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Sammanfattning 

För mellanspänningsområdet i distributionsnätet används till stor del vakuumbrytare. 

Dessa brytare är pålitliga och de mest miljövänliga av de olika typer 

högspänningsbrytare som finns på marknaden. Vid brytning av höga 

kortslutningströmmar med vakuumbrytare så blir den elektriskt isolerande 

egenskapen (dielektriska styrkan) hos vakuumet högst relevant vid eventuell 

återstuds av den rörliga kontaktdelen efter att den har nått sin ändposition. Detta på 

grund av att den elektriska fältstyrka som utvecklas mellan kontaktdelarna beror på 

den rörliga kontaktens position. Om den elektriska fältstyrkan överstiger den 

dielektriska styrkan så bildas en ny ljusbåge, och brytaren går i bitar. En eventuell 

dämpning av den rörliga kontakten vid dess ändläge skulle kunna bidra till en ökad 

livslängd samt tillförlitlighet hos brytare med vakuum som medium. 

Uppdragsgivaren Hughes Power System i Väckelsång marknadsför och tillverkar s.k. 

Autoreclosers vilka innehåller vakuumbrytare för mellanspänningsområdet. Dessa 

brytare behöver någon form av dämpning i den mekaniska brytmekanismen vid dess 

ändläge för att minska risken för att brytaren blir oanvändbar. 

Detta arbete utgår ifrån syftet att försöka modellera brytförloppet matematiskt, så att 

olika dämpningskoefficienter i systemet kan testas. Detta så att man utifrån denna 

information lättare kan välja att köpa eller utforma delar av eller hela 

dämpningsmekanismen. 

Arbetet kommer inrikta sig på att genom en korrekt teoretisk bild kunna skapa en 

modell för att kunna göra en rekommendation av en lämplig dämpare till det 

mekaniska fjädersystemet.  

Strategin har varit att titta på hela den mekaniska processen i maskinen med en god 

förståelse av den ström och spänningen som däri innefattas, kondensera ner frågan 

till en enda fysikalisk process – att hitta en kort matematisk formel där 

rörelse(mekanik) och spänning(el-lära) sammanfaller för att via den få ett samband 

mellan de två världarna som kan användas för att generera ett kvantifierbart resultat. 

Då finns det inte så många vägar att gå. Denna enkla formel blir i så fall 𝐸 = 𝑈/𝑠 

som förklaras i teorikapitlet. 

När färdigställandet av den matematiska modellen hade nått sitt slut, så visades det 

att modellen i jämförelse med verkliga data var korrekt. Utifrån detta så gjordes den 

rekommendationen att ett införskaffande av en oljedämpare med en slaglängd på max 

8mm var lämpligast av de två möjliga dämpningsförslag som kunde utvärderas. Det 

andra förslaget var en lösning där energi förflyttas från systemet på det sätt som sker 

i en s.k. “Newtons-vagga” för att sedan ledas bort genom friktion. Det visade sig 

dock att det skulle vara osannolikt att en sådan lösning skulle kunna fungera i 

praktiken, och en närmre studie skulle inte vara möjlig att genomföra inom 

tidsramarna för detta arbete. Slutsatsen blir att det finns en chans att få det att 

fungera, men det är inte ekonomisk försvarbart att lägga den tid som det skulle 

krävas för att säkerställa pålitligheten. 
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Summary 

Vacuum circuit breakers are widely used in the medium voltage distribution area. They 

are reliable and the most environmentally friendly of the different types of high voltage 

circuit breakers found on the market. When vacuum circuit breakers are exposed to large 

short circuit currents, the dielectric strength of the vacuum becomes most relevant, as the 

actuating contact might bounce back after reaching its final position. This is since the 

developed electric field strength between the two contacts depends on the position of the 

moving contact. If the electric field strength exceeds the dielectric strength, a new arc is 

produced, and as a result the circuit breaker is destroyed. A possible damping of the 

motion of the moving contact at its end position could contribute to an increased lifespan 

and also the reliability of vacuum circuit breakers generally.  

 

Hughes Power System in Väckelsång is marketing and manufacturing autoreclosers that 

contain vacuum circuit breakers for medium voltage power distribution systems. These 

circuit breakers needs some form of damping at the end of the mechanical opening-

system to lessen the risk of destroying the breaker.  

 

The purpose of this work is to try to make a mathematical model of the dynamic system 

of the breaker, so that different damping coefficients can be tested. This will make the 

process of choosing to buy or make parts of the damping mechanism easier.  

 

This work will be directed towards achieving a model that is based on correct theoretical 

assumptions that can be used for the recommendation of a suitable damping for the 

mechanical spring system.  

 

The strategy has been to look at the whole mechanical process in the machine, with a 

good understanding of the voltage and current during that process. To reduce the question 

into one single physics process, and to find a short mathematical formula where both 

mechanics and electricity come together, in order to be able to generate a quantifiable 

result. In this case the formula is given by: E = U/s, further explained under theory.  

 

With the completion of the mathematical model, all empirical data was shown to be 

correct. Out of the two possible damping suggestions that where on the table the 

recommendation was made to purchase an oil damper with a maximum stroke of 8 mm. 

The second suggestion was a solution where energy is transported away from the system 

based on the principle behind”Newton’s cradle”, after which it is absorbed through 

friction. This was deemed not plausible due to many uncertainties and inherent problems 

in such a physical process, and because of the shortage of time for this work. 
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Abstract 

Vakuumbrytare som utsätts för höga kortslutningsströmmar (kA) kan förstöras om 

den rörliga kontaktdelen i brytaren studsar tillbaka för långt efter att den har nått sitt 

ändläge. Detta p.g.a. att det sker en spänningskollaps mellan kontaktytorna så att en 

ny ljusbåge uppstår vilket bränner sönder kontaktytorna. En lämplig 

dämpningsmekanism för att försöka förhindra en återstuds av kontakten fordras. Hur 

detta kan utvärderas m.h.a. en matematisk modell som bygger på en 

differentialekvation framtagen ur krafterna som verkar på det mekaniska 

fjädersystemet, för att försöka uppskatta dämpningskoefficient behandlas i denna 

rapport. Resultatet visar att en oljedämpare med en slaglängd på max 8 mm är bäst 

lämpad som dämpare av det mekaniska systemet. Detta baseras på de slutsatser som 

dras av den matematiska modellen ihop med jämförelser av det verkliga 

rörelsebeteendet hos brytaren. 

Nyckelord: Vakuumbrytare, Högspänning, Återtändning, Dynamiskt system, 

Mekanisk dämpning, Fjäderkonstant, Dielektrisk styrka, Elektrisk fältstyrka, Matlab, 

GNU Octave, Matematisk modell. 
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Förord 

Arbetet grundar sig i en undersökningsfråga till examensarbete för 

högskoleingenjörer vid Linneuniversitetet, som kunde kombinera 

ingenjörsområdena: elektroteknik-elkraft och maskinteknik. Detta examensarbete är 

utfört på Hughes Power System i Väckelsång. 

Vi tackar vår kontaktperson Hans Ottoson på Hughes Power System för att ha tagit 

fram ett “mekatroniskt” arbete, som gett oss väldigt mycket kunskap inom det 

område som rapporten behandlar. 

Vi vill tacka vår handledare på universitetet, Magnus Perninge för att han har gett 

mycket värdefulla “inputs” samt hjälp med programmeringen. 

Slutligen vill vi tacka våra examinatorer: Izudin Dugic och Pieternella Cijvat, för 

rådgivning och vägledning. 

 

 

 

Erik Walfridsson         &         Johannes Fröst 

Växjö, 31 Maj 2019 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Användningen av högspänningsbrytare har ökat mycket alltsedan Nikola 

Teslas ide om växelspänning[1] i början av 1900-talet vann kampen om el-

energins distributionsform p.g.a. av att transformatorn uppfanns. 

Utbyggnaden av stamnätet sedan dess har krävt transformatorer både från 

kraftverken och regionalt för nedtransformeringen av högspänning till en 

lägre spänning på 400 volt för hushåll och industrier[2]. 

 Högspänningsbrytare behövs vid transformatorstationer samt på stamnätet 

för att kunna bryta ledningen vid till exempel kortslutning p.g.a. träd eller 

grenar som faller på ledningarna (se Figur 1) eller vid reparation av 

komponenter på nätet, eller som är i nära anslutning. En strömbrytare som 

arbetar vid en spänning på flera tusen volt är vanligen fyllda med ett 

dielektriskt medium för att motverka överslag i brytaren och för att kyla och 

skydda kontaktytorna[2]. De oljor som tidigare har använts innehåller giftig 

PCB och medför brandrisk. De har därför mer och mer ersätts med en inert 

gas som svavelhexafluorid. Svavelhexafluorid medger en kompakt 

konstruktion även vid högspänning, men är en extremt potent växthusgas. 

23900 ggr värre än koldioxid [3]. En tredje lösning, men som är olämplig 

vid de allra högsta spänningarna, är att låta brytaren arbeta i vakuum.  

 
Hughes Power System i Väckelsång tillverkar s.k. smarta brytare för 

eldistributionsnät i mellanspänningsområdet 12-40 kV [4]. I händelse av 

jordfel eller överbelastning så ska dessa mycket snabbt bryta strömmen för 

att sedan återställa den automatiskt om felet är intermittent. Att brytaren 

kallas ”smart” innebär att den kan programmeras och fjärrövervakas och 

återställer sig själv efter tillfälliga fel. Hughes brytare är inte fyllda med 

miljöfarlig skyddsgas utan arbetar i vakuum. 

Dessa egenskaper ger stor kund- och samhällsnytta bland annat i form av 

minskat antal avbrott, kortare avbrottstid, lägre underhållskostnader, och 

minskad risk för skogsbrand och miljöfarliga utsläpp[2]. Brytarna säljs över 

hela världen och måste därför klara att arbeta inom ett stort temperatur-

område och ha en livslängd på 30 år. Konkurrensen på marknaden är hård 

varför kostnaden hos varje del i konstruktionen är en mycket viktig faktor. 
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Figur 1: Kortslutning mellan två faser i högspänningsnätet p.g.a. fallande trädgren.  

 

När kretsen bryts så uppstår initialt en ljusbåge mellan kontaktytorna i 

brytaren. Denna dör sedan ut så fort växelströmmen når sin naturliga 

nollgenomgång.  

 

En försämrad dielektrisk styrka hos vakuumet vid “återstuds” av brytarens 

rörliga kontakt vid höga strömmar (kA), kan orsaka att kontaktytorna strax 

efter ett frånslag tillfälligt kommer för nära varandra så att en ljusbåge 

återtänds varvid kontaktytorna bränns sönder[5]. Matematiskt så kan det här 

uttryckas som att värdet av den elektriska fältstyrkan mellan kontaktdelarna, 

överstiger den dielektriska styrkan hos vakuumet. Både fältstyrkan och den 

dielektriska styrkan är tidsfunktioner. I dessa brytare ställs det höga krav på 

kort reaktionstid samt ett snabbt mekaniskt förlopp, så att den tidsrymd 

under vilken det föreligger en ökad risk för återtändning blir så kort som 

möjligt. En energiabsorberande hastighetsdämpning i slutet av rörelsen 

skulle kunna förhindra att den rörliga delen studsar tillbaka, men 

konstruktionen måste vara billig, mycket slitstark och tåla alla miljöer som 

dessa brytare används i globalt. 

En större ombyggnad i konstruktionens geometri är troligtvis inte 

acceptabelt p.g.a. kostnaden, vilket gör att en dämpare inte kan tillåtas ha för 

stora dimensioner. Vidare gör brytarnas kortslagiga rörelse så att 

rörelseenergin måste absorberas på en mycket kort sträcka. Detta resulterar i 

en stor kraft under ett kort tidsförlopp. 
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1.2 Mål och Syfte 

1.2.1 Generellt syfte 

Det generella syftet med detta arbete är att genom beräkningar, simuleringar 

och experiment ta fram en metod för att kunna förutsäga samband mellan 

elektrisk fältstyrka och mekanisk rörelse vid olika dämpningsmodeller.  

1.2.2 Syfte ur företagets synvinkel 

Syftet ur företagets synvinkel är att undersöka hur risken för återtändning i 

vakuumbrytare kan minskas genom att med dämpning av den mekaniska 

rörelsen hos brytarens rörliga delar hindra att de studsar tillbaka. 

1.2.3 Delmål 1 

Att ta fram en flexibel matematisk modell som beskriver hur det mekaniska 

förloppet i maskinen påverkas av dämpning och olika geometriska 

parametrar. Denna modell ska visa resultatet som elektrisk fältstyrka som 

funktion av tid. Detta för att olika konstruktionsförslag ska kunna utvärderas 

efter hur mycket de minskar risken för återtändning. 

1.2.4 Delmål 2 

Att för en av företagets brytare ta fram en konstruktion som håller måttet för 

brytarens funktion samt inom den av företaget angivna kostnadsramen på 

200 kr. Den skall ha en lång livslängd som inom hela brytarens tillåtna 

temperaturområde garanterar både snabb (några tiotal ms) brytning av en 

kortslutningsström utan återtändning, samt att brytaren är redo att sluta 

strömmen igen efter max 200 ms. 

1.3 Avgränsningar 

Av tidsskäl så måste vi avgränsa arbetet till att endast jämföra två olika 

konstruktionslösningar för dämpare och sedan rekommendera en av dem. 

Arbetet kommer att resultera i en generell matematisk modell för det 

mekaniska systemet, som utgår från ett värsta scenario, där modellen ej tar 

hänsyn till friktion. Detta eftersom företaget konstant gör förändringar i sina 

produkter, och då ändras också alla parametervärden som modelleringen 

bygger på.  
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En simulering utifrån den riktiga 3D-modellen på det mekaniska systemet 

kan inte genomföras eftersom företaget inte har nödvändig programvara och 

inte tillåter att annat än vissa 2D-ritningar tas med därifrån. 

De delar som befinner sig i vakuum kommer från en underleverantör och 

deras utformning ligger utanför studiens omfång. Det som vi kan studera blir 

sambandet hastighet – position, med brytare som är monterade i befintlig 

utrustning. Dessa mätningar visar när eller om oönskade överslag 

(återtändning) sker. 
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver vilka metoder som används för att uppnå syfte och 

mål med arbetet. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Ett vetenskapligt sätt att se på saker och ting när man gör en vetenskaplig 

undersökning är viktigt. Positivism är ett vanligt sätt att se på saker ur ett 

vetenskapligt perspektiv. 

2.1.1 Positivism 

Ett positivistiskt synsätt grundar sig på logiska slutsatser baserade på t.ex. 

mätdata. Detta kan beskrivas som att hypoteser formas utifrån data och 

observationer.[6] 

2.1.3 Val av vetenskapligt synsätt  

Både arbetet med en matematisk modell för brytförloppet i vakuumbrytaren 

och utformandet av en lämplig dämpningsmekanism kommer utgå från ett 

positivistiskt synsätt.  

2.1.4 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod innebär användningen av mätningar, kvantifiering med 

hjälp av matematik och statistik. Det är med andra ord sådana metoder som 

utmynnar i numeriska observationer eller låter sig transformeras i sådana. 

Hit hör exempelvis experiment, test, prov, enkäter och frågeformulär med 

mera. 

2.2 Forskningsdesign 

Med deduktiv[6] utgångspunkt i grundläggande ellära samt mekanik, och 

därefter teori som är mer specifik för den aktuella tillämpningen så har 

studier kring brytarens arbetssätt gjorts. Dessa har lett fram till ett 

arbetsförlopp som bör ge den typ av information som möjliggör förutsägelse 

av just de parametrar som påverkar sannolikheten för oönskad återtändning 

mest. 
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2.3 Forskningsmetod 

Vilken typ av metod som används i arbetet för att uppnå bäst resultat är 

viktigt att veta. Mellan de två metoder som står att välja mellan, d.v.s. 

kvantitativ och kvalitativ, så valdes den kvantitativa metoden eftersom det 

som skall studeras är mätbart. Metoden kommer alltså att bestå av 

experiment där kvantitativa primärdata från testresultat används för att 

verifiera, och justera en matematisk modell som beskriver systemet. Denna 

är framtagen med hjälp av Matlab
®
 och pro/DESKTOP Express

®
. Under 

konstruktionsfasen kommer arbetet att innefatta modellering av två 

prototyper i SolidWorks
®.

 När resultat från en simulering av brytarnas 

nuvarande konstruktion stämmer med data från laboratorietester så kan 

modellerna anses vara pålitliga nog att förutsäga hur effektiva olika 

dämpningsmekanismer kan bli i verkligheten. 
 

Eftersom det ej finns möjlighet att tillverka flera prototyper, så behövs en 

iterativ process för simuleringarna med flera olika belastningsscenarion. 

Detta för att kunna ta fram en beräkningsmodell som visar vid vilken 

dämpningskaraktäristik som sannolikheten för överslag i olika delar av 

förloppet, blir så låg som möjligt för de vanligaste verkliga fallen, och 

därefter konstruera en dämpning som gör att dynamiken i utrustningen 

kommer så nära det beräknade förslaget som möjligt. Detta med 

förutsättning att det är möjligt med de krav som ställs på låg 

tillverkningskostnad. 

Studiens bidrag förväntas således att främst bli empirisk.  

2.3.1 Kvantitativ metod 

Undersökningen kommer baseras på kvantitativ metod, eftersom en 

matematisk modell som bygger på en numerisk lösning är utgångspunkten 

för att kunna göra en uppskattning av lämplig dämpningskoefficient för 

dämningsmekanismen. 

2.4 Urval 

Undersökningarna på företaget är strategiskt utvalda, eftersom både den 

matematiska modellen och dämpningsförslagen bygger på de värden som 

kan presenteras av specifika experiment och observationer. 

2.5 Reliabilitet 

Mätningar av brytsekvensen med höghastighetskamera har hög reliabilitet 

eftersom alla parametrar i det mekaniska systemet är fasta. Reliabiliteten i 

mätningar av fjäderkonstanter är något mindre då olika faktorer i utförandet 

av mätningarna kan påverka resultatet. 
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2.6 Forskningskvalitet och etik 

För att projektet är sådant till sin natur att alla empiriska användbara data 

sannolikt kommer från ett litet antal källor så ställer det stora krav på att 

teorier som beräkningsmodeller baseras på är ordentligt underbyggda.  

 

För att uppfylla de krav som ställs på vetenskaplighet så kommer ett kritiskt 

förhållningssätt till uppgifter i litteratur samt mätdata att appliceras. Det 

innebär dels att försöka identifiera var tänkbara mätfel kan finnas samt vad 

dessa hypotetiska fel skulle ha för effekt på resultatet, och dels att försöka 

hitta alternativa förklaringar till observationer, samt kontrollera om 

beräkningar enligt eventuella alternativa förklaringar ger andra resultat när 

ingående parametrar närmar sig extremvärden. För att en teori ska hålla 

måste den fungera i flera olika scenarion. Om två beräkningsmetoder eller 

resonemang som är logiskt sunda ger samma resultat i ett visst sammanhang, 

så behöver man testa vad som händer om man drar resonemangen till sin 

spets. Där bör ett av dem visa sig vara en approximation av verkligheten och 

kollapsa. Det mest kända exemplet på detta fenomen är kanske “Newtonsk 

mekanik” jämfört med den allmänna relativitetsteorin. Att beräkna enligt 

Newton duger för flygplanskonstruktion, men GPS-navigation skulle inte 

fungera alls utan att ta hänsyn till relativitet p.g.a. satelliternas höga 

hastighet. 

 

För att granska och se till att ett etiskt förhållande till forskningslitteratur 

upprätthålls så kommer löpande diskussion kring artiklar och ny insamlad 

information att föras för att kunna bedöma originaliteten i det pågående 

arbetet. En dialog med företaget kommer att föras då eventuell information 

samlas in för analysering på universitetet för att säkerställa att 

företagshemligheter inte röjs. 
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3. Teori 

Projektet handlar om mekaniska rörelser och krafter i relation till elektriska. 

Teorin kommer därför att innefatta delar från båda dessa områden. 

3.1 Vakuumbrytarens funktion och fysik 

En vakuumbrytare består av en fast kontakt och en rörlig, dessa fungerar 

under brytförloppet som anod och katod[5], men byter polaritet med 

strömmens riktning. Runt kontakterna finns en sköld vars uppgift är att 

snabbt fånga upp metallånga som utsöndras vid brytförloppet[7]. 

Kontaktytorna pressas samman av en tryckfjäder vid slutet tillstånd, och när 

strömmen ska brytas dras de isär av en starkare dragfjäder[4].  

Som namnet antyder så använder sig vakuumbrytaren av vakuum som 

dielektriskt medium för att kunna säkerställa att en ny ljusbåge inte uppstår 

efter strömmens nollgenomgång[8].  

En ljusbåge uppstår alltid inledningsvis när kontaktytornas aktiva area 

närmar sig noll[5]. Den minskande ledningsytan leder till ökad resistans (se 

Figur 2) vilket skapar värmeutveckling i kontaktytan så att metalljoner 

frigörs från kontaktytan och bildar en plasma som strömmen kan flyta 

genom[9].  

Ljusbågen bryts vanligtvis efter att strömmen har nått sin naturliga 

nollgenomgång[2]. Efter detta uppstår en transient, s.k. TRV (transient 

recovery voltage) över gapet ,vars värde kan uppgå till dubbla 

märkspänningen[7]. Så fort ljusbågen har dött ut så avstannar emissionen av 

metalljoner[10], vilket gör att plasman inte längre underhålls, samtidigt som 

den joniserade metallen sublimerar på skölden[5]. Nu återfår vakuumet 

snabbt sin dielektriska styrka[11]. För att återtändning skall ske i detta skede 

så krävs det att styrkan hos det elektriska fält som uppstår mellan 

kontaktytorna i brytaren p.g.a. TVR överstiger den dielektriska styrkan hos 

vakuumet[7]. 

 

Formeln för elektrisk fältstyrka är: 

 

  𝐸 =
𝛽∙𝑈

𝑠
   [5]   (1) 

 

där 𝐸 är fältstyrkan i [V/m], 𝑈 är spänningen i [V], 𝑠 är avståndet mellan de 

spänningsförande ytorna i [m], och 𝛽 är en konstant som är beroende av 

elektrodformen. När information om 𝛽 saknas så kan formeln (1) förenklas 

till: 

 

  𝐸 =
𝑈

𝑠
    (2) 
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Den dielektriska styrkan för kraftigt vakuum är 20-40 MV/m beroende på 

elektrodformen då denna påverkar det elektriska fältets form [12] 

 

 

Figur 2: Värmeutveckling i en minskande kontaktyta som gör att CuCr-legeringen på ytan smälter. 

När den rörliga kontakten har nått sitt ändläge kan det ske att den studsar 

tillbaka något beroende på hur rörelsen dämpas[4]. Om den studsar tillbaka 

för långt så kan en ny ljusbåge uppstå[7][9] (s.k. återtändning) mellan 

kontaktytorna eller mellan den rörliga kontaktytan och skölden[8]. Detta kan 

hända om särskilt höga spänningstransienter uppstår t.ex. p.g.a. lokala 

reaktanser eller strömklippning innan nollgenomgången[7][11], eller om det 

fortfarande finns en viss emission av metalljoner från en ”anodfläck” (en 

smält punkt på ursprungliga anodsidan[13] som inte hunnit kylas ned), samt 

att metalljoner från sköldarna kan bli potentiella ledningsbärare[7]. Därför 

vill man gärna öka dämpningen i slutet av öppningsrörelsen så att risken för 

att ovanstående scenario inträffar minskar. 

Kondenserar man målet med det här arbetet till en enda elektrofysisk aspekt 

handlar det om att i varje ögonblick uppnå lägsta möjliga elektriska 

fältstyrka mellan två kontaktytor. 

Om man med en enda mening ska sammanfatta ett mål för tillståndet i en 

strömbrytare så blir det nämligen att styrkan hos alla elektriska fält alltid 

ska vara minimal eller icke existerande;  
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När brytaren är i slutet läge så är idealet perfekt elektrisk kontakt mellan 

delarna, d.v.s. inget elektriskt fält alls, annat en det som bildas genom 

materialet p.g.a. resistans. Ett isolerande skikt av föroreningar eller oxiderad 

metall på kontaktytorna innebär att ett elektriskt fält uppstår över det skiktet 

tills det blir genombrott. Detta kan uppfattas som ett övergångsmotstånd när 

ström flyter genom brytaren, vilket ger ett spänningsfall som innebär 

energiförlust och i värsta fall överhettning av brytaren som följd. 

I öppet läge vill man uppnå låg elektrisk fältstyrka mellan kontaktytorna för 

att minimera risken för ett elektriskt överslag med avbränning av 

kontaktytorna som följd. I en vakuumbrytare som saknar ett dielektrikum 

kan detta endast uppnås genom att ha ett stort avstånd mellan kontaktytorna, 

samt genom timing eftersom brytaren arbetar med växelström. 

Det här arbetet fokuserar på en brytare i öppet tillstånd, och på själva 

förloppet: sluten till öppen brytare. Det slitage som oundvikligen sker på 

kontaktytorna orsakar mikroskopiska metallpartiklar och metallånga mellan 

kontaktytorna som också sänker den dielektriska styrkan hos vakuumet och 

ökar risken för överslag. 

3.2 Det mekaniska systemets funktion och fysik 

Den dynamiska karaktäristiken hos systemet innebär att 

beräkningsmodellerna till stor del kommer att handla om 

differentialekvationer.  

 

Mekanismens rörelse är ett förlopp där potentiell energi som är lagrad i 

drag- och tryckfjädrar som kan anses linjära omvandlas till rörelseenergi hos 

massor i linjär rörelse, med förluster som i huvudsak består av friktion 

mellan osmorda ytor vid linjär glidrörelse, samt en hastighetsberoende 

dämpning. 

Eftersom friktionskoefficienterna i systemet är okända så har dock 

friktionskrafterna bortsetts ifrån. Förlustfrihet ger snabbare rörelser än i 

verkligheten. Om studien hade handlat om att förkorta tiden det tar att öppna 

brytaren så hade modellen gett ouppnåeliga resultat och varit värdelös. 

Nu är det emellertid benägenheten till återstuds som studeras. I det 

sammanhanget så är högre hastigheter icke önskvärda. Den förlustfria 

modellen kommer då att representera ett värsta scenario, vilket bara är bra 

för det betyder att om en viss dämpare räcker för att eliminera risken för 

återstuds i simuleringen så bör den göra det med god marginal i 

verkligheten. 

 

Differentialekvationen som beskriver mekanismens rörelse bygger därför på 

tre typer av krafter som sätts in i kraftekvationer som modifieras med 

omvandlingsfaktorer så att de fungerar ihop med mekanismens 

komplicerade geometri.  
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Accelerationskrafter enligt Newtons andra lag: 

 

  𝐹 = 𝑚 ∙   eller   𝐹 = 𝑚 ∙ �̈�   [14]  (3) 

 

Där F är kraft i [N], m är massa i [kg] och a är acceleration i [m/s
2
] 

 

Fjäderkraft enligt Hooke’s lag 

 

  𝐹 = 𝑘 ∙ 𝑥   [15]   (4)  

 

där 𝐹 är kraft i [N], 𝑘 är en fjäderkonstant i [N/m] och 𝑥 är fjäderns 

förlängning eller kompression i [m]. 

 

Dämpkraft enligt 

 

  𝐹 = 𝐵 ∙ �̇�   [16]   (5) 

 

där   är kraft i [N], 𝐵 är dämpkonstanten i [Ns/m] och �̇� är hastigheten i 

[m/s]. 

 

Eftersom tryckfjädrarna inte bidrar med kraft genom hela öppningsrörelsen 

och eftersom dämpningen inte tillkommer förrän i slutet på rörelsen så 

används en numerisk lösningsmetod där olika delar i ekvationen kan 

aktiveras och inaktiveras under simuleringens gång när vissa villkor 

uppfylls. 

Figur 3 nedan visar en skiss över det mekaniska systemet och länken som 

styr förhållandet mellan rörelse i x- och y-led och gör att utväxlingen blir 

kraftigt asymmetrisk. Till höger i bilden så illustreras det elektriska fältet 

som uppstår mellan kontaktytorna med lila linjer. Det är genom att separera 

dessa båda ytor fort och hålla dem kvar i den positionen utan att de studsar 

tillbaka som återtändning undviks. 

I geometriskissen i Figur 4 markeras de två triangulära geometrier som är 

nödvändiga att hela tiden ta hänsyn till. Hypotenusan i den vänstra 

motsvarar kopplingslänken. 

Hypotenusan i den högra motsvarar dragfjädrarna. För att omvandla mellan 

rörelser, krafter och hastigheter i x- och y-led så används på flera ställen i 

beräkningarna omvandlingsfaktorer baserade på Pytagoras sats. 

Sträckorna 𝑦0 = 𝐿 ∙ cos 𝛼 och 𝑥0 = 𝐿 ∙ sin 𝛼 blir något olika på olika 

maskiner beroende på vad vinkeln 𝛼 blir när de justeras in vid 

tillverkningen. I beräkningarna utgår vi ifrån idealvärden på dessa. 



12 

Walfridsson & Fröst 

 
Figur 3: Komplett principskiss av länksystemet samt illustration av E-fält mellan kontaktytor i 

vakuumbrytaren. Den röda inringningen visar var den elastiska krocken som gör att det blir återstuds 

sker. 

 

Figur 4: ”Krafttriangel” nr 1 och 2. Bilden visar mekanismen med brytaren i slutet tillstånd, då 

kateterna hos triangel 1 är 𝑦0och 𝑥0. När brytaren börjar öppna sig tillkommer en x- och en y-

variabel på det sätt som kan ses i Figur 9. När brytaren är helt öppen så kommer hypotenusorna L 

och (𝐷𝑥 − 𝑥)2 + 𝐷𝑦
2, att ligga som de tunna svarta streckade linjerna. 
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3.2.1 Energibaserade beräkningar 

För att verifiera att differentialekvationen fungerar riktigt så har förloppen 

även simulerats baserat på omvandlingen från potentiell energi i fjädrarna 

till kinetisk energi hos de rörliga massorna. 

 

Formeln för arbete i linjär rörelse är: 

  𝑊𝑝 = ∫ 𝐹 𝑑𝑟   [15]   (6) 

Där 𝑊𝑝 är energin i [J], och 𝐹 är kraft i [N] 

 

Kinetisk energi i linjär rörelse: 

 

  𝑊𝑘 =
𝑚∙𝑣2

2
   [15]   (7) 

 

Där 𝑊𝑘 är energin, 𝑚 är massan i [kg] och 𝑣 är hastigeten i [m/s] 

 
 

3.2.2 ”Newtons vagga” 

Från företagets sida finns ett önskemål om att försöka åstadkomma 

“dämpning” genom att istället föra över rörelseenergin till en annan massa 

enligt principen "Newtons vagga" för att undvika den höga kostnaden för 

oljedämpare. Energin skulle då istället absorberas genom friktion. 

För att skydda friktionsytorna från föroreningar blir det lämpligt att flytta 

energin till en roterande massa istället för en som rör sig linjärt. Se 

principskissen i Figur 5 nedan. 

 

Figur 5: Specialvariant av ”Newtons vagga” där linjär omvandlas till roterande rörelse. 

𝑣𝑥 är hastigheten hos brytarnas gemensamma dragstång och 𝑚𝑒𝑘𝑣 är ekvivalent massa i linjär 

rörelse, dvs systemets massa  omräknad som om all massa rörde sig i x-led. Detta med hjälp av 

ekvation (47) i avsnitt 4.10 där formeln 𝐼 = 𝑚𝑒𝑘𝑣 ∙ 𝑟2 också härleds, och får namnet ekvation (51). I 

är tröghetsmomentet, 𝜑 är rotationsvinkeln och 𝜔 omega är vinkelhastigheten för den roterande 

massan. 
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Då kommer energin att absorberas genom friktion enligt: 

 

  𝑀 = 𝐹 ∙ 𝑓 ∙ (
𝑟𝑦+𝑟𝑖

2
) ∙ 𝑁   [17]  (8) 

 

Där 𝑀 är vridmomentet i [Nm], 𝐹 är normalkraften mot friktionsytan i [N], 

𝑓 är en friktionskoefficient, 𝑁 är antalet friktionsytor och 𝑟𝑖 och 𝑟𝑦 är inre 

och yttre diameter på den aktiva friktionsytan.(se Figur 5) 

 

För att beräkna vilket tröghetsmoment som ”vaggan” behöver ha kommer 

följande ytterligare formler att behövas: 

 

Rörelseenergi för roterande rörelse: 

 

  𝑊𝑘 =
𝐼∙𝜔2

2
   [15]   (9) 

 

Där  är energin i [J], 𝐼 är tröghetsmomentet i [kg∙m2
] och 𝜔 är 

vinkelhastigheten i [rad/s] 

 

Rörelsemängdsmoment: 

 

  𝐿 = 𝑚 ∙ 𝑣 ∙ 𝑟   [15]   (10) 

 

        och 

 

  𝐿 = 𝐼 ∙ 𝜔   [15]   (11) 

 

Där 𝐿 = Rörelsemängdsmomentet i [kg∙m2
/s], 𝑚 är massan i  [kg], 𝑟 är radie 

i [m], 𝑣 är hastighet i [m/s], 𝜔 är vinkelhastigheten i [rad/s] och 𝐼 är 

tröghetsmomentet i [kg∙m2
]  

 

För initiala beräkningar kan ”vaggan” antas vara cylindrisk med ett hål för 

axel, vilket ger att formeln för tröghetsmoment blir: 

 

  𝐼 =
𝑚

2
∙ (𝑟𝑦

2 + 𝑟𝑖
2)   [15]   (12) 

 

Där 𝑟𝑖 är radie för axelhål i [m], 𝑟𝑦 är ytterradie i [m] och 𝑚 är massan i [kg] 

 

En sådan här lösning kräver i så fall friktionsmaterial som kan vara i statisk 

kontakt med varandra under lång tid i olika miljöer utan att friktionen ändras 

som t.ex. vid fastrostning. 

 

Vi har resultaten från två avhandlingar om friktionskoefficienters 

miljöberoende och påverkan från materialförflyttning mellan ytorna att ta i 

beaktande när vi utvärderar möjligheterna till att använda den här sortens 

lösning. [18] [19] 
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4. Genomförande 

4.1 Definition av problemet 

Som det mekaniska fjädersystemet i dagsläget ser ut så finns det ingen 

dämpningsmekanism som absorberar den slutgiltiga energimängden på ett 

sådant sätt att ingen tillbakastuds sker. Detta blir ett problem vid brytning av 

höga kortslutningsströmmar då denna återvändande rörelse och därmed 

tillfälligt förminskat gap mellan kontaktytorna i brytaren kan leda till att en 

ny ljusbåge uppstår. Om det händer, så kan effektutvecklingen bli så stor så 

att brytaren smälter eller exploderar. 

4.2 Empiriskt insamlat material 

Det empiriska material som samlats in består av mätdata från den ACR 380 

auto recloser som fanns tillgänglig. 

4.3 Nulägesanalys 

I dagsläget så finns det inga bra analyser av rörelserna hos mekanismens 

olika delar. Hastighetsuppgifterna som vi hade fått att utgå ifrån visade sig 

vara uppskattade medelhastigheter under förloppet istället för de olika 

delarnas sluthastigheter innan krocken sker. (krocken sker vid inringningen i 

det övre högra hörnet i Figur 3). Av den anledningen så har vi fått ställa upp 

en sorts förenklad flerkroppsanalys av systemet där alla delar utom ingående 

fjädrar betraktas som stumma. Friktionen mellan de rörliga delarna antas 

också vara noll. 

 

Eftersom delarnas acceleration sker i två etapper (först med en drag-och en 

tryckfjäder, och sedan bara med dragfjäderns kraft då tryckfjäderns 

slaglängd är slut), och eftersom länksystemet ger en asymmetrisk utväxling 

så räcker det inte att göra en enkel energianalys, d.v.s. en omvandling av 

sammanlagd potentiell energi vid förloppets början, till kinetisk energi vid 

förloppts slut. En sådan beräkning skulle ge sluthastigheten hos systemets 

olika delar, men den skulle inte beskriva rörelse-tid-kurvans form i slutet på 

rörelsen där dämparen börjar verka Det är just påverkan på den kurvformen 

som behöver analyseras för att kunna beräkna hur den elektriska fältstyrka 

förändras under hela förloppet. 
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4.4 Konkret uppställning av det planerade arbetsförloppet 

1. Utföra en närmare teoretisk studie om hur elektrisk fältstyrka i brytaren 

påverkas av metallpartiklar och metallånga som bildas i gapet mellan 

kontaktdelarna vid överslag. 

 

2. Ställa upp en matematisk beräkningsmodell för krafter och rörelser i 

mekanismens fasta och rörliga delar som funktion av tid, baserad på alla 

data som vi kan samla in från företaget 

 

3. Studera rörelsen hos en befintlig brytares rörliga delar som funktion av 

tid med höghastighetskamera för att verifiera att den teoretiska modellen 

stämmer med verkligheten. 

 

4. Modifiera modellen efter behov. 

 

5. Omvandla informationen från de tre beskrivningarna av spänning, ström 

och rörelse till en beskrivning av elektrisk fältstyrka mellan brytarens 

kontaktytor som funktioner av tid. 

 

6. Modifiera den dynamiska karaktäristiken hos mekanismen med olika 

dämpningsmodeller för att hitta en lämplig kandidat som kan bedömas 

vara möjlig att konstruera inom angivna kostnadsramar och andra 

parametrar som företaget ställer upp. 

Grafiskt kan processen illustreras med flödesschemat i Figur 6: 
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Figur 6: Flödesschema för arbetsgång. 
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4.5 Asymmetrisk utväxling 

Principskissen Figur 3 i avsnitt 3.2 ger en bild av ett länksystem. Jämför 

denna skiss med Figur 7 där krafttriangel 1 från Figur 4 har ritats in i ett foto 

på den verkliga utrustningen. Detta länksystem mellan vertikal och 

horisontell rörelse ger en asymmetrisk utväxling p.g.a. att förhållandet 

mellan rörelse i x- och y-led blir positionsberoende. D.v.s. att förhållandet 

mellan längderna på kateterna 𝑦0 − 𝑦 och 𝑥0 + 𝑥 i Figur 7 ändras när 

positionen y förändras. Detta illustreras närmare med geometriskisserna i 

Avsnitt 4.6. 

 

 

Figur 7: Asymmetrisk utväxling. Hur länken L och dragfjädrarna med kraften FD sitter i verkligheten. 

Brytaren är här i öppet läge, vilket betyder att 𝛼 här är så stor den kan bli. Jämför med geometriskissen i 

Figur 9. 
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4.6 Geometriskiss av det mekaniska systemet 

Efter att principskissen var färdig så gjordes en rörlig geometriskiss i 

pro/DEKSTOP Express
®
, för att studera hur olika förhållanden ändras 

beroende på position. (Se Figur 8 och 9 nedan) Detta med nominella värden 

på de olika måtten. Denna användes sedan för att få ett bra underlag till att 

frilägga krafterna i systemet. 

 

Figur 8: Geometriskiss som utgör grunden till ekvationerna. Brytare i slutet läge.  

I Figur 9 nedan, som visar samma skiss som ovan, fast med brytaren i helt öppet 

läge, så tillkommer två variabler x och y. Det är rörelsen i y-led som är intressant 

för resultatet, medan det är x-rörelsen som kan filmas med höghastighetskamera 

för att studera den verkliga rörelsen. Det är också längs x-axeln som en eventuell 

dämpare måste verka. Det är avståndet 𝑠 i Figur 9 som används för att beräkna 

den elektriska fältstyrkan E.  

 
Figur 9: Geometriskiss som utgör grunden till ekvationerna. Brytare i öppet läge. 
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4.7 Friläggning av krafter på det mekaniska länksystemet 

För att kunna modellera rörelseförloppet över tid med hjälp av en 

differentialekvation så gjordes en friläggning av krafter på länksystemet som 

kan beskådas i Figur 10 nedan. I denna figur kan man se de krafter som finns 

i x och y-led för en av vakuumbrytarna, samt den resulterande kraften som 

uppstår p.g.a. den asymmetriska utväxlingen (Figur 8 och 9) mellan 

vertikala och horisontella krafter. I den matematiska modellen tredubblas 

kraften i y-led och dubbleras i x-led, eftersom det sitter tre stycken 

tryckfjädrar (en per brytare) och två stycken dragfjädrar (en på var sida om 

dragstången som kan ses i Figur 7) i det verkliga systemet. 

 

Figur 10: Friläggning av krafter på det mekaniska länksystemet. Tyngdkraften  𝑚𝑦 ∙ 𝑔 är ritad uppåt 

eftersom hela mekaniskem är upp och ner. 

𝐹𝐷 = 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟,   𝐿𝐷 = 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑛𝑠 𝑜𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑖𝑛𝑘𝑙 𝑓ä𝑠𝑡𝑒𝑛. 

𝐹𝑇 = 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟,   𝑙𝑇 = 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑛𝑠 𝑠𝑙𝑎𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑.,  

𝑘𝐷 = 𝐹𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡, 𝑑𝑟𝑎𝑔𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟 

𝑘𝑇 = 𝐹𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡, 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟 

𝑚𝑦 = 𝑆𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑑 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒  𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑟𝑦𝑡𝑎𝑟𝑛𝑎. 

𝑚𝑥 = 𝑆𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑑 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑟𝑦𝑡𝑎𝑟𝑛𝑎. 

𝐷𝑦 = 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑡, 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙 2. 

𝐷𝑥 = 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑡, 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙 2. 

𝑔 = 𝑇𝑦𝑛𝑔𝑑𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 

𝐿 = 𝐾𝑜𝑝𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙ä𝑛𝑘𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑, ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 𝑖 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙 1.  
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Kraftekvation – vertikal rörelse:               

3 ∙ 𝐹𝑇 + 𝐹𝐿𝑌
+ 𝑚𝑦 ∙ 𝑔 − 𝐹𝑎𝑌

= 0          (13) 

  

  𝐹𝑇 = 𝑘𝑇(𝑙𝑇 − 𝑦)   (14) 

 

  𝐹𝐿𝑌
=  (𝐹𝐷𝑋

− 𝑚𝑥�̈�)
𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
   (15) 

 

𝐹𝑎𝑌
= 𝑚𝑦 ∙ �̈�    (16) 

 

Kraftekvation – horisontell rörelse:          

   2 ∙ 𝐹𝐷𝑋
− 𝐹𝐿𝑋

− 𝐹𝑎𝑋
− 𝐹𝐵 = 0   (17) 

  

𝐹𝐷 = 𝑘𝐷 (√(𝐷𝑥 − 𝑥)2 + (𝐷𝑦)
2

− 𝐿𝐷0
)  (18) 

 

𝐹𝐷𝑋
=  𝐹𝐷 cos 𝛽 = 𝐹𝐷

𝐷𝑥−𝑥

√𝐷𝑦
2+(𝐷𝑥−𝑥)2 

   (19) 

 

𝐹𝐿𝑋
=  𝐹𝐿 cos (

𝜋

2
− 𝛼)   (20) 

 

𝐹𝑎𝑋
= 𝑚𝑥 ∙ �̈�    (21) 

 

𝐹𝐵 = 𝐵 ∙ �̇�        (22) 
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4.8 Differentialekvationen 

När det mekaniska systemet var frilagt med alla krafter samt med den 

asymmetriska utväxlingen medtaget i beräkningen, så ledde detta till en 

kraftekvation som skrevs om till en differentialekvation enligt etablerade 

metoder för dynamiska mekaniska system[14]. 

 

𝑚𝑦 ∙ �̈� =  𝑚𝑦 ∙ 𝑔 + 𝐹𝑇 + 𝐹𝐿 cos 𝛼   (23) 

 

𝑚𝑥 ∙ �̈� =  𝐹𝐷𝑋
− 𝐹𝐿 cos (

𝜋

2
− 𝛼)  (24) 

 

  Ekvation (23) ger: 

 

  𝐹𝐿 =  
𝐹𝐷𝑋

−𝑚𝑥∙�̈�

sin 𝛼
   (25) 

 

(𝑥0 + 𝑥)2 − (𝑦0 − 𝑦)2 = 𝐿2  →  (26) 

 

𝑥 = −𝑥0 + √𝐿2 − (𝑦0 − 𝑦)2  (27) 

 

Derivatan av (26) m.h.a. kedjeregeln: 

 

  2 ∙ (𝑥0 + 𝑥)�̇� − 2 ∙ (𝑦0 − 𝑦)�̇� = 0 

 

  →  �̇� =
𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
�̇�   (28) 
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Andra derivatan av (28) m.h.a. kvotregeln och produktregeln: 

 

Kvotregeln: 

  
𝑑

𝑑𝑡

𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
 →  

−(𝑥0+𝑥)�̇�−(𝑦0−𝑦)�̇�

(𝑥0+𝑥)2   (29) 

 

Produktregeln: 

  
−(𝑥0+𝑥)�̇�−(𝑦0−𝑦)�̇�

(𝑥0+𝑥)2 ∙ �̇� +  
𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
�̈�   (30) 

 

(25) in i (23): 

  𝑚𝑦 ∙ �̈�  =  𝑚𝑦 ∙ 𝑔 + 𝐹𝑇 + (𝐹𝐷𝑥 − 𝑚𝑥�̈�)
𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
 (31) 

 

Andraderivatan av x uttryckt i termer av y: 

  �̈� =  −
�̇�2

𝑥+𝑥0
−

𝑦0−𝑦

(𝑥0+𝑥)2 �̇��̇� + 
𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
�̈� = 𝑥1̈ +  

𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
�̈�  

→  𝑥1̈ =  −
�̇�2

𝑥+𝑥0
−

𝑦0−𝑦

(𝑥0+𝑥)2 �̇��̇�    (32) 

 

(32) in i (31): 

 →  𝑚𝑦 ∙ 𝑔 + 𝐹𝑇 + (𝐹𝐷𝑥 − 𝑚𝑥�̈�1)
𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
= 

= (𝑚𝑦 + 𝑚𝑥 (
𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
)

2

) �̈�  (33) 

 

Vilket ger den slutgiltiga differentialekvationen: 

 

                     →   �̈� =  
 𝑚𝑦∙𝑔+𝐹𝑇+(𝐹𝐷𝑥−𝑚𝑥�̈�1)

𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥

(𝑚𝑦+𝑚𝑥(
𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
)

2
)

                 (34) 
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4.9 Energiberäkningar 

För att kunna ha något att jämföra med för att kunna verifiera att den 

matematiska modellen stämde, så gjordes beräkningar på potentiell energi 

som sedan omvandlades till kinetisk energi för att kunna lösa ut hastigheten 

av den rörliga kontaktdelen vid slutpositionen. 

Konstanter i Figur 9 och 10: 

Nominellt 𝑥0 = 𝐿 ∙ sin 𝛼0 = 0,0527 ∙ sin 22,42° = 0,020099 𝑚 

Nominellt 𝑦0 = 𝐿 ∙ cos 𝛼0 = 0,0527 ∙ cos 22,42° = 0,04872 𝑚 

 

𝑘𝐷 = 7319.2 𝑁/𝑚     

𝑙𝐷 = 0.17435 

𝑘𝑇 = 294606 𝑁/𝑚 

𝑙𝑇 = 0.004 

𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑗ä𝑑𝑟𝑎𝑟 

𝐷𝑦 = 0.02698 𝑚 

𝐷𝑥 = 0.26498 𝑚 

𝑚𝑦 = 6.561 𝑘𝑔 

𝑚𝑥 =  3.9803 𝑘𝑔 

𝑔 = 9.81 𝑚/𝑠2 

𝐿 = 0.0527 𝑚 

𝐹𝐷0 = 𝑘𝐷 (√𝐷𝑥
2 + 𝐷𝑦

2 − 𝐿𝐷) = 

7319,2 (√0,264982 + 0,026982 − 0,17435) = 𝟔𝟕𝟑. 𝟑𝟔𝟔 𝑵 

  



25 

Walfridsson & Fröst 

Potentiell energi i dragfjäder: 

 ∆𝑊𝑑𝑝𝑜𝑡.
=  ∫ 𝑛 ∙ 𝑘𝐷(𝑟 − 𝐿) 𝑑𝑟 =  𝑘𝐷 ∙ [(

𝑟2

2
− 𝐿)] 𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑚𝑎𝑥
 (35) 

 

Omskrivning av (35): 

 𝑊𝑑𝑝𝑜𝑡.
= 2

2𝐹𝐷0−𝑘𝐷∙𝑥∙
√(𝐷𝑥−𝑥)2+𝐷𝑦

2

𝐷𝑥−𝑥

2
∙ 𝑥 ∙

√(𝐷𝑥−𝑥)2+𝐷𝑦
2

𝐷𝑥−𝑥
= 

 

 𝑊𝑑𝑝𝑜𝑡.
= 2

2∙673,366−7319,2∙0,02373∙
√(0,26498−0,02373)2+0,026982

0,26498−0,02373

2
∙ 

  

                         0,02373 ∙
√(0,26498−0,02373)2+0,026982

0,26498−0,02373
= 𝟐𝟖 𝑱 

 

Potentiell energi i tryckfjäder: 

 𝑊𝑡𝑝𝑜𝑡.
= 𝑛 ∙ 𝑘𝑇 ∙ ∫ 𝑦

𝑙𝑇

0
∙ 𝑑𝑦 = 𝑛 ∙ 𝑘𝑇 ∙ [

𝑦2

2
] 𝑙𝑇

0
=

𝑙𝑇
2

2
∙ 𝑛 ∙ 𝑘𝑇  = (36) 

 

=
0.0042

2
∙ 3 ∙ 294606 =  7,07 𝐽  

 

Total potentiell energi i systemet: 

 

𝑊𝑝𝑜𝑡.  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑊𝑑𝑝𝑜𝑡.
+ 𝑊𝑡𝑝𝑜𝑡.

= 28 + 7,07 = 𝟑𝟓, 𝟎𝟕 𝑱 

 

Kinetisk energi hos massan i y-led enligt ekvation (7): 
 

  𝑊𝑘𝑦
=

𝑚𝑦𝑣𝑦
2

2
    (37) 

Kinetisk energi hos massan i x- led enligt ekvation (7): 

 

  𝑊𝑘𝑥
=

𝑚𝑥𝑣𝑥
2

2
    (38) 
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Utifrån krafttriangel 1 så ser vi att hastigheterna i x- och y-led blir 

sammanbundna enligt: 

  

  𝑣𝑥 = 𝑣𝑦 ∙
𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
   (39) 

 

Sätt in (39) i (38): 

 

  𝑊𝑘𝑥 =
𝑚𝑥∙(𝑣𝑦

𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
)

2

2
     (40) 

Sammanlagd kinetisk energi: 

 

 𝑊𝑘𝑡𝑜𝑡.
= 𝑊𝑘𝑦

+ 𝑊𝑘𝑥
    (41) 

 

Sätt in (37) och (40) i (41): 

 

  𝑊𝑘𝑡𝑜𝑡.
=  

𝑚𝑦𝑣𝑦
2

2
+  

𝑚𝑥𝑣𝑦
2(

𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
)

2

2
   (42) 

Detta kan vi omforma till: 

  𝑊𝑘𝑡𝑜𝑡.
=  

𝑚𝑦+ 𝑚𝑥(
𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
)

2

2
∙ 𝑣𝑦

2  (43) 

 

Innehållet i täljaren benämner vi nu som 𝑚𝑒𝑘𝑣.  𝑦- ”ekvivalent massa i y-

led”, dsv sammanlagd massa omräknad som om all massa befann sig på y-

axeln. 

  

  𝑚𝑒𝑘𝑣.  𝑦 =  𝑚𝑦 + 𝑚𝑥 (
𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
)

2

  (44) 

 

Detta är ett samband vi ska återanvända senare. 

 

Lös ut hastigheten i y-led ur ekv(42): 

 

 𝑊𝑘𝑡𝑜𝑡.
=  

𝑚𝑦𝑣𝑦
2+ 𝑚𝑥𝑣𝑦

2(
𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
)

2

2
 →  𝑣𝑦 =  √

2∙𝑊𝑘𝑡𝑜𝑡.

𝑚𝑦+ 𝑚𝑥(
𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
)

2  (45) 
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Slaglängden i x-led på maskinen som vi utförde våra mätningar på var satt 

till 23,73 mm. 

Nominella värden på 𝑥0 och 𝑦0 tillsammans med 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 0,02373 m, och 

 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑦0 − √𝐿2 − (𝑥0 + 𝑥𝑚𝑎𝑥)2  enligt krafttriangel 1 i Figur 4 ger: 

 

 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 0.04872 − √0,05272 − (0,020099 + 0,02373)2 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟗𝟒𝟓 𝒎 

 

Sätt in 𝑦𝑚𝑎𝑥 in ekvation (45) för att lösa ut sluthastigheten i y-led: 

 

 

  𝑣𝑦𝑚𝑎𝑥
=  √

2∙35,07

6,561+ 3,4028(
48,72−19,45

20,099+23,73
)

2 = 𝟐. 𝟗𝟓 𝒎/  vid y = 19,45 mm 

 

 

Se Bilaga 1: ”Energikurvor”, för grafer över alla potentiella energier, 

sammanlagd potentiell energi samt hastigheter och x- och y-koordinater som 

funktion av både tid och sträcka. 
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4.10 Dämpningslösning ”Vaggan” 

För att förflytta den kinetiska energin i systemet till en annan massa på ett 

sådant sätt så att dragstången står helt still efter krocken så användes 

formlerna (7) och (9) för kinetisk energi, samt (10) och (11) för 

röreslemängdsmoment för att lösa ut den kombination av krockradie och 

tröghetsmoment som behövs för att uppfylla villkoren att hastigheten 

𝑣𝑠𝑙𝑢𝑡  ska vara noll efter krocken, och ”vaggans” initiala vinkelhastighet 

𝜔𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ska vara noll innan krocken som illustreras i Figur 5.  

 

Rörelsemängdsmoment:  

(10) i (11) ger: 

 

  𝑚 ∙ 𝑣 ∙ 𝑟 = 𝐼 ∙ 𝜔      (46) 

 

Där massan 𝑚 sätts till s.k. ekvivalent massa. Detta är rörelse i x-led. 

Ekvation (44) omvandlas därför till att beräkna ekvivalent massa i x-led, , 

genom att omvandlingsfaktorn (
𝑦0−𝑦

𝑥0+𝑥
)

2
 inverteras och massorna byter plats: 

  𝑚𝑒𝑘𝑣.  x =  𝑚𝑥 + 𝑚𝑦 (
𝑥0+𝑥

𝑦0−𝑦
)

2

  (47) 

Tillämpning av (46) där rörelsemängdsmomentet före och efter krocken 

likställs ger: 

 

𝑚𝑒𝑘𝑣.  ∙ 𝑣𝑥𝑚𝑎𝑥
∙ 𝑟 +  𝐼 ∙ 𝜔𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 =  𝑚𝑒𝑘𝑣.  ∙ 𝑣𝑠𝑙𝑢𝑡 ∙ 𝑟 +  𝐼 ∙ 𝜔𝑚𝑎𝑥 (48) 

 

Med 𝜔𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 0  och  𝑣𝑠𝑙𝑢𝑡 = 0 kan ekvation (48) förkortas till: 

 

 𝑚𝑒𝑘𝑣.  ∙ 𝑣𝑥𝑚𝑎𝑥
∙ 𝑟 =   𝐼 ∙ 𝜔𝑚𝑎𝑥    →  𝜔𝑚𝑎𝑥 =  

𝑚𝑒𝑘𝑣. ∙𝑣𝑥𝑚𝑎𝑥 ∙𝑟 

𝐼
 (49) 

 

Sätt formlerna för rörelseenergi i linjär (7) respektive roterande (9) rörelse 

lika med varandra: 

 

 
𝑚𝑒𝑘𝑣∙𝑣𝑥𝑚𝑎𝑥

2

2
=

𝐼∙𝜔𝑚𝑎𝑥
2

2
→ 𝜔𝑚𝑎𝑥 = √

𝑚𝑒𝑘𝑣∙𝑣𝑥𝑚𝑎𝑥
2

𝐼
  (50) 

Sätt in (49) i (50): 

 

  
𝑚𝑒𝑘𝑣. ∙𝑣𝑥𝑚𝑎𝑥 ∙𝑟 

𝐼
= √

𝑚𝑒𝑘𝑣∙𝑣𝑥𝑚𝑎𝑥
2

𝐼
 → 𝐼 = 𝑚𝑒𝑘𝑣 ∙ 𝑟2  (51) 
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Samma värden som användes för att beräkna 𝑣𝑦𝑚𝑎𝑥
 i avsnitt 4.9 används i 

ekvation (47), vilket ger: 

 

𝑚𝑒𝑘𝑣. =  3,4028 + 6,561 (
0,020099 + 0,02373

0,04872 − 0,01945
)

2

= 𝟏𝟖, 𝟏𝟏𝟒 𝒌𝒈 

 

Om vi tar ett exempel och antar att ”krockradien” 𝑟 i Figur 5 och  

ekvation (51) är 0,1 m så ger det att: 

 𝐼 = 18,114 ∙ 0,12 = 𝟎, 𝟏𝟖𝟏𝟏𝟒 𝒌𝒈 ∙ 𝒎𝟐  
 

Sätt in det ovan beräknade tröghetsmomentet i ekvation (12). Om ”vaggan” 

är cylindrisk med axelhål 𝑟𝑖 = 0,0075 mm och har en yttre radie 𝑟𝑦 = 𝑟: 

 

 𝐼 =
𝑚

2
∙ (𝑟𝑦

2 + 𝑟𝑖
2)  → 𝑚 =

2∙𝐼

(𝑟𝑦
2+𝑟𝑖

2)
=

2∙0,18114

(0,12+0,00752)
= 𝟑𝟔, 𝟎𝟑 𝒌𝒈 

 

Det blir en alledels för stor massa för att få plats. Slutsats: Vaggan måste ha 

en mer komplicerad form där 𝑟 < 𝑟𝑦. 

4.10.1 Grafisk analys 

En grafisk analys av problemet gav följande: 

 

För att de roterande massa ska kunna komma tillbaka sin startposition utan 

någon kvarstående kinetisk energi så måste friktionsbroms kombineras med 

en torsionsfjäder så att halva energin absorberas under den första moturs 

rotationen i Figur 11 nedan, varpå resten absorberas under rotationen 

tillbaka till utgångsläget. 

 

Figur 11: Bromsande friktionsmoment och moment hos torsionsfjädern som lagrar energi för 

returrörelsen. 
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Figur 12 visar hur de båda vridmomenten från friktion och fjäder överlagras 

på varandra på väg från krocken. 

 

Figur 12: Energifördelningen under första delen av vaggans rörelse. 

Under returen så subtraheras friktionsmomentet från fjäderns vridmoment 

vilket gör att returrörelsen kommer att ta mycket längre tid. Se Figur 13. 

 

Figur 13: Energifördelningen under returrörelsen. 

 

Som Figur 13 visar så kan aldrig bromsen  absorbera all energi eftersom det 

måste finnas energi kvar att återställa vaggan i sin ursprungliga position 

tillräckligt snabbt. Figur 11 visar också den marginal som krävs för att 

vaggan aldrig ska kunna kärva fast i slutet på rörelsen. 

 

Ju högre fjäderkonstant fjädern har, och ju större marginalen är desto större 

blir resten, och denna rest kommer åter igen överföras till brytarens 

mekanism när vaggan når sin ursprungliga position, vilket också kan orsaka 

en viss återstuds. 

En jämförelse mellan Figur 14 och 15 nedan visar effekten av att försöka 

minimera energiresten; returen kommer att ta längre tid eftersom 

nettovridmomentet är lägre, och det krävs en väldigt lång fjäder. 
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Figur 14: kortare och styvare torsionsfjäder. 

 

Figur 15: längre och svagare torsionsfjäder. 
 

Efter detta behöver ingen närmare analys göras.  

Se Avsnitt 5.2 i kapitel 5 ”Resultat och analys” 

 

4.11 Uppmätning av fjäderkonstanter 

För att den matematiska modellen skulle kunna användas med realistiska 

värden så behövdes fjäderkonstanterna för respektive fjädrar i det mekaniska 

systemet mätas upp. Detta gjordes med en elektronisk dynamometer och ett 

elektroniskt skjutmått. Dessa mätinstrument tillhandahölls av företaget. 
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4.11.1 Dragfjädern 

De två dragfjädrarna som satt spända i dragstången (den som rör sig i 

horisontell riktning i systemet) visade sig ha en uppskattad fjäderkonstant 

på: 7319,2 N/m per fjäder. Den nedanstående grafen i Figur 16 visar 

mätresultatet av detta experiment. 

 

Figur 16: Uppskattning av fjäderkonstant för kortslagig tryckfjäder. 
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4.11.2 Tryckfjädern 

Fjäderkonstanten för de tre tryckfjädrar som satt i den vertikala delen av 

systemet (en för varje vakuumbrytare) lästes ut från ett tidigare testprotokoll 

och fördes i ett kalkyl ark för att beräkna en linjär approximation av 

fjäderkonstanten. Resultatet gav att fjäderkonstanten per fjäder var: 294606 

N/m. Grafen nedan i Figur 17 visar mätresultaten för detta. 

 

Figur 17: Uppskattning av fjäderkonstant för kortslagig tryckfjäder. 

4.12 Vägning av massor i systemet 

För att ha verklighetstrogna värden på massor för simulering av den 

matematiska modellen så vägdes alla massor i det mekaniska systemet upp 

på företaget. Resultaten blev följande: 

Sammanlagd massa i vertikal rörelse 𝑚𝑦= 6.561 kg 

Sammanlagd massa i horisontell rörelse 𝑚𝑥= 4.0439 kg 

Den här vägningen gjordes på delar från en auto-recloser modell ACR 405, 

vilket var den modell som uppdraget gällde. När filmningen med 

höghastighetskamera sedan skulle genomföras så fanns dock endast ACR 

380 tillgänglig. Den sammanlagda massan i vertikal rörelse i ACR 380 är 

något lägre varför massan i simuleringen fick räknas om. Det minskar 

noggrannheten något, men det bedöms som försumbart då det finns andra 

mindre massor som t.ex. brickor som inte är medräknade. 

Den i beräkningarna använda massan är därför 𝑚𝑥 = 3,4028 kg.   
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4.13 Matlab 

För att kunna simulera differentialekvationen över tiden så användes det 

matematiska simuleringsprogrammet Matlab
®
 R2019a.  

4.14 Planering av tillvägagångssätt 

För att kunna arbeta effektivt och snabbt under projektets gång så 

fokuserades arbetsgången i huvudsak på att försöka uppnå 

överensstämmande resultat från simuleringar med beräkningar som 

baserades på företagets data. Se Figur 6. 

 

4.15 Arbetsgång för beräkningar  

För att säkerställa korrekta resultat från beräkningarna så arbeta vi enligt 

principen som illustreras i flödesschemat i Figur 18 nedan. Den insamlade 

datan från företaget användes för att beräkna potentiell energi i systemet, 

som sedan kunde omvandlas till kinetisk energi och på så sätt sedan lösa ut 

hastigheten vid en viss position, dessa beräkningar användes sedan som 

kontroll av den kraftbaserade differentialekvationen vid simulering i 

Matlab
®
.   

 

Figur 18: Arbetsgång för att hitta en korrekt differential ekvation. 
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4.16 Uppställning med höghastighetskamera 

För att kunna få en verklig hastighetskurva att använda som jämförelse mot 

våra teoretiska hastighetsberäkningar, så utfördes ett experiment på företaget 

där den horisontella rörelsen(d.v.s. dragstångens rörelse) av det mekaniska 

systemet filmades med en höghastighetskamera av märket: NAC memrecam 

fx4. För experimentet så användes en spak för manuellt till- och frånslag för 

att initiera rörelsen. Dragstången började i läget x=0 som i Figur 8 och rörde 

sig till ändläget som i Figur 7 och Figur 9. För just det här exemplaret 

betydde det x= 23,73 mm innan krocken med stoppklotsen följt av en 

elastisk deformation av stålramen och en efterföljande återstuds. Under 

filmningen togs 5000 bilder. Bilderna behandlades sedan manuellt i 

programmet Paint Shop Pro
®
. Därefter så plottades en sträcka-tid graf upp i 

Microsoft Excel
®
 för att användas som jämförelse med den matematiska 

modellens kurvor från simuleringsresultat. I Figur 19 nedan kan man se hur 

uppställningen vid experimentet såg ut. 

 

Figur 19: Uppställning med höghastighetskamera vid rörelse i horisontalläge av brytmekanismen. 

 

Se Bilaga 3 för verkliga bilder från viktiga tidpunkter under experimentet. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras den matematiska modellen av 

rörelseförloppet i vakuumbrytaren samt två förslag på lämpliga 

dämpningsmekanismer. Här presenteras också beräkningar och 

simuleringsresultat samt en väg-tid-kurva genererad utifrån mätningar i 

bilderna från höghastighetskameran. För alla grafer i detta kapitel gäller att 

y-led syftar på rörelser i vertikal riktning, d.v.s. i själva vakuumbrytaren, 

tryckfjäder och tryckstång. 

Röda kurvor representerar y-rörelse i beräkningen medan svarta syftar på det 

verkliga kontaktavståndet i brytaren eftersom den rörliga delen av brytaren 

inte börjar röra sig förrän tryckfjädern har expanderat helt. 

Blåa kurvor representerar rörelse i x-led, d.v.s. delar som rör sig i horisontell 

riktning och inte påverkas av gravitation. Här inräknas den gemensamma 

dragstången, fästdetaljer och hälften av massan hos dragfjädrarnas aktiva 

lindningsvarv.  

Lila kurvor motsvarar Elektrisk fältstyrka mellan kontaktytorna inuti 

brytaren när det inte finns någon ljusbåge och spänningen är satt till ett 

konstant värde som motsvarar amplituden vid 40000 V AC.  

Cyan linje motsvarar ett typiskt värde på den dielektriska styrkan hos 

vakuumet när denna inte är försvagad p.g.a. frisvävande metallpartiklar från 

slitage eller resten av ett plasma från en nyligen släkt ljusbåge. 

5.1 Den matematiska modellen av rörelseförloppet 

Efter att en friläggning av krafter på det mekaniska systemet hade 

identifierats, så ställdes kraftekvationer upp. Därefter skrevs 

kraftekvationerna om till en enda differentialekvation. Programkoden i 

Bilaga 2 visar hur den slutgiltiga implementeringen blev. 

5.2 Beräknings-och simuleringsresultat 

I detta avsnitt presenteras resultat från beräkningar och simuleringar. 

5.2.1 Beräkningsresultat- Energibalans. 

För att verifiera att differentialekvationen var korrekt så jämfördes den med 

tre olika beräkningar. Först en manuell omvandling av systemets potentiella 

energi till kinetisk energi för att kontrollera att differentialekvationen gav 

samma slutvärde. 

Den totala energin i systemet, vid en maximal slaglängd i x-led på 23,73 mm 

blir 35,07 Joule, vilket omvandlat till hastighet, mätt på y-axel blir 2,95 m/s  
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Samma beräkning gjordes sedan i ett Excel-dokument för att även få fram en 

kurvform för hastigheterna som funktion av sträcka. 

I matlab-koden finns det också en underfunktion som gör samma beräkning 

så att differentialekvationens och energiberäkningens kurvor kan plottas i 

samma fönster. 

Figur 1 i Bilaga 1 visar Excel-beräkningar som funktion av sträcka. 

Figur 2 i Bilaga 1 visar Excel-beräkningar som approximerad funktion av 

tid. 

5.2.2 Simuleringsresultat 

Graferna från simuleringarna som presenteras nedan visar resultaten av den 

matematiska modellen. Att dessa stämmer bra överens med 

energiberäkningarna kan verifieras nedan. Simuleringarna är baserade på 

värden från den ACR 380 som fanns tillgänglig att mäta på för att 

jämförelsen skulle bli relevant. Simuleringsresultaten i Bilaga 4 är däremot 

baserade på värden för modell ACR 405 eftersom uppdraget var att finna en 

lösning att applicera på den modellen. 

5.2.2.1 Hastighet som funktion av tiden 

Figur 20 visar hastighet i x- respektive y-led som funktion av tiden i samma 

graf, enligt den matematiska modellen. Sluthastigheten i x-led: 1,99 m/s  

Figur 20: Hastighet som funktion av tiden, hastighet x-led (blå) och hastighet y-led (röd). Streckade 

linjer representerar samma simulering med en dämpare tillagd som har slaglängden 8 mm och 

dämpningen 2000 Ns/m. 
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5.2.2.2 Hastighet som funktion av sträcka 

Figur 21 visar hastighet i y-led som funktion av sträcka i y-led enligt den 

matematiska modellen. 

 

Figur 21: Hastighet som funktion av sträcka i y-led. Streckad röd linje representerar samma 

simulering med en dämpare tillagd som har slaglängden 8 mm och dämpningen 2000 Ns/m. Streckad 

grön linje motsvarar samma simulering utan dämpning baserad på energiomvandling 
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5.2.2.3 Sträcka som funktion av tid 

Figur 22 visar sträcka som funktion av tid enligt den matematiska modellen. 

Figur 22: Sträckor som funktion av tid. 
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5.2.2.4 Elektrisk fältstyrka som funktion av tid. 

Dielektrisk styrka samt elektrisk fältstyrka och som funktion av tid enligt 

den matematiska modellen. Graferna i Figur 23, 24 och 25 visar hur en 

typisk linjär oljedämpare samtidigt som den minskar risken för återstuds 

också gör brytförloppet lite långsammare så att fältkurvan förblir högre en 

stund längre. Kurvan med  heldragen linje är reultatet utan dämpning och 

den är identisk i alla de tre jämförelserna. De streckade linjerna beskriver 

hur fältet förändras över tid när en dämpare är tillsatt. 

 

Figur 23: Dämpningen är  2000 Ns/m och dämparens slaglängd 8  mm 

 

Figur 24: Dämpningen är höjd med 50% till 3000 Ns/m men slaglängden är 

oförändrad. 

 

Figur 25: Slaglängden är förlängd med 50% till 12 mm, men dämpningen är 

kvar på det ursprungliga värdet 2000 Ns/m. Målet är att förhöjningen av 

kurvan ska vara så liten som möjligt och att inbromsningsförloppet ska gå 

snabbt som möjligt. Det kan sammanfattas som att arean mellan kurvorna 

ska vara så liten som möjligt. 

Figur 23: Elektrisk fältstyrka (magenta) som funktion av sträcka samt dielektrisk styrka (cyan). 

Streckade linjer representerar samma simulering med en dämpare tillagd som har slaglängden 8 mm 

och dämpningen 2000 Ns/m. 
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Figur 24: Elektrisk fältstyrka (magenta) som funktion av sträcka samt dielektrisk styrka (cyan). 

Streckade linjer representerar samma simulering med en dämpare tillagd som har slaglängden 8 mm 

och dämpningen 3000 Ns/m 

Figur 25: Elektrisk fältstyrka (magenta) som funktion av sträcka samt dielektrisk styrka (cyan). 

Streckade linjer representerar samma simulering med en dämpare tillagd som har slaglängden 12 mm 

och dämpningen 2000 Ns/m. 
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Det blir tydligt att en större dämpningskonstant inte försämrar situationen så 

mycket medan en längre slaglängd däremot är mycket olämplig. Således bör 

kort slaglängd prioriteras. Om det inte finns någon modell med tillräckligt 

hög dämpkonstant med max 8 mm slaglängd som i exemplen i Figur 23 och 

24 så rekommenderar vi att man väljer en långslagigare och kombinerar 

denna med ett stopp så att bara en del av slaglängden utnyttjas. Utan det 

kompletterande stoppet så kan brytaren skadas om den tillåts öppna sig för 

långt. I Bilaga 4 finns större bilder där flera kurvor kan visas i samma bild 

utan att det blir svårt att skilja dem åt. 

5.3 Verklig hastighet-sträcka kurva 

Från de bilder som höghastighetskameran producerade så gjordes en graf i 

Microsoft Excel
®
. Denna kan beskådas nedan i Figur 26. Här visas både 

sträckor som funktion av tid och E-fält som funktion av tid i samma 

diagram. Skalorna skiljer sig avsevärt mellan det verkliga och det 

simulerade förloppet på grund av verklighetens friktionsförluster, men det 

blir ändå tydligt att försämringen(den procentuella höjningen) av E-kurvan 

p.g.a. återstuds är mycket större än den som kan orsakas av en oljedämpares 

fördröjande effekt så länge dämpningen hålls inom rimliga gränser och 

slaglängden är kort. Den blåa kurvan visar resultatet av filmningen medan de 

andra är beräknade. 

 

Figur 26: Uppmätt sträcka/tid-kurva för rörelsen i x-led samt y-, s- och E-kurvor beräknade utifrån 

denna. 
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Nämnas bör att y-, s- och E-kurvorna i Figur 26 är beräknade utifrån 

antagandet att den initiala länkvinkeln 𝛼0 hos exemplaret som studerades är 

den nominella 22,42° (se Figur 8) 

I Figur 27 visas en linjär approximation av den sista delen av kurvan innan 

brytaren är fullt öppen. Den visar en sluthastighet på 1,63 m/s x-riktning, 

jämfört med simuleringens 1,99 m/s. Förutom friktionsförlusterna så 

förklaras detta delvis med att en del rörelseenergi förloras vid y = 4 mm när 

tryckfjädern har expanderat helt och den icke försumbara massan i brytarens 

inre delar plötsligt rycks med i rörelsen. Detta har det inte tagits hänsyn till i 

modellen. 

 

Figur 27: Approximation av verklig hastighet i x-led. 
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5.4 Länkvinkelns påverkan av brytaregenskaper och dämpningsbehov 

På grund av små variationer i de olika delarnas mått vid tillverkning så 

måste varje maskin justeras för att få rätt fjäderkraft och samtidigt garantera 

att max tilåtern slaglängd i y-led inte överskrids. Detta gör att vinkeln 𝛼0 på 

kopplingslänken blir lite olika från exemplar till exemplar (Se Figur 7 för 

𝛼 = 𝛼0 och Figur 8 och 9 för 𝛼 = 𝛼𝑚𝑎𝑥). Figur 28 och Figur 29 nedan visar 

hur rörelserna samt E-kurvans form kan påverkas av variationer hos 𝛼0. De 

tjocka kurvorna motsvarar rörelsen vid nominell vinkel 𝛼0  = 22,42°. Den 

tunna heldragna motsvarar största möjliga 𝛼0 =27,21° och den tunna 

streckade motsvarar minsta möjliga 𝛼0 = 17,79°. I den här simuleringen har 

slaglängden i x-led inte justerats för att brytarens rörliga del inte ska dras för 

långt i y-led. I Figur 28 blir det tydligt att utan nedjustering av slaglängden 

så skulle vakuumbrytarens bälg förmodligen förstöras med ett så stort 𝛼0.  

I Figur 29 syns det att ett stort 𝛼0 samtidigt gör att den elektriska fältstyrkan 

faller snabbare.  Detta på grund av att den förändrade utväxlingen mellan x- 

och y-rörelse gör att y-accelerationen blir större i början av rörelsen. 

Figur 30 är dock den som är mest intressant ur dämpningsperspektiv. 

Här visas hastighetskurvor från två simuleringar; En med nominella mått 

(tunn heldragen linje) och en med en större 𝛼0-vinkel (tunn streckad linje).  

Här har slaglängden i x-led begränsats så att 𝑦𝑚𝑎𝑥 blir samma som vid 

nominell 𝛼0. Sluthastigheterna i både x- och y-led blir här tydligt lägre med 

ett större 𝛼0. Det beror på att en kortare rörelse i x-led innebär att mängden 

poteniell energi som lagras i dragfjädrarna blir mindre, och därmed blir det 

mindre rörelseenergi som behöver absorberas i slutet på rörelsen. En stor 

vinkel 𝛼0 gör alltså att brytaren blir både snabbare och mer ”lättdämpad.”  

 
Figur 28: Variationer i x-, y- och s-rörelse beroende av initial länkvinkel. 
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Figur 29: Variationer i elektrisk fältstyrka beroende av initial länkvinkel. 

 

Figur 30: Variationer i hastighet beroende av initial länkvinkel. 
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5.5 Förslag på lämplig dämpningsmetod. 

Målet var att utvärdera två dämpningsmetoder för att till slut föreslå en, och 

helst då även en specifik produkt eller konstruktion. Leverantörens data om 

deras produkter var dock inte sådan att de kunde tillämpas direkt i vår 

matematiska modell. Uppdragsgivaren behöver därför fråga leverantören om 

produkternas dämpningskonstant, angivet i Ns/m för att kunna använda 

graferna i Bilaga 4 som guide.  

Utifrån resultatet i Avsnitt 5.4 så kan vi dock ge rekommendationen att 

vinkeln 𝛼0 justeras så högt som möjligt hos varje exemplar eftersom det 

både minskar dämpningsbehovet och förbättrar brythastigheten. 

5.5.1 Oljedämpare 

De olika simuleringarna visade att högsta prioritet för en linjär oljedämpare 

är att ha en kort slaglängd. Eftersom Hughes Power System har hittat en 

möjlig leverantör så testade vi med slaglängder från deras sortiment, men 

eftersom leverantören inte anger några dämpningskonstanter utan istället 

tillhandahåller web-baserad programvara som kan ge produktförslag utifrån 

vissa fördefinierade belastningsfall så kunde vi inte beskriva deras produkter 

matematiskt så att de kunde användas i modellen. Det vi presenterar är 

istället simuleringar med en rad olika dämpnigskonstanter och den kortaste 

slaglängd för vilken vi kan se att de har dämpare som möjligen skulle kunna 

klara uppgiften, nämligen 8 mm. Se Bilaga 4: Hastighets- och E-kurvor för 

olika dämpning De här graferna är beräknade utifrån nominella värden på 

slaglängd och rörlig massa i Auto recloser ACR 405 eftersom uppdraget var 

att hitta en lösning för just den modellen. 

5.5.2 Friktionsbaserad dämpning 

Att beräkna hur stort tröghetsmomentet hos ”vaggan” skulle behöva vara, 

vilket ger en aningen om vilken kombination av massa och storlek det skulle 

behövas. Slutsatsen blev att det förmodligen skulle bli mycket svårt att 

konstruera en lämplig upphängning för detta som inte kostar mer än den 

angivna siffran 200 kr. Efter att ha granskat den grafiska analysen av 

problemet så gör vi bedömningen att de stora variationer som över tid kan 

uppstå i friktionen mellan två ytor, i synnerhet om miljöparametrar ändras, 

gör att den här lösningen inte kan rekommenderas. Risken för fastkärvning 

eller otillfredsställande funktion förefaller alltför stor. Som Figur 13, 14 och 

15 visar så förefaller det omöjligt att konstruera en dämpning som både 

absorberar tillräckligt mycket energi och återställer sig tillräckligt snabbt, 

och inte riskerar att kärva fast. Konceptet behöver studeras mer ingående. 

[18], [19]. 
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6. Diskussion och slutsatser  

6.1 Metoddiskussion 

Hastighetsmätning av brytsekvensen med höghastighetskamera baserades på 

hur bra ljussättning och bildupplösning som uppställningen tillät och därför 

behövdes endast tre mätningar utföras i samband med justeringarnas 

förhållanden. Dessa mätningar anser vi har hög reliabilitet och validitet vad 

gäller kurvform eftersom alla parametrar i det mekaniska systemet var fasta 

vid mätningarna. För att kunna omsätta bildinformationen i siffor som ligger 

nära verkligheten i varje tidpunkt så hade vi dock behövt lite mer 

sofistikerad bildbehandling. Det blir därför ganska mycket brus i mätningen 

(se den blåa kurvan i Figur 26). Hastighetsavsläsningen, d.v.s. derivatan av 

den blåa kurvan påverkas inte nämnvärt av detta, men det kan bli ett visst fel 

i avläsningen av det maximala värdet på deformationen och  återstudsen blir 

något osäkert. +/- 0,06 mm.  Reliabiliteten och validiteten i mätningarna av 

fjäderkonstanterna är något mindre då olika faktorer i utförandet av 

mätningarna såsom: den mänskliga faktorn vid uppskattning med skjutmått, 

kan ha påverkat resultatet. Dock var noggrannheten som behövdes för dessa 

värden inte speciellt stor, och påverkade inte resultaten nämnvärt.  

Varje tillverkat exemplar av maskinerna ger ganska varierande mätresultat 

på grund av antalet justeringspunkter och variationer i 

tillverkningsprecisionen hos alla de i maskinen ingående delarna. Det 

innebär att även om den matematiska modellen skulle kalibreras så att 

simuleringens resultat stämmer mycket väl överens med empiriska data från 

den undersökta maskinen så kommer det inte att stämma med nästa 

exemplar. I det avseendet är reliabiliteten alltså låg, men det som eftersöks i 

undersökningen är inte exakta mätvärden utan snarare att verifiera 

kurvformen för att verifiera gångbarheten för en metod. 

6.2 Resultatdiskussion 

Det som detta arbete har resulterat i är ett metodutförande av hur man 

genom att analysera brytförloppet i en vakuum-brytare kan modellera olika 

friktionsmodeller baserat på energiberäkningar samt differentialekvationer 

vilka i sin tur baseras på det mekaniska systemets kraftekvationer. Detta har 

lett till att man kan göra förändringar i parameteruppställningen och ändå få 

ett korresponderande resultat av systemets beteende. I resultatet finns ett 

rekommenderat lösningsförslag av dämpningsmekanismer som skulle kunna 

användas av företaget för att minska återstuds av den rörliga kontaktdelen, 

och det är linjär oljedämpare eftersom friktionslösningen anses opålitlig. 
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Metoden som har utvecklats är till för att förutsäga hur olika 

dämpningslösningar och förändringar i mekanismens geometri bör påverka 

maskinens beteende så att man kan uppskatta vilka sorters förändringar som 

kan vara mest kostnadseffektiva. 

Förenklat kan man säga att det som simuleringen ger är ett värsta scenario 

med avseenden på hur mycket energi som dämparen kan bli tvungen att ta 

upp, eftersom simuleringen inte tar hänsyn till varken friktionsförluster eller 

själva vakuumets motkraft, medan den visar det bästa möjliga scenariot med 

avseende på tiden, eftersom man eftersträvar ett så snabbt brytförlopp som 

möjligt. Den praktiska mätningen ger motsatsen - en avsevärt lägre 

energimängd att ta hänsyn till, men samtidigt så tar förloppet oönskat lång 

tid. 

En slutsats är att man i slutändan kan modellera friktionen trots det 

komplexa mekaniska systemet med den asymmetriska utväxlingen. Detta 

underlättar väldigt mycket vid utformningen av en dämpningsmekanism 

eftersom man vill dämpa en rörelse som är beroende av tiden. Hela 

processen av att fundera ut en problemlösning för att kunna dämpa en stöt 

och på så sätt minska risken för återstuds är beroende av en matematisk 

rörelsemodell för att kunna göra en korrekt analys. Frågan om det går att 

lösa problemet med en avsevärt billigare lösning än oljedämpare förblir dock 

obesvarad.  

6.3 Vidare utvecklingsarbete 

Det som skulle kunna vidareutvecklas i vårt koncept för att utvärdera 

dämpare är att lägga till fler faktorer i modellen. Sådana som för oss var 

okända för att inte bara kurvform utan även absoluta värden ska bli 

verklighet. Detta skulle dock bli mycket tidsödande varför det inte kunde 

inkluderas i detta arbete. 

 

Den största vidareutvecklingspotentialen är att de konstanter vi har använt 

för spänning och dielektrisk styrka kan ersättas med tidsfunktioner. Det kan 

vara antingen simuleringsresultat eller vara baserade på mätningar av 

tidsförlopp vid olika belastningsfall. I sådana fall så ger programkoden 

mycket mer information. Man skulle få ut E-kurvor för specifika 

belastningscenarion och kunna identifiera de omständigheter runder vilka 

återtändning blir sannolikt. Programkoden är förberedd för en sådan 

modifiering genom att dessa konstanter ligger sparade som vektorer med 

upplösningen 100 mätpunkter per ms.  

Genom att svara ”1” på frågan ” Använd sinusfunktioner för ström och 

spänning, istället för konstanter?” i programmet så demonstreras 

funktionen. 
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I Bilaga 5 visas ett exempel på några scenarion med olika sannolighet för 

återtändning, varav ett där det garanhterat borde ske återtändning, även vid 

normal strömstyrka. Genom att anpassa differentialekvationen  som 

programmet använmder,  så att denna bättre matchar en specifik brytare så 

kan programmet ge illustrationer som gör det lättare att gå en bild av hur 

brytaren bör programemras för att minimera risken för att sådana scenarion 

ska uppstå. 

 

Ett Excel-dokument skapat med Bilaga 6 som förebild gör det mycket lättare 

att styra programmet eftersom man då lätt kan välja vilka av alla frågor som 

ska besvaras under programkörning, och vilka som programmet ska hämta 

självt. Sammanlagt så kan programmet fråga efter 26 olika variabler och 

utskriftsinstruktioner. Utan Excel-filen så får man redigera i programkoden 

för att styra detta. Mer information om programmet och kompatibilitet finns 

i Bilaga 6. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Energikurvor 

Bilaga 2: Programkod, Matlab/GNU Octave 

Bilaga 3: Bilder från höghastighetskamera 

Bilaga 4: Hastighets- och E-kurvor för olika dämpning 

Bilaga 5: Exempel på förutsägelse av återtändning med hjälp av tillaggda 

   tidsfunktioner av ström och spänning.  

  (demonstration av möjlig utvecklingspotential) 

Bilaga 6: Kalkylblad för att styra Matlab-programmet. 
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BILAGA 1: Energikurvorna 

 

Figur 1: Funktioner av sträcka på y-axeln: Energi omvandlad till kinetisk energi, hastighet i x- och y-

led, samt position i x-led. Wp drag = energitillskott från dragfjäder. Wp tryck = energitillskott från 

tryckfjäder. Wp tot = Wp drag +Wp tryck. Vv=y-hastighet, Vh=x-hastighet, x = x-position.  

Poly. (Wp tot) = polynom som approximerar energikurvan som funktion av y.   
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Figur 2: Funktioner av tid på y-axeln(inte lika hög noggrannhet): Energi omvandlad till kinetisk 

energi, hastighet i x- och y-led, samt position i x- och y-led. Wp drag = energitillskott från dragfjäder. 

Wp tryck = energitillskott från tryckfjäder.Wp tot = Wp drag +Wp tryck. Vv = y-hastighet, Vh = x-

hastighet, x = x-position, y = y-position. Poly. (Wp tot) = polynom som approximerar energikurvan 

som funktion av tid. 
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BILAGA 2: Programkod, Matlab 

Programkoden är även helt kompatibel med GNU Octave version 5.1.0, men för 

att kalkylarket ska kunna användas för att styra programmet så behöver io-

paketet installeras. Senaste versionen av det finns att ladda ned här: 

https://octave.sourceforge.io/io/  

Se Bilaga 6 för mer information. 

 

Huvudprogram:  main_brytaren.m 
 

%HUVUDPROGRAM FÖR ATT SIMULERA RÖRELSER OCH ELEKTRISK FÄLTSTYRKA 

SOM 
%FUNKTION AV TID I VAKUUMBRYTARE i AUTORECLOSER ACR380 och ACR405 
%================================================================

= 
clear all; 
clc; 
%disp('Sammanlagd körtid:'); 
%tic 

  
Tolk='Matlab'; %Ange 'Matlab' eller 'Octave' efter lika-med-

tecknet 
Extern_datakalla=1; %Ange 1 för "Ja", om programmet ska ladda 

data från ett Excel-dokument. 

  
%=== HÄMTA DATA FRÅN EXTERN KÄLLA === 
%==================================== 
if Extern_datakalla==1 
    if Tolk=='Octave' 
        %disp('Ladda io i Octave'); 
        %tic 
        pkg load io % Denna rad används endast om GNU Octave 

används. 
        %eftersom funktionen xlsread finns i tilläggspaketet 

"io". 
        %toc %Avsluta tidtagning 

  
        %disp('Importera data med xlsread i Octave'); 
        %tic 
        Instruktioner(:,1)=xlsread('Input.xlsx','D16:D82'); 
        Instruktioner(:,2)=xlsread('Input.xlsx','F16:F82'); 
        %clc; %För att ta bort en onödig varning. 
        %toc %Avsluta tidtagning 
    elseif Tolk=='Matlab' 
        %disp('Importera data med readmatrix i Matlab'); 
        %tic 
        

Instruktioner(:,1)=readmatrix('Input.xlsx','range','D16:D82'); 
        

Instruktioner(:,2)=readmatrix('Input.xlsx','range','F16:F82'); 
        %toc %Avsluta tidtagning 
    else 

https://www.gnu.org/software/octave/
https://octave.sourceforge.io/io/
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        disp('Du har inte angett korrekt verktyg för att köra 

koden. Är det Matlab eller Octave?'); 
        disp('Ändra programrad nr 6 för att ge besked. Kom ihåg 

att Octave kräver tilläggspaketet io för att hämta data från 

extern fil.'); 
        return 
    end     
end 
%=== FYLL ALLA VARIABLER MED ANTINGEN HÄMTADE DATA, ELLER GENOM 

MANUELL INMATNING ===  
%================================================================

==================== 

  
if Extern_datakalla==1 
    %disp('Fyll variabler från matris'); 
    %tic 
    if Instruktioner(23,2)==1 
        behall_fonster=input('Behåll grafer från föregående 

körningar? (1 för Ja, 0 för Nej)  '); 
    else 
        behall_fonster=Instruktioner(23,1); 
    end 
    if behall_fonster==0 
        close all; 
    end 

         
    % === Mekaniska parametrar === 

     
    %=============== 
    if Instruktioner(1,2)==1 
        x_slag=input('Ange slaglängd hos dragstång (nominellt 

värde: 25.15 mm):  ')/1000; 
    else 
        x_slag=Instruktioner(1,1)/1000; 
    end  
    %=============== 
    if Instruktioner(2,2)==1 
        alfa=input('Ange vinkel hos länken när brytaren är i 

slutet läge (nominellt värde: 22.42°):  '); 
    else 
        alfa=Instruktioner(2,1); 
    end 
    %=============== 
    l_L=Instruktioner(3,1)/1000; %Länkens längd 
    %=============== 
    l_dx=Instruktioner(4,1)/1000; %X-komposant av Dragfjäderns 

totallängd inkl fästen (nominellt värde: 0.26498 m) 
    %===============         
    l_dy=Instruktioner(5,1)/1000; %y-komposant av Dragfjäderns 

totallängd inkl fästen (nominellt värde: 0.02698 m) 
    %===============         
    l_d=Instruktioner(6,1)/1000; %Dragfjäderns obelastade 

totallängd inkl fästen 
    %===============         
    if Instruktioner(7,2)==1 
        k_d=input('Ange fjäderkonstant för dragfjäder (uppmätt 

värde: 7319.2 N/m):  '); 
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    else 
        k_d=Instruktioner(7,1); 
    end 
    %=============== 
    Nd=Instruktioner(8,1); %Antal dragfjädrar 
    %=============== 
    if Instruktioner(9,2)==1 
        l_t=input('Ange slaglängd hos tryckfjäder [mm]:  ')/1000;    
    else 
        l_t=Instruktioner(9,1)/1000; 
    end 
    %=============== 
    F_t=Instruktioner(10,1); %Tryckfjäderns kraft med brytaren 

öppet läge (nominellt värde: 1450 N) 
    %=============== 
    if Instruktioner(12,2)==1 
        k_t=input('Ange fjäderkonstant för tryckfjäder (uppmätt 

värde: 294606 N/m):  '); 
    else 
        k_t=Instruktioner(12,1); 
    end 
    %===============     
    Nt=Instruktioner(13,1); %Antal tryckfjädrar 
    %=============== 
    if Instruktioner(14,2)==1 
        m_x=input('Ange total massa rörlig i x-led (horisontal-

led) (nominellt för ACR 380: 3.4028* kg.  För ACR 405: 4.0439* 

kg):  '); 
    else 
        m_x=Instruktioner(14,1); 
    end 
    %===============     
    if Instruktioner(16,2)==1 
        m_y=input('Ange total massa rörlig i y-led (vertikal-led)  

(nominellt värde:  6.561 kg):  '); 
    else 
        m_y=Instruktioner(16,1); 
    end 
    %===============     
    m_y1=Instruktioner(17,1); %Del av massan som ligger inuti 

brytarna, dvs under tryckfjädrarna (nominellt värde:  3 kg) 
    %===============     
    if Instruktioner(18,2)==1 
        damparslag=input('Ange slaglängd hos dämpare [mm]:  

')/1000; 
    else 
        damparslag=Instruktioner(18,1)/1000; 
    end 
    %=============== 
    if Instruktioner(19,2)==1 
        dampkonstant=input('Ange dämpkonstant [Ns/m]:  '); 
    else 
        dampkonstant=Instruktioner(19,1); 
    end 
    %=============== 
    F_d=Instruktioner(20,1); %Dragfjäderns kraft med brytaren i 

helt öppet läge  (nominellt värde:  673.366 N) 
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    %=============== 

     
    % === Utskriftsinstruktioner === 

     
    %=============== 
    if Instruktioner(24,2)==1 
        tj=input('Ange linjetjocklek (heltal från 1 och uppåt):  

'); 
    else 
        tj=Instruktioner(24,1); 
    end 
    %=============== 
    if Instruktioner(25,2)==1 
        strackadlinje=input('Skriv ut med streckade linjer? (1 

för Ja, 0 för Nej)  '); 
    else 
        strackadlinje=Instruktioner(25,1); 
    end 
    %=============== 
    if Instruktioner(26,2)==1 
        plottaisammafonster=input('Plotta i samma 4x4-fönster? (1 

för Ja, 0 för Nej)  '); 
    else 
        plottaisammafonster=Instruktioner(26,1); 
    end 
    %=============== 
    if Instruktioner(27,2)==1 
        visaenergikurva=input('Visa y(s)-kurva beräknad utifrån 

energibalans också? (1 för Ja, 0 för Nej)  '); 
    else 
        visaenergikurva=Instruktioner(27,1); 
    end 
    %=============== 
    if Instruktioner(28,2)==1 
        tidsskala=input('Ange simuleringens längd [ms]:  ')/1000; 
    else 
        tidsskala=Instruktioner(28,1)/1000; 
    end 
    %=============== 
    if Instruktioner(33,2)==1 
        dragfjaderjustering=input('Justera dragfjäderns 

fjäderkonstant (procent av ursprungsvärdet. 100 = oförändrad):  

'); 
    else 
        dragfjaderjustering=Instruktioner(33,1); 
    end 
    %=============== 
    if Instruktioner(34,2)==1 
        tryckfjaderjustering=input('Justera tryckfjäderns 

fjäderkonstant (procent av ursprungsvärdet. 100 = oförändrad):  

'); 
    else 
        tryckfjaderjustering=Instruktioner(34,1); 
    end 
    %=============== 
    if Instruktioner(35,2)==1 
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        vinkeljustering=input('Justera länkvinkeln alfa (procent 

av max tillåten avvikelse. 0=oförändrad vinkel, -100=17.79°, 

+100=27.21°)?  '); 
    else 
        vinkeljustering=Instruktioner(35,1); 
    end 
    %=============== 
    if Instruktioner(38,2)==1 
        tidsfunktion=input('Använd sinusfunktioner för ström och 

spänning, istället för konstanter? (1 för Ja, 0 för Nej)  '); 
    else 
        tidsfunktion=Instruktioner(38,1); 
    end 

     
    % === Elektriska parametrar === 

     
    %=============== 
    if Instruktioner(61,2)==1 
        u_rms=input('Ange nätspänning) [kV AC RMS]:  '); %manuell 

inmatning av nätspänning 
    else 
        u_rms=Instruktioner(61,1); 
    end 
    %=============== 
    if Instruktioner(62,2)==1 
        i_rms=input('Ange strömstyrka) [A AC RMS]:  '); %manuell 

inmatning av strömstyrka 
    else 
        i_rms=Instruktioner(62,1); 
    end 
    %=============== 
    if Instruktioner(63,2)==1 
        f=input('Nätfrekvens? [Hz]  '); 
    else 
        f=Instruktioner(63,1); 
    end 
    %=============== 
    if Instruktioner(64,2)==1 
        u_fas=input('Ange fasförskjutning för spänning (relativt 

simuleringens början): [°]  '); 
    else 
        u_fas=Instruktioner(64,1); 
    end 
    %=============== 
     if Instruktioner(65,2)==1 
        i_fas=input('Ange fasförskjutning för ström (relativt 

simuleringens början): [°]  ');   
    else 
        i_fas=Instruktioner(65,1); 
    end 
    %===============    
    if Instruktioner(66,2)==1 
        DS_max=input('Ange vakuumets dielektriska styrka, DS 

[MV/m]:  ')*1000; %MV/m efterfrågas, men variabeln sparas som 

kV/m för att fungera i beräkningarna. 
    else 
        DS_max=Instruktioner(66,1)*1000; 
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    end 
    %=============== 
    if Instruktioner(67,2)==1 
        recoverytime=input('Ange återhämtningstid för den 

dielektriska styrkan efter att ljusbåge har slocknat [ms]:  

')/1000; %[ms] efterfrågas, men variabeln sparas som [s] för att 

fungera i beräkningarna. 
    else 
        recoverytime=Instruktioner(67,1)/1000; 
    end 
    %=============== 
    %toc %Avsluta tidtagning 
else 
    %disp('Fyll i variabler från script'); 
    %tic 
    %=== FYLL ALLA VARIABLER MED HÅRDKOKDADE STANDARDVÄRDEN === 
    x_slag=0.02515; %Maximal slaglängd x-led i den aktuella 

maskinen 
    alfa=22.42; % min. 17.79° nom. 22.42°  max.  27.21° 
    k_d=2*7319.2; l_d=0.17435;    % Fjäderkostant [N/m] samt 

obelastad totallängd [m] för dragfjäder. 
    k_t=3*294606; l_t=0.004;   % Fjäderkonstant [N/m] samt 

obelastad längd [m] för tryckfjäder. 
    Nt=3; 
    Nd=2; 
    l_dx=0.26498; l_dy=0.02698;  % initiala längder för kateterna 

på dragfjäderns "triangel". 
    m_y=6.561; m_x=4.0439; m_y1=3; % vikt på vertikal samt 

horisontell stång, samt den inre rörliga massan i brytarna. 
    l_L=0.0527; % längd på länken (52,7 mm) 
    dampkonstant=0; %Dämpning [Ns/m] 
    damparslag=0.008; %Slaglängd hos den eventuella dämparen 

     
    % === TILLFÄLLIG JUSTERING AV STARTVILLKOR === 
    % ============================================ 
    tryckfjaderjustering=100; %Procentuell 
    dragfjaderjustering=100; %Procentuell 
    vinkeljustering=0; %Procentuell +/- av tillåten variation. 

     
    %UTSKRIFTSINSTRUKTIONER 
    %=======================     
    behall_fonster=0; 
    tj=1; 
    strackadlinje=0; 
    plottaisammafonster=0; 
    tidsskala=0.025; 
    visaenergikurva=0; 

     
    %EL-RELATERAT 
    %============ 
    tidsfunktion=0; 
    u_rms=40;   % [kV] 
    i_rms=1250; % [A] 
    u_fas=0; 
    i_fas=0; 
    f=50; %Nätfrekvens [Hz] 
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    DS_max=20000; %Dielektrisk styrka hos vakuum: 20000-40000 

kV/m enligt Wikipedia. 
    recoverytime=0.00001;  
    %toc %Avsluta tidtagning   

     
    % === ERSÄTT VALDA VARIABLER MANUELLT UNDER PROGRAMKÖRNING 

(kommentera bort rader för variabler som inte ska ändras under 

körning) === 
    % 

//////////////////////////////////////////////////////////// 
    %behall_fonster=input('Behåll grafer från föregående 

körningar? (Ja=1, Nej, rensa gamla fönster=0):  '); 
    if behall_fonster==0 
       close all; 
    end 

     
    % === Mekaniska parametrar === 
    %x_slag=input('Ange slaglängd hos dragstång (nominellt värde: 

25.15 mm):  ')/1000; 
    %alfa=input('Ange vinkel hos länken när brytaren är i slutet 

läge (nominellt värde: 22.42°):  '); 
    %k_d=input('Ange fjäderkonstant för dragfjäder (uppmätt 

värde: 7319.2 N/m):  '); 
    %l_t=input('Ange slaglängd hos tryckfjäder [mm]:  ')/1000; 
    %k_t=input('Ange fjäderkonstant för tryckfjäder (uppmätt 

värde: 294606 N/m):  '); 
    %m_x=input('Ange total massa rörlig i x-led (horisontal-led) 

(nominellt för ACR 380: 3.4028* kg.  För ACR 405: 4.0439* kg):  

'); 
    %m_y=input('Ange total massa rörlig i y-led (vertikal-led)  

(nominellt värde:  6.561 kg):  '); 
    %damparslag=input('Ange slaglängd hos dämpare [mm]:  ')/1000; 
    %dampkonstant=input('Ange dämpkonstant [Ns/m]:  '); 

     
    % === Utskriftsinstruktioner === 
    %tj=input('Ange linjetjocklek (heltal från 1 och uppåt):  '); 
    %strackadlinje=input('Skriv ut med streckade linjer? (1 för 

Ja, 0 för Nej)  '); 
    %plottaisammafonster=input('Plotta i samma 4x4-fönster? (1 

för Ja, 0 för Nej)  '); 
    %visaenergikurva=input('Visa y(s)-kurva beräknad utifrån 

energibalans också? (1 för Ja, 0 för Nej)  '); 
    %tidsskala=input('Ange simuleringens längd [ms]:  ')/1000; 
    %dragfjaderjustering=input('Justera dragfjäderns 

fjäderkonstant (procent av ursprungsvärdet. 100 = oförändrad):  

'); 
    %tryckfjaderjustering=input('Justera tryckfjäderns 

fjäderkonstant (procent av ursprungsvärdet. 100 = oförändrad):  

'); 
    %vinkeljustering=input('Justera länkvinkeln alfa (procent av 

max tillåten avvikelse. 0=oförändrad vinkel, -100=17.79°, 

+100=27.21°)?  '); 
    %tidsfunktion=input('Använd sinusfunktioner för ström och 

spänning, istället för konstanter? (1 för Ja, 0 för Nej)  '); 

     
    % === Elektriska parametrar === 
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    %u_rms=input('Ange nätspänning) [kV AC RMS]:  '); %manuell 

inmatning av nätspänning 
    if tidsfunktion==1 
        %i_rms=input('Ange strömstyrka) [A AC RMS]:  '); %manuell 

inmatning av strömstyrka 
        %f=input('Ange nätfrekvens [Hz]:  '); 
        %u_fas=input('Ange fasförskjutning för spänning (relativt 

simuleringens början)? [°]  '); 
        %i_fas=input('Ange fasförskjutning för ström (relativt 

simuleringens början)? [°]  ');   
    end     
    %DS_max=input('Ange vakuumets dielektriska styrka, DS [MV/m]:  

')*1000; %MV/m efterfrågas, men variabeln sparas som kV/m för att 

fungera i beräkningarna. 
    if tidsfunktion==1 
        %recoverytime=input('Ange återhämtningstid för den 

dielektriska styrkan efter att ljusbåge har slocknat? [ms]  

')/1000; %[ms] efterfrågas, men variabeln sparas som [s] för att 

fungera i beräkningarna. 
    end 
end 
%disp('Förbered inför beräkningar'); 
%tic 
% JUSTERA STARTVILLKOR 
%+++++++++++++++++++++++ 
k_t=k_t/100*tryckfjaderjustering; 
k_d=k_d/100*dragfjaderjustering; 
if vinkeljustering<0 
    alfa=alfa+(alfa-17.79)/100*vinkeljustering; 
else 
    alfa=alfa+(27.21-alfa)/100*vinkeljustering; 
end 
%++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     

  
k_t=Nt*k_t; 
k_d=Nd*k_d;  

  
x_0=l_L*sin(alfa/360*2*pi); 
y_0=l_L*cos(alfa/360*2*pi); 
y_slag=y_0-sqrt(l_L^2-(x_0+x_slag)^2); %Beräkna maximal slaglängd 

y-led i den aktuella maskinen 
g=9.81;   % Tyngdacceleration [m/s^2] 
%toc %Avsluta tidtagning 

  
param=struct('k_t',k_t, 'l_t',l_t, 'k_d',k_d, 'l_d',l_d, 

'l_dx',l_dx,... 
    'l_dy',l_dy, 'm_y',m_y, 'm_x',m_x, 'x_0',x_0, 'y_0',y_0,  

'l_L',l_L,... 
    

'g',g,'dampkonstant',dampkonstant,'y_slag',y_slag,'x_slag',x_slag

,... 
    'damparslag',damparslag); 

  
%KÖR DIFFERENTIALEKVATIONEN 
%========================== 
%disp('Kör ODE45'); 
%tic 
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[t,y_yp]=ode45(@(t,z)brytODE(z,param),[0:0.00001:tidsskala],[0 

0]); 
%toc %Avsluta tidtagning 

  
% BERÄKNA X-POSITION, X-HASTIGHET OCH S-POSTION (Gapet mellan 

kontaktytorna) 
% 

=================================================================

========= 
%disp('Beräkna y,x och s av t'); 
%tic 
x_xp=y_yp; 
gap=y_yp; 
for i=1:length(t) 
    x_xp(i,1)=sqrt(l_L^2-(y_0-y_yp(i,1))^2)-x_0; 
    %x_xp(i,2)=y_yp(i,2)*(y_0-y_yp(i,1))/(x_0+x_xp(i,1)); 
    if x_xp(i,1)>x_slag 
        x_xp(i,1)=x_slag; 
        y_yp(i,1)=y_slag; 
        x_xp(i,2)=0; 
        y_yp(i,2)=0; 
    else 
        x_xp(i,2)=y_yp(i,2)*(y_0-y_yp(i,1))/(x_0+x_xp(i,1)); 
    end 
    if y_yp(i,1)<=l_t 
        gap(i,1)=0; 
        gap(i,2)=0; 
    else 
        gap(i,1)=y_yp(i,1)-l_t; 
        gap(i,2)=y_yp(i,2); 
    end         
end 
%toc %Avsluta tidtagning 

  
%KÖR SIMULERING BASERAD PÅ OMVANDLIONGEN FRÅN POTENTIELL TILL 

KINETISK ENERGI 
%================================================================

============ 
%disp('Kör energiberäkning'); 
%tic 
ys=0:y_slag/999:y_slag; 
yps=zeros(1,1000); 
for j=1:(length(ys)); 
    yps(j)=brytENERGI(ys(j),param); 
end 
%toc %Avsluta tidtagning 

  
% BERÄKNA ELEKTRISK FÄLTSTYRKA E 
%================================ 
u_amplitud=u_rms*sqrt(2);  
i_amplitud=i_rms*sqrt(2); 

  
if tidsfunktion==0 
    %Alternativ 1 - sätt spänningen till ett konstant värde = 

amplituden hos 
    %nätspänningen: 
    %~~~~~~~~~~~~~~ 
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    U=linspace(u_amplitud,u_amplitud,length(t)); % U motsvaraden 

amplituden vid 40 kV AC 
else 
    %Alternativ 2 - sätt ström och spänning till sinusfunktioner: 
    %~~~~~~~~~~~~~~    
    U=u_amplitud.*sin(t.*2.*pi.*f+(u_fas./360.*2.*pi)); %Skapa 

spänningskurva 
    I=i_amplitud.*sin(t.*2.*pi.*f+((i_fas)./360.*2.*pi)); %Skapa 

strömkurva 
end 

  
%Skapa E-kurva: 
%~~~~~~~~~~~~~~ 
E=abs(U)./gap(:,1); %Skapa E-kurva 

  
%VÄLJ DIELEKTRISK STYRKA 
%======================= 
DS=linspace(DS_max,DS_max,length(t)); %Skapa vektorn och initiera 

genom att sätta varje element i vektorn = DS_max. 

  
if tidsfunktion==1 
    %Låt den dielektriska styrkan börja på noll, för 
    %att sedan öka till sitt normalvärde när ljusbågen har 

slocknat: 
    

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
    delta_t=(t(2)-t(1)); 
    delta_I=delta_t*i_amplitud*pi*f; 
    i=1; 
    %disp('Skapa DS(t)'); 
    %tic 
    while abs(I(i)) > (delta_I*1.1) | gap(i,1)==0 %Fyll verktorn 

med nollor fram till strömmens första nollgenomgång efter att 

brytaren har öppnat. 
        DS(i)=0; 
        i=i+1;     
    end 
    antal_delta_t=ceil(recoverytime/delta_t); 
    deltaDS=DS_max/antal_delta_t; 
    for n=(i):(i+antal_delta_t) %Återställning av vakuumets 

dielektriska styrka 
        DS(n)=(n-i)*deltaDS; 
    end 
    %toc %Avsluta tidtagning 
end     

  
%Skapa plot av ett approximerat polynom av x(t)-kurvan från 

filmingen 
%================================================================

==== 
%forskjutning=0.0009; %[sekunder] 
%  approx_4gradare=((-4E7.*(t+forskjutning).^4 - 

328831.*(t+forskjutning).^3 + 85212.*(t+forskjutning).^2 - 

152.29.*(t+forskjutning) + 0.2138)./1000); 
%  approx_lin=(1628.6.*(t+forskjutning)-10.421)./1000; 
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% xxx UTSKRIFTER xxx 
% xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
% - Positioner x(t), y(t) och s(t) 
%--------------------------------- 
%disp('Plotta'); 
%tic 
if plottaisammafonster==1 
    figure(5); 
    subplot(2,2,1); 
else 
    figure(1) 
end 
if strackadlinje==0 
    plot(t,y_yp(:,1),'r','LineWidth',tj)   %Y-STRÄCKA SOM 

FUNKTION AV TID    plot(t,y_yp(:,1),'g','LineWidth',1) 
    hold on 
    plot(t,gap(:,1),'k','LineWidth',tj)  %S SOM FUNKTION AV TID              

plot(t,gap(:,1),'r','LineWidth',1) 
    plot(t,x_xp(:,1),'b','LineWidth',tj)   %X-STRÄCKA SOM 

FUNKTION AV TID    plot(t,x_xp(:,1),'b','LineWidth',1)    
    %plot(t,approx_4gradare,'g','LineWidth',tj)      %X-STRÄCKA 

SOM FUNKTION AV TID ENL. APPROXIMERAT POLYNOM 
    %plot(t,approx_lin,'y','LineWidth',tj)      %X-STRÄCKA SOM 

FUNKTION AV TID ENL. APPROXIMERAT POLYNOM 
else 
    plot(t,y_yp(:,1),'r--','LineWidth',tj)   %Y-STRÄCKA SOM 

FUNKTION AV TID    plot(t,y_yp(:,1),'g','LineWidth',1) 
    hold on 
    plot(t,gap(:,1),'k--','LineWidth',tj)  %S SOM FUNKTION AV TID              

plot(t,gap(:,1),'r','LineWidth',1) 
    plot(t,x_xp(:,1),'b--','LineWidth',tj)   %X-STRÄCKA SOM 

FUNKTION AV TID    plot(t,x_xp(:,1),'b','LineWidth',1) 
    %plot(t,approx_4gradare,'g--','LineWidth',tj)      %X-STRÄCKA 

SOM FUNKTION AV TID ENL. APPROXIMERAT POLYNOM 
    %plot(t,approx_lin,'y--','LineWidth',tj)      %X-STRÄCKA SOM 

FUNKTION AV TID ENL. APPROXIMERAT POLYNOM 
end 
ylabel('Positioner som funktion av tid [m]'); 
xlabel('Tid [s]'); 
axis([0 tidsskala 0 0.03]); 
legend('y-position y(t)','Avstånd mellan kontaktytorna s(t)','x-

position x(t)'); 
legend('Location','southeast'); 

  
% - Hastigheter som funktion av tid - x´(t) och y´(t) 
%---------------------------------------------------- 
if plottaisammafonster==1 
    figure(5); 
    subplot(2,2,3); 
else 
    figure(2); 
end 

  
if strackadlinje==0 
    plot(t,y_yp(:,2),'r','LineWidth',tj) %Y-HASTIGHET SOM 

FUNKTION AV TID    plot(t,y_yp(:,2),'g','LineWidth',1) 
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    hold on 
    plot(t,x_xp(:,2),'b','LineWidth',tj) %X-HASTIGHET SOM 

FUNKTION AV TID 
else 
    plot(t,y_yp(:,2),'r--','LineWidth',tj) %Y-HASTIGHET SOM 

FUNKTION AV TID    plot(t,y_yp(:,2),'g','LineWidth',1) 
    hold on 
    plot(t,x_xp(:,2),'b--','LineWidth',tj) %X-HASTIGHET SOM 

FUNKTION AV TID - med dämpn. 
end 
ylabel('Hastigheter x-led (blå) och y-led (röd) [m/s]'); 
xlabel('Tid [s]'); 
axis([0 tidsskala 0 5]); 
legend('y-hastighet y´(t)','x-hastighet x´(t)'); 

  
% - Hastigheter som funktion av sträcka y´(y) 
%-------------------------------------------- 

  
if plottaisammafonster==1 
    figure(5); 
    subplot(2,2,2); 
else 
    figure(3); 
end 

  
if strackadlinje==0 
    plot(y_yp(:,1),y_yp(:,2),'r','LineWidth',tj) %Y-HASTIGHET SOM 

FUNKTION AV STRÄCKA     
else 
    plot(y_yp(:,1),y_yp(:,2),'r--','LineWidth',tj) %Y-HASTIGHET 

SOM FUNKTION AV STRÄCKA - med dämpn     
end     
hold on 
if visaenergikurva==1 
    plot(ys,yps,'g--','LineWidth',(tj)); %Y-HASTIGHET SOM 

FUNKTION AV STRÄCKA ENKL. ENERGI-BERÄKNING. 
    legend('y-hastighet y´(y) beräknad på krafter','y-hastighet 

y´(y) beräknad på energi'); 
else 
    legend('y-hastighet y´(y) beräknad på krafter'); 
end 
ylabel('Hastighet - rörelse i y-led [m/s]'); 
xlabel('Position - rörelse i y-led [m]'); 
axis([0 0.03 0 5]); 

  
% ELEKTRISK FÄLTSTYRKA SOM FUNKTION AV TID 
%------------------------------------------ 

  
if plottaisammafonster==1 
    figure(5); 
    subplot(2,2,4); 
else 
    figure(4); 
end 

  
if strackadlinje==0 
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    plot(t,E(:,1),'m','LineWidth',tj); 
else 
    plot(t,E(:,1),'m--','LineWidth',tj); 
end 
hold on 
if tidsfunktion==1 
    plot(t,abs(U*100),'g','LineWidth',tj); 
    plot(t,abs(I*10),'b','LineWidth',tj); 
    if strackadlinje==1 
        plot(t,gap(:,1)*1000000,'k--','LineWidth',tj); 
    else 
        plot(t,gap(:,1)*1000000,'k','LineWidth',tj); 
    end     
    ylabel('E(t) [kV/m], DS(t) [kV/m], u(t) [V*10], i(t) [A/10] 

samt s(t) [mm*1000]'); 
else 
    ylabel('Elektrisk fälststyrka E(t) och dielektrisk styrka DS 

[kV/m]'); 
end     
plot(t,DS,'c','LineWidth',tj) 
xlabel('Tid [s]'); 
axis([0 tidsskala 0 25000]); 
if tidsfunktion==1 
    legend('E(t)=u(t)/s(t)','u(t)','i(t)','s(t)','DS(t)'); 
else 
    legend('E(t)=U/s(t)','DS'); 
end 
%toc %Avsluta tidtagning 

  
%if plottaisammafonster==1 
%    subplot(3,2,4); 
%else 
%    figure(5) 
%end 

  
%subplot(3,2,4); % ELEKTRISK FÄLTSTYRKA SOM FUNKTION AV STRÄCKA 
%figure(5) 
%plot(y_yp(:,1),E(:,1),'m','LineWidth',tj) 
%plot(y_yp(:,1),E,'m--','LineWidth',tj) % - med dämpn. 
%hold on 
%plot(t,gap(:,1),'c','LineWidth',1) % Plotta spänningskurva 
%plot(t,U,'c','LineWidth',1) % Plotta spänningskurva 
%ylabel('Elektrisk fälststyrka E och dielektrisk styrka DS 

[kV/m]'); 
%xlabel('Avstånd S mellan kontaktytorna [m]'); 
%plot(y_yp(:,1),DS,'b','LineWidth',tj) 
%axis([0 0.03 0 25000]); 

 

  



Bilaga 2: sid14: (15) 

Walfridsson, Fröst 

Underfunktion 1: brytODE.m 

 
function fx=brytODE(z,pa) 
y=z(1); yp=z(2); 
%y=y; 
%pa.y_slag=pa.y_slag; 
%global timestep; 
if y>=pa.y_slag % ej fysiskt möjligt, avbryt simulering 
    yp=0;  
    ypp=0; 
else 
    x=-pa.x_0+sqrt(pa.l_L^2-(y-pa.y_0)^2); 
    xp=(pa.y_0-y)/(pa.x_0+x)*yp; 
    xpp1=-yp^2/(pa.x_0+x)-(pa.y_0-y)/(pa.x_0+x)^2*yp*xp; 
    % fjäderkrafterna 
    F_t=pa.k_t*max(0,pa.l_t-y);   %Tryckfjäder - aktiv vid y <= 4 

mm 
    F_d=pa.k_d*(sqrt((pa.l_dx-x)^2+pa.l_dy^2)-pa.l_d);     

%Dragfjäder - aktiv under hela rörelsen 
    F_dx=F_d*(pa.l_dx-x)/sqrt(pa.l_dy^2+(pa.l_dx-x)^2);    %X-

komposant av dragfjäderkraft 
    if x>=(pa.x_slag-pa.damparslag); 
        B=pa.dampkonstant; 
    else 
        B=0; 
    end 
    % diffekvationen 
    C_1=pa.m_y+pa.m_x*(pa.y_0-y)^2/(pa.x_0+x)^2; 
    ypp=1/C_1*(pa.g*pa.m_y+F_t+(pa.y_0-y)/(pa.x_0+x)*(F_dx-B*xp-

pa.m_x*xpp1)); 
   %pa.timestep=pa.timestep+1; 
end 
%yp=yp; 
%ypp=ypp; 
fx=[yp; ypp]; 
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Underfunktion 2: brytENERGI.m 

 
function yp=brytENERGI(y,pa) 
%x=-pa.x_0+sqrt(pa.l_L^2-(y-pa.y_0)^2); 
x=-pa.x_0+sqrt(pa.l_L^2-(pa.y_0-y)^2); 

  
% Kinetisk energi 
C_2=1/2*(pa.m_y+pa.m_x*(pa.y_0-y)^2/(pa.x_0+x)^2); % W_k=C_2*yp^2 

  
% Uttag av potentiell energi 

  
dW_y=pa.m_y*pa.g*y; % Positionsförändring  

  
haty=min(y,pa.l_t); % Längdförändring tryckfjäder 
dW_t=pa.k_t*(pa.l_t*haty-1/2*haty^2);  % Energiuttag tryckfjäder 

  
l_0=sqrt(pa.l_dx^2+pa.l_dy^2); % Längd dragfjäder initialt 
l_1=sqrt((pa.l_dx-x)^2+pa.l_dy^2); % Längd dragfjäder nu 
dW_d=-pa.k_d*((l_1^2/2-pa.l_d*l_1)-(l_0^2/2-pa.l_d*l_0)); 

  
yp=sqrt(max(0,(dW_y+dW_t+dW_d))/C_2); 
% keyboard 
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BILAGA 3: Bilder från höghastighetskamera. 

   

Figur 3: Startposition. 0 mm, 0 ms Figur 4: Brytare fullt öppen. x = 23,73 mm, 20 ms 

   

Figur 5: Max defimation. 25,4 mm, 22,2 ms Figur 6: Max återstuds. x = 21,1 mm, 39,6 ms 

                 Δx ~ +1,7 mm                  Δx ~ -2,6 mm 
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BILAGA 4: Hastighets- och E-kurvor för olika dämpning. 

Tabell 1 nedan visar en gemensam definition för kurvorna i Figur 1-3 

 
Tabell 1: Kurvdefinitioner för Bilaga 4 

Linjetjocklek Linjetyp Dämpning 

1 Heldragen Ingen 

1 Streckad 2000 Ns/m  

2 Heldragen 3000 Ns/m 

2 Streckad 4000 Ns/m 

3 Heldragen  5000 Ns/m 

3 Streckad 6000 Ns/m 

 

 

 Figur 1: Sträcka som funktion av tid i x-riktning(blå), y-riktning(röd)samt kontaktavstånd(svart) för olika 

dämpning.  Simuleringen är baserad på nominella värden på massor och slaglängd för ACR 405. Dämparens 

slaglängd är 8 mm.  
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Figur 2: Hastighet som funktion av tid i x-riktning(blå) och y-riktning(röd) för olika dämpning. Simuleringen är 

baserad på nominella värden på massor och slaglängd för ACR 405. Dämparens slaglängd är 8  

 Figur 3: Elektrisk fältstyrka för olika dämpning(lila) vid en konstant spänning på √2 ∙ 40000 = 56568 𝑉. 

Jämförelse samma exempel på dielektrisk styrka för vakuum som tidigare; 20 MV/m (cyan). Simuleringen är 

baserad på nominella värden på massor och slaglängd för ACR 405. Dämparens slaglängd är 8 mm.  
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BILAGA 5: Exempel på förutsägelse av återtändning med 

 hjälp av tillaggda tidsfunktioner för ström och spänning. 

(Demonstration av möjlig utvecklingspotential) 

 

Figur 1-3 nedan visar några hypotetiska scenarion där konstanta värdena på 

spänning och dielektrisk styrka  är ersatta med tidsfunktioner u(t) och DS(t) där 

DS(t) styrs av strömmen i(t). Dessa är teoretiska exempelkurvor som kan ersättas 

med  data från verkliga belastningsfall. 

 

Gemensam färgförklaring till till kurvorna i Figur 1-3 nedan: 

Magenta: Absolutbeloppet av den elektriska fältstyrkan E. 

Grön: Absolutbeloppet av spänningen. Amplitud: 40000 ∙ √2 = 56568 V. 

Blå: Absolutbeloppet av strömmen med amplitud: 1250 ∙ √2 = 1768 A. 

Cyan: Vakuumets dieletriska styrka. Denna ligger nära noll så länge ström flyter 

genom ljusbågenoch återställs snabbt till vakuumets normalvärde när strömmen 

har nått sin nollgenomgång.  

Svart: Den rörliga kontaktdelens position.  

 

Figur 1. Säkert läge. Ljusbågen slockar som den ska 4,3 ms efter att brytaren har börjhar öppna. 

Elektrodavståndet har då hunnit bli 8,2 mm i det här fallet. 
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Figur 2 Omedelbar återtändning trots att det inte är något onormalt belastningsfall. Strömmens nollgenomgång 

sker strax efter att kontaktytorna börjar separeras. Spänningen ligger lite före strömmen och har redan börjar 

stiga. Resultat: Ljusbågen tänder upp direkt igen för att avståndet mellan kontaktytorna är så litet, och 

fortsätter att brinna en halv period till.  

De streckade linjerna visar motsvarande kurva när en dämpare med onödigt lång slaglängd(12 mm) finns med. 

I just det här fallet så är timingen med spänningen sådan att det inte gör så stor skillnadeftersom det ändå är en 

ljuisbåge brinnande. Hade brytaren öppnat lite tidigare så hade effekten av dämparen tidiga inbromsning gjort 

störe skillnad. Se Figur 3. 

 

Figur 3.Den olämpliga dämparen gör mycket större skillnad. Här håller den fältstyrkan uppe och gör bytaren 

mer känslig för höga transienter under längre tid 
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BILAGA 6: Hastighets- och E-kurvor för olika dämpning. 
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