
   

 

 

EXAMENSARBETE 
BACHELOR S THESIS 

 

UTVECKLING AV WIND ENERGY ANALYZING SYSTEM 
 

- An audio doppler interferometer for wind speed determination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Svensson 860414-4694 

Eric Gustafsson 850515-4958 

 

Examiner: Leif Nordin 

Tutor: Jonas Rundquist 
 

INNOVATION ENGINEERING PROGRAM. (THESIS, BACHELOR LEVEL) 
22,5 CREDITS (22,5 ECTS) 

2010 

HALMSTAD UNIVERSITY, DEPARTMENT OF BUSINESS AND TECHNOLOGY  
KRISTIAN IV:S VÄG 3, BOX 823, S- 301 18 HALMSTAD  

TEL: +46 (0) 35-16 71 00 

 



   

Förord 
Examensarbetet Wind Energy Analyzing System har utförts av två studenter 
från Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Arbetet är ett 
nyproduktutvecklingsprojekt som omfattar 22,5 högskolepoäng. Grundidén är 
att ta fram en ny metod för vindmätning. Projektet har genomförts i samarbete 
med Lars Bååth, professor vid Högskolan i Halmstad. Under arbetets gång 
har gruppen arbetat efter dynamisk innovationsverksamhet. 

Projektgruppen vill tacka alla inblandade som på ett eller annat sätt bidragit till 
det resultat vi nu presenterar. Speciellt tack till vår handledare Jonas 
Rundquist på Högskola i Halmstad för vägledning. Lars Bååth, 
samarbetspartner och professor på Högskolan i Halmstad, för teknisk och 
teoretisk kunskap. Fredrik Osbeck på Arise WindPower, för konsultation om 
vindmätning och branschens krav och behov.  

Vi vill även passa på att tacka Almi företagspartner för ekonomiskt stöd. Arise 
WindPower för hjälp med testplats och tillgång till vindkraftverken i Oxhult.  

 

Halmstad 24 maj 2010 

 

______________________   _______________________ 

Kalle Svensson     Eric Gustafsson 

860414-4694      850515-4958 



   

Sammanfattning 
I dagens samhälle diskuteras miljö- och energifrågorna i allt större 
utsträckning. Projektgruppen valde att bidra till utvecklingen genom att 
underlätta för vindkraftbolagen att nå ut med grön energi på marknaden. 

Projektgruppen har tillsammans med samarbetspartnern Lars Bååth professor 
i fotonik på Högskolan i Halmstad tagit fram en produkt som mäter vind inför 
byggandet av vindkraftverk. Wind Energy Analyzing System mäter 
vindförhållandena kontinuerligt från marknivå med hjälp av ljud och förvandlar 
informationen till vindriktning och vindhastighet på specifika höjder. Wind 
Energy Analyzing System är enkelt för kunden att använda och ger 
överlägsen information över vindförhållandena jämfört med de produkter som 
finns på marknaden idag. Priset för Wind Energy Analyzing System kommer 
att ligga en bra bit under konkurrenternas och tillverkas endast av standard 
komponenter vilket gör att produkten kan säljas med stor vinst.  

Tidigare har man behövt investera stora summor för att säkerställa 
vindförhållandena innan man bygger ett vindkraftverk. Samtidig har 
informationen från dessa mätningar varit delvis uppskattade vilket har bidragit 
till en viss osäkerhet vid etablerandet av vindkraftverk. Wind Energy Analyzing 
System medför bättre vindmätningar till ett lägre pris. 

Wind Energy Analyzing System är ett steg i rätt riktning, ett steg mot en 
framtid med förnyelsebar energi.  

 

 



   

Abstract 
In the society today there are a lot of discussion about the environment and 
energy. The project group chose to contribute to the development by making it 
easier for wind energy companies to reach out with the green energy. 

The project group has with cooperation of Lars Bååth, professor of photonics 
at Halmstad University, been developing a product for measuring wind before 
establishing of wind power plants. Wind Energy Analyzing System 
continuously measures the wind conditions from ground level by means of 
audio and converts the information to wind directions and wind speed at 
specific heights. Wind Energy Analyzing System is easy for customers to use 
and provide superior information on wind conditions compared to the products 
on the market today. The Price for Wind Energy Analyzing System will be well 
below its competitors and manufactured only of standard components so that 
the product can be sold with great profit. 

Previously the wind power companies had to invest large sums to ensure the 
wind conditions before building a wind turbine. Meanwhile, information from 
these measurements was partly estimated which has contributing to some 
uncertainty of the establishment of wind power plant. Wind Energy Analyzing 
System will contribute with better wind measurements at a lower price. 

Wind Energy Analyzing System is a step in the right direction, a step toward a 
future of renewable energy.
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1 Inledning 
Det första kapitlet behandlar bakgrunden till projektets uppkomst. Det tar även 
upp marknaden idag samt vilka problem som finns. Även syftet och mål med 
projektet behandlas, samt de avgränsningar som finns för projektet. 

1.1 Bakgrund 
I dagens allt mer miljömedvetna samhälle sätts allt större fokus på grön 
energi. Genom en ökad användning av vindkraft för vår energiförsörjning 
minskar vi utsläppen av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, metan och andra 
ämnen som är skadliga för miljön. Koldioxid, kväveoxider och metan är s.k. 
växthusgaser som bidrar till en ökad växthuseffekt. Svaveldioxid bidrar till 
försurningen av mark och vattendrag. (Vernmark, 2009)) 

1.2 Marknaden idag 
Idag är vindkraften det energislag som ökar snabbast i världen. Under de 
senaste fem åren har vindkraften ökat med 40 % per år. (Tekniska museet) 

En av framtidens energikällor kommer att vara vindkraften, och vi i Sverige 
har kommit en bra bit på vägen tack vare att företag och privatpersoner har 
tagit initiativ till vindkraften. Som ett miljövänligt, ekonomiskt fördelaktigt och 
resurseffektivt alternativ till de nu använda energikällorna finns det stora 
utvecklingsmöjligheter med vindkraft. 

Marknaden för vindmätning anses som stor, då vindkraft verkligen ses som 
framtiden och det kommer behövas många vindmätningar framöver. Som 
våra kunder i framtiden ses allt mellan stora elbolag och små konsultföretag. 
Detta gör att vi tar upp nästan alla segment som finns på marknaden idag. 

Det finns ingen dominant aktör på marknaden som enbart har specialiserat 
sig på vindmätning. Utan marknaden består av många små aktörer som håller 
sig inom sitt geografiska område. Detta gör att marknaden ses som relativt lätt 
att nå ut till. 

Utvecklingen inom vindmätningsområdet har stått stilla de senaste åren, då 
man har kört på gammal beprövad teknik så som vindmast, lidar och sodar. 
Inte nog med att den gamla tekniken ger dålig data den är även dyr och 
kräver visst underhåll för att fungera. (Osbeck, 2009) 

1.3 Dagens teknik 
Den viktigaste faktorn för var man ska placera vindkraftverken är hur mycket 
energi vinden innehåller. Placeringen bör vara på en plats med mycket och 
stabil vindtillgång, eftersom en fördubbling av vindhastigheten innebär 8 
gånger mer energi. 

Dagens mätningar domineras av två metoder sodar och mätmast: oftast 
använda i kombination för att uppnå det önskade resultatet. Där det först mäts 
med sodar för att bekräfta vindtillgången innan det dyra bygget av en mätmast 
påbörjas. En tredje metod som bör nämnas är Lidar, det fungerar i princip 
som sodar fast använder ljus istället för ljud. 



   

2 
 

1.3.1 SODAR 
Vid sodarmätning mäts vinden med ljudpulser som skickas upp i luften och 
reflektionerna tas emot av en enhet som står på marken. Ljudpulserna 
skickas ut i tre olika riktningar för att skapa en tre dimensionell bild av vinden. 
En sodarmätning kräver inget bygglov och är enkel att hantera. 
Sodarutrustningen är ofta monterad i en släpvagn och enkel att flytta. Sodar 
används mestadels i ett tidigt skede innan en mätmast byggs alternativt 
används den vid sidan om mätmasten för att verifiera data. 

Med Sodarutrustningen mäts vindstyrkor och turbulens i 5 meters etapper från 
20-150 m höjd. Information om hur vindförhållandena är vid platsen tankas via 
ett GSM-modem på Sodarutrustningen till en dator som sedan behandlar 
informationen. 

I och med att utrustningen är relativt enkel att ställa upp ger den snabbt en 
indikation på vindresurserna i ett område.  

1.3.2 MÄTMAST 
Efter ca tre månaders Sodarmätning vet vindkraftsbolagen om det är idé att 
sätta igång nästa fas i vindmätningen nämligen mätmaster. Det är i denna fas 
som kostnaderna blir större för vindmätningen. 

Banker kräver idag att en plats utvärderas med traditionella koppanemometrar 
för att de ska låna ut pengar till ditt kommande projekt. Utvecklingen idag har 
gått mot att höjden på ett vindkraftverks torn blir allt högre då de etableras i 
skogslandskap. Marken, terrängen och hinder såsom hus och träd påverkar 
vindens flöde negativt och både bromsar upp vinden och skapar turbulens. 
Den ökade höjden på tornen är ett sätt att komma undan denna negativa 
inverkan. 

När tornhöjden på vindkraftverken ökar ställs nya krav på vindmätningen. 
Vissa företag mäter på låga höjder och använder sedan modeller för att 
simulera vilken hastighet vinden har på högre höjder. Men med dessa 
modeller bygger man in osäkerheter som inte är acceptabla i de kommande 
ekonomiska kalkylerna. För att minska modellernas osäkerhetsfaktor mäter 
många med sodar inom det tänkta området för vindparken och kan sedan 
jämföra detta med den befintliga masten. På detta sätt kan man optimera 
placeringen av vindturbinerna. 

Om data skall vara fullt tillförlitlig rekommenderas mätningar i samma höjd 
som vindturbinen kommer att vara placerad. Det är kunden själv som 
bestämmer hur kvaliteten på mätningen skall vara, det finns således inget 
myndighetskrav. Det som avgör kvaliteten är masthöjd, antal nivåer som skall 
mätas, uppvärmda anemometrar eller inte och kvaliteten på anemometrar. 

Den insamlade data analyseras sedan i ett datorprogram, på marknaden finns 
det flera alternativ av programvara. I dataprogrammet kan man göra 
beräkningar av energi, bullar och skuggor. Det är viktigt att inför kontakt med 
finansiärer kunna presentera informationen på ett pedagogisk och 
överskådligt sätt. 
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Det finns olika sätt att som kund erhålla information om mätningarna. Oftast 
handlar det om veckorapporter eller månadsrapporter, men det kan också 
anpassas efter kundens önskemål.  

Eftersom mätutrustningen är ständigt uppkopplad kan man enkelt ringa upp 
systemet och få en direkt rapport, om man t.ex. vill kolla en dag med extra 
mycket vind. 

1.4 Problemformulering 
För att projektet skall kunna uppfylla syfte och målet med examensprojektet 
formulerade gruppen följande frågeställningar: 

 Finns det något bra sätt att mäta vind kontinuerligt? 
 Vilka potentiella kunder finns det? 
 Vilka tekniska egenskaper behöver produkten för att vara attraktiv på 

marknaden? 
 Vad skulle det kosta? 
 Hur ska det säljas? 
 Hur ska företaget bakom produkten se ut? 

1.5 Syfte 
Syftet med examensarbetet Wind Energy Analyzing System är att ta fram en 
produkt med de komponenter som krävs för att mäta vindriktning, -turbulens 
och -hastighet innan man sätter upp ett vindkraftverk till en konkurrenskraftig 
kostnad. Produkten skall göra det enklare att gå från dagens energikällor till 
vindkraft. 

1.6 Mål 
Målet med projektet är att presentera en prototyp som bevisar att metoden 
fungerar, samt att presentera en affärsplan för projektets fortsättning.  
Genom att använda standardteknik och -komponenter presentera en metod 
och en produkt som tillgodoser marknadens behov. 

1.7 Avgränsningar 
Konstruktionen och produktionsanpassningen på produkten kommer inte att 
prioriteras, då det ligger längre fram i tiden. Fokus kommer att läggas på att 
bevisa att produkten kommer att fungera och ge bättre resultat än dagens 
teknik.  
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2 Projektplanering 
I detta avsnitt nedan beskrivs projektets bakgrund samt vilka punkter 
projektgruppen valt att arbeta med. För mer detaljerad projektinformation se 
bilaga A. Projektplan. 

2.1 Sammanfattning 
Vid projektets start fick projektgruppen kontakt med Lars Bååth professor i 
fotonik på Högskola i Halmstad. Lars Bååth har en idé om att mäta 
vindförhållande i skogsmiljö innan man sätter upp vindkraftverk. 
Projektgruppen tyckte idén var intressant och valde därför att göra Lars Bååth 
till samarbetspartner. För att undersöka om det finns behov av produkten på 
marknaden samt om den har ett kommersiellt värde har projektgruppen 
genomfört en rad olika analyser (se metod avsnitt) för att slutligen komma 
fram till en produkt (se resultat avsnitt) och en affärsplan (se affärsplan 
avsnitt). Projektguppen har även valt att undersöka vilka tekniska aspekter 
som behövs uppfyllas för att nå upp till de marknadskrav och samt vilken 
konkurrens som finns i dagsläget. 

2.2 Projektorganisation 
Projektmedlemmar:  Kalle Svensson 073-02 09 547 

  Eric Gustafsson 070-30 64 979 

Samarbetspartner:  Lars Bååth  070-56 57 305 

Handledare:  Jonas Rundquist 070-67 26 090 

2.3 Tidsplanering 
Projektet löper mellan september 2009 och maj 2010. Projektgruppen har 
gjort en övergripande tidsplan där huvudmomenten ingår. För en mer 
detaljerad tidsplanring se bilaga A. Projektplan. 

15/9  09  Uppstart av projektet 
10/12  09 Halvtidsredovisning 
18/5  10 Slutredovisning 
24/5  10  Inlämning av rapport 
27/5  10 UTEXPO, examensprojektet visas för allmänheten. 

2.4 Möjlighetsanalys 
Projektgruppen ser inte några direkta begränsningar med projektet, 
projektgruppens samarbetspartner har ett brett kunskaps spektra medan 
projektmedlemmarna bidra med nytänkande och framåtanda.  
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver de metoder som projektgruppen har arbetat med 
kontinuerligt. Metoderna har hjälpt gruppen att dra slutsatser och fatta rätt 
beslut under projektets gång. Det föll sig naturligt att arbeta efter dynamisk 
projektverksamhet (Ottosson, Dynamsik Projektverksamhet, 1999a) för att på 
så sätt ständigt återföra kunskap i arbetsprocessen genom att parallellt jobba 
med lösningsgenerering, faktainsamling, analys, prototyptillverkning och test. 
Denna arbetsmetod till skillnad från statisk produktutvecklingsmetoden ger 
möjligheter att under hela projektets gång införa nya idéer och tankar 
samtidigt som man inte är beroende av gater som stoppar hela 
utvecklingsprocessen. 

3.1 Faktainsamling 
Under projektets gång har regelbunden insamling av fakta gjorts genom 
intervjuer, läsning av böcker, rapporter och sökningar på internet. Detta har 
varit de viktigaste metoderna för att få en uppfattning om projektets 
möjligheter och potential samt få en uppfattning om hur marknaden ser ut 
idag. 

3.2 Idégenerering 
Under projektets gång har projektgruppen vid flera tillfällen använt sig av olika 
idégenererings metoder (se nedan), för att på så sätt underlätta framtagning 
av nya lösningar på de problem som uppstår under projektet.   

3.2.1 Brainstorming 
I situationer då det behövdes nya lösningar och nya idéer togs det hjälp av 
metoden brainstorming. Brainstorming är en metod som bygger på en 
gemensam diskussion och sammanställning av alla idéer på ett A3 papper. 
På så sätt kan man hålla igång en diskussion och alla kan enkelt lägga till 
saker eller bygga vidare på tidigare förslag och idéer. (Rundquist & Grönevall, 
2004) 

3.2.2 Benchmarking 
Benchmarking är en metod där man jämför befintliga produkter på marknaden 
med varandra och mot sin egen produkt. Det är viktigt att inte börja med att 
undersöka hur andra har gjort, då detta kan bli en hämmande faktor i senare 
idégenerering av nya funktioner hos produkten. Benchmarking skall göras då 
det redan har gjorts en produkt och användas för att optimera denna. 
(Ottosson, Dynamisk Produktutveckling, 1999b) 
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3.2.3 BAD, PAD, CAD 
Brain Aided Design (BAD) är en av de idégenereringsmetoderna 
projektgruppen har använt sig av. Metoden går ut på att jonglera olika 
koncept, konstruktions idéer och mentala modeller i huvudet, samt skapa 
olika problemsituationer och lösa dessa i huvudet. När detta är gjort går man 
över till metoden Pencil Aided Design (PAD) där det gäller att få ner idéerna 
på papper med hjälp av en penna. Nästa steg är Computer Aided Design 
(CAD) denna metod används när det finns en detaljerad beskrivning av idén 
på papper. Metoden innebär att föra in idén i dator och göra om den till 
digitalform. (Ottosson, Dynamisk Produktutveckling, 1999b) 

3.3 Utvärdering 
Under projektets genomförande behövde projektgruppen använda sig av olika 
utvärderings metoder (se nedan) för att på så vis kunna styra projektet mot 
sitt slutliga mål. 

3.3.1 Test 
Under projektets gång har projektgruppen tillsammans med Lars Bååth 
genomfört en rad olika tester av produkten. Testerna har genomförts i sådana 
situationer och omständigheter som kan tänkas uppstå vid normal användning 
av produkten. Detta har gett projektgruppen en bra uppfattning om vad som 
behövs förbättras och modifieras. 

3.3.2 SWOT 
SWOT- analysen är en metod som tar fram de saker som anses vara 
projektets styrkor och svagheter. Metoden ser till branschen som helhet och 
bedömer där möjligheterna och hoten från externa krafter. Från en utförd 
analys görs slutsatser för vad projektet bör lägga tid och resurser på. Det är 
viktigt att ta vara på projektets egna styrkor tillsammans med marknadens 
potential och möjligheter för att ha en så stor chans som möjligt att lyckas. 
(Rundquist & Grönevall, 2004) 

3.3.3 Porter 5-forces 
Denna analys hjälper till att utvärdera fem olika krafter som påverkar hur 
attraktiv en viss bransch är att verka i. Enligt Michael Porter (Porter, 2008) 
kommer lönsamheten att pressas vid högt tryck från dessa krafter.  

 Kundernas förhandlingsstyrka  Är hög då det finns många olika val för 
köparen. 

 Leverantörers förhandlingsstyrka  Denna kraft ökar då det finns få 
potentiella leverantörer av en viktig produkt, beror även på hur lätt det 
är att byta ut en befintlig leverantör.  

 Substitut  Beroende på hur lätt det är att byta ut en befintlig vara.  
 Uppstartande  Hur lätt det är att starta upp en ny verksamhet i 

branschen.  
 Konkurrens  Hög då den befintliga konkurrensen på marknaden är 

det.  
Med hjälp av analysen kunde projektgruppen ta viktiga beslut vid upprättandet 
av affärsplanen. 
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3.3.4 Riskanalys 
Riskvärderingsanalys gjordes vid projektets uppstart. Riskanalysen handlar 
om att utvärdera sannolikheten av att en riskhändelse inträffar och vilka 
konsekvenser detta i så fall skulle få för projektet. Denna analys gjordes för 
att kunna undvika eventuella risker med projektet. (Tonnquist, 2008) 

3.4 Prototyp 
Under projektet har projektgruppen byggt en funktionsprototyp, detta för att 
kunna genomföra de tester som behövdes för att bevisa funktionen. Samtidig 
har prototypen fungerat som ett testobjekt ur användningssynpunkt och hjälpt 
till med val av förbättringar och komponenter. Projektgruppen har med hjälp 
av metoderna nedan kunnat utvärdera de egenskaper som är önskade av 
produkten och med hjälp av detta satt ihop en produkt som innehåller de 
produktkrav som upprättats under projektet gång. 

3.4.1 Parvis jämförelse/Utvärderingsmatris 
Jämförelsemetod där olika egenskaper värderas emot varandra, vilket 
genererar de olika egenskapernas viktvärde. Som i ett senare skede kan vara 
underlag för viktningstalen i en Kepner Troege utvärderingsmatris. 
(Rundquist & Grönevall, 2004) 

3.4.2 Bill Of Material (BOM) 
BOM är en förteckning över de komponenter och mängder av varje som 
behövs för att tillverka den slutliga produkten. Materiallistan är hierarkiska i 
naturen med den översta nivån representerar den färdiga produkten. BOM är 
ett bra och effektivt sätt att åskådliggöra vilka komponenter som behövs samt 
se vilken ordning den skall monteras ihop. BOM fungerar även som ett bra 
underlag för att genomföra en Cost of goods sold (se nedan) i senare skede. 
(Slack, Chambers, Johnston, & Betts, 2009) 

3.4.3 Cost Of Goods Sold (COGS) 
COGS åskådliggör de direkta kostnaderna som kan hänföras till produktionen 
av den produkten som skall säljas. I detta belopp ingår kostnaden för material 
som används för att skapa produkten tillsammans med de direkta kostnader 
för den arbetskraft som är nödvändig för att producera produkten. Detta är ett 
bra sätt att identifiera var de stora kostnaderna ligger i utförande av en 
specifik produkt. (Bragg, 2002) 

3.5 Planering/Dokumentation 
För att projektet skall kunna genomföras har projektgruppen använt sig av 
vissa verktyg för att behålla kontrollen över projektet. De olika verktygen 
används för att planera och säkerställa att vissa moment genomförs i 
projektet. 
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3.5.1 Loggbok 
Under projektets gång har gruppen antecknat i en loggbok för att på så vis 
underlätta i slutet av projektet när en rapport skall upprättas. Loggboken 
skulle även fungera som bevismaterial om en eventuell tvist skulle uppstå. I 
loggboken är datum, aktiviteter samt hur länge dessa aktiviteter har pågått 
specificerat. Det har även genomförts ritningar samt olika uträkningar i 
loggboken. 

3.5.2 Work Breakdown Structure (WBS) 
WBS genomförs för att säkerställa att allt som behövs görs för att nå 
projektmålet kommer med (se bilaga B.). En WBS, eller arbetsstruktur som 
det också kallas, ligger även till grund för Gantt-schemat där projektflödet 
beskrivs med hjälp av milstolpar aktiviteter (Burke, 2003). 

3.5.3 Gantt schema 
Gantt schema är ett verktyg som beskriver olika aktiviteters varaktighet under 
en viss kalendertid. I Gantt schemat ser man även vilka aktiviteter som är 
beroende av varandra och vilken ordning de bör genomföras i. 
Planeringsverktyget gör projekten mer överskådliga samtidigt som det är till 
stor hjälp när det kommer till att planera vilka resurser som behövs under 
specifika aktiviteter. (Tonnquist, 2008) 

3.5.4 Whiteboard 
En whiteboard är ett bra och effektivt sätt att på ett snabbt och enkelt sätt 
skriva ner och rita upp olika lösningar samt föra detaljerad planering av 
projektarbete. Whiteborden skall vara en plats där alla idéer, lösningsförslag 
och frågor tas upp. Whiteboarden skall vara placerad så att alla ska kunna ta 
del av den information och frågeställningar som finns i projektet. Detta bidrar 

projektets framfart och problemställningar. 
(Ottosson, Dynamisk Produktutveckling, 1999b) 

3.5.5 Dropbox 
Dropboxen är den elektroniska projektarbetsplatsen där projektgruppen 
samlar och sammanställer all projektdokumentation. Den elektroniska 
projektarbetsplatsen kan nås av projektmedlemmarna där det finns tillgång till 
internet. 
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3.6 Reflektion 
Valet av de metoder som nyttjas har baserats på de parametrar som önskats 
som output. De metoder som har använts har projektgruppen arbetat 
kontinuerligt med under utbildningen, därför kändes det naturlig att arbeta 
med dessa. Metoderna har var och en bidragit till högre kunskap inom sitt 
område och med blandningen av dem har projektgruppen fått en bra inblick 
av de frågetecken som uppstått under projektets genomförande. Metoder som 
WBS, gantt schema och whiteboard och varit till stor hjälp när det gäller 
tidplanering och upplägg av projektstruktur. Eftersom tidsbris var den faktorn 
som hade störst riskvärde i vår riskanalys (se bilaga A. Projektplan) så har 
dessa metoder varit till stor hjälp att hålla projektet inom de tidsramar som 
upprättats. WBS och gantt schema för att få en övergripande bild av projektet 
från start till slut medan whiteboarden har används för veckoplanring och vad 
som skall göras på daglig basis. Metoderna Porter 5.forces, test, parvis 
jämförelse/utvärderingsmatris, BOM och COGS har gjort det möjligt för 
projektgruppen att från start kunna styra produkten Wind Energy Analyzing 
System mot en produkt som blir konkurrenskraftig och uppfyller de krav som 
marknaden har idag. Med Porter 5-forces har projektgruppen fått en bra 
uppfattning om hur marknaden ser ut idag och hur ett etablerande av en ny 
produkt skulle kunna se ut. De tester som har gjorts av produkten har bidragit 
till att projektgruppen kunnat ta fram lösningsförslag som både uppfyller de 
resultat och användnings krav som kunderna på marknaden har. Och sedan 
med hjälp av metoderna parvis jämförelse/utvärderingsmatris BOM och 
COGS ta fram en kommersiell produkt på marknaden som både ger kunden 
de resultat och användarvänlighet som önskas på marknaden idag.  
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4 Resultat 
I detta kapitel beskrivs de resultat som projektgruppen kommit fram till under 
projektet. Här beskriv även hur de olika delarna fungerar tillsammans och hur 
de valda lösningarna underlättar för användaren. 

4.1 Wind Energy Analyzing System - WEAS 
Wind Energy Analyzing System (WEAS) är som namnet antyder en produkt 
som analyserar vindförhållanden. 

WEAS är en intelligent vindmätningsanläggning som kommer med en lösning 
som ligger helt rätt i tiden då mycket fokus ligger på miljö och grönenergi.  

Produkten erbjuder pålitlig och exakt data av de vindförhållanden som råder i 
skogsmiljö. Då WEAS samlar in data kontinuerligt av vindförhållandena som 
råder. Produkten byggs efter kundes behov av data över vindförhållandena. 
Detta bidrar till att produkten kommer att ha en specifik design och pris för 
varje kund. 

Från sändaren skickas en kontinuerlig ton på 3700Hz rakt upp i luften. Ljudet 
kommer att reflekteras på fukt-, temperatur- och tryckskillnader som finns i 
luften. Skillnaderna rör sig med vinden och är alltså i rörelse. När ljud träffar 
ett föremål i rörelse ändras frekvensen. Genom att spela in ljudet efter det har 
reflekteras och jämföra frekvensen med den som skickades från sändaren, 
kan vindens hastighet och riktning bestämmas. 

Projektgruppen har valt att ta fram två modeller. Det som skiljer modellerna åt 
är utformningen av mottagarna. Den ena fungerar som en interferometer (se 
teoriavsnitt) och spelar in ljud från hela sträckan från marken till 200 meter 
upp i luften. I efterhand kan vinden analyseras i intervaller om 20 centimeter 
över hela sträckan. Detta är överlägset dagens teknik och man kan få fram 
vindhastighet och vindriktning på alla höjder uppmätta vid samma tidpunkt. 
Dagens mätmaster och sodarutrustning mäter oftast bara på tre höjder med 
150 meter som översta mätpunkt.  

 
Figur 1: Modell interferometer 
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Den andra modellen är mer kundanpassad. Den spelar inte in hela sträckan 
mellan 0 till 200 meter utan är förinställd på fem givna höjder, efter kundens 
önskemål. Förslagsvis ställs den in så att parabolen i mitten är riktad mot den 
höjd som är tänkt som navhöjd på vindkraftverket och sedan ställs de andra 
fyra in så att man får en bild av vinden över vingarna. Resultatet blir mindre 
data för kunden, men överlägsen data för de specifika höjder man har valt att 
rikta mottagarna mot. Kunden behöver inte betala för hel sträckan från 0 till 
200 meter om de bara är intresserade av möjligheterna för ett 150 meter högt 
vindkraftverk t.ex. 

 
Figur 2: Modell kundanpassad 

4.1.1 Resultat av vindmätning 
Kunden kommer att presenteras med bilder 
över vindförhållandena. I bilderna 
presenteras vindhastigheten och 
vindriktningen i förhållande till tiden och 
höjden.  

Funktionen av Wind Energy Analyzing 
System är bevisad och presenteras här med 
bilder över vindförhållandet i Oxhults 
vindkraftspark under test 6.  

Den övre bilden visar vindens hastighet i x-
led över tiden i y-led, det syns att 
hastigheten varierar mellan 5 och 7 m/s. 

Den undre bilden visar vindens hastighet i 
x-led över höjden i y-led. Det gula och röda i 
bilden visar på vilka höjder ljudet har 
reflekterats. Figur 3: Resultat från test 6 
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Figur 4: Sändare 

4.1.2 Sändare 
Sändaren är en parabol som är vertikalt riktad uppåt. 
Parabolen är utrustad med kommunikations elektronik 
samt en piezosändare som sänder ut en specifik 
frekvens kontinuerligt. För beskrivande bild av 
sändare se bilaga C.1 

 

4.1.3 Mottagare 
Mottagaren består av en eller flera paraboler som är utrustade med 
mikrofoner och processchip. Med hjälp av parabolformen fokuseras ljudet från 
sändaren till mikrofonerna. Den specifika frekvensen från reflektionerna 
fångas upp av mikrofonerna och konverteras med hjälp av en A/D-
omvandlare från analog signal till digital. Denna signal går sedan in i en 
processor som behandlar och komprimerar datan. När datan är behandlad så 
skickas den via fiberkabel till analys centrat. För beskrivande bild av 
mottagare se bilaga C.2 

I figur 2 interferometer, ses den mottagare som projektgruppen 
har utvecklat under projektet. Interferometern registrerar 
vindförhållandena från noll till 200 meters höjd med ett intervall 
på 20 cm. Detta gör att användaren får mycket specifik data 
över det vindförhållandena som råder på platsen. Men för att 
samla in data krävs en hel del elektronik, detta gör att 
interferometern får en högre kostnad i jämförelse med den 

kundanpassade mottagaren. 

Den kundanpassade mottagaren som ses i figur 3 
kundanpassad till höger samlar bara in vindförhållande på fem 
specifika höjder. Detta gör att utrustningen blir betydligt mindre 
och priset med detta. Med hjälp av kundanpassningen får 
kunden den data som önskas samt till ett lägre pris. 

 

4.1.4 Analys center 
Analys centret innehåller en dator som genomför 
beräkningar och analyser av de data som 
mottagaren har spelat in. Datorn lagrar sedan undan 
datan till en disk, med hjälp av ett modem som finns i 
analys centret kan användaren ringa upp analys 
centret och hämta data till kontoret. Analys centret 
har även en pekskärm kopplad till datorn som kan 
användas vid felsökning och kontroll av data på 
plats. Detta gör att data kan nås både på plats och 
från kontoret eller hemifrån om så önskas. För 
beskrivande bild av analys centret se bilaga C.3 

Figur 7 Analys center 

Figur 5: 
Interferometer 

Figur 6: 
Kundanpassad 
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Figur 8: Strömkälla 

4.1.5 Strömkälla 
Vindmätningsanläggningen kommer att drivas av batteri 
samt solceller eller vindkraft beroende på det 
förhållande som råder vid den specifika platsen. Detta 
kommer att bidra till en servicefri produkt som endas 
behöver ses till om eventuella fel uppstått. För 
beskrivande bild av strömkälla se bilaga C.3 

 

4.2 Blockschema 
 

 

I figur 6: Blockschema  WEAS beskrivs det övergripande hur WEAS skall 
fungera i förhållande till kunden/användaren. Det är meningen att WEAS skall 
sköta all insamling och analysering av data på plats. Sedan kan kunden efter 
önskat intervall ladda ner de data som finns sparat på hårddisken. På detta 
sätt blir data över vindförhållandena tillgänglig för användaren när som helst. 
Det innebär att användaren kan göra de studier som behövs för att veta om 
det är lönsamt att bygga ett vindkraftverk utan att ha varit på platsen.  

Mottagare 

Analys Center 

Information 

Kund 

Beslut om 
vindkraftverk 

Analys av 
information 

WEAS 

Sändare 

Figur 9: Blockschema - WEAS 
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4.2.1 Bill Of Material  (BOM) 
WEAS består av några huvudkomponenter som har identifierats med en BOM 
(se nedan). BOM har delat upp i fyra stycken huvudgrupper sändare, analys 
center, mottagare och strömkälla. 

Figur 10: Bill Of Material - WEAS 
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4.2.2 Cost Of Goods Sold  (COGS) 
COGS identifierar vilka kostnader som varje komponent medför. Nedanför har 
en COGS gjorts för både den interferometern som har används under 
projektet men också en för den kundanpassade. För en mer detaljerad COGS 
se bilaga D. 

 

Interferometer WEAS 

Sändare 2 750 kr 

Analys center 22 500 kr 

Mottagare 62 460 kr 

Strömkälla 3 000 kr 

Totalt 90 710 kr 

Tabell 1: Cost Of Goods Sold - Interferometer 
 

Den stora kostnaden hos interferometern beror på mottagaren som visas i 
tabellen ovan. Då det behövs tre stycken mottagare till varje WEAS produkt 
så belastar komponentkostnaderna hos mottagaren produkten tre gånger.  

 

Kundanpassad WEAS 

Sändare 2 750 kr 

Analys center 22 500 kr 

Mottagare 15 450 kr 

Strömkälla 3 000 kr 

Totalt 43 700 kr 

Tabell 2: Cost Of Goods Sold - Kundanpassad 
 

I den kundanpassade WEAS som baseras på fem mätpunkter (se 
utvecklingsprocess kundanpassning) har kostnaderna för mottagarna minskat 
med ca 75 % (se tabeller ovan) i förhållande till interferometern. Detta gör att 
den totala kostnaden för den kundanpassade WEAS har mer än halverats. 
Samtidigt som kunden får den prestanda som önskas.    

 

Sekretess pga. prisuppgifter 
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4.3 Reflektion/Slutsats 
Den teknik som används av Wind Energy Analyzing System ger bättre och 
pålitligare data över de vindförhållanden som råder i jämförelse med den 
teknik som konkurrenterna på marknaden använder sig av idag. 

Genom att kundanpassa Wind Energy Analyzing System kan produkten 
tillverkas med den prestanda och krav som kunden ställer på sin vindmätning 
och kunden behöver inte betala för mer än vad de önskar få ut av mätningen.  
Med hjälp av variation på produkten ses Wind Energy Analyzing System ha 
stora möjligheter att nå ut till de kundsegmenten som konkurrenterna på 
marknaden inte når ut till idag.  

Det företag som köper projektet kan själva tillverka produkten för 43 700 och 
sedan bara betala ca 20 000 SEK vid flytt till ny mätplats. Även företag som 
köper den färdiga produkten kommer att spara pengar. Projektgruppen anser 
att den kan säljas för ca 400 000 SEK, med en rörlig kostnad för flytt på ca 20 
000 SEK. 

 Tillverkning 
/Inköp Flytt Drift Summa    

år 1 
Summa 

kommande 
år 

WEAS 
egen 

tillverkning 
43 700 20 000  43 700 20 000 

WEAS 
inköp 400 000 20 000  420 000 20 000 

Sodar  
+ diesel 700 000 50 000 20 000 770 000 70 000 

Testmast 700 000 100 000  800 000 100 000 

Tabell 3: Kostnadsfördelar 
Marknaden ser ljus ut då kraven från allmänheten på vindkraft ökar 
explosionsartat. Det kommer att byggas ungefär 3500 vindkraftverk på 10 år, 
vilket ger en årlig uppbyggnad på ca 350 vindkraftverk. Av dessa vindkraftverk 
mäts vinden för ca 100 st. Om vi uppskattar att vår marknadsandel kan bli 5% 
det första året innebär det fem mätutrustningar. Förhoppningen är sedan att 
produkter tar fler marknadsandelar. (se bilaga E, Affärsplan) 

 År 1 (5%) År 2 (10%) År 3 (15%) År 4 (20%) 

Försäljning 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 

Vinst 1 800 000 3 600 000 5 400 000 7 200 000 

Ack vinst 1 800 000 5 400 000 10 800 000 18 000 000 

Tabell 4: Förtjänstkalkyl 

 

Sekretess pga. prisuppgifter 
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5 Affärsplan 
Affärsplanen som har tagits fram är gjord av projektgruppen och har till syfte 
att förenkla en försäljning av projektet. Här nedan följer en sammanfattning av 
den fullständiga affärsplanen. Affärsplanen finns i sin helhet i bilaga E. 

AFFÄRSIDÉN för projektet är 
  

PRODUKTEN som har tagits fram består av en sändare, tre mottagare och ett 
analys center. Det som skiljer produkten från de på marknaden är att den 
mäter den exakta vindriktningen i en punkt istället för som dagens sodar mäta 
en yta på den tänkta höjden och sedan ta medelriktningen. Vi hoppas på en 
FÖRSÄLJNING av projektet till ett lämpligt företag som vill driva det vidare och 
har de resurserna som krävs för att få ut produkten på marknaden.  

HUR KÖPAREN SKA TJÄNA PENGAR har projektgruppen beskrivit i tre olika 
scenarion, antingen använder företaget själva produkten för sina mätningar 
och gör på så sätt stora besparingar eller så tillverkar företaget produkten för 
försäljning alternativt använder produkten vid förmedling av 
vindmätningstjänster.  

MARKNADEN för vindkraftverk är explosivt växande och därmed följer också 
marknaden för vindmätning. Kunderna inom vindkraft är inte speciellt 
priskänsliga när det gäller vindmätning. Vindmätningen är en viktig del i 
processen att uppföra nya vindkraftverk men samtidigt är kostnaden för 
mätningarna små i förhållande till bygget av själva kraftverket.  

KONKURRENSEN kommer från de som tillverkar och säljer andra metoder för 
vindmätning. Men kan produkten erbjuda bättre egenskaper i förhållande till 
konkurrenternas produkter så finns det stora möjligheter att komma in på den 
befintliga marknaden. Som det ser ut på marknaden idag finns det tre 
konkurrerande SUBSTITUT till vindmätning med Wind Energy Analyzing 
System. Det är Mast, Sodar och Lidar.  

HUR MYCKET PENGAR KAN DÅ FÖRETAGET TJÄNA? I affärsplanen finns en grov 
uppskattning av marknaden och eventuella vinster. 
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6 Teoriavsnitt 
För att skapa en förståelse för hur man kan mäta vind med ljud behandlas här 
de grundläggande kunskaperna om dopplereffekten, interferometer och 
vindmätning. 

6.1 Dopplereffekten 
Dopplereffekten är en förändring av frekvensen hos en signal som beror på 
om källan närmar sig eller avlägsnar sig i förhållande till observatören. Detta 
beskrev Christian Doppler redan 1842. Ett enkelt exempel som alla kan 
relatera till är signalen från ett utryckningsfordon som tycks låta mer intensiv 
ju närmre den kommer för att sedan lugna ner sig när den har passerat. 

Dopplereffekten kan utnyttjas genom att man skickar en ljudsignal mot ett 
föremål, ljudsignalen reflekteras då och man kan mäta frekvensen på den 
reflekterade signalen. På så sätt behöver inte källan röra sig utan föremålet 
som reflekterar ljudet rör sig. Man kan då med hjälp av dopplereffekten 
avgöra om föremålet rör sig ifrån eller emot källan. Men eftersom man bara 
kan avgöra med vilken hastighet föremålet rör sig i radiellt led mot källan, 
måste man använda sig av tre olika mottagare och på så sätt få fram den 
exakta riktningen och hastigheten. (Mikkelsen, Jorgensen, & Kristensen, 
2007) 

6.2 Interferometer 
En interferometer kan användas för att med hjälp av flera oberoende 
mätpunkter simulera en stor parabol. På detta sätt kan man spara både 
pengar och utrymme. I stället för att använda ett stort antal paraboler riktade 
mot specifika höjder, kan man med en interferometer spela in hela ljudstrålen 
och i efterhand kolla på data från olika höjder. Eftersom mottagaren är formad 
som efter en parabolform i ena ledet och ser ut som ett halvt rör är den redan 
begränsad till att bara ta upp reflektioner som kommer in vinkelrätt ifrån 
ljudstrålen. Genom att utrusta mottagaren med mikrofoner vars avstånd från 
varandra är känt gör att man i efterhand kan fördröja de mikrofoner man vill 
och på så sätt skapa en parabol även i andra ledet. Mikrofoner fördröjs med 
den tiden det hade tagit för ljudet att studsa i den tänkta parabolen och träffa 
fokuspunkten.  

6.3 Vindmätning 
I luften finns det överallt fukt-, tryck- och temperaturskillnader. Dessa 
skillnader går att utnyttja, då ljud reflekteras av skillnaderna. Fukt-, tryck- och 
temperaturskillnader rör sig med vinden, och när ljud träffar föremål i rörelse 
ändras frekvensen. Genom att skicka en ljudsignal som reflekteras på 
skillnaderna och sedan ta emot den reflekterade signalen och jämföra 
frekvensen med den ursprungliga kan man mäta hastigheten hos skillnaderna 
och således också vindens hastighet. (Mikkelsen, Jorgensen, & Kristensen, 
2007) 
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7 Utvecklingsprocessen 
Detta kapitel beskriver de processer som projektgruppen har arbetat med 
under projektets gång. Processerna har hjälpt gruppen att komma framåt i 
projektet och varit viktiga att genomföra för att nå resultatet. 

7.1 Projektplan 
Under projektets inledning upprättades en projektplan. I Projektplanen 
behandlas förebyggande uppgifter som bakgrund, mål, avgränsningar och 
förutsättningar. Den beskriver också hur organisationen är uppbyggd och hur 
dokumentation och kommunikation ska fungera under projektets gång. (se 
bilaga A) 

7.2 Nyhetsgranskning 
Vid projektets start bestämde projektgruppen tillsammans med Lars Bååth att 
den tänkta produkten skulle patenteras. Produkten i sig hade inte så stor 
potential för ett patent men tillvägagångssättet att mäta vind bedömdes på 
förhand som en patenterbar lösning. Pengar söktes och beviljades hos Almi 
företagspartner i Halland. Innan mötet med Almi hade projektgruppen varit i 
kontakt med patentbyrån Valea i Göteborg. Valea uppskattade kostnaden för 
en nyhetsgranskning i den tänkta storleken till 15 000 SEK, en summa som 
Almi godkände och beviljade.  

Innan Valea gjorde sin nyhetsgranskning gjorde projektgruppen en egen 
nyhetsgranskning. Ett antal databaser söktes igenom bl.a. Espacenet och 
Google patents. För projektgruppens nyhetsgranskning se bilaga F. Enligt den 
egna nyhetsgranskningen hittades inga hinder för patent. 

Enligt Valeas rapport är deras utlåtande: Uppfinningen anses vara ej 
patenterbar i sin nuvarande form. Rapporten nämner också att man med 
vissa ändringar i ansökan, som en större fokusering på mottagaren och ett 
snävare patentkrav, kan tänka sig att produkten blir patenterbar. För 
fullständig rapport från Valea se bilaga G. 

7.3 Benchmarking/Studiebesök 
För att projektgruppen skulle skaffa sig en egen uppfattning om vindmätning, 
dagens metoder och vilka problem som finns så bokades ett möte och 
studiebesök in med en energiingenjör på Arise WindPower AB 
(Vindkraftsbolag, Halmstad). Vid studiebesöket förklarades dagens 
mättekniker och den tekniska utrustningen. Projektgruppen ställde frågor som 
man ville ha svar på för att förstå behovet av nya mätmetoder. För utförligare 
beskrivning av studiebesöket se bilaga H. 

7.4 Konkurrensanalys 
En konkurrensanalys gjordes i början av projektet för att kartlägga den 
konkurrensen som finns på den befintliga marknaden. Konkurrensanalysen 
tar upp huvudrubriker som substitut, konkurrens av företag, etableringshinder 
och marknaden idag. Med hjälp av dessa huvudrubriker fick projektguppen en 
bra uppfattning av marknaden idag och kunde på så vis dra olika slutsatser. 
För utförlig beskrivning konkurrensen se bilaga I. 
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7.5 Tillverkning av prototyp 
En funktionsprototyp togs fram efter de krav projektgruppen och Lars Bååth 
hade satt upp. Prototypen har vidareutvecklats allt eftersom projektets gång. 

7.5.1 Sändare 
En parabol med diametern 180 cm köptes in och utrustades med en 
piezosändare som skickar en kontinuerlig ton med frekvensen 3700 Hz. 
Sändaren utvecklades i senare skede och utrustades med ett horn som 
koncentrerar ljudet ner i parabolen. 

7.5.2 Mottagare 

7.5.2.1 Prototyp 1.0 
Den allra första prototypen tillverkades i divinycell och masonit. Prototypen 
skrotades dock innan den togs i bruk. Prototypen uppfyllde inte 
projektgruppens krav på noggrannhet och rörlighet. (se bilaga J.1) 

7.5.2.2 Prototyp 2.0 
En ny prototyp togs fram. Denna gång tillverkades prototypen i cellplast och 
trä. Med hjälp av en CAD ritning över parabolformen och maskiner på 
Cellplast Direkt i Laholm skars två stora cellplastdelar ut. Dessa monterades 
ihop med en träkonstruktion som är hopfällbar och gör prototypen portabel. 
Åtta stycken mikrofoner placerades i fokus för parabolen. (se bilaga J.2) 

7.5.2.3 Prototyp 2.1 
En vidareutveckling på prototyp 2.0 där det monterades 24 mikrofoner istället 
för åtta, en nödvändighet efter test 3 där det visade sig att vi inte uppnådde 
tillräcklig noggrannhet. (se bilaga J.3) 

7.5.2.4 Prototyp 2.2 
En vidareutveckling av sändaren, där det monterades ett horn för att 
koncentrera signalen ner i parabolen. Mottagaren utrustades med objekt som 
förenklade att rikta in mottagaren mot sändaren. (se bilaga J.4) 

7.6 Tester 
För att bevisa produktens funktion och nytta utfördes under projektets gång 
ett antal tester. Vid alla tester användes en konstant ton på 3700 Hz. 

7.6.1 Test 1, 8/12 2009 
Det första testet utfördes på parkeringen vid Högskolan i Halmstad. Ett test 
utan resultat, då inget ljud spelades in. (se bilaga K.1) 

7.6.2 Test 2, 9/12 2009 
Det andra testet utfördes liksom det första på parkeringen vid Högskolan i 
Halmstad. Vid analysen av det inspelade ljudet visade det sig att alldeles för 
mycket ljud gick direkt från sändaren till mottagaren utan att först reflekteras i 
vinden. Det framgick även att prototyp 2.0 var utrustad med för få mikrofoner. 
(se bilaga K.2) 
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7.6.3 Test 3, 10/3 2010 
Det tredje testet utfördes likt de andra vid Högskolan i Halmstad. Nu deltog 
även tre personer från Arise WindPower. Prototypen var nu utrustad med 24 
mikrofoner och ett skydd ställdes upp för att förhindra att ljudet gick direkt från 
sändaren till mottagaren. Testet gav inte önskat resultat, anledningen var att 
sändaren var placerad intill en plåtvägg och att sändaren inte bara skickar ljud 
rakt ner i parabolen utan ljudet reflekterades i väggen och togs sedan emot i 
mottagaren. Det positiva från testet var att om mottagaren riktades fel 
försämrades den mottagna signalen, vilket visar på att mottagaren vid rätt 
inställning ger ett förstärkt ljud. (se bilaga K.3) 

7.6.4 Test 4, 26/3 2010 
Det fjärde testet gjordes i skogsmiljö vid Arise WindPowers vindkraftspark i 
Oxhult. På platsen fanns möjlighet att jämföra eventuell data med 
vindkraftverken som var verksamma under testets gång. Vid testet deltog 
förutom projektgruppen och Lars Bååth även Hans Löfgren (Forskare 
maskinteknik vid HH) och Mats Olofsson (VD Arise Service & Projektering). 
Vid analysen av data visade det sig att inget ljud spelats in på disken. (se 
bilaga K.4) 

7.6.5 Test 5, 30/3 2010 
Det femte testet utfördes likt det fjärde i Oxhults vindkraftspark. Resultatet 
visade på en fungerande funktion, men fortfarande kom för mycket ljud rakt in 
i mottagaren från sändaren. Det bestämdes att ljudet skulle koncentreras ner i 
parabolen vid senare tester. Resultatet visade också att tanken på en pulsad 
signal kunde avskaffas då denna gav en alldeles för svag ljudbild. (se bilaga 
K.5) 

7.6.6 Test 6, 22/4 2010 
Det sjätte testet utfördes även det i Oxhults vindkraftspark. Till skillnad från 
tidigare test placerades sändare och mottagare på ett längre avstånd ifrån 
varandra. I detta test ca 124 meter. Sändaren placerades plant och hade inför 
detta test utrustats med ett horn som skulle koncentrera ljudet ner i parabolen 
och minska det ljud som i tidigare test skickats rakt mellan sändare och 
mottagare. Vi fick ut en fin ljudbild som bevisade funktionen av vår produkt. 
(se bilaga K.6) 
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7.7 Kundanpassning/Konstruktion 
Under genomförandet av projektet har projektgruppen kontinuerligt varit i 
kontakt med Arise WindPower för att få feedback på de idéerna och frågorna 
som har kommit upp. Många av de frågor och idéer har berört konstruktion 
och kundanpassning av WEAS. Kontinuerlig dialog har förts berörande 
användarvänlighet, vindmätningskrav och pris mm. Projektgruppen 
konsulterade energiingenjören Fredrik Osbeck på Arise WindPower för att ta 
reda på hur många mäthöjder de var intresserade av vid en vindmätning. Det 
visade sig att vårt mätintervall på 20 cm från 0 till 150 meter inte var 
nödvändigt, då de själva endast mäter på tre höjder. Han ansåg att vi med 5 
mäthöjder kunde skapa en produkt som uppfyllde marknadens behov.  

Med hjälp av dessa krav har projektgruppen kunnat ta fram de lösningsförslag 
som uppfyller de krav som ställs. För att se lösningsförslag som tagits fram 
samt de utvärderingar som gjort runt dessa se bilagor: L. Skisser, M. Parvis 
jämförelse, N. Utvärderingsmatris och O. SWOT. 

7.8 Komponentval  
Efter alla tester som genomförts upprättades en BOM (Bill Of Material), dvs. 
en lista över vilka komponenter som ska ingå i produkten. Den BOM som har 
tagits fram belyser de viktigaste komponenterna som ingår i produkten, listan 
behöver kompletteras med små detaljer som motstånd, kontakter, kablar mm. 
(se bilaga D)  

Den COGS som togs fram för interferometern ansågs vara för dyr för att vara 
kommersiell. Projektgruppen konstaterade att de stora kostnaderna fanns på 
mottagaren. Det kollades på olika alternativ för att minska dessa kostnader.  

Projektgruppen tog fram en kundanpassad COGS som reducerade 
kostnaderna med ca 40 000kr vilket gjorde att Wind Energy Analyzing System 
blev en kommersiell produkt. 
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8 Framtid 
Projektet kommer att tas över av professor Lars Bååth, Högskolan i Halmstad. 
Produkten och metoden kommer att ingå i hans fortsatta forskning om 
vindkraft och metoden kommer att vidareutvecklas för marknaden. Det finns 
intresserade bolag i dagsläget, men ingen förhandling är inledd. Vår 
förhoppning är att produkten kommer att nå marknaden. 

Om det visar sig att produkten inte intresserar vindkraftsbolagen finns det 
säkert flera andra marknader för en produkt som kan mäta vinden 
kontinuerligt och över flera höjder samtidigt. Ett exempel är flygplatser där det 
vid inflygning är väldigt viktigt att kontrolltornet har koll på vindförhållandet och 
ger piloten riktiga uppgifter. Här skulle Wind Energy Analyzing System 
verkligen få utnyttja sin kapacitet.  

9 Diskussion 
Projektet Wind Energy Analyzing System har på många nivåer bidragit till en 
högre kunskap i att driva större projekt under en längre tid. Projektgruppen 
har fått användning av de kunskaper som har erhållits under 
utvecklingsingenjörsutbildningen de senaste tre åren.  

Att arbetat med Wind Energy Analyzing System har gjort att projektguppen 
har fått upp ögonen för de problem som finns ute på energimarknaden och 
samtidig fått förståelse för hur mycket arbete som krävs innan man når 
marknaden. Projektgruppen tror och hoppas att produkten Wind Energy 
Analyzing System är ett steg i rätt riktning mott just detta. 

Då det finns mycket kapital inom energibranschen så ser projektgruppen stora 
möjligheter till ett uppköp av projektet där köparen kan ta projektet till nästa 
nivå gällande implementering på marknaden och marknadsföring av projektet 
samt vidareutveckling av produkten.  
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1. Bakgrund och syfte 
Projektgruppen fick kontakt med professorn Lars Bååth på Högskolan i 
Halmstad genom Hans-Erik Eldermark på Högskolan i Halmstad. Gruppen 
bestämde ett möte med Lars Bååth ett samarbete angående examensprojekt 
diskuterades. Efter detta hade gruppen ett inledningsmöte med Lars Bååth 
(Professor, Högskolan i Halmstad) och Jonas Rundquist (Handledare, 
Högskolan i Halmstad) där riktlinjer och syfte för projektet diskuterades 
samtidigt som Lars Bååth och Jonas Rundquist uttryckte vad de tyckte att 
examensprojektet skulle inrikta sig på. Syfte med detta projekt blir att få Lars 
Bååths idé till en kommersiell produkt som är redo att sättas ut på 
marknaden samt skapa en företagsgrund runt denna produkt.  

2. Mål 
2.1. Projektmål 

Vid projektetsslut skall en projektrapport vara upprättad samt att en 
redovisning skall hållas av projektet. Det skall även finnas en prototyp att visa 
upp under redovisningen. 

2.2. Effektmål 

Det långsiktiga målet med examensarbetett är att få ut en produkten på den 
befintliga marknaden. 

3. Avgränsningar 
Vi ska inte ta fram en ny teknik utan utveckla och förverkliga Lars Bååths 
teknik för turbulens- och vindmätning. 

4. Förutsättningar - sammanfattning 
Projektet start kommer att äga rum den 2 sep och avslutas den 29 maj 2010. 
Projektguppen består av två stycken projektmedlemmar som kommer att 
arbeta med detta examensprojekt under hösten 2009 och våren 2010. Till 
hjälp har gruppen en handledare på Högskolan i Halmstad samt 
samarbetspartnern Lars Bååth professor på Högskolan i Halmstad. Med 
deras hjälp ska gruppen genemföra ett examensarbete som möjligen kan 
resultera i en kommersiell produkt. 
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5. Prioritetstriangeln 

I prioritetstriangeln ser man hur gruppen har prioriterar de olika parametrarna 
kalendertid, resurser och resultat. 
  
 

6. Översiktlig aktivitetsplan 
Projektgruppen har även sammanställt en överskådlig aktivitetsplan för att 
visa det viktigaste milstolparna under projektets gång. Gruppen kommer att 
hoppa mellan vissa av dessa processer enligt den dynamiska 
projektveksamhetsmetoden. 
 
 

 
 
 

Kalendertid 

Resurser 
pengar, antal, 

arbetstid 

Resultat 
funktion, kvalitet 
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7. Projektorganisation 
7.1. Projektledare 

Eric Gustafsson 

7.2. Samarbetspartner  

Lars Bååth 

7.3. Handledare 

Jonas Rundquist 

7.4. Projektgrupp 

Eric Gustafsson 
Kalle Svensson 

7.5. Referensgrupp 

Arise Windpower 
Grupp 4 i U3 

8. Kommunikation 
8.1. Kontaktpersoner 

Lars Bååth Lars.Baath@hh.se 
 070-5657305 
Kalle Svensson u309g6@student.hh.se 
 073-0209547 
Eric Gustafsson u309g6@student.hh.se 
 070-3064979 
Jonas Rundquist Jonas.Rundquist@hh.se 
 070-6726090 

8.2. Mötesrutiner 

Projektgruppen har möte med Lars Bååth och handledaren Jonas Rundquist 
varje måndag kl.11.00 och 13.00. 



 
Projektplan 

  
  

WIND ENERGY ANALYZING SYSTEM  Datum Version 
 2009-10-10 1.0 
 

 6 (9) 

8.3. Projektdokumentation 

Projektdokumentationen finns samlad på den elektroniska 
projektarbetsplatsen. 

8.4. Kommunikationsplan 

Under hela projektets gång kommer det veckovis att avrapporteras om 
projektets status till projektgruppens handledare Jonas Rundquist samt 
projektgruppens samarbetspartner Lars Bååth, under det mötesrutiner som 
innan bestämts. Vid dessa möten kommer även eventuella problem som 
uppstått gällande projektet diskuteras samtidigt som en handlingsplan läggs 
fram för att lösa problemen. Under dessa möten kommer idéer och 
förbättringsförslag att diskuteras, allt för att handledaren ska få så bra inblick 
som möjligt för att kunna komma med tips och förslag. Det kommer även 
läggas fram förslag vad som kan tänkas göras under kommande vecka. 

9. Leverans och överlämning vid projektslut 
9.1. Leverans till samarbetspartner 

Studenterna kommer att tillhandahålla en fullständig rapport det kommer 
även att hållas en redovisning av projektet och dess innehåll. 

10. Tidsplan 
I tidsplanen, presenteras de olika aktiviteterna som ska genomföras under 
hösten 2009 och våren 2010. 
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11. Resursplanering 
11.1. Projektbudget 

Ingen fast projektbudget är satt då projektgruppen har svårt att uppskatta de 
löpande kostnaderna under projektets gång. 

11.2. Personella resurser 

Projektgruppen består av utvecklingsingenjörs studenterna Kalle Svensson, 
och Eric Gustafsson. Gruppen har tagit beslut om att Eric Gustafsson är 
officiell projektledare. Men gruppen skall gemensamt fatta alla beslut och 
ingens röst skall väga tyngre än någons annans. Gruppens medlemmar har 
tilldelats olika ansvars område så som budget, kvitto och loggbok osv. Till sin 
hjälp har även gruppen sina referensgrupper som består av olika studenter 
som arbetar med liknade projekt inom klassen samt företaget Arise 
Windpower. Projektgruppen har även Jonas Rundquist (Handledare, 
Högskolan i Halmstad) och Lars Bååth (Professor och Samarbetspartner, 
Högskolan i Halmstad) till sitt förfogande. Detta nätverk bildar tillsammans en 
grupp vars syfte är att få projektet till utsatta mål. 
 

11.3. Övriga resurser 

Till sitt förfogande har gruppen projektrum, datorer, skrivare samt annan 
nödvändig teknisk utrustning. Det finns även en schemalagd tid med 
handledare för eventuella frågor varje måndag 13.00. Skulle projektgruppen 
behöva andra resurser an de ovan så är det upp till studenterna i 
överenskommelse med Lars Bååth att tillämpa dessa. 
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12. Riskanalys 
12.1. Sammanfattning 

I riskanalysen har faktorer som projektgruppen betraktat vara viktiga tagits 
upp och bedömts med hur stor sannolikhet att det hände som sedan har 
multiplicerats med hur stor konsekvens detta skulle med föra. På så sätt har 
projektgruppen fårr fram ett riskvärde för alla de faktorer som gruppen anser 
vara kritiska (Se riskanalys nedan). Som ses i riskanalysen nedan så är den 
riskfaktorn högs riskvärde tidsbrist. Därför kommer projektgruppen att vara 
väldigt noga med planering i detta projekt.  
 
 
 

Risk Sannolikhet 
1-5 

Konsekvens 
1-5 

Riskvärde 
=  

S*K 
Riskåtgärd 

Tidsbrist 4 4  Planera 

Resursbrist 2 3 6 Planera inköp 

Engagemang 2 3 6 Fullständig 
Examen 

Kommunikation 1 5 5 Mötesrutiner 

Omogen teknik 
med 

barnsjukdomar 
3 3 9 Planera in tester 

och utvärderingar 

Kunskapsbrist 2 3 6 
Fördjupa sig i 

områdets 
litteratur. 

 
S = Sannolikhet K = Konsekvens 
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13. Möjlighetsanalys 
I examensprojektet som genomförs med Lars Bååth så ser vi inte att det 
finns några direkta gränser för vad som är möjligt. Projektgruppen är väldigt 
nytänkande och är inte främmande för förändringar. 
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Sekretess 



Bilaga C.2 – Mottagare 
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Bilaga C.3 – Strömkälla och Analys center 

 

 

Sekretess 



Bilaga D – Cost Of Goods Sold 

 

 

Sekretess 



Bilaga E – Affärsplan 

 

 

Sekretess 



Bilaga F – Nyhetsgranskning 

 

 

Sekretess 



Bilaga G – Nyhetsgranskning Valea 

 

 

Sekretess 



Bilaga H. Studiebesök 
Studiebesök 

Datum:  2009-11-16 

Plats:  Vindmätningsplats utanför Halmstad    

Deltagare:  Kalle Svensson, Eric Gustafsson och Fredrik Osbeck (Arise Wind Power) 

Bakgrund: 

För att bättre förstå problemen med dagens vindmätningsteknik bokades ett möte in med 
Fredrik Osbeck på Arise Wind Power. Projektgruppen hade tidigare skickat frågor till Fredrik 
som han kunde förbereda sig på. 

Genomförande: 

Tillsammans med Fredrik Osbeck åkte projektgruppen ut till en vindmätningsplats utanför 
Halmstad. Fredrik förklarade grundligt hur dagens mätmaster och SODAR utrustning 
fungerar, hur noggranna de är, hur data sparas, hur masterna monteras mm. Problemen och 
tänkbara lösningar diskuterades.  

Frågor: 

• På vilka olika sätt mäter ni vind innan ni sätter upp ett vindkraftverk? 
• Vem står för vindmätningen? Är det ni som står för den själva eller är det en tjänst 

som läggs ut på andra entreprenörer. 
• Vilka är det parametra som tas hänsyns till vid vindmätning innan man sätter upp ett 

vindkraftverk. 
• Under hur lång tid mäter man vinden för att få ett tilläkligt pålitliga värden för att 

besluta om man ska sätta upp ett vindkraftverk eller ej? 
• Vilka är kostnaderna och hur stora är det för vindmätning. 
• Är det någon kostnads skillnad att mäta i skogsmiljö eller i öppet landskap. 
• Finns det några direkta fördelar/nackdelar med att placera vindkraftverk i skogsmiljö 

eller i öppet landskap. 

Resultat: 

Arise mäter vind med hjälp av mätmaster och kompletterar dessa mätningar med SODAR. 
Arise står själva för mätningen och tar hjälp av entreprenörer för monteringen. Den 
genomsnittliga vindhastigheten och riktningen är såklart viktiga parametrar för ett 
vindkraftverk. Vinden mäts under ett år för att få med årstidsvariationerna. Fördelarna med 
ett vindkraftverk i skogsmiljö är att det ofta blåser mer över skog och att ingen störs av 
uppförandet.  

Slutsats: 

Det var tydligt att det som behövdes var billigare utrustning som tog fram mer exakt data 
samt var enkel att montera och flytta runt. 



Bilaga I. Konkurrensanalys 
Affärside: 
Grundidén är att mäta vind för att ta reda på förutsättningarna för att bygga vindkraftverk i 
skogsmiljö. Idén är att på ett nytt sätt använda en befintlig vetenskapligt bevisad teknik. All 
vindmätning kommer att ske från marknivå med kontinuerlig mätning för exakta värden på 
medelvind samt turbulens på alla tänkbara höjder för vindkraftverk. Den kända tekniken utgår 
ifrån SODAR, det vill säga mätning med ljudvågar. Där ljudet skickas rakt upp i luften och 
reflekteras på tryck-, fukt- och temperaturskillnader i atmosfären, med denna reflektion kan 
vindfakta tas fram för de olika höjderna. Ett välarbetat koncept kommer att byggas runt 
denna produkt. Konceptet kommer innefatta allt från planering, utförande, analys och 
slutrapport. 

Substitut: 
Som det ser ut på marknaden idag finns det två kraftigt konkurrerande substitut produkter till 
vindmätning med sodar, det är lidar och mastmätning. 

• Lidarsystem bygger på laserteknik som mäter både turbulens och vindhastighet från 
markytan upp till ca 200m. Lidar brukar oftast användas för korttidsverifiering. 

• Vindmätningsmaster används för den slutliga vindmätningen. Höjden och antalet 
master varierar beroende på hur många verk som skall byggas och var. Generellt är 
dock masthöjden mellan 70-150m. 

Konkurrens: 
Konkurrensen kommer från två olika håll, dels de företag som mäter vind och dels de företag 
som säljer vindmätningsutrustning.  
Det finns ett stort antal aktörer när det gäller vindmätning, men för att ge en överblick delas 
dessa in i tre mindre grupper. 

! De bolag som sköter allt själva, projektering, montering, drift och försäljning av el.  
! De bolag som projekterar, monterar och sköter drift.  
! De bolag som endast sköter projektering som konsultföretag. 

För att se vilka dessa företag är och vilken grupp de tillhör se bild nedan: 

 



Uppförandet av ett vindkraftverk börjar hos markägaren, antingen privatpersoner, företag 
eller kommuner. Det finns två scenarier, antingen blir markägaren kontaktad av bolag som 
vill arrendera marken för att bygga vindkraftverk eller kontaktar markägaren bolagen för att 
de vill ha extra inkomst.  

Nu finns det tre alternativ, antingen gör en konsultfirma en oberoende mätning och analys av 
platsen för att se om det finns möjlighet att bygga vindkraftverk innan man tar kontakt med 
elbolag eller vindkraftsbolag. Konsultfirmorna är oftast små och tar i sin tur hjälp av 
monteringsspecialister för att montera master och äger ofta inte egen utrustning. När 
mätningen är gjord lämnas en rapport till markägaren om hur lönsamt deras plats är för 
vindkraft, denna rapport kan senare användas vid kontakt med elbolag eller vindkraftsbolag. 

Eller upprättas kontakt med ett specialiserat bolag inom vindkraft. De bolag vi kallar 
vindkraftsbolag är medelstora ofta lokala företag som enbart sysslar med vindkraft. Beroende 
på bolagets storlek, kompetens och utrustning varierar tillvägagångssättet mycket. Efter att 
kontakten upprättats gör vindkraftsbolaget en mätning. De flesta vindkraftsbolag har egen 
utrustning, en del bolag tar hjälp av monteringsföretag för att bygga masten medan andra gör 
det själva. Mätutrustningen köper de direkt av tillverkarna eller grossister. När mätning och 
analys är färdigställd byggs ett vindkraftverk, även här har en del bolag kompetens, 
utrustning och möjlighet att själva bygga vindkraftverket medan andra bolag kontaktar 
speciella byggnadsbolag med den kunskapen. En del köper färdiga verk medan andra har 
egna konstruktioner eller vidareutvecklingar av färdiga verk. När verket är färdigställt ska 
elen säljas. En del av vindkraftsbolagen agerar även elbolag och säljer el till företag och 
övriga intressenter via mäklare, medan de flesta vindkraftsbolag säljer sin el till stora elbolag 
direkt ut på elnätet.  

Det tredje alternativet är att gå via ett större elbolag. Då handlar det ofta om stor markyta 
med plats för stora vindkraftsparker. De stora elbolagen sköter allt själva. De har kunskap, 
kompetens och resurser att själva mäta, montera, analysera, bygga vindkraftverk samt sälja 
elen. Mätinstrument köper de in av tillverkarna.  

De stora elbolagen bör inte ses som stora konkurrenter utan mer som samarbetspartners då 
deras intresse egentligen ligger i att tjäna pengar på den el som produceras och inte i själva 
byggandet av vindkraftverket. 

Marknad: 
Som det ser ut i nuläget så är det flera olika energibolag som köper olika sorters 
vindmätningstjänster för att säkerställa lönsamheten för nyetablering av vindkraftverk. En ny 
men ännu liten marknad har även börjat öppna sig, en marknad där privatpersoner beställer 
vindmätning till deras mark för att säkerställa att deras mark lämpar sig för vindkraft och på 
så vis göra sin mark mer attraktiv för energibolagen. Marknaden är väldigt stor och växande 
då grön energi är i ropet.  

 



Etableringshinder: 
För att lyckas på vindmätningsmarknaden kommer det krävas partnerskap mellan 
verksamheter. Samtidigt måste produkterna vara konkurrenskraftiga i sig själva för att få en 
stor del av marknaden, annars uppnår man inte någon större volym på marknaden. 
En nyetablering kräver ett stort kapitalbehov som täcker teknologi, distribution, service, men 
även större marknadsföringsinvesteringar för att kunna anpassa sig till dagens marknad. Det 
är svårt att säga hur stort behovet är, eftersom det beror på storleken på företaget. 
 

Slutsatser: 
 

! Det finns ingen dominant aktör på marknaden som enbart har specialiserat sig på 
vindmätning. Utan marknaden består av många små aktörer som håller sig inom sitt 
geografiska område. 
 

! Som det ser ut på dagens marknad så finns det inga större problem att etablera en 
verksamhet. Då marknaden både är stor och explosivt växande. Det finns mängder 
av små bolag som verkar klara sig bra. 
 

! Utvecklingen inom vindmätningsområde har stått stilla de senaste år, då man har kört 
på gammal beprövad teknik. 
 

! Det är inte priset som kommer att ställa till problem för etablering utan det handlar om 
kvalitén på produkterna. Priset för mätning är väldigt litet i förhållande till uppförande 
av verk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista över företag som kontaktats: 

 

Elbolag med vindkraft: 

E.ON 

Vattenfall 

 

Vindkraftsbolag: 

Eolus vind 

Telge energi 

Arise Windpower 

Triventus 

O2 

Gothia Vind 

A.B Vindkraft 

Hannevind 

Grontmij 

Rabbalshede Kraft AB 

Own power 

wpd Scandinavia AB 

HS kraft 

WindSystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätinstrumentstillverkare: 

Cue Dee 

Vaisala 

Wilmers 

Insitu 

DAVIS 

Campbell 

Windspeed 

 

Monteringsbolag: 

Mika el 

Mast- & Tornunderhåll 

Svensk mastmontage 

Telecom 

Relacom 

Solar Wheel



Bilaga J. Prototyper 

J.1 Prototyp 1. 0 

 

 



J.2 Prototyp 2.0 



J.3 Prototyp 2.1 



J.4 Prototyp 2.2 

       



34˚ 

Sändare 

Ljud 

Bilaga K. Tester 

K.1 Test 1 
Datum:  2009-12-08 
Plats:   Högskolan i Halmstads parkering 
Deltagare:  Kalle Svensson, Eric Gustafsson och Lars Bååth 

 

Genomförande: 
Under första testet gjordes två stycken mätningar på 30 sekunder vardera. Mottagare 
och sändare befann sig på ett godtyckligt avstånd från varandra. Sändaren sände ut 
en kontinuerlig signal med en bestämd frekvens (3700 Hz) i en vertikal riktning (se 
bild). Mottagaren var riktad mot sändaren med en lutning (ca 34˚) från det 
horisontella planet (se bild). Signalen spelades in med hjälp av mikrofoner på 
mottagaren. Signalen brändes ner på en disk för att i ett senare skeda kunna 
analyseras i en dator.  
Förklarande bild: 
 

 

 

 
 

 

 
Resultat: 
När ljudet på disken skulle analyseras upptäcktes misstaget att inget ljud hade 
spelats in på disken. Det visade sig att ljudinspelaren inte hade ställts in rätt och 
inget ljud spelades in. 
Slutsats: 
Var noga med att kontrollera att all utrustning fungerar som den ska innan testet 
utförs. 

Mottagare 



34˚ 

Sändare 

Ljud 

K.2 Test 2 
Datum: 2009-12-09 

Plats: Högskolan i Halmstads parkering 

Deltagare: Kalle Svensson, Eric Gustafsson och Lars Bååth 

Prototyp: se bild i Test 1 

Genomförande: 
Under andra testet gjordes två stycken mätningar på 30 sekunder vardera. Mottagare 
och sändare befann sig på ett godtyckligt avstånd från varandra. Sändaren sände ut 
en kontinuerlig signal med en bestämd frekvens (3700 Hz) i en vertikal riktning (se 
bild). Mottagaren var riktad mot sändaren med en lutning (ca 34˚) från det 
horisontella planet (se bild). Innan inspelningen startade kontrollerades all utrustning 
så att den var rätt inställd samt att den fungerade som det skulle. Signalen spelades 
sedan in med hjälp av mikrofoner på mottagaren. Signalen brändes ner på en disk 
för att i ett senare skeda kunna analyseras i en dator.  

Förklarande bild: 

 

 

 

 

 
 

 

 
Resultat: 

Under analysen slogs det fast att mottagaren fungerade som den skulle. Däremot 
upptäcktes det att mycket av ljudet kom direkt från sändaren (röd pil), alltså har inte 
största delen av signalen varit uppe och reflekterats i luften. Vi upptäckte även att 
den noggrannheten som önskas i intervallet mellan mätpunkter per meter i det 
vertikala ledet inte gick att uppfylla med åtta stycken mikrofoner. 

Slutsats: 

Det behövs något ljud absorberande mellan sändare och mottagare för att förhindra 
att ljudet går direkt från sändare till mottagare.  Det kommer även att behövas flera 
mikrofoner på mottagaren för att får en bättre noggrannhet i mätningarna.   

Oönskade ljudsignaler 

Mottagare 

Vind 



K.3 Test 3 
Datum: 100308 

Plats:  Parkeringen vid T-huset 

Deltagare: Eric, Kalle, Lars Bååth, Fredrik Osbeck (energiingenjör Arise 
WindPower) och två personer till från Arise Windpower. 

 

Genomförande:  

Tre olika mätningar gjordes. Alla mätningar gjordes i tre minuter. I mätning ett 
testades den nya prototypen med 24 mikrofoner. Mätningen gjordes även med ett 
skydd för sändaren, så att ljudet inte skulle gå rakt in i mottagaren från sändaren 
utan först reflekteras i atmosfären. Mottagaren placerades på 57 meters avstånd från 
sändaren. Ett godtyckligt tal som valdes pga. att det avståndet lämpade sig på 
platsen. Sändare och mottagare ställdes in med hjälp av vattenpass. Mätning två 
gjordes likadan som mätning ett för att verifiera de värdena. I mätning tre riktades 
mottagaren medvetet fel, för att se om riktningen på mottagaren gör stor skillnad i 
resultatet. Felriktningen var ca en decimeter vid mottagaren, vilket gjorde att den 
riktades mot en punkt två till tre meter vid sidan av sändaren.  

Resultat  

Resultatet blev inte som önskat. Troligtvis reflekterar den höga plåtväggen intill 
sändaren en massa ljud, det beror på att sändaren har en ganska bred spridning och 
inte bara skickar ljud rakt ner i parabolen. Det som däremot gav ett tydligt svar var 
test tre, det gör stor skillnad om mottagaren riktas fel. 

Slutsats  

Det som bevisades i testet var att mottagarens riktning är viktig. Det som också 
bevisades i och med detta var att prototypen visade sig förstärka signalen precis som 
en parabol förutsätts göra. 

 



K.4 Test 4 
Datum:  2009-03-26 

Plats:   Oxhults vindkraftspark 

Deltagare: Kalle Svensson, Eric Gustafsson, Lars Bååth, Hans Löfgren (Forskare 
maskinteknik vid HH) och Mats Olofsson (VD Arise Service & 
Projektering) 

 

Genomförande: 
Det fjärde testet utfördes i Oxhults vindkraftspark. Platsen valdes för att testet skulle 
göras i sin rätta miljö. I Oxhult fanns tillgång till den ström som krävdes för testet 
samt att det fanns en referens punkt, eftersom vindkraftverken kontinuerligt mäter 
vindhastigheten i området.  

Precis som i föregående tester placerades sändare och mottagare på ett godtyckligt 
avstånd ifrån varandra. Sändare placerades plant och skickade ljud i en vertikal 
pelare uppåt. Mottagaren riktades in mot sändaren. 

Fyra test om tre minuter gjordes i Oxhult. Först gjordes ett ”tyst” test, dvs. ingen 
signal skickades från sändaren, detta för att spela in de ljud som omgivningen med 
bland annat vindkraftverk och fåglar skapade. 

I det andra testet skickades en kontinuerlig signal och reflektionerna spelades in. 

I det tredje testet skickade sändaren ut pulser på 0,1 sekund med ett mellanrum på 1 
sekund. Detta gjordes med hjälp av ett programmerbart relä. 

I det fjärde testet skickade sändaren ut pulser på 0,1 sekund med ett mellanrum på 3 
sekunder. 

Resultat: 
När ljudet på disken skulle analyseras upptäcktes misstaget att inget ljud hade 
spelats in på disken. Det visade sig att ljudinspelaren inte hade ställts in rätt och 
inget ljud spelades in. 

Slutsats: 
Att lära sig av misstag kan vara svårt. Men slutsatsen är återigen var noga med att 
kontrollera att all utrustning fungerar som den ska innan testet utförs. 



K.5 Test 5 
Datum:  2009-03-30 

Plats:   Oxhults vindkraftspark 

Deltagare:  Kalle Svensson, Eric Gustafsson och Lars Bååth. 

 

Genomförande: 
Det femte testet utfördes i Oxhults vindkraftspark. På grund utav vårt slarv vid 
föregående test gjordes testet en gång till.  

Precis som i föregående tester placerades sändare och mottagare på ett godtyckligt 
avstånd ifrån varandra. Sändare placerades plant och skickade ljud i en vertikal 
pelare uppåt. Mottagaren riktades in mot sändaren. 

Fyra test om 10 minuter gjordes i Oxhult. Först gjordes ett ”tyst” test, dvs. ingen 
signal skickades från sändaren, detta för att spela in de ljud som omgivningen med 
bland annat vindkraftverk och fåglar skapade. 

I det andra testet skickade sändaren ut pulser på 0,1 sekund med ett mellanrum på 2 
sekunder. Detta gjordes med hjälp av ett programmerbart relä. 

I det tredje testet skickades en kontinuerlig signal och reflektionerna spelades in. 

Resultat: 
Ljudet spelades in på rätt sätt. Funktionaliteten ser bra ut. 

Slutsats: 
Den utskickade tonen måste koncentreras, detta göra med ett horn på sändaren. 
Pulserna är för svaga för att synas i datorn, så det som gäller är en konstant ton. 
Sändaren och mottagaren måste separeras mer. Nästa test utförs med ca 200m 
mellanrum. 



K.6 Test 6 
Datum:  2009-04-22 

Plats:  Oxhults vindkraftspark 

Deltagare: Kalle Svensson, Eric Gustafsson och Lars Bååth. 

 

Genomförande: 
Det sjätte testet utfördes även det i Oxhults vindkraftspark. Till skillnad från tidigare 
test placerades sändare och mottagare på ett längre avstånd ifrån varandra. I detta 
test ca 124 meter. Sändaren placerades plant och hade inför detta test utrustats med 
ett horn som skulle koncentrera ljudet ner i parabolen och minska det ljud som i 
tidigare test skickats rakt mellan sändare och mottagare. Mottagaren utrustades 
också med ljuddämpande mattor framför för att minska ljudreflektioner från marken. 
Mottagaren riktades in mot sändaren. 

Ett test på 30 minuter gjordes.  

Resultat: 
Ljudet spelades in på rätt sätt. Funktionaliteten ser bra ut. 

Slutsats: 
Vi fick ut en fin ljudbild som bevisade funktionen av vår produkt. (se bild ovan) 



Bilaga L - Skisser 
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Bilaga M. Parvis jämförelse
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Kepner-Troege m
atris för projekt W

ind Energy Analyzing System
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A: Lösningsförslag 
 

Förslag 1 
Förslag 2 

Förslag 3 
B: Kriterie 

(benäm
ning) 

C
: Vikt 

D
: Bedöm

n. 
E: Sum

m
a 

(C
xD

) 
D

: Bedöm
n. 

E: Sum
m

a 
(C

xD
) 

D
: Bedöm

n. 
E: Sum

m
a 

(C
xD

) 
M

iljövänlig 
1 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

Lätt att använda 
2 

4 
8 

2 
2 

3 
6 

Få delar 
2 

3 
6 

4 
8 

2 
4 

R
obust 

4 
2 

8 
4 

16 
3 

12 
D

riftsäker 
5 

3 
15 

4 
20 

3 
15 

Vädertålig 
4 

3 
12 

4 
16 

4 
16 

F: Sum
m

a ∑
E 

51 
 

55 
 

Bilaga N. Utvärderingsmatris



Bilaga O. SWOT 
SWOT - Wind Energy Analyzing System 

Utförd av deltagare: Kalle Svensson och Eric Gustafsson 

Datum: 2010-05-10 

Styrkor 
 

• Bättre data 
• Inget bygglov krävs 
• Låg kostnad för flytt till nya testplatser 
• Låg kostnad för drift 
• Standardkomponenter 

 
 
 

Svagheter 
 

• Ny teknik med många barnsjukdomar 
• Svårt att ta patent på 
• Tveksamhet hos kunder 

 
 
 
 

 
Möjligheter 
 

• En marknad i behov av utveckling 
• Bygga ihop funktioner till en produkt 
• Kundanpassning 

 
 
 
 
 

Hot 
 

• Kan kopieras 
• Konkurerande lösningar 
• Banker kräver testmast 

 
 
 

 

 


