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FORORD 

Foreliggende bog udgør en bearbejdning og komplettering af mine tid

ligere udkomne kompendier Ledninger og ledningsnet, bd. 1 (bd. 2 er 

aldrig udkommet) og Usymmetriske belastninger og fejl, nulpunktsjor

ding. 

Bogen er først og fremmest skrevet til undervisningsbrug, hvor

for stofvalget i højere grad er foretaget udfra en pædagogisk vurde

ring end med henblik på en fuldstændig dækning af det store og noget 

diffuse område, som bogens titel angiver. 

Der behandles hovedsagelig elektriske problemer (herunder dog og

så de af den elektriske strøm frembragte mekaniske og termiske på

virkninger) samt i nogen grad de økonomiske synspunkter, der bør 

anlægges ved dimensioneringen, hvorimod den styrkemæssige dimen

sionering, f. ex. af ledninger og mastekonstruktioner, ligger udenfor 

denne bogs rammer. 

Områderne relæbeskyttelse, overspændinger samt synkron stabili

tet er ikke medtaget, idet jeg har fundet det mest praktisk at bevare 

mine tidligere udgivne hæfter om disse emner som separate hæfter. 

Også en række andre, mere eller mindre specielle, emner er ude

ladt, selv om de måske naturligt hører med til fagområdet og berø

res i undervisningen; dette gælder f. ex. ledningsbygning, isolatorer, 

korona. Heller ikke så vigtig en komponent som afbrydere er omtalt, 

og det samme gælder området overføring med højspændt jævnstrøm. 

Ved bogens udarbejdelse har adskillige firmaer, selskaber og en

keltpersoner ydet mig værdifuld hjælp, såvel med hensyn til tekniske 

spørgsmål som ved fremskaffelse af billedmateriale. For denne hjælp 

vil jeg gerne udtale min hjertelige tak. Ganske særlig vil jeg rette 

en tak til min medarbejder, lic. tech. T. Laubst, som har gennemlæst 

store dele af manuskriptet og givet mig mange gode impulser, og til 

civilingeniørerne J. Ehlert Knudsen og C. O. Nordendorff, som ligele

des har fulgt en del af arbejdet på nært hold og ydet mig værdifuld 

assistance. 

Danmarks tekniske Højskole, 

august 1968 

S. Vørts 

I 3. udg. er afsnit l. l omskrevet. Derudover er der foretaget enkelte 

rettelser og tilfØj els er. 



I 4. udgave er der med venlig tilladelse fra forfatteren foretaget visse ændringer og tilføjel

ser. 

Afsnit 1.1 og 1.6 er ajourført. I kapitel 3 er de tidsdifferentierede eltariffer omtalt, og 

betydningen af denne nye tarifform ved økonomisk vurdering af tab er belyst ved et eksem

pel. 

Kapitel 6 er omskrevet. I kapitel 9 er tilføjet retningslinier for kortslutningsberegninger 

enkle og mere sammensatte net f.eks. med strømbidrag fra asynkronmotorer. 

Kapitel IO er suppleret med eksempler. 

Kapitel 12 er revideret i overensstemmelse med ændringer Stærkstrømsreglementet og afsnit 

12.2 er omskrevet. 

Derudover er der foretaget enkelte rettelser. 

Danmarks Ingeniørakademi 

Juni 1990 

Torben Laubst 
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