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till stor hjälp under projektets gång med mycket till hjälp med hans värdefulla kunskap kring
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Halmstad Högskola som har varit involverade i detta examensarbete är Kenneth Nilsson som
varit examinator som vi kunde diskutera frågor kring rapporten med.

_________________________
Imad Sarris

__________________________
Muadh Hudji

Sammanfattning
Investeringarna i förnyelsebara energikällor har varit stora i Sverige under de senaste åren i
takt med att frågor om miljö och hållbar utveckling fått en allt större fokus i samhället. En
energikälla som det görs stora investeringar i är vindkraft och det kommer sannolikt att öka
ännu mer i takt med stigande energipriser. Parallellt ökar viljan att kunna producera egen el,
antingen genom solceller eller med små vindkraftverk. Småskalig vindkraft kommer troligen
att öka kraftigt på marknaden då regler för småskalig elenergiproduktion troligen kommer
att förändras. Bland annat har det föreslagits att nettoavräkning införs för elförbrukning och
elproduktion. I detta arbete undersöks en vindkraftgenerator. Generatorn är avsedd för ett
småskaligt kraftverk.
Projektet grundar sig i projektbeställarens Hans-Erik Eldemarks önskan är att genomföra
försök med denna generator på ett mindre vindkraftverk. Generatorn är vid leverans dåligt
dokumenterad, därför har experimentellts undersökts hur denna generator beter sig vid
olika varvtal och laster vidare har framtagits ett förslag på en enkel elektrisk koppling för
laststyrning av generatorns och vindkraftverket. Med den föreslagna laststyrningen kan
vindkraftverkets last anpassas till den tillgängliga effekten i vinden.
De utförda mätningarna visar att den permanentmagnetiserade generatorn fungerar på
avsett sätt. Generatorns uppvisar hög verkningsgrad vid den del effekter som uppmätts. För
en fullskalig provning med märkeffekt, krävs omfattande laboratorieresurser vilket tyvärr
inte finns tillgängliga vid högskolan. För att genomföra mätningarna krävdes att mekaniska
modifieringar och fästen utfördes för att anpassa den flänsmonterade generatorn till
högskolans laboratorieutrustning.

Abstract
Investments in renewable energy have been great in Sweden in recent years as the issues of
environment and sustainable development have received a growing focus in the community.
An energy source that major investments are being put in is the wind and it is likely to
increase even more in line with rising energy prices. In parallel, the will to be able to
produce your own electricity either through photovoltaic or small wind turbines has
increased. Small scale wind power is likely to increase significantly in the market when the
rules for small-scale electricity production are likely to change. Among other things, there is
suggestion to impose a net settlement on electricity consumption and electricity generation.
This work examines a wind generator. The generator is designed for small-scale power
plants.

The project is based in the project originator Hans-Erik Eldemark’s desire is to carry out
experiments with this generator on a small wind turbine. The generator is delivered poorly
documented, and so the experimental investigation had to be conducted to show how this
generator behaves at different speeds and loads, further there has been a suggestion of a
simple electrical connection for load control of the generator and turbine. With the proposed
load control, the wind turbines load is adapted to the power available in the wind.

Performed measurements show that the permanent magnet generator is functioning
properly. The generator has high efficiency at the partial power measured. For a full-scale
test with rated power, there is a requirement for extensive laboratory resources, which
unfortunately are not available at the university. In order to perform the measurements
there is a need for mechanical modifications and attachments were implemented to adjust
the flange-mounted generator to the university laboratory equipment.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Vindkraftverk är ett utmärkt alternativ, som använder sig av vind för att försörja oss med el.
Solen är också en viktig faktor som bidrar till att elproduktionen kan ske, eftersom den
skapar skillnader i temperatur och lufttryck på olika platser som leder till att vind skapas
[1]. Vindkraftverk har allt mer blivit rätt så vanliga miljö elproducenter och är bland de
miljövänligaste energikällor eftersom det är förnyelsebar energi, som inte efterlämnar några
föroreningar.
Med stigande elpriser gynnas de förnybara energikällorna mer och mer. För villaägare utgör
uppvärmningen den största delen av energi användningen. Vindkraftverk för enskilt bruk av
energi till värme skulle kunna reducera uppvärmningskostnaden avsevärt.
Vindkraftverken för villaägare börjar bli tillförlitliga och så tysta att de nu kan vara ett
realistiskt alternativ för lokal produktion av energi. Utförs de så att verkets vingdiameter
inte får överskrida 3 meter i diameter så behövs de inte bygglov vilket ger ett ytterligare
motiv att installera dessa som ett energitillskott för det enskilda hushållet.
Många av dagens små vindkraftverk är dyra eftersom generatorerna är anpassade till olika
konstruktioner av vindkraftverk vid märkvarvtal och märkeffekt. Generatorerna i dessa
mindre verk finns av många olika utförande. Lämpligaste utförande är en permanent
magnetiserad trefas generator med variabelt varvtal.
En konstruktion som kombineras med en lösning och som baseras på tekniken att lägga på
en så stor last på generatorn att energiuttaget överskrider den energi som finns tillgänglig i
vinden önskades av uppdragsgivaren till detta examensarbete. Med en styrning kan även
verkets verkningsgrad maximeras genom att effekt alltid anpassas till maximal tillgänglig
effekt i vinden. Inledningsvis konstaterades även att den förslagna lasten (elpatron) till
verket är för stor.
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1.2 Syfte
Detta examensarbete är utformat för att ta fram en dokumentation på en permanentmagnetiserad synkrongenerator och en laststyrning för optimal energianpassning.
Generatorn är dåligt dokumenterad därför måste projektet inledas med en uppmätning och
dokumentation av de elektriska parametrarna som gäller för generatorn samt att hitta en
lösning för att kunna driva större laster.
· Uppmätning av generator, inkoppling av generator till nyttig last.
· Utveckla en laststyrning för optimal energianpassning.

1.3 Mål
Projektet skall resultera med en full dokumentation på permanent magnetiserad trefas
generator. I mån av tid skall projektet även resultera i följande möjligheter, att:
Försöka konstruera en laststyrning för optimal energi anpassning med alternativ av olika
kopplingar som kan vara en lösning till problemet.

1.4 Avgränsningar
Arbetet avgränsas till att undersöka den föreslagna generatorn och föreslå en lämplig
styrning. I arbetet kommer inte styrningen att färdigutvecklats till en kommersiell produkt.
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1.5 Kravspecifikation
· Laststyrningen skall kunna hantera en maximal effekt av 3 kW.
· Laststyrningen skall kunna anslutas mot en last som har en märkteffekt som är
betydligt högre än vad den inmatande generatorn kan leverera.
· Laststyrningen anpassas för anslutning mot i första hand en permanent
magnetiserad trefas synkron generator utan fast varvtal.
· Normal arbetsspänning 400 V växelspänning på den inkommande sidan.
· Då laststyrningen inte är anslutet mot någon förbrukare skall ingången vara
kortsluten.
· Vid inkommande spänning över 500 V skall ingången kortslutas.
· Laststyrning sker så att inte maximal tillåten temperatur på generatorn överskrids.
· Laststyrningen skall på kommando kunna kortsluta ingången. Detta innebär
avställning av verket.
· Laststyrningen skall övervaka alla tre fasspänningar från generatorn och vid
onormal obalans ställa av verket.
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2. Teoridel
2.1 Historia
Människan har sedan länge använt sig av vindkraft som kraftkälla. I många århundraden har
man använt vindkraft till segel och vindkvarnar. Det tros att år 200 f.Kr. så kom första typen
av vindkraft. På slutet av 1970-talet väcktes intresset för vindkraften när oljekrisen
drabbade västvärlden. Det blev en stor efterfrågan på nya energikällor som lede till viktig
andel och storsatsning.
Politiker och allmänheten även in på 1980-talet började söka nya lösningar till energiframställning. De allvarliga kärnkraftsolyckorna i Harrisburg och Tjernobyl gjorde så att den
allmänna miljödebatten om jordens begränsade tillgångar blev orsaker att söka efter
förnybara energikällor, vilket blev ett startskott för vindkraftsindustrin.
På 1990-talet började miljöfrågorna angående växthuseffekten och koldioxidutsläppen att
dyka upp och sambandet mellan dem hamnade i fokus. Det fick allt större plats inom
politiken och hittade ett samband mellan miljöpolitiken och energipolitiken. Förnybara
energikällor krävde större satsningar på forskning och utveckling för att minska miljöbelastningen [2].
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2.2 Miljösynpunkt
Vindkraft tillhör en av de absolut bästa elenergikällorna. En förnybar energikälla som inte
kräver några miljöfarliga bränsletransporter eller ger några utsläpp. Den miljömässiga fördelar en vindkraft har att det visade sig enligt beräkningar att den mängd energi som gått åt
under 3-6 månader producering produceras lika mycket tillbaks.
Vindkraft lämnar inga bestående spår efter sig och går också snabbt att montera ned för
återvinning till skillnad på de stora energikällor som fossila bränslen och kärnkraft. Fossila
bränslen påverkar naturlivet som leder till övergödning, försurning och klimatförändringar.
Kärnkraftens katastrofala effekter som kan ske vid olyckor är förödande. Uranets nedbrytning och slutförvaring ger stora miljömässiga konsekvenser.
Utbyggnaden av vindkraft ökar eftersom vindkraftverken inte släpper ut några växthusgaser
så bidrar utbyggnaden av vindkraft till att minska miljöhoten både regionalt och globalt.
Aldrig någonsin har intresset för miljö och klimatfrågor varit större än idag och därför har
vindkraften blivit en het efter frågan.
Men trots att vindkraften har alla dessa fördelar så finns det några problem ur miljösynpunkt som man tagit ställning till. Vindkraften påverkar lokala områden genom att de
syns, hörs och påverkar landskapsbilden. Enligt lagen klassas vindkraften som miljöfarlig
verksamhet just på grund av att den kan skapa störande ljuseffekter och buller.
Nackdelarna med stora vindkraftverk när man bygger så krävs det större markarea till t.ex.
fundament, vägar och transformatorer. Eftersom det måste råda bra vindförhållanden där
man bygger ett vindkraftverk är det begränsat vart man kan bygga vindkraftverken, därför
kan man inte placera ut dem efter vad som är miljömässigt bäst [3].
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2.3 Tidigare lösningar
Då vindkraftverket står stilla så skall konsumenten förses med energi från andra källor. För
att vindkraft skall kunna utnyttjas i system där ett jämnt energiflöde efterfrågas bör vindkraftverket samköras med annan energiproduktion. På platser som saknar elnätsanslutning
kan det vara bra att vindkraftverk samkörs men någon annan slags energikälla som t.ex.
dieselgeneratorer.
Kärnkraftverk och vattenkraftverk är de största som utgör grunden i Sverige och ser till att
nätet är starkt. Elproducenterna på elnätet håller en jämn produktion av frekvens och
spänning. Effektregleringar sker störst genom vattenkraften eftersom det är relativt lättare
att reglera.
Lagring av energi kan ske på två olika sätt då vindkraftens ojämna produktion av energi kan
lagras och utnyttjas efter behov. Batteribank kan lätt anslutas till mindre vindkraftverks
system för lokal produktion för lagring av elenergi. En jämn spänning laddar upp batterierna
med hjälp av en laddningsregulator. Effekten tas ut efter batteriet i form av likström eller i
växelström med hjälp av en växelriktare, Se figur 1.

Figur.1 Schema över vindkraftverk för batteriladdning
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Värme lagring för framtida behov sker med hjälp av en ackumulatortank. Lämpligast sätt är
att använda en elpatron som inte ställer höga krav på elens kvalitet som är kopplad till ett
vindkraftverk för uppvärmning av t.ex. vatten, vilket gör det hela till ett mindre avancerat
och enkelt system [4].

2.4 Asynkron generator
Den asynkrona generatorn är egentligen i grunden uppbyggd som en motor som inte kan
generera ström utan att magnetiseras elektroniskt. Dessa generatorer har inga inbyggda
magneter vilket innebär att de måste startas som en vanlig elmotor. När rotorn snurrar
tillräckligt snabbt för att överstiga det synkrona varvtalet så kommer generatorn att börja
leverera ström.
Asynkrona generatorer kräver så höga varvtal för att
kunna börja leverera ström så det är ett krav att man
har en växellåda mellan rotor och generatorn. För att
undvika risker att generatorn överhettas och lindningen brännas så måste man minska momentet på
rotorn genom att vrida ur vinden då det överstiger
vridmoment som kan bromsas av generatorn. Vid
strömavbrott så har man bara ett sätt att bromsa
generatorn och det är att ha en mekanisk broms på

Figur.2 Asynkrongenerator.

ingående axel.

Fördelen med asynkrona generatorer är att de är billiga att tillverka, de fasas in automatiskt
på nätet när varvtalet på verket ökar utan att använda andra teknik.
Nackdel med asynkrona är att de förbrukar reaktiv effekt. I vindkraftverk behöver underhåll
då många rörliga delar kan gå sönder, som växellåda och mekanisk broms. Däremot är
generatorn relativ driftsäker. Vid inkoppling ger generatorn onödiga höga strömmar pga. att
det hämtar reaktiv ström på nätet för att fungera, vilket göra att känsliga utrustningar kan gå
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sönder och lampor börjar blinka, men detta kan man undvika genom att motverka med
mjukstartutrustning och kondensatorer. Dessutom så kräver asynkrona generatorer ett visst
underhåll och årsvis tester för att försäkra sig att den levererar godkänd energi [5].

2.5 Synkron permanentmagnet generator
Permanentmagnetiska synkrona generatorer magnetiserar sig själva vilket gör att de inte
behöver någon reaktiv ström från nätet som asynkronmaskiner eller en fältlindning för att
skapa ett magnetfält, se figur 3.
Synkronmaskiner behöver inte reaktiv effekt för sin drift, varför de lätt kan drivas utan
elektriskt nät vid alla varvtal. Detta till skillnad mot den ovan nämnda asynkronmaskinen,
vars varvtal är beroende av frekvensen på de nät som försörjer dem med reaktiv effekt.
Dessutom så har man använt synkrona generatorer i vindkraft till att ladda batterier eller
värma vatten med elpatroner som inte är beroende av en konstant frekvens.
Synkronmaskiner kräver ingen växellåda eller mekanisk broms jämfört med asynkronmaskiner, däremot fungerar de som direktdrivna generatorer och bromsas de med
elektriska laster i olika steg [5].

Figur.3 Permanent synkrongenerator
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Uppbyggnaden av en trefasig synkrongenerator består av två huvuddelar en cylinder del s.k.
stator som omsluter en roterande axel s.k. rotor. Insidan av statorn består av ett plåtpaket
med spår som är heltäckt med isolerade kopparlindningar och som är förlagd på ett
noggrant mönster efter beräkning samt skyddandelager för rotoraxeln.
Statorn består således av en lindning, när det roterande magnetfältet från rotorn passerar
delar av lindningen induceras elektriska spänningar i lindningen, som senare bildar strömmar. Frekvensen på spänningen är beroende av varvtalet.
Rotorns poler kan vara elektromagneter magnetiserade med likström eller utförda som
permanentmagneter.
Rotorns poler består i permanentmagnetmaskiner av permanentmagneter som ger magnetflödet som behövs i maskinen. I en konventionell maskin med fältlindningen skapas magnetflödet av likström i en fältlindning, här skapas det av magneterna. Antalet magneter och hur
de är vända, upp eller ned, bestämmer hur många poler maskinen har.
Permanentmagneter består vanligtvis av Barium-Ferriter eller moderna material
som Samarium-Kobolt eller Neodymium-Järn-Bor. Antal poler på rotorn bestämmer vad
frekvensen blir då rotorn roterar.

Synkrona varvtalet ns:

f = Nätfrekvens [HZ]
P = Poltal

Varvtalet på generatorn bestäms av pålagt och bromsande moment. Ökar momentet ökar
varvtalet tills momentjämvikt nås. Frekvensen på spänningen i lindningen påverkas av
maskinens poltal, ju högre poltal desto högre frekvens vid låga varvtal [6,7].
9

Tabell visar de synkrona varvtalet vid några
olika poltal. nsvid 50 HZ

P

(r/s)

(r/min)

2

50

3000

4

25

1500

6

16,7

1000

8

12,5

750

10

10

600

12

8,33

500

18

5,56

333

24

4,17

250

36

2,78

167

48

2,08

125

64

1,56

93,8

Tabell 1

2.6 Effektförluster och Verkningsgrad
Förluster i synkronmaskiner förekommer i tre former.
Belastningsförluster Pb, Tomgångsförluster P0 och Magnetiseringsförluster Pm.
Belastningsförluster Pb, förlusterna bestäms av maskinens inre resistans.
Tomgångsförluster P0, förlusterna i maskiner uppstår vid fläkt och friktionsförluster samt
magnetiseringsförluster. Det konstanta friktionsförlusterna i generatorn är beroende av
varvtal och är också konstant samt att magnetflödet är konstant vid konstant spänning. Det
ser man vid ett tomgångstest med andra ord när generatorn är obelastad.
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Magnetiseringsförluster Pm, eftersom det är en permanentmagnetiserad synkrongenerator
uppstår det väldigt små magnetiseringsförluster. Magnetflödet som finns i maskinen växlar
riktning och då kommer järn förluster.
Verkningsgraden, fås från mekanisk P1 tillförd och P2 avgiven effekt som bestäms genom
moment och varvtal. Verkningsgraden på ett lågvarvs gående permanentmagnetiserad
synkrongeneratorer brukar i huvudsakligen ligga ganska högt. Man brukar säga att de ligger
mellan 85-95% vilket är ganska bra [6,7].

2.7 Effektreglering
För att reglera effekten ut från vindkraftverket måste man reglera effekten som tas upp ur
vinden. Vanligt vis så finns det två metoder för att reglera effektuttaget på ett kostnadseffektivt sätt är stallreglering och pitchreglering.
Stallregleringen utnyttjar en bladprofil som skapar turbulens så att lyftkraften avtar
samtidigt som motståndet ökar.
Pitchreglerade vindkraftverk används för att hålla turbinen i rätt varvtal genom ett styrsystem som ständigt kontrollerar generatorns effekt samt att vrida rotorbladen vid navet för
att reglera effekten.
Vridning ur vind är också ett annat finurligt sätt för effektreglering med hjälp av vindtrycket,
vanligtvis görs detta med hjälp av en vindfana, som är som en vindriktningsgivare som
reglerar och vrider motorn ur vind. I de mindre vindkraftverken så är det möjligt att anpassa
en mekanisk konstruktion så att verket vrider sig ur vind vid höga vindar med hjälp av en
fena som sitter baktill på vindkraftverket.
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Ibland kan vindhjul användas som på en väder kvarn för att vrida kraftverket mot vinden.
Vid alltför höga vindhastigheter ökar trycket på turbinen. Om maskinhuset har vrid centrum
vid sidan av rotorns axels centrum fås en vridande kraft på turbinen, som minskar det
projicerade ytan mot vinden och därmed effekten in till verket.
På de större vindkraftverken sker vridningen med hjälp av en elektronik reglerad elmotor
under maskinhuset. De större verken är alltid riktade mot vinden, effekten styrs nu för tiden
så gott som genomgående med bladvinkelreglering. Styr signal fås från vindriktningsgivare
som sitter på toppen av maskinhuset [4].
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3. Metod
3.1 Identifiering av problem
För att identifiera problemet var det viktigt med inläsning på ämnesområdet. Eftersom
handledaren är erfaren sen tidigare inom vindkraftsämnet och varit involverad i likadana
projekt arrangerades möten med honom för att gå genom vilka problem där fanns, vilka
konsekvenser de problem medför och vad görs för återgärder idag.
Frågor som ställdes var:


Hur och vart skall testerna ske?



Hur skall fästanordningen till generatorn konstrueras samt anpassas
med skolans testbänkar?



Hur används en permanentmagnet synkrongeneratorer idag?



Hur skall laststyrningen se ut?



Vilka begränsningar har vi i projektet?

Efter mötet fick man en helhetsbild över problemet men det behövde göras lite informations
sökning för att se vilka tidigare lösningar det fanns samt vilken metod hade passat projektet
och liknande problem.
Ett par mätningar för dokumentation gjordes på generatorn för att se hur mycket den kan
leverera vid olika varvtal både med och utan belastning, samt anpassningen av laststyrning
skulle ske.
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3.2 Olika lösningar
3.2.1 Triacstyrning
Spänningsreglering sker med hjälp av triac-styrning eller en mjukstart som funkar på
samma sätt som en trefas dimmer. Triac är en dubbelriktad tyristor som beskrivs som en
antiparallellkoppling som inte har spär egenskaper men däremot har blockeringsegenskaper
och som kan leda ström i båda riktningarna.
Regleringen sker på grund av att triacen släpper fram den positiva och den negativa
halvvågs perioder på den sinusformade spänningen, se figur 4.
Styrningen kan även ske manuellt eller med hjälp av elektronik som sköter inställningen av
varvtalet automatiskt och som säger till hur mycket ström som skall passera igenom.
Mjukstarten ser också till att starten är i stabilt läge med hjälp av att öka spänningen till
motorn med en lämplig takt. Nackdelen är att när varvtalet sjunker så sjunker också vridmomentet [6,7].

Figur.4 Sinuskurva över spänningen
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3.2.2 Likriktare
Likriktare som också kallas för sexpuls tvåvägskoppling eller trefas helvågsbrygga. Den
består av två trepulskopplingar på varsin fasledare och som släpper fram spänningen i en
riktning från positiva till den negativa sidan. Med hjälp av denna sexpulskoppling så
dubbleras medelvärdet av likspänningen, se figur 5, 6. Denna koppling är sina fördelar i
likriktarutrustningar för högre effekter som arbetar med fast spänning, t.ex. för matning av
magnetkretsar i vissa likströmsmaskiner. I spänningstyv koppling visas [6,7] kurvformen
nedan:

Figur.5 Kopplingsschema för en helvågslikriktare för trefas.

Figur.6 Helvågslikriktarens utsignal

3.3 Fästanordning
Generatorn behövde en fästplatta som skall var anpassad till testbänkarna som finns i
skolans labbsalar för att kopplas ihop den med skolans likströmsmotor och rotorkoppling.
För det ändamålet byggdes det en fästplatta där generatorn placerades på med två
spännband fastspända runt generatorn. Huvudkriteriet var att ha en stabil fästanordning
med minimala vibrationer samt möjlighet till en enkel fastmontering på grund av tidbrist. En
annan aspekt som man behövde ha i åtanken är säkerheten för att undvika personskada
vilket är det värst scenariot.
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Figur.7 Generator fäste

Figur.8 Generator fäste på testbänk ihop
kopplad med likströmsmotor

Fästanordningen togs fram på Halmstad högskolans verkstad med bland annat svetsning,
borrning, slipning. Den består av en isärtagbara platta som skall glida på en skjutbänk.
Plattan ersatte skolans fästplatta vilket gjorde det enkelt att montera fast plattan samt hålla
den på plats med hjälp av två spännskruvar på var sin sida av den befintliga bänken, se figur
8.
Fästplattan sitter vågrät under generatorn med en gummiskiva mellan generatorn och
plattan för att få den så rak så möjligt samt minska vibrationerna från generatorn, se figur 7.
Det var viktigt att få rätt höjd för generatorns rotoraxel som skall sitta i en 90 graders vinkel
för rätt rotation och för att den skall passa skolans koppling som sitter på likströmsgeneratorn.

3.4 Funktionstest
Under tiden skedde ett flertal tester i laborationssalen. Funktionstesterna i laborationssalen
skedde som så att generatorn kopplades ihop med skolans likströmsmotor på en testbänk.
Sedan gjordes det ett antal mätningar på strömmen, spänningen och laster.
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Skolans likströmsmotor är sammankopplad med en momentvåg, vilket under lättade
avläsning på varvtalet och momentet där spänningen bestämde varvtalet på momentvågen
genom tillförd spänning från skolans vridtransformator.

Enligt märkplåten på generator kan den
leverera 2000 W som maximal effekt,
samt ligger synkrona varvtalet på 400
rpm vid frekvens 50 Hz, vilket betyder
att den innehåller 15 poler, se figur 9.

Figur.9 Generatorns märkplåt

De första tester som gjordes på generatorn var tomgångskopplingar för verifiering på hur
mycket spänning generatorn kan leverera vid maximala varvtalet samt tester på temperaturutveckling i generatorns lindningar och frekvens vid olika varvtal. Värden från dessa
parametrar var utgångspunken för ett lyckat system som skall kunna hantera generatorn för
att undvika haveri.
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Figur.10 Test med laster

Figur.11 Test med dimmer

Flera olika tester gjordes på generatorn med hjälp av dimmer, transformator och likriktare
samt andra metoder. För att finna lämpligast metod för en optimal laststyrning.

Figur.12 Test med likomriktare

Dessa tester fick väldigt goda resultat med undantag att skolans likströmsmotor inte orkade
riktigt med att driva den permanentmagnetiserade synkrongeneratorn vid höga laster vilket
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kanske inte är så uppseendeväckande då generatorns märkeffekt är 2kW och likströmsmotorns är 1,5 kW.

3.5 Val av lösningsmetod
De lösningsalternativ som ansågs vara relevant för detta projekt är att koppla ihop den med
en likriktare, se figur 13.

Generatorns spänning övervakas med en OP-förstärkare via R1, R2 och kan jämföras med en
referens. Funktionen är den att under normala förhållanden så är OP-förstärkaren U1 låg och Relä
1 är draget medan Q1 är OFF. När batteriet är fulladdat och dess spänning närmar sig högsta
tillåtna värde så växlar U1 till "high" tillstånd och då öppnar Relä 1 och avslutar laddningen.

Samtidigt slås Q1 PÅ och förbinder turbinen till en dumpbelastning. D2 och R2 ger en hysteres
för att undvika hackande läge. När OP-förstärkaren är hög, ökar spänningen vid R1-R2 korsning.
Som resultat måste batteriet laddas ur till en viss nivå innan det kommer att vara ansluten tillbaka
till turbinen.

Figur.13 Kopplingsschema

D1 bör vara en temperatur kompenserad precision referens för ett 12V batteri med 14V maximal
laddningsspänning. Reläet aktiveras igen när batteriet laddas ur till ungefär 12V
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Samt så kan man koppla på en DC/AC omvandlare på 12V utgången för att utnyttja den till en
annan växelspänningslast.

För att undvika hastighetsöverskridandet och temperaturöverhettning i generatorns lindningar så
löses detta problem med hjälp av en kortslutning i lindningarna med hjälp av Relä 2.
Relä 2 kortsluter lindningarna med hjälp av en frekvens och temperaturgivare i generatorn samt en
temperaturgivare i varmvattenberedare när den nått maxvärde.

Styrningen har således följande prioritering, först laddas batteriet, senare när batteriet är fulladdat
värmer dump-loaden upp varmvattentanken. När tanken är uppvärmde eller något fel detekteras
bromsas generatorn. Genom att kortsluta generatorn med Relä 2 fås en elektromekanisk broms, då
kommer vindkraftverket att parkeras.

Genom att varvtalet är direkt tillgängligt i generatorns frekvens kan ytterligare utveckling av
blockschemat ske, dump-loaden kan styras så att delar av resistansen kopplas in vid olika varvtal,
för att bättre anpassa lasten till vindkraftverkets avgivna effekt vid olika vindhastigheter och
varvtal.
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4. Resultat
Den generatorn som skall dokumenteras är en permanentmagnetiserad synkrongenerator
med variabelt varvtal. Fördelen med denna variant är att generatorn fungerar vid variabelt
varvtal. Det betyder att generatorn kan utvinna energi vid låga vindhastigheter, vilket ger en
högre verkningsgrad.

Tomgångsmätning
800
700
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HuvudSpänning 400

Uh

300
200
100
0
0

100

200

300
Varvtal

400

500

600

Figur.14 Huvudspänning per varv vid en tomgångskoppling

Vid tomgångsmätning så visar värdena att generatorn inte blir mättad, eftersom den är en
permanentmagnetiserad generator, se figur 14, 15.
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Figur.15 Fasspänning per varv vid en tomgångskoppling

Temperaturen i generatorn är beroende av lindningsresistansen, ju högre resistans på
lindningarna desto högre temperatur i generatorn, se figur 16.

Man kan beräkna temperaturen i generatorn med hjälp av ovanstående formeln. Där R0,
lindningsresistansen och T0 temperaturen när generatorns är i viloläge. R och T när
generatorn är igång.
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Figur.16 Temperaturen i generatorn är beroende av storlek på lindningsresistansen

Varvtalet på generatorn är beroende av frekvensen, antalet poler i generatorn måste vara
känd för att kunna beräkna frekvensen för varje varvtal enligt formeln nedan.

En mätning på generatorn visade att frekvensen är 18 HZ vid 216 rpm, vilket betyder att
generatorn innehåller 10 poler. Figur 17 visar frekvensen på generatorn vid olika varvtal.
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Figur.17 Varvtalet är beroende av frekvensen
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600

700

Tabellen nedan visar värde från en koppling med varierande laster kopplad till generatorn
med en likriktare där i mellan. Mätningen visar att generatorn är i bra skick men det är
skolans likströmsmotor som inte orkar driva generatorn med stora laster. Maximal ström på
motorn IA som driver generatorn är 12 A, vilket innebär att man inte kan belasta den med
ännu större laster.

Varvtal

T

Växelspänning

Last

IA

[ rpm ]

[ Nm ]

[V]

Likspänning Ström
[V]

[A]

[Ω]

[A]

100
100
100
100
100

17
10,5
8
6,5
3,3

123
129
132
128
132

164
175
182
177
182

0,9
0,6
0,45
0,35
0,18

200
300
400
500
1000

13,5
8,5
7
5,6
3,3

200
200
200
200

16,9
14,1
11,5
7

264
272
268
270

352
364
360
365

0,92
0,77
0,63
0,38

400
500
600
1000

13,9
11,6
9,6
6,1

300
300
300
300
300

17
14,9
13
11,5
10,2

404
403
405
406
403

541
541
545
540
536

0,92
0,8
0,7
0,62
0,55

600
700
800
900
1000

13,5
12
10,6
9,5
8,6

400
400
400
400
400

14
12,5
11,5
10,5
9,6

545
544
552
556
551

725
727
735
741
734

0,75
0,67
0,6
0,56
0,51

1000
1100
1200
1300
1400

11,6
10,5
9,8
8,9
8,2

Tabell.2 Värde från likriktare koppling med generatorn
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Stora permanentmagnetiserade synkrongeneratorer är kända för sin höga verkningsgrad.
Men enligt figur 18 så ser man att den lilla generatorn har ganska hög verkningsgrad vilket
inte överensstämmer med teorin för mindre generatorer, se figur 18. Detta kan bero på mätonoggrannhet på momentvåg som inte är fullt kalibrerad och mätinstrument som inte är så
noggranna. Trots det så ligger resultatet mycket nära verkligheten.
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4.2 Sammanfattning
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Figur.18 Effekt ut och verkningsgrad
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5. Diskussion
I vårt första möte med projektgivaren diskuterades det kring vilka metoder man kan
använda sig av för att utveckla ett styrsystem som kan anpassa en last med större effekt än
den generatorn kan leverera, samt att hantera temperaturen och varvtalet på generatorn så
att den inte överskrider mer än 500 rpm.
Vår uppgift var att vi skall använda oss av en mikroprocessor som skall hantera den
kraftelektronik komponenterna som skall ha koll på alla tre faser ut från generatorn samt att
vi fick reda på att generatorn är dåligt dokumenterad vilket gjorde uppdraget ännu mer
komplicerat. Först och främst så fick vi göra mätningar på generatorn för att få en aning
omfattning på hur generatorn beter sig vid olika mätparametrar samt hur mycket energi den
kan leverera.
Men efter som handledaren varit involverat i likadana projekt sedan tidigare så föreslog han
att man kan lösa problemet på ett enklare sätt där huvudsakligen slippa använda mikroprocessor. Vi diskuterade fram en lösning och bestämde oss att skippa processorn och lösa
problemet bara med hjälp av elektronik.
Innan projektets gång så blev vi lovad av projektgivaren att vi skulle få generatorn inom de
närmsta dagarna men på grund av snöovädret var det inte möjligt att få hem generatorn i
tid.
Under tiden fick vi leta teori och samla ihop information angående permanentmagnetiserade
synkrongeneratorer samt var och hur de används. På grund av de förseningarna så blev
projektet försenat och generatorns ankomst till skolan var den 8:e april 2013. Det första som
fick göra är fästanordningen för generatorn för att köra ihop den med skolans likströmsmotor. Ett par tester gjordes där vi fick resultat som hänvisas i graferna. Figur [14, 15, 16,
17, 18, Tabell 2 ].
Där gjordes också ett schema på hur kopplingen för laststyrningen kan kopplas. Vi
konstaterar att vi har fått svar på de krav vi behövde svara på och uppnått resultat. Vi blev
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nöjda med de resultat vi har åstadkommit på så kort tid men kunde ha varit bättre om det
inte fanns brist på material och mätanordning på skolan, som kunde varit mer noggrant
samt en kraftigare likströmsmotor för att driva vår generator.

28

6. Slutsats
Genom forskning angående laststyrning för optimal energianpassning antar vi att det går att
göra en laststyrning med hjälp av likriktare som hanterar sinusformade spänningen samt så
skall varvtalshantering och temperatur mätning på generatorn ske med hjälp av andra
kraftelektronik komponenter som t.ex. reläer där man ställer in maximal och minimal
värden.
Generatorn vi fick behövde en större motor som kan driva den samt mätinstrument som
orkar med att mäta större värde. Eftersom skolans likströmsmotors inte var tillräckligt
kraftig för att kunna driva generatorn till önskad värde samt att brist på mätinstrument som
inte tål de höga värden generatorn kan leverera var vi tvungna att utföra begränsade tester
på låg nivå.
Under projektets gång så har det varit svårt med att följa planeringen som det var tänkt från
första början av perioden på grund av att generatorns ankomst blev försenat. Vi kunde inte
göra mer än att forska om generatorer och komponenter för kraftelektronik som passar till
projektet. Eftersom brist på material och anläggning i skolans labborationssal så har vi inte
slutfört alla tester på generatorn.
Men som resultat från de tester som gjordes visade sig att generatorn är i bra skick och kan
leverera mer effekt, men som sagt de möjligheterna finns inte att tillföra dessa tester här på
högskolan. Vi är nöjda med resultatet och den lösning vi kom fram till. Vi fick lära oss mycket
om olika typer av generatorer och vad de har för fördelar och nackdelar, samt vilka
komponenter man kan använda sig till elmaskiner.
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