skillnader i 

skärmströmmar de olika tillverkningstoleranserna av kablar ger.  
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Summary 

This report can be summarized as an investigation of the different magnetic 

and electric effects that constitutes the screen currents of tree phase HVAC 

cables, with a screen manufactured of lead. This investigation comprises a 

basic description of the different layers of a HVAC cable. The intension is to 

increase the readers knowledge of cables, which will help to interpret the 

result of the report without prior cable knowledge. 

The different effects that have an impact on the screen currents are 

described, such as skin effect, proximity effect and eddy currents. 

The focus of the investigation lies on simulations, calculations according to 

the IEC standard for current ratings in cables. A comparison is made 

between the different methods and the results are then compared with the 

results of premade measurements of the screen currents. 

A simulation model is built and described in detail, from parameters to 

mesh. An analysis is performed on the premade test measurements and a 

comparison of the different tolerances from production is simulated to 

increase the knowledge of the impact of the tolerances on screen currents. 
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Abstract 

[Svenska] 

Rapporten behandlar simuleringar, beräkningar och mätningar av HVAC-

kablar. En genomgång presenteras av kabelteori samt de olika magnetiska 

och elektriska effekterna som påverkar skärmströmmarnas storlek. 

Nyckelord: Skärmstömmar, Kabelteori, Magnetism, Närhetseffekt, Skin-

effekt, Virvelströmmar, HVAC, IEC 60287-1-1. 

[English] 

This report comprises simulations, calculations and measurements of HVAC 

cables. An introduction to cable theory and a review of the different 

magnetic and electric effects that has an impact on the amplitude of the 

screen currents in these cables. 

Keywords: Screen currents, Cable theory, Magnetism, Proximity effect, 

Skin effect, Eddy currents, HVAC, IEC 60287-1-1. 
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Förord 

Efter en undersökning av mätningar på skärmströmmars storlek på HVAC-

kablar gjordes upptäckten att standarden för dessa beräkningar troligen 

överskattar strömmarnas storlek. Området behövde utredas med tanke på 

miljöpåverkan och effektivisering av kabeltillverkning.  

Företaget som anlitade mig för uppdraget var NKT HV Cables i Karlskrona. 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack till Er som hjälpt mig under arbetets gång! 
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1. Introduktion 

I kabelindustrin är målet sedan länge att kunna erbjuda sina kunder kablar 

med högsta kapacitet och tillförlitlighet till minsta möjliga miljöpåverkan.  

I dagens trefas HVAC sjökablar används fortfarande blymantel som skärm. 

Anledningen till att bly används är på grund av dess vattentäthet och dess 

motståndskraft mot den korrosiva miljön där kablarna förläggs. Bly är även 

ett mycket flexibelt och lätthanterligt material som om det inte vore för dess 

miljöpåverkan är ett utmärkt material för detta ändamål. Än idag finns 

fortfarande inget material som har liknande egenskaper till en rimlig 

kostnad. Egenskaperna i materialet är det stort fokus på då kablarna både ska 

kunna hanteras och förläggas med kabelförläggningsfartyg, CLV’s (eng. 

Cable Laying Vessel). De ska dessutom kunna motstå 

vattengenomträngningar efter trettio år av sextio graders 

temperaturväxlingar.  

Tester utförs dock på ett flertal varianter av skärmmaterial. Förhoppningen 

är att kunna ersätta blymanteln mot likvärdigt material, som inte påverkar 

miljön negativt. 

Alternativ som undersöks är ex. korrugerad kopparskärm. Detta är ett 

alternativ som redan används till korta flexibla kabellängder för exempelvis 

sträckan från havets botten upp till flytande olje- och gasplattformar. På 

dessa platser krävs extremt bra hållfasthet då kabeln inte är nedgrävd i 

bottnen, utan med hjälp av flytbojar flyter i en båge upp till plattformen. 

1.1 Bakgrund 

Efter analyser av mätdata från högspända växelströmskablar, HVAC-kablar, 

gjordes upptäckten att strömmarna i blymantlarna, i de flesta fall, var lägre 

än de enligt standarden beräknade skärmströmmarna. 

De formler som används för beräkningar av skärmförluster tros behöva 

justeras då de inte tar hänsyn till varken skin-effekt eller närhetseffekt (eng. 

proximity effect). Dessa effekter är väl utredda vad det gäller förluster i 

ledarna på treledarkablar. Effekterna tas även hänsyn till i IEC’s 

beräkningsstandard för ledarförluster, men inte när det gäller skärmförluster 

som även de blir påverkade av dessa effekter. 

En utredning av standardens formler för skärmförluster behövs för att få 

klarhet i, och kunna utveckla beräkningsstandarden. Som ett första steg mot 

en utvecklad beräkningsmetod utförs i studien simuleringar av 

skärmströmmar hos de berörda kablarna.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att klargöra huruvida beräkningarna av 

skärmförlusterna är överskattande. Målet är att med hjälp av rapporten 

kunna påvisa dessa skillnader och även i framtiden ligga som grund för det 

fortsatta arbetet att utveckla beräkningsstandarden för högspända AC-kablar.  

För att få klarhet i beräkningsstandarden och huruvida den stämmer överens 

med mätdata, har tidigare utförts flera mätningar. Dessa mätningar jämförs i 

detta arbete med beräkningar som utförs enligt IEC standard.  

En simuleringsmodell tas fram med hjälp av COMSOL där alla fysikaliska 

fenomen har betydelse. Denna simulering jämförs med både mätdata samt 

med de beräknade värdena enligt IEC 60287-1-1 standarden [1].  

För att få god tillförlitlighet i resultaten jämförs flera olika kablar med 

varierande dimension, spänningsnivå samt strömstyrka. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet fokuserar på trefas HVAC-kablar (eng. High Voltage Alternating 

Current Cables). Studien undersöker varianten av HVAC-kablar med 

blymantel som skärm för sjöförläggning, där stort fokus ligger i att 

undersöka de olika magnetiska samt elektriska effekternas påverkan och 

inverkan för en beräkningsmodell av skärmförluster. 

Fokuset ligger mot den blymantlade varianten av sjökabel då det är här 

miljövinsten anses som störst. Studien kan i ett senare läge även användas 

och anpassas mot nya framtagna material och även då ligga som en grund 

för framtagning av beräkningsmetoder oberoende av material i skärmskiktet 

på trefas HVAC-kabel.  

Studien fokuserar framförallt på att med hjälp av ett simuleringsverktyg 

utvärdera strömmarna i en treledarkabel. Tester görs framför allt på 

oarmerade kablar, men även en del på armerade kablar. 

En konsekvens av avgränsningen är att en platt förläggning, där tre separata 

HVAC-kablar ligger förlagda bredvid varandra, inte blir ordentligt utredd. 

Detta behöver en annan form av simuleringsmodell där kablarna ej är 

förlagda i symmetrisk treledarformation. 
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2. Teori 

2.1 Grundläggande Kabelteori 

En HVAC-kabel byggs upp av flera lager av olika material. Dimensioner 

och material beräknas utefter effekt, spänningsnivå, krav på förluster, miljö 

och säkerhet även viktiga mekaniska aspekter behöver tas i beaktning samt 

beräknas, exempelvis förläggningsdjup och annan hantering av kabeln. 

Kabeln ska inte bara klara av att ligga i marken och försörja ett område med 

energi. Den ska även klara av att förläggas med fartyg på stora vattendjup, 

som i vissa fall uppgår mot hundratals meter. 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika lagerna som bygger upp en 

HVAC-kabel [2]. 

 

Fig. 1. HVAC-Kabel för sjöförläggning. (Bilden används efter godkännande av 

NKT HV Cables) 
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2.1.1 Ledare 

Ledaren i en kabel är den del som utför själva överföringen av energi från 

exempelvis den elektriska energiproduktionen till konsumenten. 

Materialet i en ledare varierar. De vanligaste materialen som används är 

koppar och aluminium. Koppar har bättre ledningsförmåga än aluminium. 

Dock är koppar även ett dyrare material varför det blir en avvägning mellan 

kostnad, ledararea och acceptabel förlust. Denna avvägning resulterar i att 

även aluminium återfinns i högspända kabelsystem. Tidigare var detta 

vanligare på landkablar, men idag är allt fler sjökabelprojet så prispressade 

att det numera även installeras flera sjökablar med aluminiumledare. 

Ledare tillverkas på olika sätt [3]. Det vanligaste för sjökablar är att ledaren 

är uppbyggd av flera lager av formade trådar, kardeler, när ledaren är 

sammansatt innehåller den en del luft varför den kompakteras. Ju minde luft 

i ledaren betyder bättre ledningsförmåga, vilket i högsta grad är önskvärt. 

En annan typ av ledare är segmentledare [4]. Detta alternativ ger lägre 

förluster. Anledningen till det är att strömmen går, till största delen, i de 

yttre lagren i en kompakterad ledare, vilket förklaras mer ingående i stycket 

om skin-effekt. 

En segmentledare byggs istället upp av flera segment som är frånskilda 

varandra. Detta gör att skin-djupet inte längre gör lika stor inverkan och 

strömmen blir bättre fördelad över hela ledaren. 

2.1.2 Vattenskydd 

I ledaren finns ofta ett längsgående vattenskydd. Detta är en försäkring för 

att det inte ska gå vatten i ledaren om det skulle uppstå en skada på kabeln. 

Detta är extra viktigt vid sjöförlagda kablar där vattentrycket kan göra att en 

stor sträcka av en skadad kabel kan behöva bytas ut om vattenskyddet inte är 

tillräckligt.  

2.1.3 Inre halvledande skikt 

Ett inre halvledande skikt jämnar ut den lite ojämna ytan hos ledaren. Ytan 

ska vara så jämn som möjligt för att undvika de spikar eller 

punktförstärkningar i E-fältet som annars blir en svag punkt hos kabeln. 

Vanligen extruderas detta lager tillsammans med isolering och yttre 

halvledare. För att uppnå högsta möjliga kvalitet används ett högt torn för 

denna process, där kabeln extruderas vertikalt, vilket försäkrar en rund och 

jämn kabel. 
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2.1.4 Isolering  

I isoleringen på kabeln ska spänningsnivån gå från ledarspänningen till 

potentialen i skärmen. Denna potentialskillnad kan uppgå till över 500 kV. 

Det är extremt viktigt att materialet är rent och håller rätt kvalitet. Detta 

ställer krav på en fabrik som i många delar behöver hålla renrumsstandard. 

2.1.5 Yttre halvledande skikt 

Precis som för det inre halvledande skiktet är det viktigt att det inte är några 

ojämnheter i skärmen på kabeln, där det i så fall uppstår en svag punkt. 

Detta kan i värsta fall kan orsaka ett genomslag på kabeln med dyra 

reparationskostnader och stillestånd som konsekvens. 

2.1.6 Svällband 

Svällband används utanpå den yttre halvledaren. Detta lager är till för att 

försäkra att det inte läcker vatten mellan skärm och halvledare vid skada på 

kabeln. 

2.1.7 Skärm 

Skärmen tillverkas av olika material. Vanligast för landkabel är ett 

aluminiumlaminat som vattenskydd tillsammans med koppartråd för att 

klara av kortslutningsströmmarna. Detta är tillräckligt i dessa situationer där 

förläggningen av kabeln är enklare. Konsekvensen av en skada med 

vattengenomträngning är heller inte lika stor.  

Vid sjökablar ställs dock mycket höga krav. Idag används till största del ett 

blylager på ~2–4 mm. Detta lager ger ett utomordentligt skydd mot vatten 

[3], är mycket flexibelt och har bra utmattningshållfasthet.  

2.1.8 Yttre mantel 

Som ett skydd mot yttre påverkan av skärmen används ett plastlager. Även 

detta lager extruderas mot kabeln. 

2.1.9 Profiler  

Vid tillverkningen av en treledarkabel används profiler för att göra kabeln 

rund. I dessa profiler kan även optisk fiber läggas in för överföring av 

information eller för att mäta temperaturen i kabeln. 



  
 

12 

 

2.1.10 Armering 

Huvudsyftet med att armera en kabel är att kabeln inte ska ta skada vid 

sjöförläggning. De flesta landkablar har därför inte detta lager. Det är 

däremot viktigt att en kabel som ska förläggas till havs är armerad [3]. 

Armeringen räknas ut så att den kan hantera de dragkrafter som blir på 

kabeln vid dåligt väder på sjön och efter det största förläggningsdjupet på 

kabelsträckan. 

Materialet som används för armeringen är vanligen galvat stål som besprutas 

med tjära för att bli korrosionsbeständigt. Det finns även varianter av kablar 

där armeringen består av rostfritt stål eller koppar. På senare tid används 

även i en del kablar, som inte förläggs på så djupa vatten, hälften stål och 

hälften PE-armering, vilket ger en kostnadsbesparing och lägre vikt. Detta är 

ett krav i många projekt där man vill kunna förlägga så långa sträckor som 

möjligt utan att skarva kabeln.  

En nackdel med galvat stål är att det är magnetiskt. Detta medför en stark 

magnetisk koppling. Resultatet blir en högre inducerad skärmström med 

ökade förluster i både skärm och armering, vilket medför en varmare kabel. 

2.1.11 Armeringsskydd 

För att skydda armeringen och för att hålla tjäran på plats används vanligen 

två lager med grovt garn runt kabeln. 

2.1.12 Slagning 

Parterna i en treledarkabel har en vridning i förhållande till varandra som 

kallas slagning. Armeringen har en liknande vridning fast åt motsatt håll. 

Anledningen till denna vridning är dels för att kabeln ska vara rund vilket 

underlättar förläggning och annan mekanisk hantering. Dels känner alla 

parter samt armeringen av samtliga magnetiska fält på en stignings längd. 

Det gör exempelvis att armeringen inte får några längsgående strömmar, på 

så vis minskar kabelns förluster genom valet av kabelns geometri. 
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2.2 Teorier för de olika effekterna som påverkar strömmarna 

Teorin som IEC’s standard 60287-1-1 tar hänsyn till grundar sig i 

elektromagnetism och ellära. Några viktiga fenomen som tas hänsyn till för 

beräkning av ledarförluster är Lenz lag, virvelströmmar, skin-effekt samt 

närhetseffekt. Vissa av dessa effekter tas dock inte hänsyn till vid 

beräkningar av skärmförluster. För en komplett genomgång av de formler 

som används vid beräkning av skärmförluster hänvisas till IEC’s standard 

60287-1-1 [1]. 

Några elektromagnetiska effekter för beräkning av ledarförluster beskrivs 

nedan. 

2.2.1 Magnetfält B-fält 

När en ström flyter genom en ledare bildas ett magnetiskt fält runt ledaren. 

Riktningen på fältet kan bestämmas med hjälp av högerhandsregeln [5] som 

nedan är förklarad med figurer. 

 

Fig. 2. Högerhandsregeln, tummen representerar strömmens riktning, pekfingret        

representerar B-fältets riktning medans långfingret representerar kraftens riktning. 
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Fig. 3. Högerhandsregeln för en strömförande ledare, tummen representerar 

strömmens riktning medans fingrarna representerar magnetfältets riktning. 

2.2.2 Inducerad ström 

Om en ledare rör sig i ett magnetiskt fält eller ifall en ledare befinner sig 

inom ett varierande magnetiskt fält, kommer en ström att induceras i ledaren 

enlig nedan formler. Ledaren i fallet för studien är blymantlarna runt 

parterna, magnetfältet uppkommer av den växelvisa strömmen i ledarna.  

Den inducerade spänningen 𝐸 bestäms genom 

𝐸 = 𝐵𝑣𝑙 

där 𝐵 är det magnetiska fältet, 𝑣 är hastigheten och 𝑙 är ledarens längd. 

Den inducerade strömmen blir därav 

𝐼 = 𝐸/𝑅 

där 𝐸 är den inducerade spänningen och 𝑅 är ledarens resistans. 

Beräkningarna blir dock mer komplicerade av att strömmarnas fas är 

förskjuten 120 grader i förhållande till varandra. Det kompliceras ännu mer 

av ytterligare faktorer så som skin-effekt och närhetseffekt. Dessa fenomen 

beskrivs nedan. 

2.2.3 Lenz lag 

Lenz lag säger att riktningen på den inducerade strömmen bestäms så att 

magnetflödet den producerar motverkar uppkomsten av induktionen [6].  
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2.2.4 Virvelströmmar 

Enligt Faraday’s lag uppkommer virvelströmmar (eng. eddy currents) där ett 

varierande magnetiskt fält inverkar på ett ledande skikt, så som en metall. I 

HVAC-kablar orsakas de av ledarens växelvisa ström [2]. Dessa 

virvelströmmar utnyttjas för exempelvis induktionshällar. Dock kan dessa 

strömmar ha negativ inverkan i flera andra tillämpningar. I fallet för 

skärmförluster gör dessa effekter att förlusterna ökar vilket innebär att även 

kabeldimensionerna behöver ökas. 

2.2.5 Cirkulerande strömmar 

Beroende på valt jordningssystem uppkommer olika stora cirkulerande 

strömmar i skärmen på kabeln [7]. De största cirkulerande strömmarna 

uppkommer då kabelsystemet är tvåpunktsjordat. Det vill säga jordat i båda 

ändarna av kabelsträckan. För att minska dessa strömmar kan kabelsystemen 

korskopplas. Då kopplas skärmen från fas 1 över till fas 2. Skärmen från fas 

2 kopplas till fas 3 osv.  

Även varianter av enpunktsjordning används. Men för att undvika allt för 

höga skärmspänningar orsakade av de cirkulerande strömmarnas frånvaro, 

kan denna konfiguration endast användas till kortare kabelsträckor. 

2.2.6 Skin-effekt  

I en elektrisk ledare där en växelström flyter uppkommer ett fenomen som 

gör att strömmen inte fördelas jämt i hela tvärsnittsarean av ledaren [7]. Den 

största delen av strömmen kommer att omfördelas till det yttre skiktet av 

tvärsnittsarean [4]. Skin-djupet är varierande beroende på frekvensen, varför 

effekten endast påverkar en AC-ström och inte en dc-ström. Anledningen till 

skin-effekten är motriktade virvelströmmar som skapar en strömförträngning 

inom den egna ledaren. 
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2.2.7 Närhetseffekt 

Närhetseffekten är en strömförträngning orsakad av en närliggande 

strömkälla [8]. I fallet för studien syftas till de två andra närliggande 

strömförande ledarna. Effekten beror även den av virvelströmmar. Fast i 

detta fallet handlar det om virvelströmmar som induceras från de 

närliggande kablarna. Närhetseffekten visar sig genom att strömmarna i 

ledarna inte bara ligger i det yttre skiktet i varje ledare, utan strömmarna är 

även förskjutna radiellt i förhållande till de närliggande faserna [4]. Detta 

visas i figur 9 under resultatkapitlet. Fenomenet uppstår när två eller fler 

kablar som ligger tätt samman [7]. Strömmarna som går i den delen av 

ledarna närmst varandra minskar och strömmarna som går i delen av ledaren 

som är längst från varandra ökar. Detta beror på skillnader i magnetiskt 

flöde. 

Både skin-effekten samt närhetseffekten ger ökad resistans i både ledare och 

skärm. De bidrar till den så kallade A.C. resistansen. 

2.3 Materialegenskaper 

För att möjliggöra simuleringar i det använda simuleringsprogrammet krävs 

kunskap om de olika materialegenskaperna enligt nedan underrubriker. 

2.3.1 Konduktivitet 

Konduktiviteten σ i ett material är det samma som materialets 

ledningsförmåga. Den beräknas som inversen av resistiviteten och har 

enheten [S/m]. Metaller har generellt hög konduktivitet varpå koppar har 

bättre konduktivitet än aluminium. För isolermaterial vill däremot så låg 

konduktivitet som möjligt uppnås. Konduktiviteten beräknas enligt 

σ =
𝐼𝐿

𝐴𝑈
 

där 𝐴 är tvärsnittsarean, 𝑈 är potentialskillnaden, 𝐼 är strömmen och 𝐿 är 

längden. 
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2.3.2 Permeabilitet 

Betäckningen för permeabilitet är μ och enheten är [H/m]. Det är en 

parameter som beror på hur magnetiskt ett material är. Permeabilitet kan 

beskrivas som ledningsförmågan hos materialet avseende magnetiskt flöde 

[5]. Mer teoretiskt beror permeabiliteten på att dipoler i materialet, som utan 

något magnetfält har slumpmässig riktning [9]. När de sedan blir utsatta för 

ett magnetfält syns tendenser till att de riktar upp sig efter fältet. 

Den relativa permeabiliteten 𝜇𝑟 beräknas som 

𝜇𝑟 =
𝜇

𝜇0
 

där 𝜇 är materialets permeabilitet och 𝜇0 är permeabiliteten hos vacuum. 

 

2.3.3 Permittivitet  

Permittiviteten ε, eller även kallad den dielektriska konstanten, hos ett 

material hör ihop med dess förmåga att polariseras, påverkas av och påverka 

ett elektriskt fält. Permittiviteten är högre i isolermaterial jämfört med 

vacuum. Typiskt värde för relativ permittiviteten hos XLPE kabelisolering 

för 𝜀𝑟 är 2,3 [4]. 

Beräkning av relativ permittivitet utförs genom 

𝜀𝑟 = 
𝜀

𝜀0
 

där 𝜀 är materialets permittivitet och 𝜀0 är den elektriska konstanten. 

2.4 Beräkningsformler enligt IEC 60287-1-1 

IEC’s standard 60287-1-1 [1] används för beräkningar av resistanser och 

förluster i kablar. Här följer några av de formler som används för de i 

studien utförda beräkningarna med förklaringar. 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/My
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D.C resistansen vid maximal arbetstemperatur 𝑅′ i en ledare beräknas 

genom 

𝑅′ = 𝑅𝑐0 (1 + 𝛼20,𝑐(𝜃𝑐 − 20)) 

där 𝑅𝑐0 är resistansen i ledaren vid 20°C, resistansen hämtas från IEC 60228 

[10],  𝛼20,𝑐 är en temperaturkoefficient vars värde hämtas från tabell 1 i 

standarden. Parametern beror på materialet i ledaren. 𝜃𝑐 är den maximala 

drifttemperaturen för kabeln. 

För att beräkna ledarens skineffektfaktor 𝑌𝑠 , som används för att beräkna 

A.C. resistansen i ledaren, används en av formlerna nedan. Vilken formel 

som används beror på det beräknade värdet av 𝑋𝑠, som är en parameter för 

beräkning 𝑌𝑠 . Denna parameter beräknas genom 

𝑋𝑠 = √
8𝜋𝑓10−7𝐾𝑠

𝑅′
 

där 𝑓 är frekvensen, 𝐾𝑠 är en ledarberoende parameter, som hämtas från 

tabell 2 i IEC standarden. 

Ifall 𝑋𝑠 ≤ 2,8 beräknas skineffektfaktorn som 

𝑌𝑠 =
𝑋𝑠
4

192 + 0,8𝑋𝑠4
 

Ifall istället 2,8 < 𝑋𝑠 ≤ 3,8 beräknas 𝑌𝑠 genom 

𝑌𝑠 = −0,136 − 0,0177𝑋𝑠 + 0,0563𝑋𝑠
2 

Till sist om 𝑋𝑠 > 3,8 beräknas faktorn för skineffekten med hjälp av 

𝑌𝑠 = 0,354𝑋𝑠 − 0,733 
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Närhetseffektfaktorn 𝑋𝑝 är även den en parameter för beräkning av A.C. 

resistansen i ledaren. Faktorn beräknas genom 

𝑌𝑝 =
𝑋𝑝
4

192 + 0,8𝑋𝑝4
(
𝐷𝑐
𝑆
)
2

{
 
 

 
 

0,312 (
𝐷𝑐
𝑆
)
2

+
1,18

𝑋𝑝4

192 + 0,8𝑋𝑝4
+ 0,27

}
 
 

 
 

 

där 𝐷𝑐 är ledarens diameter och 𝑆 är det radiella avståndet mellan ledarnas 

centrum i en treledare. 𝑋𝑝 är en parameter för beräkningen av 𝑌𝑝, denna 

parameter beräknas genom 

𝑋𝑝 = √
8𝜋𝑓10−7𝐾𝑝

𝑅′
 

där 𝑓 är frekvensen och 𝐾𝑝 är en ledarberoende parameter som hämtas 

ur tabell 2 i standarden. 
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Den totala resistansen i ledaren, A.C resistansen 𝑅 beräknas med hjälp av de 

tidigare uträknade värdena genom 

𝑅 = 𝑅′(1 + 𝑌𝑠 + 𝑌𝑝) 

Reaktansen i skärmen 𝑋 beräknas genom 

𝑋 = 2𝜔 log (
2𝑆

𝐷𝑙,𝑚
) 

där 𝜔 är vinkelfrekvensen och 𝐷𝑙,𝑚 är blymantelns genomsnittliga diameter. 

Förlustfaktorn orsakade av cirkulerande strömmar 𝜆1
′  beräknas genom 

𝜆1
′ =

𝑅𝑠
𝑅

𝐴𝑟

1 + (
𝑅𝑠
𝑋 )

2 

där 𝑅𝑠 är blymantelns resistans vid maximal drifttemperatur. Värdet på 𝐴𝑟 

bestäms genom armeringskonfiguration på kabeln. Vid stålarmering har den 

värdet 1,5 och utan armering har värdet bestämts till 1 i standarden. 

För att sedan beräkna strömmen i skärmen 𝐼𝑠 används formeln 

𝐼𝑠 = 𝐼𝑐√
𝑅𝜆1

′

𝑅𝑠
 

där 𝐼𝑐 är strömmen i ledaren. 
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3. Metod 

De metoder som använts för att uppnå syftet kan sammanfattas enligt nedan. 

Genomgång och utvärdering av beräkningsstandard, Analys av mätdata, 

uppbyggnad och användning av simuleringsmodell.  

Samtliga metoder utvärderas sedan i förhållande till varandra, för att 

kontrollera deras tillförlitlighet. 

Valet av metoder gjordes i samråd handledare, med tanke på tidsramen samt 

kunskapsnivån. Att grundligt utföra sammankopplingen av alla de 

fysikaliska fenomenen matematiskt ligger på en högre nivå av matematisk 

samt fysisk kunskap inom området. 

Nedan följer fördjupande beskrivning av de valda metoderna. 

3.1 Genomgång och utvärdering av beräkningsstandard 

För att få en djupare förståelse till teorin bakom de formler som används 

idag gjordes en teoretisk genomgång av samtliga formler för beräkning av 

skärmförluster på blymantlad trefas HVAC-kabel. Det gav insikt i vilka 

fysikaliska förenklingar man har valt att göra i formlerna. Som exempel kan 

nämnas att man har förenklat bort påverkan av närhetseffekterna samt skin-

effekterna vilkas påverkan ska utredas genom denna studien.  

3.2 Analys av mätdata 

För att få en bra uppfattning av de verkliga förlusterna har i denna studien 

tagits del av ett flertal mätningar gjorda av NKT HV Cables. En analys av 

dessa mätvärden visar att det skiljer en del mellan uppmätta värden jämfört 

med den teori som man utgår ifrån vid beräkningar enligt standarden. 

3.3 Uppbyggnad och användning av simuleringsmodell 

För att göra bra och realistiska simuleringar används ett fysikaliskt 

simuleringsprogram, programmet som används behöver kunna hantera och 

utföra flera fysikaliska beräkningar samtidigt. De fysikaliska områden som 

tas hänsyn till är både elektriska och magnetiska. Programmet som används i 

studien heter COMSOL Multiphysics. I det programmet går det rita upp en 

modell av kabeln, sedan väljer man den fysik man vill ska ingå i 

simuleringen.  
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Efter det väljs ett nätverk av element, som innebär en diskretisering av 

geometrin i många små beräkningsdelar. I två dimensioner handlar det om 

att dela upp området i trianglar eller rektanglar, sedan används en metod 

som benämns finita elementmetoden för beräkningen. Den metoden utför 

beräkningar i varje liten triangel eller rektangel av geometrin. Sedan kan 

simuleringsresultatet för kabeln enkelt visas med de olika strömmarna och 

magnetfälten färglagda efter storleksordning. I och med det ser man snart att 

närhetseffekten även påverkar blymanteln. Detta är ytterligare ett tecken på 

att beräkningsstandarden kan behöva uppdateras.  

 

Fig. 4. Simuleringsmodell enligt kabeldesign. 

3.4 Utvärdering av metoderna i förhållande till varandra 

För att kunna utvärdera de använda metoderna behövs beräkningar, 

simuleringar och mätningar från flera olika kablar. Utgångspunkten i studien 

är att mätningarna är korrekt utförda och att hitta de teorierna som ligger 

bakom resultatet i mätningarna.  
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3.5 Noggrannhet i mätresultatet 

Kablarna har dock produktionstoleranser som kan påverka resultatet. I både 

beräkningar och simuleringar utgår studien från att ett medelvärde av dessa 

toleranstjocklekar är uppnådd. Även en simuleringsstudie för max och 

mintoleranser görs på blymantelns dimensioner för att påvisa de skillnader 

som blir resultatet av dessa variationer.  
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4. Genomförande 

För att få en bra helhetsbild av arbetet påbörjades studien av 

kabelkonstruktionens inverkan på skärmströmmarnas storlek med en 

genomgång av handledaren.  

4.1 Simulering 

Därefter för att få en insikt i teorin som företaget antog var en av 

anledningarna till skärmens lägre försluter skapades en simuleringsmodell i 

programmet COMSOL Multiphysics. De simuleringarna gav snabbt en 

djupare förståelse för ledarströmmarnas magnetiska påverkan som inducerar 

strömmar till blymanteln och även de skyddande armeringstrådarna runt 

kabeln.  

Simuleringsmodellen byggdes upp utefter kabeldata för en kabel med kända 

mätresultat. Programmet kräver förutom diametrar och tjocklekar på alla 

lager, även de materialdata som ska simuleras. För den fysiken som har 

simulerats i denna studien, magnetism, krävs konduktivitet, permeabilitet 

samt även permittivitet. Vissa av dessa värden är svårt att få fram och 

påverkas även av tex. temperatur. Diskussioner med en metallurg, en 

isolationsmaterialsspecialist och tillgång till en studie från Linnéuniversitetet 

av permeabilitet för armeringstrådar [11], har hjälpt till att få fram 

acceptabla statiska värden för de olika materialen som en kabel är uppbyggd 

av. Värdet på konduktivitet i ledaren beräknades fram från ett resistansvärde 

givet enligt standarden IEC 60228 [10]. 

Efter att all geometri var ritad i COMSOL uppdaterades modellen med de 

materialdata som fåtts fram. Även fysiken som man vill att studien ska 

behandla lades in i programmet. Det kan handla om tex. termodynamik, 

flöden eller som i detta fallet magnetism. 

För att COMSOL ska göra korrekta beräkningar, konstrueras ett nätverk av 

beräkningselement. Geometrin delas in i små triangulära eller rektangulära 

element. Där varje ruta ger ett resultat som bygger upp det totala resultatet 

för hela simuleringen. 

Detta nätverk av beräkningselement kan byggas upp på flera olika sätt. I 

detta fall, som nästan uteslutande innehåller cirkulära geometrier, passade 

triangulära beräkningselement bäst. Storleken på trianglarna bestämmer hur 

noggrann beräkning blir. I ett finare rutnät av trianglar beräknas fler element 

i samma geometri. Nackdelen är att en finare indelning är mer krävande att 

beräkna. Det tar desto längre tid, och mer datorkraft behövs. 
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För denna modellen har det använts en för elektromagnetism 

standardindelning av geometrin. Då blir det triangulära rutnätet finare i de 

tunna kabelskikten och grövre i stora geometrier. Nedan i figur. 5 och 6 

visas den varianten av triangulär elementindelning. 

 

Fig. 5. Den triangulär elementindelning som visas är representerad enligt 

COMSOL’s grundinställningar, när magnetism är vald fysik för beräkningarna. 

 

Fig. 6. Samma elementindelning som i bilden ovan, inzoomad för att visa 

nätverket av element  i en part samt i armeringen. Denna elementindelning av 

armeringen används för beräkningarna i Bilaga 1. 
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Studier är gjorda både i frekvensdomän och tidsdomän. Frekvensdomän för 

att snabbt få en överblick om resultatet verkar stämma. Tidsåtgången för 

simulering i frekvensdomän med en bestämd frekvens på 50 Hz, är avsevärt 

kortare än att simulera hela perioder i tidsdomän. När modellen sedan 

verkade stämma överens med förväntningarna utfördes även simuleringar i 

tidsdomän, för att verifiera att simuleringsresultatet även stämmer över tid. 

Tester har enbart utförts med 50 Hz frekvens, då det är vid den frekvensen 

uppmätta värden fanns att tillgå för jämförelse. 

För att lyckas simulera det tänkta värdet på skärmströmmar i en armerad 

kabel krävdes en hel del fundering. Skärmströmmarna i blymanteln beror 

mycket på permeabiliteten i armeringstrådarna. Ett värde på 400+i200 togs 

del av från universitetsstudien nämnd ovan [11]. Det visade sig dock inte ge 

det förväntade värdet av skärmströmmar.  

Diskussioner med COMSOL’s support hölls där kontroll av studiens modell 

gjordes. En jämförelse gjordes även av värdet på skärmströmmar vid 

simulering av COMSOL’s egen modell av högspänningskabel, men med 

kabeldata inmatad från jämförelsekabeln från projektet Walney. 

Småjusteringar i studiens modell gjordes. Efter att justeringarna var gjorda 

upptäcktes inga övriga felaktigheter. Det visade sig också att programmet 

med all sannolikhet räknar rätt, även om resultatet inte blir det väntade.  

Vid utförda mätningar som tagits del av på kablar med stålarmering har det 

varit en ökning av skärmströmmar med ~19% vid mätningar på armerad 

jämfört med oarmerad kabel. Ifall man istället simulerar kabeln med 

trådarmering enligt kabeldatablad blir ökningen av skärmströmmar mycket 

lägre ~7%. 

Resultaten av dessa simuleringar finns som bilaga 1 till rapporten. Detta för 

att påvisa att man inte kan utföra en komplett simulering av denna typen av 

kabel med korrekt resultat. Utförligare diskussion finns under 

diskussionskapitlet.  

Slutligen valdes en metod av simuleringsmodell där det inte tas hänsyn till 

enskilda armeringstrådar, utan istället används en rörliknande konstruktion 

av armering för att kunna simulera även armerad kabel med korrekt resultat. 

Det korrekta resultatet av skärmströmmar uppnåddes genom ett 

parametersvep av permeabiliteten i armeringslagret. Simuleringsresultatet 

blev helt enligt mätningarna för Walney-kabeln vid en relativ permeabilitet 

med värdet 𝜇𝑟=151. 

När modellen byggts upp och stämde överens med förväntningarna gjordes 

ett MATLAB-program för att automatisera simulering av flera kablar. 

Scriptet för denna automatisering finns som bilaga 3 till rapporten. 
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För kopplingen mellan MATLAB och COMSOL krävs ett tilläggsprogram. 

MATLAB-scriptet gjorde justering av kabeldimensioner till andra 

kabelvarianter mycket smidig. Ett Exceldokument skrevs som innehöll de 

kabeldimensioner och material för de kablar som skulle jämföras med 

standarden. Det dokumentet lästes sedan in i MATLAB varpå MATLAB 

utför en justering av COMSOL-modellen till simuleringsmodell enligt valfri 

kabelspecifikation. MATLAB-scriptet utför sedan automatiskt simuleringen 

varpå valda värden hämtas till MATLAB och skrivs sedan ut på ett 

Exceldokument för resultat, en flik för varje kabeldesign. Då tidsstudierna 

stämde väl överens med frekvensdomän utfördes den slutliga studien i 

frekvensdomän. Det är även dessa värden som finns med under resultatet. 

Ytterligare simuleringar utfördes för att kontrollera hur stor inverkan de 

olika produktionstoleranserna har för slutresultatet. Framför allt var det 

blymantelns tjocklek som justerades i modellen då det visade sig att effekten 

av denna tolerans hade stor betydelse för skärmströmmarnas storlek. 

4.2 Beräkning enligt standard 

När sedan ett resultat hade uppnåtts i simuleringsverktyget som verkade vara 

rimligt, gjordes ett MATLAB-program av alla de formler som ingår i 

beräkningen av skärmförluster samt skärmströmmar. MATLAB är ett 

smidigt verktyg för större beräkningar och beräkningsprogram där stora data 

ska analyseras. I detta fallet användes programmet först och främst med 

tanke på att det skulle genomföras beräkningar på flera olika typer av kablar. 

MATLAB gör dessa beräkningar mycket smidiga då man enkelt kan ställa in 

flera olika parametrar. De olika parametrar som behöver kunna justeras vid 

beräkningar av olika kablar innefattar materialparametrar, som exempel vid 

byte från beräkningar på aluminiumledare till kopparledare. Eller vid byte av 

halvledarmaterial. Fler parametrar som behöver vara lättillgängliga är 

dimensioner på ledare, isolering och bly. 

Redan efter en första beräkning av en specifik kabel kunde en skillnad 

analyseras fram av de beräknade värdena jämfört med simuleringsmodellen. 

Ett script togs fram för att automatisera dessa beräkningar. Dels för 

tidsförtjänsten och dels för att minimera risken för fel under beräkningen. 

Detta script ligger som bilaga 2 till rapporten. De behövda materialdata för 

olika kabeldesigner matas in via ett Exceldokument, sedan görs 

beräkningarna enligt IEC60287-1-1. De önskade resultaten skrivs sedan 

automatiskt över till ett Exceldokument för att enkelt kunna jämföras med 

mätresultat och de simulerade värdena. 
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4.3 Analysering av mätdata 

Efter att simuleringsmodellen gav rimliga värden och den magnetiska 

kopplingsfaktorn var korrekt inställd genom ett armeringsskal med en 

permeabilitet på 𝜇𝑟=151 uppkom de skillnader mellan resultatet av 

formlerna och simuleringen som företaget tidigare lagt märke till. 

Skillnaderna visade sig dock inte vara lika stora som förväntat. 

Även mätdata från de av företaget tidigare utförda mätningarna analyserades 

mer i detalj. Detta för att kunna jämföra med simuleringsmodellen, men 

även mot beräknade värden. Resultatet av denna analys gås igenom i 

efterföljande kapitel. 
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5. Resultat och analys 

Under studien har det utförts flera simuleringar, och beräkningar. Nedan 

följer resultaten av dessa. I slutet av rapporten under rubriken ’Bilagor’ 

återfinns kod för det MATLAB-program som utför simuleringar samt 

beräkningar av de standardiserade formlerna som används för 

skärmförlustberäkningar av HVAC-kablar.  

Resultaten från de flertalet simuleringar kan ses i jämförelsetabellerna längre 

ner i texten. Tabell 2, 3 och 4. 

För att förtydliga det som redan nämnts i kapitlet genomförande, stämde 

simuleringsresultatet dåligt överens med mätresultatet vid simulering av den 

armerade kabelmodellen enligt kabeldatablad. Mer om simuleringar med 

denna modellen under bilaga 1.  

Istället togs beslutet att använda en förenklad modell med en 

armeringssköld, i form av ett homogent rör där armeringen normalt befinner 

sig.  

För att få resultaten av simuleringarna att överensstämma med mätresultaten 

gjordes ett parametersvep av permeabiliteten i armeringslagret. Önskade 

skärmströmmar uppnåddes för projektet Walney’s kabel vid en relativ 

permeabilitet på 𝜇𝑟=151. För att utvärdera det värdet behölls det i modellen 

även för samtliga andra kabelsimuleringar av armerade kablar. Det är dessa 

simuleringsresultat som återfinns i tabell 3. 

I figur. 7 visas modellen som använts för samtliga resultat i detta 

resultatkapitel. I de fall simuleringar utförts av oarmerad kabel, har 

materialparametrarna ändrats till värdet av luft. Därav agerar modellen som 

om lagret inte existerade. 
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Fig. 7. Kabelmodellen med armeringssköld som använts för resultaten i 

resultatkapitlet. 

Med hjälp av COMSOL kan man få fram flera olika data och mätningar i 

tydliga figurer, tabeller eller beräknade värden. I figurer 8 syns tydligt hur 

strömmarna från ledaren skapar ett magnetfält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Magnetisk flödestäthet (absolutbelopp) för kabel med armeringssköld 

angiven i enheten Tesla. Ledarströmmen under simuleringen är Ieff = 700A. 
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För att utvärdera hur skärmströmmarna går och att få en djupare förståelse 

för närhetseffekten, togs en studie fram för strömtäthet i modellen, se figur. 

9. 

Här syns tydligt de effekter som beskrivs under teorikapitlet. Bland annat 

syns skin-effekten i ledaren. Det vill säga att strömmen i ledaren är 

fokuserad i de yttre lagren i ledaren och endast liten ström går i ledarens 

centrum. Den märks dock inte i blymanteln då materialet är tunnare än skin-

djupet.  

Närhetseffekten märks dock både i ledaren samt i skärmen. Den uttrycker 

sig genom att strömmarna påverkar varandra radiellt. Vilket gör att 

strömmarna inte är jämt fördelade i tvärsnittet. Effekten kan ses i ledarna 

såväl som i blymantlarna.   

 

Fig. 9. Strömtätheten (absolutbelopp) i kabel med armeringssköld utvärderad i 

enheten A/m2. Ledarströmmen under simuleringen är Ieff = 700A. 

En funktion för ytintegral användes för att få fram de totala strömmarna i 

ledare såväl som skärm vid given tidpunkt. Det komplexa talet beräknades 

sedan om till effektivvärdet av strömmen för att lättare kunna jämföra deras 

storlek. Nedan i figur 10, visas en tidsstudie av de komplexa ledar- och 

skärmströmmarna. Strömmarna stämmer väl överens med mätningarna för 

kabeln. 
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Fig. 10. Tidsstudie av oarmerad kabel enligt kabelspecifikationen för Walney-

projektet. Ledarströmmen under simuleringen är Ieff = 700A. 

5.1 Jämförelse Mätning/Simulering/Beräkning enligt IEC 60287-1-1 

Nedan visas två tabeller med resultat. Dessa tabeller innehåller värden och 

jämförelser av de olika metoderna att få fram resultat specifikt för 

skärmströmmar, även andra intressanta resultat har tagits med i tabellerna. 

Tabell 2 visar resultaten för oarmerad kabel, medans tabell 3 visar samma 

resultat för armerad kabel. 

Först dock en lista med de olika förkortningarna som används i tabellerna. 

Tabell 1. Förklaringar av de förkortningar som används i resultatframställningen. 

 
  



  
 

33 

 

Tabell 2. Resultat och jämförelse av de olika teknikerna för att få fram 

skärmströmmar och skärmförluster. Kablarna i tabellen är oarmerade. 

 

Av tabellen kan utläsas att i de flesta fall stämmer simuleringen bättre överens 

med mätningen än vad beräkningen gör. Resultatet är dock inte helt entydigt. Det 

kan bero på variationer och toleranser i kabelns olika lager. Mer om detta senare. 

Simuleringen ger i samtliga fall ett lägre resultat av skärmströmmar jämfört med 

beräkningen. 
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Tabell 3. Resultat och jämförelse av de olika teknikerna för att få fram 

skärmströmmar och skärmförluster. Kablarna i tabellen är armerade. 
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Även i tabell 3 syns att de simulerade värdena stämmer bättre än de 

beräknade. I vissa fall är avvikelserna fortfarande stora. En anledning är att 

alla simuleringar har gjorts med ett skal av armering, istället för separata 

trådar. Skalets permeabilitet är inställd för att simulering av Walney-kabeln 

skulle stämma. Efter det gjordes simuleringarna av de andra kablarna. Vissa 

av dessa har dock inte ett likadant armeringslager, utan vissa har rostfri 

armering och andra har hälften plasttrådar. Detta påverkar inte 

skärmströmmarna på samma sätt som en magnetisk stålarmering gör. 

Permeabiliteten i dessa kablar är dock fortfarande inställd på 𝜇𝑟=151 vilket 

är avsevärt högre än vad det egentligen är i dessa andra rostfria samt 

plastmaterial. Detta diskuteras mer under senare diskussionskapitel. 

En simulering gjordes även för att få en uppfattning av hur mycket 

toleransen för blyets tjocklek kan ha påverkat resultatet av mätningarna. I 

figuren nedan syns resultatet av den simuleringen.  

Tabell 4. Resultat vid simulering av toleranser. 

 

Ifall kabeln i mätningen låg på övre eller under tolerans i blymanteltjocklek 

är skillnaden på resultatet avsevärd. Detta är något att ha i åtanke när 

resultaten i jämförelserna utvärderas. Simuleringsmodellen kan stämma 

bättre överens med verkligheten än vad som framgår, ifall toleranserna på 

blytjockleken i de testade kablarna alla hade legat på nominell nivå. 

  

Min. tolerans
tjocklek

Norm. Tjocklek
Norm.

tjocklek+10%

Iseff[A] armerad kabel 138,7 150,3 162,9

Iseff[A] oarmerad kabel 115,9 125,3 138,0
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6. Diskussion och slutsatser 

Under arbetes gång har flera resultat åstadkommits, nedan diskuteras dessa 

resultat. Även avvikelser och förbättringar gås igenom. Efter det följer 

slutsats och kommentarer inför det fortsatta arbetet med skärmförluster hos 

HVAC-kablar. 

6.1 Simuleringar 

Simuleringarna som har utförts i studien har enbart gjorts i 2D. Detta visade 

sig ge en god approximation av verkligheten i fallet med kabel utan 

armering. För att göra det möjligt att få bra resultat i fallet med armering 

användes istället en armeringssköld med en förinställd permeabilitet som 

simulerar den verkliga magnetiska kopplingen mellan armering, skärm samt 

ledare.  

Det visade sig att det inte var möjligt att med den simpla 2D modellen 

lyckas åstadkomma korrekt resultat av skärmströmmarna i fallet med 

trådarmerad kabel enligt kabelspecifikation.  

Anledningen till detta kan beskrivas till stor del genom kabelns verkliga och 

mer komplexa geometri. Kabeln har i vekligheten inte tre raka ledare och 

rak armering, som modellen i 2D beskriver den, utan utseendet kan istället 

beskrivas som en helix, där parterna roterar åt det ena hållet och armeringen 

har motsatt slagning. 

För att få till en bättre approximation av verkligen och få med alla effekter 

av kabelns utseende bör simuleringar utföras i tre dimensioner. Det är då 

med stor sannolikhet möjlighet att använda armeringens verkliga 

permeabilitet och uppnå det önskade resultatet, då en sådan studie även får 

med effekten av kabelns slagning.  

Ledararean enligt standarden som används för att beräkna ledare besår av ett 

resistansvärde som är kopplat till en ledararea. Denna ledararea har dock 

inget egentligt syfte utan mer en approximativ storlek på en ledare med den 

önskade resistansen. För att simulera konduktivitetsvärdet på samma sätt i 

både simuleringen och beräkningarna behövde konduktivitetens värde 

beräknas om från ett resistansvärde med en fiktiv ledararea. Detta är till viss 

del en svaghet i simuleringen, även om konduktiviteten i ledaren inte är 

direkt kopplad till resultatet av skärmströmmen. 

 



  
 

37 

 

6.2 Beräkningar 

De beräkningar som har utförts har varit standardberäkningar enligt 

kabelkonstruktion. Resultaten har efter utförande även verifierats av 

företagets simuleringsingenjör. 

6.3 Mätningar 

Efter diskussioner med specialister inom mätteori är sannolikheten för 

felaktiga resultat vid mätningarna minimal. Däremot kan små avvikelser 

alltid förekomma och det är många toleranser hos utrustningarna som kan ge 

avvikande resultat. Dock inte så stora att de påverkar denna studien avsevärt. 

6.4 Variationer och toleranser 

En del inom kabeltillverkningen som gör stor inverkan på skärmströmmarna 

är variationer och toleranser från produktionen. Som visades under 

resultatkapitlet var effekten av max och mintolerans i blymantelns tjocklek 

av stor betydelse. Likaväl kan alla toleranser i samtliga lager ligga på min 

eller maxnivå. Detta påverkar mätresultaten i hög utsträckning. 

6.5 Slutsats 

I de utförda simuleringarna och de jämförelserna som har gjorts är 

beräkningen för skärmströmmen hos oarmerad kabel högre än simuleringen. 

Detta var ett önskat resultat. Skillnaden i skärmförluster är dock inte 

tillräckligt stor för att utgöra någon avgörande konstruktionsskillnad på 

kabeldesignen.  

Skillnaderna som syns mellan de beräknade och uppmätta, samt mellan de 

simulerade och uppmätta skärmströmmarna kan till stor del härledas genom 

de produktionsmässiga toleranserna som finns inom kabelproduktionen. 

För att det skulle vara av intresse att fortsätta arbetet av att utveckla 

beräkningsstandarden skulle effektförlustskillnaderna i skärmen mellan 

beräknade och simulerade värden varit större.  

Ifall området ska utvärderas tydligare behöver simuleringar utföras i 3D. Om 

förlustskillnaderna skulle visa sig tydligare vid en sådan simulering, krävs 

en analytisk metod där man teoretiskt får utvärdera nyttan med ett arbete att 

få standarden justerad. 

En annan aspekt är att utvärdera nyttan med att minimera toleranserna för 

kabelns dimensioner. Detta skulle kunna minska blyåtgången i fabriken. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Analys av resultat vid simulering av kabelmodell med 

trådarmering i två dimensioner. 

För att förtydliga påståendet avseende fel resultat vid simulering av armerad 

kabel, som är uppbyggd enligt kabeldatablad, följer i denna bilaga resultatet 

av den på det viset utförda simulering. Här jämförs även resultatet med 

mätning och beräkning.  

Med denna del av rapporten vill påvisas att en 2D modell inte är tillräcklig 

för att simulera en kabel med detta utseendet, då resultatet inte är 

tillfredställande för armerade kablar med helixform på både parter och 

armering. 

Nedan följer resultatet av simulering av trådarmerad kabel enligt 

uppbyggnaden som visas i figur.11. 

 

Fig. 11. Uppbyggnad av kabelmodell med trådarmering. 

Figur 11. ovan visar ett korrekt utseende på kabeln i genomskärning, 

förutom profiler. Då materialet i dessa inte påverkar resultatet nämnvärt har 

de uteslutits. 
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Fig. 12. Magnetisk flödestäthet i armerad kabel, enheten är Tesla. Ledarströmmen 

under simuleringen är Ieff = 700A. 

 

Fig. 13. Strömtätheten i armerad kabel, enheten är A/m2. Ledarströmmen under 

simuleringen är Ieff = 700A. 

I denna simuleringsstudie har en sammankoppling av armeringstrådarna 

använts, funktionen benämns coil i COMSOL. Strömmen har ställts in med 

0[A] i armeringen, detta förfarande är ett försök att efterlikna verkligheten 

där det inte går några längsgående strömmar i armeringen. Se figuren 13. 
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Tabell 5. Jämförelse av resultat vid simulering av trådarmerad kabel 

 

 

Den intressantaste delen i resultatet ovan är jämförelsen av skillnaden av 

skärmströmmen mellan armerad och oarmerad kabel. Som syns bör 

skillnaden ligga någonstans ~19% enligt både mätning och beräkning. 

Däremot ligger skillnaden i simulering på endast ~7%. Detta är dock inte ett 

acceptabelt resultat, varför en simulering inte kan utföras på detta vis, för en 

liknande kabel. Som nämnts tidigare räknar mest troligt 

simuleringsprogrammet rätt. Programmet räknar dock helt enkelt inte på en 

sanningsenlig modell. 

För att göra modellen mer sanningsenlig krävs en modell i tre dimensioner. 

Där samtliga effekter av den kompletta geometrin ges utrymme. 
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8.2 Bilaga 2. Calculations of HVAC Cables 

 

Load documents ........................................................................................... 42 

Variables depending on cable ...................................................................... 42 

Variables conductor ..................................................................................... 43 

Variables screen ........................................................................................... 43 

Formulas screen resistance .......................................................................... 43 

Formulas conductor DC-resistance .............................................................. 44 

Formulas skin effect factor .......................................................................... 44 

Formulas proximity factor ........................................................................... 44 

Formulas conductor AC-resistance .............................................................. 44 

Formulas losses in screen ............................................................................. 45 

Formulas screen current ............................................................................... 45 

Print Results ................................................................................................. 46 

Load documents 

clear 

clc 

i=0; 

ExcelDesign='Kabeldesigner_IEC.xlsx';                       %Names the excel 

design file 

ExcelResult_IEC='Excelresultat.xlsx';                       %Names the excel 

result file 

[ndata, text, alldata] = xlsread(ExcelDesign);              %reads the excel 

design file 

[resNdata, resndata, resAlldata] = xlsread(ExcelResult_IEC);%reads the excel 

result file 

Variables depending on cable 

L_1m=1;                                                     %The calculation 

result is in per meter 

freq=50;                                                    %Frequency in Hz 

 

for i=1:7 

Ic=ndata(1,i);                                              %Conductor current 2 

With AR 1 Without AR 
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Variables conductor 

Rho_cond=ndata(3,i);                                        %Resistivity 

conductor 

Alpha_20_cond=ndata(4,i);                                   %Temp coeff conductor 

at 20 deg C 

A_cond_mm2=ndata(5,i);                                      %Cross section area 

conductor 

Theta_cond=ndata(6,i);                                      %Maximum operating 

temp of conductor in deg C 

Ks=ndata(7,i);                                              %Constant depending 

on conductor 

Kp=ndata(8,i);                                              %Constant depending 

on conductor 

Dc=ndata(9,i);                                              %Diameter of 

conductor 

S=ndata(10,i);                                              %Distance between 

conductor axes 

Variables screen 

Rho_lead=21.4*10^(-8);                                      %Resistivity lead 

Alpha_20_lead=4*10^(-3);                                    %Temp coeff lead at 

20 deg C 

Theta_sc=20;                                                %Maximum operating 

temp of screen in deg C 

D1_lead=ndata(11,i);                                        %Outer diameter lead 

D2_lead=ndata(12,i);                                        %Inner diameter lead 

D_lead_mean=ndata(13,i);                                    %Mean diameter lead 

Formulas screen resistance 

R1_lead=D1_lead/2;                                          %Radius D1_lead 

R2_lead=D2_lead/2;                                          %Radius D2_lead 

A_lead_mm2=R1_lead^2*pi-R2_lead^2*pi;                       %Cross sectional area 

lead(mm2) 

A_lead_m2=A_lead_mm2*10^(-6);                               %Cross sectional area 

lead(m2) 

Rs0=(Rho_lead*L_1m)/A_lead_m2;                              %Resistance lead 

screen at 20 deg C 

Rs=Rs0(1+Alpha_20_lead*(Theta_sc-20));                      %Resistance Lead 

screen at operating temperature 
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Formulas conductor DC-resistance 

A_cond_m2=A_cond_mm2*10^(-6);                               %Cross sectional area 

conductor m2 

Rc0=Rho_cond                                                %DC-Resistance 

conductor at 20 deg C (%*L_1m/A_cond_m2;) 

R_prim=Rc0*(1+Alpha_20_cond*(Theta_cond-20));               %DC-Resistance 

conductor at operating temperature 

Formulas skin effect factor 

Xs=sqrt(((8*pi*freq)/R_prim)*10^(-7)*Ks);                   %The formula for 

calculating skin effect factor 

if Xs<=2.8                                                  %is depending on the 

value of Xs 

    Ys=Xs^4/(192+0.8*Xs^4); 

elseif Xs>3.8 

        Ys=0.354*Xs-0.733; 

    else 

        Ys=-0.136-0.0177*Xs+0.0563*Xs^2; 

end 

Formulas proximity factor 

Xp=sqrt(8*pi*freq*10^(-7)*Kp/R_prim);                       %Xp=Proximity effect 

faktor 

Yp=(Xp^4/(192+0.8*Xp^4))*(Dc/S)^2*(0.312*(Dc/S)^2+1.18/(Xp^4/(192+0.8*Xp^4)+0.27)

); 

Formulas conductor AC-resistance 

W=2*pi*freq; 

R=R_prim*(1+Ys+Yp); 

X=2*W*10^(-7)*log(2*S/D_lead_mean); 
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Formulas losses in screen 

Lambda_1prim=Rs/R*1.5/(1+(Rs/X)^2);                         %Screenlosses when 

armorcable is 

                                                            %calculated 

%Lambda_1prim=Rs/R*1/(1+(Rs/X)^2);                          %Screenlosses when 

armorless cable is 

                                                            %calculated 

Formulas screen current 

Is=sqrt(Ic^2*R*Lambda_1prim/Rs); 
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Print Results 

if i==1 

    xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Gjöa'},i,'A1') 

elseif i==2 

    xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Lolland Själland'},i,'A1') 

elseif i==3 

    xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Subsea Cable'},i,'A1') 

elseif i==4 

    xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Horns rev'},i,'A1') 

elseif i==5 

    xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Walney'},i,'A1') 

elseif i==6 

    xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Burbo'},i,'A1') 

else 

    xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Hornsea'},i,'A1') 

end 

 

xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Frequency'},i,'A2') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Conductor current'},i,'A3') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Skin effect factor'},i,'A4') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Proximity effect factor'},i,'A5') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Screen resistance at 20 C'},i,'A6') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,{'DC Conductor resistance at 20 C'},i,'A7') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Screen resistance Max temp'},i,'A8') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Conductor resisance'},i,'A9') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Screen reactance'},i,'A10') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Lambda_1prim, Circulating currents'},i,'A11') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,{'Screen current'},i,'A12') 

 

xlswrite(ExcelResult_IEC,freq,i,'B2') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,Ic,i,'B3') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,Ys,i,'B4') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,Yp,i,'B5') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,Rs0,i,'B6') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,Rc0,i,'B7') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,Rs,i,'B8') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,R,i,'B9') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,X,i,'B10') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,Lambda_1prim,i,'B11') 

xlswrite(ExcelResult_IEC,Is,i,'B12') 

end 
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8.3 Bilaga 3. Simulations thru COMSOL HVAC Cables 

 

Load documents and set initial values ......................................................... 47 

Adjust the COMSOL model ........................................................................ 48 

Get values from COMSOL .......................................................................... 48 

Calculate Currents ........................................................................................ 48 

Write values to Excel file ............................................................................. 49 

Save the new COMSOL model .................................................................... 49 

Load documents and set initial values 

clear 

clc 

ExcelDesign='Kabeldesigner_Comsol.xlsx';                    %Names the excel 

design file 

ExcelResult='Resultat.xlsx';                                %Names the excel 

result file 

ComsolDesign='Variabel HVAC-kabel.mph';                     %Names the COMSOL 

file 

a=[{'L1'};{'L2'};{'L3'}];                                   %Name of axis in 

Excel 

i=1;                                                        %Sets the value of i 

in for loop 

[ndata, text, alldata] = xlsread(ExcelDesign);              %Reads the Excel 

design file 

[resNdata, resText, resAlldata] = xlsread(ExcelResult);     %Reads the Excel 

result file 

model = mphload(ComsolDesign);                              %Reads the COMSOL 

file 
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Adjust the COMSOL model 

for i = 1:7 

model.param.set('Dc', text(3,i));                           %Changes parameters 

in COMSOL 

model.param.set('Discl', text(4,i)); 

model.param.set('Di', text(5,i)); 

model.param.set('Doscl', text(6,i)); 

model.param.set('Dost', text(7,i)); 

model.param.set('Dl', text(8,i)); 

model.param.set('Dp', text(9,i)); 

model.param.set('Dfa', text(10,i)); 

model.param.set('Dnt', text(11,i)); 

model.param.set('Dal', text(12,i)); 

model.param.set('Dy', text(13,i)); 

model.param.set('McC', text(14,i)); 

model.param.set('Current', text(16,i));                    %Change depending on 

cable type 15 With AR, 16 Without AR 

model.study('std1').run() 

Get values from COMSOL 

ConductorL1=model.result.numerical('int13').getComplex();  %Collects complex 

numbers from result in COMSOL, 

ConductorL2=model.result.numerical('int14').getComplex();  %both screen and 

conductor currents 

ConductorL3=model.result.numerical('int15').getComplex(); 

 

ScreenL1=model.result.numerical('int17').getComplex(); 

ScreenL2=model.result.numerical('int18').getComplex(); 

ScreenL3=model.result.numerical('int19').getComplex(); 

Calculate Currents 

CeffL1=(sqrt(ConductorL1(1)^2+ConductorL1(2)^2))/(sqrt(2)); %Calculates Ieff 

values of 

CeffL2=(sqrt(ConductorL2(1)^2+ConductorL2(2)^2))/(sqrt(2)); %both screen and 

conductor currents 

CeffL3=(sqrt(ConductorL3(1)^2+ConductorL3(2)^2))/(sqrt(2)); 

 

SeffL1=(sqrt(ScreenL1(1)^2+ScreenL1(2)^2))/(sqrt(2)); 

SeffL2=(sqrt(ScreenL2(1)^2+ScreenL2(2)^2))/(sqrt(2)); 

SeffL3=(sqrt(ScreenL3(1)^2+ScreenL3(2)^2))/(sqrt(2)); 
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Write values to Excel file 

xlswrite(ExcelResult,text(2,i),i-1,'B1')                    %Writes values to 

Excel Resultfile 

xlswrite(ExcelResult,{'Conductor Current'},i-1,'B2') 

xlswrite(ExcelResult,{'Screen Current'},i-1,'C2') 

xlswrite(ExcelResult,a,i-1,'A3') 

xlswrite(ExcelResult,CeffL1,i-1,'B3') 

xlswrite(ExcelResult,CeffL2,i-1,'B4') 

xlswrite(ExcelResult,CeffL3,i-1,'B5') 

xlswrite(ExcelResult,SeffL1,i-1,'C3') 

xlswrite(ExcelResult,SeffL2,i-1,'C4') 

xlswrite(ExcelResult,SeffL3,i-1,'C5') 

 

 

Save the new COMSOL model 

if i==2 

    mphsave(model,'Gjoa.mph');                              %Saves model 

elseif i==3 

    mphsave(model,'LollandSjalland.mph'); 

elseif i==4 

    mphsave(model,'SubseaCable.mph'); 

elseif i==5 

    mphsave(model,'HornsRev.mph'); 

elseif i==6 

    mphsave(model,'Walney.mph'); 

elseif i==7 

    mphsave(model,'Burbo.mph'); 

else 

    mphsave(model,'HornSea.mph'); 

 

 

end 

end 
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