
2010:016 HIP

E X A M E N S A R B E T E

Dynamiska Problem vid Användning av
AFPM-generatorer i Vindkraftverk

Avsedda För Batteriladdning

 Nils David Bergbom

Luleå tekniska universitet

Högskoleingenjörsprogrammet
 Maskinteknik 

Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik

2010:016 HIP - ISSN: 1404-5494 - ISRN: LTU-HIP-EX--10/016--SE



Abstract 

This thesis addresses some problems associated with wind power utilization for battery 

charging. The underlying cause of the problems lies in the difficulties in matching the charge 

power to the varying power in the wind at different wind speeds. The problem of 

aerodynamic effects in the turbine adds another dimension to the picture. The underlying 

reasons are described here in theory. Different design alternatives for adapting the 

windturbine to compensate for the dynamic problems are also mentioned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Denna rapport behandlar vissa problem associerade med utnyttjandet av vindkraft för 

batteriladdning. Grunden till de problem som beskrivs ligger i svårigheten att anpassa 

laddeffekten till vindens effektvariationer vid varierande vindhastigheter. Aerodynamiska 

effekter hos turbinen ger problembilden en ytterligare dimension. De bakomliggande 

orsakerna beskrivs teoretiskt. Olika designmässiga val för att anpassa vindkraftverket till de 

dynamiska problemen tas även upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 
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1 Inledning 

Under långa tider har människan tagit vindens kraft i sin tjänst för att uträtta arbete. Ända 

från den tid då vinden drev de stora segelfartygen över världshaven och väderkvarnarna 

malde spannmål har vinden varit behjälplig till att lösa olika sorters problem. Det finns 

många olika sätt att använda vindens kraft. Vinddrivna mekaniska vattenpumpar används 

ännu idag på flera ställen runt jorden och vattenbromsar drivna av turbinblad kan som ett 

exempel användas till att värma vatten. 

Numera förknippas vindkraft kanske i första hand med elproduktion i vindkraftsparker av 

höga torn med stora turbinblad. Fördelen med att låta vindkraftverken generera elektricitet 

är att elektrisk energi har högsta möjliga energikvalitet och lätt kan transporteras. 

Men även i mindre skala kan vinden vara intressant som energikälla. Ett mindre 

(bygglovsfritt [1]) vindkraftverk kan, förutsatt vindförhållandena är goda, helt eller delvis 

tillgodose behovet av elektricitet både i fritidshus och på mindre gårdar. 

I takt med att energipriser går upp blir det, frånsett eventuella miljömässiga fördelar, även 

lättare att ekonomiskt räkna hem en privat investering i ett vindkraftverk. Men då en 

installation av ett mindre vindkraftverk för eget bruk ändå kan vara en betydande 

investering är det högst intressant att kunna utnyttja vindens energi så effektivt som möjligt 

för att få bästa möjliga valuta för sina pengar. 

Att utnyttja vindens energi effektivt är dock inte alltid helt enkelt. Varierande 

vindförhållanden och därmed varierande turbinhastigeter och spänningsnivåer gör att 

vindkraftverket ständigt får anpassa sig och konstruktören av ett vindkraftverk får ofta göra 

kompromisser för att uppnå goda prestanda under de hos användaren vanligast rådande 

vindförhållandena - vilka givetvis skiljer från användare till användare. 

Syftet med detta examensarbete är att belysa några av de problem mindre vindkraftverk 

brottas med. Studien omfattar dynamiken mellan permanentmagnetiserade direktdrivna 

generatorer och de turbiner som överför vindens effekt till generatoraxeln. Den applikation 

som vindkraftverken antas användas för är laddning av batteribankar vilket, som det visar 

sig, ytterligare bidrar till problematiken. Examensarbetet går även igenom vissa metoder för 

att optimera verkningsgraden hos mindre vindkraftverk och göra dem mer anpassade för 

varierande vindförhållanden. 
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1.1 Avgränsningar 

Arbetet kommer att begränsas till en beskrivning av problematiken vid dimensionering av en 

generator. En prototyp av en generator kommer att tillverkas med en statorkärna designad i 

illustrativt syfte. Fullskaletest i ett befintligt vindkraftverk kommer inte att göras. Olika 

verkningsgradshöjande åtgärder tas endast upp till diskussion och kommer inte att testas 

praktiskt i lab då tid och resurser inte medger detta. Ursprungligen var dock tanken att 

åtminstone en av dessa åtgärder skulle testas, nämligen dynamisk omkoppling av 

generatorns spolar. Detta är dock principiellt beskrivet i avsnittet om tekniska anpassningar. 
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1.2 Rapportens uppbyggnad 

Rapporten börjar med en introduktion till vindenergi och de fysikaliska begränsningar som 

styr hur mycket av denna som kan utnyttjas. Batteriets betydelse i laddkretsen tas sedan upp 

varpå vissa aerodynamiska effekter beskrivs tillsammans med problemen med att anpassa 

generatorn och laddeffekten till vindens effekt-/vindhastighetskurva. Därpå beskrivs 

tekniska anpassningar av vindkraftverk till varierande vindförhållanden. Slutligen behandlas 

principen för hur permanentmagnetbaserade axialflödesgeneratorer fungerar samt en 

beskrivning av den generator som utvecklats under examensarbetets gång. 

För att minska antalet variabler och göra rapporten så konsekvent och lätt att följa som 

möjligt kommer ett typkraftverk studeras. Alla exempel, där inte annat anges, bygger på 

detta typkraftverk och dess specifika data. Kraftverkets turbin antas vara trebladig och utan 

anordning för att ändra bladvinklarna. Turbindiametern är 3 meter och turbinens löptal är 9. 

Kraftverkets generator är direktdriven (ingen växellåda mellan turbinaxel och generatoraxel) 

och direkt kopplad till ett batteri för batteriladdning. Dessa val har gjorts för att tydligare 

belysa några av de grundproblem som uppkommer av den miljö som mindre vindkraftverk 

verkar i. 

 

Håll till godo, och trevlig läsning! 
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2 Variabellista 

Storhet Symbol Enhet Värde 

Startvind  sv  sm  3 

Turbinens löptal  λ   
9 
(optimalt) 

Projicerad längd  l  m  0,055 
Magnetisk flödestäthet  B  T  0,65 
Antal parallellkopplade spolar per 
fas  s    3 
Turbinens diameter  D  m  3 

Projicerad turbinarea tA  2m  7,067 
Magnetcirkelns diameter  d  m  0,235 

Batterispänning  battEMK  V  25,4 

Varvtal β  πω2    

Magnethastighet mv  sm    

Generatorns inre motstånd iGR  Ω  0,5 

Batteriets inre motstånd iBR  Ω  0,005 

Ledningsmotstånd LR  Ω  0 

Laddström LI  A    

Turbinens kraftkoefficient pC    0,45 

Verkningsgrad Tη      

Generatorlast LASTP  W    
Lorentzkraft F  N    

Lorentzkraft elektrisk del eF  N    

Lorentzkraft magnetisk del mF  N    
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3 Vindens energi 

Formeln för rörelseenergi är: 

2

2
vmv

E =           (1) 

Massan på luften som passerar vindturbinen under en sekund vid given vindhastighet är: 

vtluft vAm ρ=           (2) 

(1) och (2) ger ett uttryck för rörelseenergin i den genom turbinen passerade luftmängden: 

2

3
vtluft vA

E
ρ

=           (3) 

Den kinetiska effekten över turbinens sveparea blir alltså: 

2

3
vtluft vA

P
ρ

=           (4) 

Vi ser alltså att vindens effekt ökar med kubiken på vindhastigheten, vilket även åskådliggörs 

i diagram 1. 
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Diagram 1. Total effekt. Turbindiameter=3 m, luftdensitet=1.25 
kg/m3 
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3.1 Betz' lag 

Energin som tas tillvara ur vinden innebär att vinden bromsas. Vindhastigheten bakom 

vindkraftverkets turbin är alltså lägre än den på turbinens framsida. Den del av luftens 

rörelseenergi som kan tas tillvara är begränsad då ett 100 % -igt utnyttjande skulle betyda 

att vindhastigheten bakom turbinen skulle vara noll, varvid ingen luft kan passera genom 

turbinen. Albert Betz [2] (tysk fysiker, 1885-1968) har visat att den maximala effekt som kan 

tas ut från vinden är 16/27 (c:a 59%) av den totala vindeffekten. Uttrycket för den teoretiskt 

utvinnbara vindeffekten blir härmed: 

2
*

27

16
3
vtluft

k

vA
P

ρ
=          (5) 

I praktiken är det dock inte möjligt för en turbin att ta vara på den teoretiskt maximala 

vindeffekten. Det är rimligare att anta en kraftkoefficient ( pC  - coefficient of power) på 0,45 

vilket motsvarar en effektiv verkningsgrad hos turbinen på ungefär 45 %. Slutligen ges 

2
*

3
vtluft

pk

vA
CP

ρ
=          (6) 

Förhållandet mellan total och teoretiskt utvinnbar effekt, samt axeleffekt vid 45 % 

turbinverkningsgrad, syns i diagram 2.  

 

Diagram 2. Jämförelse av total vindeffekt, maximalt teoretiskt 
utvinnbar effekt samt faktisk axeleffekt vid 45 % 
turbinverkningsgrad. Turbindiameter=3 m, luftdensitet=1.25 kg/m

3
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4 Turbinens dynamik 

Verkningsgraden hos en turbin kan räknas som optimal då den överför maximal tillgängliga 

vindeffekten till turbinaxeln. 

Trebladiga turbiner med fast bladvinkel designas normalt för optimal verkningsgrad när 

förhållandet mellan vindens hastighet och turbinbladens periferihastighet (även kallat 

turbinens löptal) ligger på mellan 1:7 och 1:10 [3]. Detta innebär att de är aerodynamisk sett 

mest effektiva när turbinens periferihastighet är sju till tio gånger högre än vindens 

hastighet. Obelastad roterar turbinen med ett högre löptal. Bromsas turbinen å andra sidan 

för hårt, till exempel av en hårt belastad generator på turbinaxeln, stallar turbinen och dess 

löptal sjunker. Det förekommer att turbiner designas för optimala prestanda vid både högre 

och lägre löptal än sju. Bild 1 visar principiella kurvor för olika turbintypers verkningsgrad vid 

olika löptal. 

 

Bild 1. Effektivitet hos olika vindturbiner vid varierande 
löptal [4] 

4.1 Förhållandet mellan generatorspänning och vindhastighet 

En generator avsedd för vindkraft arbetar i utpräglat dynamiska förhållanden. Den spänning 

som induceras i spolarna hos en generator är proportionell mot generatorns varvtal β  

enligt formeln. 

ββCU G =  ( βC  proportionalitetskonstant)      (7) 
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Turbinens rotationshastighet är, då den belastas inom sitt optimala verkningsgradsområde, 

direkt proportionell mot vindens hastighet (konstant λ ). Under sådana förhållanden så 

fördubblas den i generatorn inducerade spänningen då vindens hastighet, och därmed 

generatorns varvtal, fördubblas. Generatorns inducerade spänning kan då beskrivas enligt: 

vvG CvU =  ( vC  proportionalitetskonstant)      (8) 

5 Batteriladdning 

Vid batteriladdning måste generatorns tomgångsspänning överstiga spänningen hos det 

batteri som skall laddas. Batteriets obelastade spänning varierar med batteriets 

laddningstillstånd och ligger för 12-volts blybatterier på ungefär 13.5 volt fullt laddat och på 

ungefär 12 volt när batteriet anses tomt. Generatorn kommer därför att uppnå laddspänning 

vid olika varvtal beroende på batteriets laddningstillstånd enligt formel (7). 

5.1 Laddeffekt och förluster 

Laddkretsen för den generator som designats innehåller generatorns spolar (i vilken 

spänningen induceras), två likriktardioder per fas samt batteri. Generatorn har delats upp i 

en ideal likspänningskälla GU  samt
iGR  vilken är generatorns inre resistans. Två dioder 1D  

och 2D  i serie beskriver spänningen över likriktarbryggorna. lR  modellerar ledarnas 

resistans, 
iBR  är batteriets inre resistans och slutligen finns batteriet vars EMK  förutsätts 

vara konstant oberoende av laddström. Bild 2 visar en ekvivalent laddkrets. 

 

Bild 2. Ekvivalent laddkrets 



 

9 

Laddströmmen i kretsen är enligt Kirchhoffs’ strömlag identisk genom varje komponent då 

inga förgreningspunkter finns. Med en spänning över dioderna på sammanlagt 1,4 volt 

kommer laddningen påbörjas så snart GU  överstiger battEMK  + 1,4 volt. Vi inför variabeln 

U∆  för att beskriva den spänning som driver laddströmmen; 

battG EMKUU −−=∆ 4,1         (9) 

Laddströmmen LI bestäms med hjälp av Ohm's lag då U∆ , 
iGR , lR  samt 

iBR  är kända och 

blir: 

ii BlG
L RRR

U
I

++
∆=          (10) 

Laddeffekten blir då: 

battLL EMKIP *=          (11) 

Värmeförluster i statorspolarna beskrivs enligt 

iiG GLR RIP *2= ,         (12) 

i dioderna enligt 

4,1*LD IP = ,          (13) 

i batteriets inre motstånd enligt 

iBiB RLR RIP *2=  ,         (14) 

och i den resistans som finns i övriga ledare enligt 

lLl RIP *2=           (15) 

Vindens energi varierar proportionellt med kubiken på vindhastigheten enligt formel (3). 

Under förutsättning att turbinen följer sitt ideala löptal så varierar generatorns spänning 

linjärt med vindens hastighet. Eftersom batteriets inre spänning är konstant följer då från (8) 

och (10) att laddströmmen ökar linjärt med vindhastighet. Förlusterna i ledningsresistansen 

samt generatorn och batteriets inre resistans ökar proportionellt med kvadraten på 

vindhastigheten. 

Om vindhastigheten, med bibehållet turbinlöptal, ökar så att U∆  i sin tur ökar med en 

faktor 3 blir konsekvensen enligt ovanstående resonemang: 

=> Värmeförlusterna ökar med en faktor 9 (dock linjärt i likriktardioderna) 

=> Laddström och -effekt ökar med en faktor 3 

 



 

10 

Det framgår att den nyttiga laddeffekten till batteriet minskar i förhållande till 

värmeförlusterna. 

För att åskådliggöra hur den tillgängliga vindeffekten, laddeffekten, förlusterna samt det 

totala effektuttaget förhåller sig till varandra vid olika vindstyrkor kan ett typfall betraktas 

(se diagram 3 och 4). Följande randvillkor definieras: 

• Rotordiameter D   3 meter 

• Startvind sv    3 m/s 

• Statorresistans 
iGR
  

3 ohm 

• Batterispänningen battEMK   24 volt 

• Löptal ( λ )   9 

• Diodspänning   1,4 volt 

• Turbinens kraftkoefficient pC  0,45 

Turbinen förutsätts ha fast bladvinkel och konstant löptal. Batteriets inre resistans 
iBR  och 

ledarresistansen lR  räknas i sammanhanget som försumbara. Observera att det inte går 

någon laddström innan vindhastigheten nått över 3 m/s. Detta beror på att generatorns 

spänning ( GU ) innan detta inte nått upp till det värde som motsvaras av battEMK  + 1,4 

(spänningen över dioderna).  Den streckade kurvan symboliserar den i vinden maximalt 

teoretiskt tillgängliga effekten. Det är fysiskt omöjligt med ett effektuttag som överstiger det 

som finns tillgängligt i vinden. Det som händer om det totala effektuttaget överstiger den i 

vinden tillgängliga effekten är att vindkraftverkets turbinblad stallar och bromsas kraftigt. 

Turbinens, och därmed generatorns, varvtal minskar därmed. Detta i sin tur innebär ett lägre 

U∆  och lägre laddström enligt ekvation (10). I avsnittet om aerodynamiska begränsningar 

nämns mer om detta. 
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Diagram 3. Effektkurvor vid varierande                               Diagram 4. Förtydligande av effektkurvorna 
vindhastigheter                                                                         vid startvinden 3 m/s 
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I det ovan beskrivna fallet så blir förlusterna betydande vid högre vindstyrkor. Huvuddelen 

av värmeförlusterna kommer att uppstå i generatorns spolar då dessa antas ha högre 

resistans än vad som sammantaget finns hos batteri + transmissionskablar. I diagram 4 

framgår att generatorns verkningsgrad är som högst vid lägsta möjliga laddström, där de 

totala förlusterna är som lägst. I det nämnda typfallet blir den totala verkningsgraden dock 

låg precis vid startvinden sv  då det finns mycket outnyttjad potentiell effekt i vinden. 

6 Generatorns verkningsgrad och total verkningsgrad 

När man talar om generatorns verkningsgrad är det rimligt att definiera denna utifrån hur 

stor del av den till generatorn tillförda energin som kan lagras i batteriet då inga av 

värmeförlusterna kan anses ge något nyttigt utbyte. Verkningsgraden blir då 

laddeffekten/total bromsad effekt. Uttryckt i procent blir detta: 

100
4,1)( LlBGLbattL

battL
G IRRRIEMKI

EMKI
n

ii
++++

=  i procent    (16) 

Då Betz lag beskriver den teoretiska gränsen för vad som kan utvinnas så kan 

verkningsgraden även definieras utifrån detta och inte från vindens totala effekt. På så sätt 

beskrivs hur väl kraftverket använder den tillgängliga vindeffekten. Formeln blir: 

100
16

54
3Av

EMKI
n

luft

battL
effektiv ρ

=         (17) 

Det torde dock vara lämpligast att ange den totala verkningsgraden, vilken räknas som 

laddeffekt/vindeffekt. Formeln för detta blir: 

100
2

3Av

EMKI
n

luft

battL
T ρ

=          (18) 

6.1 Aerodynamiska begränsningar och generatorns resistans 

Som framgår i diagram 3 och 4 så är verkningsgraden hos kraftverket i typfallet låg. Större 

delen av den totala lasten på generatorn utgörs av resistiva förluster och laddeffektlinjen 

ligger långt under den streckade kurvan vilken visar vad som finns tillgängligt i vinden. I det 

optimala fallet borde laddeffekten följa vindens effektkurva vid ökad vindhastighet. På grund 

av generatorns inre motstånd samt motstånd och förluster i övriga komponenter är detta 

dock inte möjligt att fullt uppnå. Laddeffekten är dessutom enligt tidigare resonemang linjärt 

beroende av varvtalet hos generatorn till skillnad från vindens kubiska effektkurva. 

Det borde dock vara högst intressant att minimera resistansen i generatorn för att därmed 

minska värmeförlusterna i densamma. Målet är att maximera laddeffekten i batteriet och 

samtidigt minimera de totala förlusterna. I det fall vi betraktar, där generatorn är direkt 

kopplad till en batteribank, är det dock inte helt oproblematiskt att minska det elektriska 

motståndet fram till batterierna, vilket kommande resonemang visar. 
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Det totala effektuttaget, nyttig effekt + förluster, kan aldrig överstiga den i vinden tillgängliga 

effekten utan att turbinen samtidigt bromsas. Om turbinen håller sig vid sitt optimala löptal, 

vilket var 9 i det nämnda typfallet, så kommer U∆  öka linjärt med ökad vindhastighet. Ju 

lägre det elektriska motståndet är i generatorn desto högre blir därmed laddströmmen LI  

vid ökad vindstyrka, enligt ekvation (10). Två räknefall med varierande statorresistans får 

illustrera detta. 

Låt samma randvillkor som i typfallet på sidan 10 gälla, förutom vad gäller statorresistansen 

iGR . Anta initialt att löptalen hos turbinerna i bägge exemplen är konstanta och att 

vindhastigheten smvv /5= : 

Fall 1:  (
iGR  = 3 ohm)

 (6) anger tillgänglig vindeffekt 

4*2

5*3*25,1
*45,0

32π=kP        = 248 watt 

 (8) ger med konstant λ  vid sv  

3

4,25=vC           = 8,47 volt/(m/s) 

(8) och (9) ger då 

battEMKU −−=∆ 4,147,8*5       = 17 volt 

(10) ger laddströmmen 

3

17=LI         = 5,7 Ampere 

Totala effekten ges från summan av (11), (12) och (13) 

7,5*4,17,5*37,5*24 2 ++=LastP       = 242 watt 

Kommentar:

I ovanstående fall, vilket är detsamma som typexemplet på sidan 10, så överstiger den 

totala lasten LastP  inte den tillgängliga vindeffekten vid olika vindstyrkor. Som nämnt 

tidigare (och illustrerat i diagram på sidan 10) så är det nyttiga effektutbytet LP  dock lågt i 

förhållande till LastP  vid högre vindstyrkor. I fallet ovan uppgår statorförlusterna 
iGRP
 
enligt 

(12) till 97 watt. 
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Vid högre vindhastighet ökar effektutvecklingen i statorn snabbt med en värmestegring som 

följd. Då (10) och (12) anger att 
iGRP  ökar proportionellt mot kvadraten på förändringar i 

U∆  kommer en fördubbling av U∆ , vilket i fallet ovan motsvarar att vindhastigheten höjs 

från 5 till 7 meter per sekund enligt (8), innebära en effektutveckling på 390 watt i statorn! 

Fall 2:  (
iGR  = 1 ohm)

(6) anger tillgänglig vindeffekt 

4*2

5*3*25,1
*45,0

32π=kP        = 248 watt 

 (8) ger med konstant λ  vid sv  

3

4,25=vC           = 8,47 volt/(m/s) 

(8) och (9) ger då 

battG EMKCU −−=∆ 4,1*5       = 16,93 volt 

(10) ger laddströmmen 

1

U
I L

∆=         = 16,93 Ampere 

Totala effekten ges från summan av (11), (12) och (13) 

LLLLast IIIP *4,1*1*24 2 ++=       = 717 watt 

Kommentar

 Fall 2 illustrerar en omöjlighet, då den totala effekten LastP  är större än den tillgängliga 

vindeffekten kP ! Om man tänker sig att generatorns inre motstånd steglöst kan minskas 

med löptalet λ  oförändrat blir alltså följden att laddeffektkurvan blir brantare och brantare 

tills en brytpunkt, vid given vindhastighet vv , uppnås där laddeffekten + effektförlusterna 

motsvarar vindens energi. Denna brytpunkt motsvaras av en viss vindhastighet och ett visst 

varvtal hos generatorn. Vid vindhastigheter över denna brytpunkt kommer vindkraftverkets 

turbin att stalla och λ  minskas. Följden blir ökad turbulens bakom turbinen och drastiskt 

försämring av dess aerodynamiska effektivitet. Diagram 5 och 6 illustrerar fallet i exempel 2. 
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Diagram 5. Illustration av hur laddeffekt-                       Diagram 6. Principiell bild över turbinens                             
linjen ”bryts” när turbinen stallar                                     förändrade effektivitet då dess löptal sjunker 

 

7 Tekniska anpassningar 

I det grundutförande som har antagits har turbinen förutsatts ha fasta bladvinklar och 

generatorn varit direktdriven, dvs. utan växellåda. Vidare har generatorn varit direkt kopplad 

till batteriet utan någon form av effektivitetshöjande kraftelektronik. Detta leder som visat 

på grund av vindens, generatorns och batteriets skiftande dynamik till problem vid 

varierande vindförhållanden. 

Detta avsnitt tar upp några olika sätt att designa vindkraftverket för att anpassa laddlinjen 

och effektuttaget till vindens effektkurva. 

7.1 Resistiv begränsning 

Med resistiv begränsning hos vindkraftverket menas att det totala effektuttaget begränsas 

med ett dumpmotstånd som ligger i serie med generatorn. Syftet är att eliminera att 

turbinen stallar. På detta sätt kan motståndet, och därmed värmeförlusterna, i statorkärnan 

minimeras. Metoden begränsar strömmen. Laddeffekten höjs linjärt med vindstyrkan. Men 

ju högre vindhastigheten är, desto mer av den totala effekten blir värmeförluster i 

dumpmotståndet. Principen illustreras av diagram 3. Till skillnad från typfallet på sidan 14 

representeras större delen av resistansen dock i ett dumpmotstånd utanför statorkärnan. 

Fördelar: 

Turbinen stallar inte 

Statorkärnan riskerar inte överhettning 

Värmen kan utnyttjas 

Inga mekaniska delar 

Varken styrsystem eller extern strömförsörjning krävs 
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Nackdelar: 

Ineffektivt 

Värme har låg energikvalitet och kanske inte alls kan utnyttjas 

7.2 Dynamisk omkoppling av generatorspolarna 

Genom att designa en stator för minimalt motstånd tillåter man maximal möjlig laddström 

vid givet U∆ . Då batteriets inre motstånd är mycket litet blir laddströmmen och 

laddeffekten stor redan vid små U∆ . U∆  vill öka linjärt med tilltagande vind, vilket som 

visat dock inte går efter att den brytpunkt nås som motsvarar att LastP  är lika med vindens 

effekt. Som beskrivet resulterar ett sådant fall i att turbinen stallar. Turbinen snurrar dock 

utan belastning upp till den designade startvinden sv . sv  kan dock ändras under drift 

genom att ändra på statorspolarnas elektriska konfiguration beroende på den rådande 

vindstyrkan. 

För låga vindstyrkor kan man låta generatorns faser vara Y-kopplade med spolarna inom 

varje fas i serie. Detta ger maximala möjliga spänning från generatorn vid givet varvtal. 

Laddspänningen uppnås så vid lägsta möjliga vindhastighet. I takt med att vindhastigheten 

höjs kan faserna till exempel kopplas om till D-konfiguration, vilket både sänker 

tomgångsspänningen vid givet varvtal samt minskar generatorns inre resistans. Förhållandet 

mellan den inducerade spänningen och generatorns varvtal har då förändrats enligt (7) och 

generatorn kan accelerera belastningsfritt upp till sin ”nya” startvind. 

Vid denna ”nya” startvind kan turbinen initialt återigen arbeta vid sitt optimala löptal. I takt 

med att vindhastigheten vv  samt U∆  ökar så nås återigen ett läge där vindkraftverket 

stallar – detta sker dock från ett nytt utgångsläge och vid en högre laddeffekt LP . Även 

konfigurationen av spolarna inom varje enskild fas kan varieras genom att växla mellan serie- 

och parallellkopplinga av dessa. Omkopplingen kan dock av naturliga skäl inte vara steglös 

över vindkraftverkets verksamma vindhastighetsspektra, vilket begränsar metodens 

möjlighet att anpassa vindkraftverket efter de rådande vindförhållandena. Diagram 7 visar 

principen för den möjliga laddeffektförhöjningen vid omkoppling av faserna mellan Y och D. 
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Diagram 7. Principiell bild för effektkurvan vid variation mellan Y- och 
D-koppling 

Fördelar 

Låter turbinen arbeta närmare sitt optimala löptal över ett vidare vindhastighetsområde 

Nackdelar 

Ej steglös, turbinen blir relativt ineffektiv under vissa vindhastighetsspann 

Kräver till viss del dyr kraftelektronik 

Kräver extern strömförsörjning 

7.3 Variering av den magnetiska flödestätheten i generatorn 

Ett sätt att styra U∆ och därmed effektuttaget genom laddkretsen är att variera den 

magnetiska flödestätheten B  under drift, Formel (25) visar hur B  inverkar på den 

inducerade spänningen. Det är tydligt att en minskad magnetisk flödestäthet leder till en 

motsvarande minskning av den inducerade spänningen. En anordning för att förändra 

flödestätheten under drift skulle kunna utgöras av ett kontrollsystem med givare och linjära 

ställdon som kan förändra luftgapet mellan magnetskivorna beroende på rådande vindeffekt 

och batteriets laddningstillstånd. 

Fördelar 

Linjära ställdon bör gå att införa i designen på ett driftsäkert sätt 

Kräver ingen kraftelektronik 

Nackdelar 

Kräver extern strömförsörjning 

Mekanisk lösning som kräver underhåll 
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7.4 MPPT-regulator 

MPPT [ev. referens till artikel] står för Maximal Power Point Tracking. Som namnet antyder 

söker en MPPT-regulator efter den belastningspunkt där mesta möjliga energi utnyttjas. 

Regulatortypen är vanlig i solcellsapplikationer där varierande solinstrålning påverkar 

solpanelernas spänning. Tekniskt är det en mikroprocessorstyrd DC-DC omvandlare som 

med switchteknik ser till att omvandla generatorns utspänning till en nivå som är anpassad 

efter batteribankens spänning vid varje tidpunkt. På detta sätt kan man styra laddströmmen 

så att den är anpassad till den aktuella vindhastigheten och därmed undvika att turbinen 

stallar eller övervarvar. 

Fördelar 

Elektronik optimerar automatiskt lasten till den tillgängliga vindeffekten 

Inga rörliga delar och därmed driftsäkert 

Nackdelar 

Kraftelektronik är dyrt [referens] 

Kräver extern strömförsörjning 

7.5 Växellåda 

Med en växellåda mellan turbinaxel och generatoraxel fås en möjlighet att stegvis växla upp- 

ner generatorn beroende på vindstyrkan. Då U∆  är direkt proportionellt mot generatorns 

varvtal kan man med växellådans hjälp ligga närmare det optimala löptalet λ . Samtidigt 

anpassas generatorns varvtal och därmed U∆  vilket driver laddströmmen och styr 

effektuttaget. 

Effekten av en växellåda illustreras principiellt av diagram 7. Ju fler utväxlingsmöjligheter 

desto mer anpassningsbart blir vindkraftverket, dock till priset av ökad mekanisk 

komplexitet. 

Fördelar 

Låter turbinen arbeta närmare sitt optimala löptal över ett relativt vitt vindhastighetsområde 

Klarar stora moment 
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Nackdelar 

Komplext mekaniskt styrsystem krävs 

Kräver extern strömförsörjning 

Ej steglös 

Mekaniska förluster 

Kräver underhåll 

7.6 CVT 

Ett samlingsnamn för växellådor som möjliggör steglös variation av varvtal- och 

momentförhållande mellan in- och utgående axel är CVT:s (Continuously Variable 

Transmissions). Ett flertal olika tekniska lösningar som åstadkommer detta finns på 

marknaden [referens till artikel(-ar)]. Finessen med att använda en CVT i ett vindkraftverk är 

att den möjliggör en noggrann kontroll av generatoraxelns varvtal och därmed U∆  samt 

LASTP  oberoende av turbinens hastighet (inom gränserna för växellådans max- och 

minutväxling). 

Fördelar 

Som MPPT dock utan dyr kraftelektronik 

Nackdelar 

Mekaniska förluster 

Mekanisk lösning med krav på underhåll 

Svårt på stora vindkraftverk p.g.a. begränsad förmåga att överföra moment. 

Kräver extern strömförsörjning 
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8 AFP-generator 

Under arbetets gång har en generator tagits fram av axialflödestyp. Här beskrivs teorin 

bakom funktionen för denna typ av generator. 

Med axialt flöde menas att det magnetiska flödet i generatorn har samma riktning som 

generatorns huvudaxel. Generatorn gjordes i borstlöst utförande med två magnetskivor och 

en statorskiva med kopparspolar fast inspänd mellan dessa (se bild 3).  

 

Bild 3. AFP-generator 

8.1 Magnetiskt flöde 

Magneterna placerades så att varannan hade sin nordpol riktad utåt från rotorskivan och 

varannan inåt. De två skivorna var riktade mot varandra med nord- och sydpoler på de 

respektive skivorna är vända mot varandra. Skivorna attraherades således av varandra. Det 

magnetiska flödet åskådliggörs i bild 4.  

 

Bild 4. Principskiss över det magnetiska flödet  

Magnetflödet går från nord till syd och är omväxlande och således riktat nedåt till höger i 

bilden och uppåt till vänster. Magnetskivorna gjordes av massivt järn för att minimerar 

magnetiskt läckage genom att nästan uteslutande leda det magnetiska flödet genom de 

ferromagnetiska statorskivorna och därmed sluta den magnetiska kretsen. I och med detta 

förstärktes även den magnetiska flödestätheten kraftigt i tomrummet mellan skivorna. Bild 5 

visar en simulering av flödestätheten mellan rotorskivorna. Följande är de data som använts: 
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• Statortjocklek   10 mm 

• Magnettjocklek   10 mm 

• Magnetbredd   20 mm 

• Magnetavstånd   20 mm 

• Luftgap δ    10 mm 

• Magneter   NdFeB, Grad: N52 

 

Bild 5. Simulering av det magnetiska flödet 

Det simulerade värdet på den maximala flödestätheten luftgapet var 0,85 Tesla. Detta är att 

jämföra med en maximal flödestäthet på 0,56 Tesla i luftgapet utan ferromagnetiskt material 

rotorskivorna (se bild 6). 

 

Bild 6. Simulering av magnetflödet utan ferromagnetisk 
rotorskiva 

Statorskivan placeras i luftgapet mellan magnetskivorna. När dessa roterar uppstår ett 

tidsvariabelt magnetfält genom statorns spolar. 
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8.2 Inducerad spänning 

När en ledare och ett magnetfält rör sig vinkelrätt i förhållande till varandra kommer 

ledarens elektroner påverkas av magnetiska krafter mF . Dessa krafter är proportionella mot 

magnetfältets styrka och hastigheten med vilken ledare och magnetfält rör sig relativt 

varandra. Bild 7 illustrerar principen. 

 

Bild 7. En ledare som rör sig i ett magnetfält. 
Magnetflödeslinjerna är riktade inåt i bilden.  

Fria elektroner i ledarmaterialet påbörjar en vandring från ledarens ena sida till den andra. 

Elektroner i rörelse innebär en ström och enligt Lenz' [5] lag kommer denna ström i sin tur ge 

upphov till ett magnetfält som kommer att motverka orsaken till sin uppkomst. Följden av 

strömmen blir en kraft på ledaren som är motriktad ledarens färdriktning genom 

magnetfältet. 

Om vi betraktar en ledare som inte ingår i en sluten krets så kommer strömmen leda till en 

ansamling av elektroner på ledarens ena sida och en motsvarande uttunning på den andra. 

Ett elektriskt fält byggs upp och fältstyrkan benämns med ett E . Detta fält påverkar 

elektronerna med en kraft eF  som är motriktad de magnetiska krafterna (se bild 8). 

 

Bild 8. Elektronerna påverkas av både magnetiska och 
elektriska krafter 
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Uttrycket för Lorentzkraft beskriver både den magnetiska och den elektriska kraften på 

ledarens elektroner: 

)( vBEQF +=  ,          (19) 

Uttrycket kan delas upp i den magnetiska kraften på en laddning, 

BqF em =            (20) 

samt den elektriska kraften per laddning, 

EqF ee =            (21) 

Ett jämviktstillstånd uppnås när de magnetiska och elektriska krafterna är lika stora, dvs. när 

em FF =           (22) 

Alltså när, 

EqvBq ee =           (23) 

Förenkling ger ett uttryck för den elektriska fältstyrkan 

vBE =           (24) 

Enheten för elektrisk fältstyrka är volt per meter. Om ledarens längd är L  blir den 

inducerade spänningen över ledarens längd 

vBLu =           (25) 

Bild 9 illustrerar den inducerade spänningen 

 

Bild 9. Inducerad spänning över en ledare som rör sig genom 
ett magnetfält 
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När generatorns magnetskivor roterar så förflyttas de magnetiska flödeslinjerna relativt 

statorns kopparspolar. Spänning kommer då att induceras i de delar av spolarna som ligger 

vinkelrätt mot magnetflödets rörelseriktning. Bild 10 visar hur en sektion av magnetskivan 

rör sig över en av spolarna. 

 

Bild 10. Magneternas rörelse relativt en statorspole 

Observera hur magnetflödet har olika riktning mellan de två magnetparen (se även bild 4 på 

sidan 23). I den position magneterna befinner sig ovan kommer de inducerade spänningarna 

i spolens olika segment således att samverka till att driva laddströmmen åt samma håll runt 

spolen och genom den slutna laddkretsen. Detta illustreras i bild 11. Notera även att ingen 

spänning induceras i ledarmaterialet på spolens flanker då dessa ligger i tangentiell riktning 

till magnetskivornas rörelse. 

 

Bild 11. Laddströmmens riktning beroende på 
magnetflödesriktningar och hastighet 

Den inducerade toppspänningen per spole blir sålunda en funktion av den totala längd 

koppar runt spolen som korsas vinkelrätt av de magnetiska flödeslinjerna, magneternas 

hastighet förbi spolarna samt magnetfältets styrka. Den totala längden av projicerad koppar 

per spolvarv blir l2  och spolen når sin toppspänning i position relativt magneterna som i 

bild 11. Med n  som beteckning för antalet varv per spole blir uttrycket för spolens 

toppspänning ( mv  magneternas hastighet) 

 
lBnvu m 2=           (26) 

Generatorns spänning vid startvinden sv = 3 m/s skall vara 24 volt + 1,4 volts för att 

kompensera för spänningen över likriktardioderna; totalt 25,4 volt. 
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Då generatorn är direktdriven blir dess varvtal vid startvind ( D  turbinbladens diameter, sv = 

designparameter; startvind). 

D

vs

π
λβ =   (varv/sekund)        (28) 

Med d  för magnetcirkelns diameter blir magnethastigheten 

D

vd
dv s

m

λπβ ==          (29) 

Den generator som tillverkades hade 3 parallellkopplade statorspolar per fas. Då faserna var 

Y-kopplade så blir uttrycket för generatorns totala toppspänning 

32lBndUG βπ=          (27) 

En omskrivning av ekvationerna (20) och (22) ger ett uttryck för antal lindningsvarv per spole 

i statorn 

32lBd

U
n G

βπ
=          (30) 

Med numeriska värden: 

3*055,0*2*65,0**)
3

3*9
(*235,0

4,25

π
π

=n     = 97 varv 

8.3 Tråddiameter 

Då minimalt motstånd i statorn prioriterades valdes en tråddiameter på 1 mm då detta var 

den största diameter som fick plats i statorn med hänsyn till övriga valda designparametrar. 

Totalt lindades 3 parallellkopplade spolar a’ 100 varv per fas. Detta för att säkerställa att 

förhållandet mellan generatorns varvtal β  och den inducerade spänningen GU  skulle 

uppnås även om luftgapet mellan magneterna skulle vara något större än i simuleringen. 
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För att räkna ut generatorns motstånd gjordes en uppskattning över den totala längden 

koppartråd. En designparameter var statorns tjocklek, vilken valdes till 10 mm för denna 

prototyp. 9 varv antogs kunna lindas över spolens tjocklek. Kopparlindningen på spolen 

bygger då totalt 1212
100 ≈  mm. Måtten syns i bild 12. 

 

Bild 12. Spole 

Medelomkretsen runt en spole blir 

1000/)5,676,575,676,40( +++=O     = 0,233 m 

Den totala längden per spole beräknas enligt 

nO          = 23,3 m 

Koppartrådens area är 

21000*4

π=A         = 7,85*10
-7

 m
2 

Resistansen per spole ges då av 

A

nO
Rs τ=         = 0,50 ohm 

Resistansen för de tre parallellkopplade spolarna ges av 

3
sR

R =         = 0,167 ohm 
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8.4 Faskoppling 

Faserna kopplades som Y (se bild 13). Därmed blir generatorns resistans 

RR
iG *2=         = 0,33 ohm 

Med faserna D-kopplade (se bild 14) krävs 3  gånger högre varvtal för att nå 

laddspänningen battEMK  +1,4 V. Generatorns resistans minskar dock med en tredjedel av 

den Y-kopplade generatorns 

3*2 RR
iG =         = 0,11 ohm 

  

Bild 13. Y-kopplad generator                                               Bild 14. D-kopplad generator 

8.5 Test i bänk och konstruktionsproblem 

Den färdigbyggda generatorn testades i en specialbyggd testbänk. Under tillverkningen av 

statorn stötte komplikationer på vilket gjorde att statorn blev betydligt tjockare än att den 

passade inom ett luftgap δ  på 10 mm. Tid och resurser gjorde det inte heller möjligt att 

tillverka en ny stator. Testkörningen gjordes vid ett totalt luftgap på 21 mm. Bild 15 visar en 

av testkörningarna. En ny simulering av flödestätheten gjordes med ett luftgap på 21 mm. 

Resultatet visas i bild 16. Simuleringen gav en maximal flödestäthet på 0,464 Tesla. 

Toppspänningen mättes upp med oscilloskop till 19.20 volt vid frekvensen 17,48 Hertz. Då 

antalet magnetpoler per magnetskiva är 12 motsvarar ett varv runt dem 6 hela perioder. 

17,48 Hertz motsvaras således av ett varvtal β  på 

6

48,17=β  (varv/sekund) 

Detta samt värdet B  på från den nya simuleringen insatt i ekvation (27) 

3*055,0*2*464,0**
6

48,17
*235,0*100 π=GU    = 19,01 volt 

Denna spänning avviker endast ungefär 1 % från det uppmätta värdet vilket får anses mycket 

litet. 
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Även resistansen uppmättes hos den färdiga generatorn. Resistansen per spole var 0,494 

ohm, vilket var mindre än det beräknade värdet på 0,5 ohm och var således mot 

förväntningarna. Vid beräkningen av resistansen hade nämligen ingen hänsyn tagits till 

resistansen i vare sig transmissionskablar eller till att den faktiska spolen nog inte skulle gå 

att linda med optimal packningstäthet – och därmed kräva totalt sett större ledninglängd för 

att komma upp i erforderligt varvantal. 

Det uppmätta värdet förväntades alltså vara större än det beräknade. Förklaringar kan vara 

att den faktiska ledardiametern var någon bråkdel större än det specificerade måttet. 

Inexakthet i mätinstrumentet är också en möjlig förklaring. 

  

Bild 15. Testkörning av generatorn                          Bild 16. Magnetflödessimulering. Luftgap 21 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

9 Referenser 

[1] 

Bygglovsfria vindkraftverk 

http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/nyhetsbrev/boverket%20_inform

erar/2009/2009_7.pdf 

Datum: 2010-05-30 

 

[2] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Betz'_law 

Datum: 2010-06-01 

 

[3] 

https://netfiles.uiuc.edu/mragheb/www/NPRE%20475%20Wind%20Power%20Systems/Opti

mal%20Rotor%20Tip%20Speed%20Ratio.pdf 

M. Ragheb 

2009-03-10 

 

[4] 

Vindkraftboken 4:e upplagan 1980, (Sida 40 bild) 

Bengt Södergård 

 

[5] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lenz's_law 

Datum: 2010-06-01 

 

 

 

 



 

29 

10 Sponsorer 

Slutligen riktas ett stort tack till de företag som med välvilliga bidrag har hjälpt göra detta 

arbete framgångsrikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


