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Vattenkraften omvandlar vattnets lägesenergi
till elektrisk energi och svarar idag för cirka
hälften av Sveriges totala elproduktion och en
femtedel av världens totala elbehov. Många av
vattenkraftverken i Sverige är dock gamla och
i behov av renoveringar och uppgraderingar in-
om den närmaste framtiden. Den avreglerade
energimarknaden i landet samt den nya lagen
om elcertifikat medför ocks̊a att möjligheterna
att effektivisera vattenkraften är stora, d̊a tur-
binerna används annorlunda än tidigare. I sam-
band med dessa renoveringar och effektivisering-
ar ökas ocks̊a behoven att utveckla och utfor-
ma tillförlitliga designverktyg/metoder som kan
tillämpas snabbt och kostnadseffektivt. Fokus i
detta arbete har s̊aledes varit att utveckla och
implementera s̊adana metoder för att designa
vattenvägarna i ett vattenkraftverk, eftersom ut-
formningen av dessa i hög grad p̊averkar effekti-
viteten hos vattenkraftverket.
Traditionellt sett s̊a har utformningen av vat-
tenvägarna baserats p̊a verktyg s̊asom förenklad
analys och tidsödande experiment med kravet
p̊a en enkel konstruktion. Trenden idag och i
framtiden är att basera utformningen mer p̊a
simuleringsverktyg kopplat till optimeringsverk-
tyg tillsammans med färre och mer kvalifice-
rade experiment för att validera vald design.
Målet med detta arbete har därför ocks̊a va-
rit att utveckla och implementera s̊adana simu-
lerings och optimeringsverktyg samt att stude-

ra för- och nackdelarna med dem. Själva ar-
betet har koncentrerats p̊a utformningen av
turbin sugrör, eftersom sugrören ur ett ef-
fektivitetsperspektiv är väldigt intressant d̊a
den st̊ar för en stor del av de hydrauliska
förlusterna i systemet. Strömningssituationen i
sugröret är dock väldigt komplext med insta-
tionärt flöde, separation, virvlar och sekundär
strömning etc., vilket medför att simulering-
arna blir väldigt tidskrävande och icke trivia-
la. Ytterligare sv̊arigheter med valet av opti-
meringsalgoritm, designvariabel och m̊alfunktion
gör beräkningarna än mer beräkningstunga och
komplicerade.
För denna typ av simuleringar har s.k. surrogat-
baserad optimering visat sig vara en särskilt
lämplig och effektiv metod att använda. Ex-
empel p̊a vanliga surrogatmodeller inklude-
rar responseytemetoden, neurala nätverk och
Kriging approximationer. Dessa surrogatmodel-
ler ger en förenklad approximation av den
beräkningstunga simuleringsmodellen, som se-
dan kan användas i själva optimeringsfasen
för att p̊askynda hela designprocessen. Dess-
utom ger de en bättre inblick i design- och
lösningsrymden samt robustheten i den optimala
lösningen. I kombination med genetiska algorit-
mer ökar de ocks̊a potentialen att hitta flera op-
timal lösningar, s.k. Pareto optimala lösningar,
inom b̊ade rimlig tid och kostnad.
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