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l .  Inledning 

1 . 1  Bakgrund 

Vinmaftverket i Maglarp uppfÃ¶rde 1982. Det Ã¶verlÃ¤mnad efter genomgAngna 
leveransprov i september 1983 till bestÃ¤llare NE (NÃ¤mnde fÃ¶ 
energiprduktionsforskning, senare Statens energiverk). Sydkraft engagerades som 
ombud under leverans och utprovning, och har under hela perioden fram till nu skÃ¶t drift 
och underhÃ¥l av aggregatet, pA uppdrag av fÃ¶rs NE och sedan Statens energiverk. 

Sydkraft fick ocksi3 i uppdrag art genomfÃ¶r en utvÃ¤rderin av aggregatet i de s k 
 fullskalefÃ¶rsÃ¶ken^ UtvÃ¤rderinge genomfÃ¶rde samtidigt av Sydhaft vid 
Maglarpsaggregatet och av Vattenfall vid NÃ¤suddenaggregatet p2 ett likartat sÃ¤t och  i 
enlighet med ett gemensamt program. 

Sedan ful~skalefÃ¶rsÃ¶k avslutats, gav Statens energiverk FFA i uppcimg att komplettera 
utvÃ¤rderinge av aggregaten och att genomf6ra vissa prov j projektet S06 260 Maglarp 
FFA. 1 denna slutrapport redovisas nu den verksamhet som bedrivits i projektets tvil 
etapper under Ã¥re 1985 - 1988. 

Sydkraft ansvarade fÃ¶ utvÃ¤rderinge i enlighet med programmet fik- fullskalefÃ¶rstike 
fram till slutet av 1984. Ett flertal av de~alctiviteterna genomfÃ¶rde med hjÃ¤l av olika 
underkonsulter, bl a FFA, Teknikguppen AB, 3K Akustikbyriln AB (tidigare IFM): 
GQtaverken Energy Systems, Televerket och Unicon AB. Resultam finns redovisade i en 
huvudrapport fran 1984- 10- IS, och i en kompletterande shmapport fran 1985-03-29. I 
projektet ingick bl a att 

* mÃ¤t och redovisa produktion och prd&tionsfÃ¶m$g samt att jÃ¤mfÃ¶ dessa med 
fÃ¶rvÃ¤nta vÃ¤rde 

undersÃ¶k hur aggregatet fungerade som prduktionsenhet i kraftnÃ¤te 

sammanstÃ¤ll chftserfarenheter och bedÃ¶m tillgÃ¤nglighe och underhÃ¥llsbeho 

* undersÃ¶k laster och pilkÃ¤nninga i aggregatet vid olika vindar och i olika driftsmoder, 
samt att bedÃ¶m sÃ¤kerhete 

mÃ¤t och studera buller kring och i aggregatet, isbildning, blixtnedslag, TV-stÃ¶rninga 
m m  

Av olika orsaker aterstod vissa av de planerade aktiviteterna d2 projektet avslutades. Det 
gÃ¤lld fiÃ¤ms en bredare uppftiljning av sÃ¤kerhet laster, pÃ¥khninga och dynamik vid 
olika driftssituationer, samt en uppfÃ¶ljnin av fdgor kring aggregatets vind-effektkurva. 

Projekt 506 260 Mag l a v  FFA 

Statens energiverk gav 1985 FFA i uppdrag att komplettera utvÃ¤rderinge av aggregatet i 
projekt nr 506 260-1 Maglary FFA, Detta projekt utÃ¶kade sedan under 1986 till att 
omfatta en utvidgad fonsatt utvÃ¤rderin av Maglarpsaggregatet, projekt nr 506 260-2. 



Projektet 506 260 Maglarp FFA har omfattat 

fortsatt cch kompletterande verksamhet kring utvÃ¤rderin av aggregatets vind- 
effektkurva samt kring laster, pikÃ¤nninga och sÃ¤kerhe 

* olika prov med bl a drift av aggregatet med Ã¤ndrad parametrar fÃ¶ att ge underlag fÃ¶ 
verifiering av berÃ¤kningsprogra och ge bÃ¤ttr kunskaper om dynamik w h  krafter 
och reglertebik 

* forsÃ¶ med sodar som vindmÃ¤tar 

drift, underhilll cch kompletteringar av aggregatets mÃ¤tsystem 

Vid sidan om denna rapport finns ett antal underlagsrapporter som rtxlovisar verksamhet 
och resultat inom olika delprojekt och delaktiviteter, se referenslistan i avsnitt 10. 

1 . 2  MAI for projektet 

Miller med projektet har i fÃ¶rst hand varit att genomfÃ¶r en fortsatt utvÃ¤rderin av 
Maglqsaggregatet fÃ¶ att fÃ¶rbÃ¤tt underlaget fÃ¶ konsruktion och dimensionering av 
framtida vindkraftverk. 

l .  3 Projektorganisation 

Figur l ger en Ã¶versik Ã¶ve vilka som deltagit i projektet 506 260 Maglarp FTA. 
Flygtekniska fÃ¶rsÃ¶ks stallen har haft uppdraget att administrera och samordna projckte t .  
Sydkraft har anlitats fÃ¶ att driva och underhAlla mÃ¤tsysteme (uppdraget att driva och  
underhAl1a sjÃ¤lv aggregatet har som tidigae legat hos syd kr af^ helt oberoende av projektet 
Maglarp FFA). 

FF'A 
Vind-effekt 
LDP drifisdata 
Insktioniir 
aerodynamik 
Sodarprov 
Buller 
BIadfXmning 
MÃ¤tdatabear 
betning 
Blade#arenheter 
Pitch prov 

f 

Projekt 506 260 
Maglarp FFA 
Projektsamordning: 
Anders Gustafsson 
Leif Magnusson 

/ 

TeknikgruppenAB 

9 LOP - laster och 
dynamik 

9 Bladerfarenheter 
LOP - pÃ¥kÃ¤nning 

Sidvindsprov - veri- 
fiering av program 

Reglerteknik 
Girprov 

.J * UnderhW av mÃ¤t 
system 

* Kompletteringar av Sodarprov 
rn&tsystem 

Drift och under- * I?rovledare vid prov 

l 

Rgur  1. Ã¶versik aver projektdeltagare samt deras rall i projektet 



FFA T N  1989-31 S 

2 .  Ã¶versik Cver genomfikda aktiviteter ach viktiga hÃ¤ndelse 

Sydkrafts utvÃ¤rderin avslutades i kr jan  av 1985. FÃ¶rst etappen i projektet 506 260 
inleddes vÃ¥re 1985 o c h  pigick h m  till vÃ¥re 1986. Under dema period hÃ¶ll 
mÃ¤tsysteme i drift. FFA och Teknikgruppen AB karbetade och utvÃ¤rderad mÃ¤tdat inom 
fiÃ¤ms delomr8det "Laster och pÃ¥kÃ¤nningar 3K Akustikbyrh jÃ¤mfÃ¶r uppmÃ¤tt 
bladrotsmoment och dem som redovisats av Hamilton Standard i offertundalaget. 

VÃ¥re 1986 

Ett fÃ¶rsla till en utÃ¶ka och fortsatt urvÃ¤rderin i etapp 2 av projektet togs fram. Arbetet 
inleddes bl a med en utredning kring mÃ¤tsystemet sratus och behov av kompletteringar av 
detta. 

Maj 1986 

En Ã¶versy och  kompiettering av mÃ¤tsysteme inIeddes, liksom en detaljplanering av 
projektets delaktiviteter. I mitten av maj slog blixten ned i aggregatet och skadade den del 
av mÃ¤tsysteme som sitter i navet. 

h4Ã¤tsysteme reparemdes. I juni upptÃ¤ckte skador i ett gunglager (Ã¤ve kallat teeterlager). 

Aggregatet gick i begrÃ¤nsa drift med hÃ¤nsy till lagerskadan. Med anledning av skadan 
gjordes en grundlig undersÃ¶knin av lagerlaster och en bedÃ¶mnin av eventuella risker 
med att kÃ¶r planerade prov trots skadan. Slutsatsen blev att proven kunde gÃ¶ra s2 snart 
som mÃ¤tsysteme i sin helhet fungerade tillfredsstÃ¤lland efter den Ã¶versy och de 
reparationer som fortfarande pAgick efter blixtnedslaget. 

Innan proven kunde inledas, konstaterades emellertid att lagerskadan fÃ¶rvÃ¤rrat 
Aggregatet stoppades tills v~dare. 

Aggregatet var avstÃ¤ll fÃ¶ lagerbyte. Mot slutet av perioden Aterupptogs arbetet att fA i g h g  
och kaiibrera de delar av mÃ¤tsysteme som mÃ¤te t6jningu och laster i blad, nav och 
primÃ¤raxe 

Aggregatet kom igÃ¥n och mÃ¤tsysteme kom successivt i drift, dock med ett anta1 givare ur 
funktion eller med dilig halitet p5 signdema. 

En fbrsta omgÃ¥n sidvindsprov a h  prov med snabb pitchvinkelÃ¤ndrin genomfÃ¶rde i 
bÃ¶rja av sep~ember. Samtidigt filmades bladen med en kamera monterad i navet. Roven 
blev dock begrÃ¤nsad p3 grund av alltfÃ¶ svaga vindar. 
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En andra omgang prov genomfdrdes under december. Vindama var dA alltfÃ¶ svaga fÃ¶ att 
slutfÃ¶r sidvindsprov och prov med snabba pitchÃ¤ndxinga (bladvinkelÃ¤ndringar) men ett 
prov med drift av aggregatet med last gungled (lt~st teeter) kunde genomfÃ¶ras 

Sidvinds- och pitchÃ¤ndringsprove avslutades i januari 1988. 

En s d m m s t n i n g  monterades pA maskinhuset.Den mmmades in under vintern. Efter 
lhgvariga problem med att f5 in riktiga signaier till mÃ¤tdatom kunde mÃ¤tninga utfÃ¶ra 
under februari - mars 1988. 

MÃ¤tningarn pA aggregatet avbrÃ¶ts Givare, mÃ¤~&taÃ¶ve~Ã¶ringssyst samt mÃ¤tdato 
kopplades ur. Delar av mÃ¤tsysteme har sÃ¤nt rill NÃ¤sudde for att anviindas som 
reservdelar. 
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3 .  ProduktionsfÃ¶rmi$g (vind-effekt) 

Aggregatets produktion och vinfiorklilandena vid aggregatet har lÃ¶pand registrerats i de s 
k kontinueriiga mÃ¤mingarna Vindhastigheten och v,@drikmingen har mÃ¤tt pi3 olika nivkr 
i den meteorologiska masten samt p% maskinhuset. Aven uteffekten f& aggregatet har 
mÃ¤tt lÃ¶pande MedelvÃ¤rde Ã¶ve l min och l0 min har  sparats p% magnetband. 

Tidgare utvÃ¤rderin i Sydkrafts projekr (fdlskalef~rsuken) 

Ett aggregats produktionsfÃ¶rmfig km beskrivas med en s k vind-effektkurva. Vind- 
effektkman visar viiken uteffekt aggregatet ger vid olika vindhastigheter. Framtagningen 
av vind-effektkurvan foljer i huvudsak den srandardiserade metod som IEA 
rekommenderar, grundad pfi samhbmde IGminuters medelvÃ¤rde av vindhastighet och 
effekt. Vindhastigheten mÃ¤t i mÃ¤tmaste pi3 samma hÃ¶j som navet. Den uppmÃ¤tt 
effekten komgeras tili att gula vid nomd temperatur (15 grader) och nomalt tryck 
(1013,3 mbar) 

I fu1Lskalef6rs6ken9 den av Syikraft genomf6rda utvÃ¤rderinge av Magla~psag~egatet, 
togs en s k vind-effektkurva h m  fbr perioden september 1983 - januari 1984, se figur 
3.1 Punkterna med staplar visar uppmÃ¤t vÃ¤rde med spridning. Den heldragna kurvan 
bygger pA en berÃ¤knin med programmet WINRO gjord pil FFA (ref 3). 

WIND SPEED [ m / d  

Figur 3 .  Z Vind-&ekthrvaf6r Maglms~ggregutet fur peride R september 1983 -januari 
1984 
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I fullskalefÃ¶rsÃ¶k registrerades dessutom lÃ¶pand aggregatets produktion under hela 
perioden, samt hur lÃ¤ng aggregatet befunnit sig i olika dnftsmoder- Produktionsdata, 
tillgÃ¤nglighet samt orsaker till driftsavbrott rapporteras fortfarande manadsvis frÃ¥ 
Sydkraft AB i enlighet med deras uppdrag att sk6ta driften av aggregatet. Andra faktorer 
hos aggregatet som undersÃ¶kte i fu~lskaleforsÃ¶ke var egenfÃ¶rbrukninge i aggregatet, 
elekniska och mekaniska fÃ¶rluster fÃ¶rlust vid inkoppling samt fÃ¶rlora produktion pi3 
grund av en effektbegrÃ¤nsnin som infÃ¶rt fÃ¶ att undvika driftavbrott vid hÃ¶ och 
turbulent vind (ref 25). 

Mdl fÃ¶ delaktivireren Vind-Mekr i projekt Muglarp FFA 

MAlet for den fortsatta verksamheten i projeict Maglarp FFA har varit att komplettera de 
inom fuIlskalef6rsÃ¶ke gjorda undersÃ¶kningarn med en uppfÃ¶ljnin av om vind- 
effektkurvan fÃ¶rÃ¤ndra Ã¶ve tiden, och med en undersÃ¶knin av hur olika faktorer som 
turbulens och vindgradient inverkar p2 produktionsfÃ¶mfiga (ref 26). 0 
3 .  l Vind-effektkurva samt forÃ¤ndrin 6ver tiden 

FÃ¶ att bedÃ¶m hur vind-effektkurvan fdrÃ¤ndra sig med tiden var avsjkten att den skulle 
tas fram for kortare tidsperioder f& att g& det mujligt att se om den fÃ¶rÃ¤ndrat Vind- 
effektkman kan emellertid pherkas av mfinga faktorer, som t ex turbulens, vindgradient, 
och nederbÃ¶rd 1 avsnitt 3 2  nedan berÃ¶r hur dessa faktorer inverkar pi4 aggregatets 

e 
produktionsfÃ¶rmAga FÃ¶ att en jÃ¤mfÃ¶rel mellan olika perioder skail vara meningsfull 
Eavs det att de olika faktorerna Ã¤ n3gorlunda lika representerade under dessa perioder* Av 
dessa skÃ¤ har vind- effektkurvan endast tagits fram fdr relativt h g a  tidsperioder. I projekt 
M a g l q  FFA har en ny vind-effektkuva tagits fram for perioden november 1984 - 
december 1987, figur 3.2. 

JÃ¤mfÃ¶ med den tidigare kurvan, figur 3. l ,  ligger produkrlonen vid vindar upp till 
miirkvind nigot under den tidigare uppmÃ¤tta vilket kamgÃ¥ av f i p r  3.3 dÃ¤ kurvorna 
jÃ¤dÃ¶r Det kan finnas flera orsaker till att vind- effektsambandet fÃ¶rsÃ¤mrat En orsak 
kan vara att bladprofilens motsthd har Ã¶kat En 6kning av profiimo&mdet skulle resultera 
i en lika stor sÃ¤nknin Ã¶ve hela vindintervallet. Denna fÃ¶rklah stÃ¤mme med mÃ¤t 
resultaten enligt figur 3.3. d& sÃ¤nkninge i hela vindintenallet upp till mÃ¤rkvin Ã¤ ca 100- 
150 k w .  ProfilmotstÃ¥nde kan bl a ha pAverkats av smuts, av slitage och av Ã¤ndrad 
egenskaper hos ny Askledartejp eller erosionstejp. 

Vid hÃ¶g vindar &r awikelsen stÃ¶rre Den uppmÃ¤tt effekten fÃ¶ den senare mÃ¤tpenode 
faller ned mot 2 MW vid de hÃ¶gst vindhastigheterna, Hart under mÃ¤rkeffekte 3 MW och  
ocksfi klart under tidigare registrerade vÃ¤rde enligt figw 3. l .  Dem beror pA en 
effektbegrÃ¤nsnin som infÃ¶rt i reglersystemet fÃ¶ att undvika stopp p& grund av Ã¶vereffek 
vid hÃ¶ vind (ref 1). Villkoret fÃ¶ att kika med begrÃ¤nsa effekt har successivt Ã¤ndrat si3 
att aggregatet nu i stÃ¶rr oddttning Ã¤ tidigare kors med effekten maximerad till 2 M%'. 

Skillnaderna mellan de tv8 kurvorna inneb& att den b e h a d e  mÃ¶jlig Ã¥rsproduktione f6r 
aggregatet vid helt stÃ¶rningsfr drift har sjunkit fiAn tidigare 8,4 GWh till 7.7 GWh, 
berdknat med de medelvindfÃ¶rh~lande som rMer i Maglarp. 
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Figur 3.2. Vznd-effektkurva fir perioden november 1984 - december 2987. 
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Figur 3.3. JumfBreZse mellan vind-efektkuma @r 1983-84 {streckad) och @r 
1984-87 Vxldraged 



3 . 2  Inverkan av olika faktorer pÃ produktionsf6rmÃ¥g 

Inverkan av mrbalens och vidgradient 

Inverkan av turbulens p2 produktionen vid vindar upp till 12 d s  visas i figur 3.4 - 3,5. 
De har tagits fi-am genom att registreringma av vindhastighet och effekt delats in i klasser 
med olika mrbulensintensitet (variansen i vindhastigheten). Alla registreringar av vind och 
effekt, fÃ¶ ohka vindhastigheter, dÃ¤ turbulensintensiteten ligger i t ex intervallet 6-97;, har 
allts& samlats i en klass. FÃ¶ de olika klasserna har sedan vind-effektsambandet berÃ¤knats 
figur 3.4, samt ur detta Ã¥rsenergiproduktione f& vindhastigheter under 12 d s ,  figur 3.5. 
Figur 3.5 illustrerar hur produktionen som vÃ¤nta Ã¶ka fÃ¶ samma medelvindhastighet vid 
Ã¶kand turbulens. P& Ã¥rsbasi skulle produktionen vid den hÃ¶gst turbulensklassen enligt 
mÃ¤tningarn bli ca 10% stÃ¶rr Ã¤ prduktionen vid den lÃ¤gst klassen, fÃ¶ den ande1 av 
produktionen som kommer fr&n vindar under 12 d s .  

JihnfÃ¶reke omfattar inte v inda  Ã¶ve mÃ¤rkvind 14 d s .  Vid hÃ¶gr vindar Ã¤ effek~en 
begrÃ¤nsa av reglersystemet till mÃ¤rkeffekt Vid byig vind stÃ¤ll dessutom uteffekten ned 
for att undvika stopp p i  grund av Ã¶vereffekt se ovan. Inverkan av turbulensen blir diirffir 
sv& att urskilja. 

m 
Den slutsatser som kan dris Ã¤ i fÃ¶rst hand att resultaten visar att det hÃ¶gr 
energiinnehÃ¥lle i vinden p& grund av hÃ¶gr turbulens Ã¤ve ger en hÃ¶gr produktion fran ett 
stort bladvinkeireglerat aggregat med konstant varvtal som Maglarpsaggregatet. @ 
Inverkan av vindgradienten har undersÃ¶kt pli ett liknande satt. Vindgradienten iir 
s h h a d e n  i vindhastighet Ã¶ve vindturbinen, mellan dess Ã¶verkan och underkant. 
Situationer med lika stor vindgradient men med varierande vindhastighet har fÃ¶rt samman 
i klasser. FÃ¶ dessa vindgradientklasser har vind-effektkurvor tagits fram, fÃ¶ 
vindhastigheter under 12 d s .  Figur 3.6 vkar  vind-effektkurvor fÃ¶ klasserna med vind- 
gradienter mellan - l och O d s ,  mellan 1 och 2 d s  och mellan 4 cch 5 d s .  
Arsenergiproduktionen har sedan beridmats ur dessa kurvor, figur 3.7. Som framgÃ¥ av 
figurerna f i s  Ã¤ve hÃ¤ ett tydligt beroende, med Ã¶ka produktion vid stÃ¶rr vindgradient. 

Figur 3.8 illustrerar samla[ hur turbulensen och vindgradienten psverkar vind- 
effektsambandet. Den har tagits fram ur mÃ¤tninga av vind och effekt genom att matdata 
delats upp i fyra olika turbulenskIasser. Dessutom har varje turbulensklass delats upp i tv8 
delar, med hÃ¶ resp Mg vindgadient. Fik var och en av de Atta grupperna har vind-effekt- 
sambandet och energiprduktionen tagits fram. Diagrammet visar art energiproduktionen 
fr2n Maglarpsaggregatet skulle Ã¶k med 0,25 GWh per Ã¥ vid en Ã¶knin av vindgradienten 
f r h  0,5 till 3 5  d s ,  oberoende av turbulensintensitetens storlek. OmvÃ¤n skulle en Ã¶knin 
av turbulensintensiteten med 3% ge en 6kning av produktionen med 0,27 GWWÃ¥r 

e 
oberoende av vindgradientens storlek. Skillnaden mellan den hÃ¶gst och lÃ¤gst 
energiproduktionen i diagrammet Ã¤ 0,88 GWh, vilket motsvarar 20% p2 den totaia 
produktionen i detta vindmervall (upp till 12 d s ) .  Utslaget p& Ã¥rsbasi och Ã¶ve hela 
vindintervailet motsvarar detta att fallet med hÃ¶ turbulens och stor vindgradient skulle ge 
10% stÃ¶rr produktion Ã¤ fallet med de lÃ¤gst vÃ¤rden pil turbulensintensitet och 
vindgradient. 



Wind speed <m/s> 

Figur 3.4. Vind-effektkurvor @r de fyra turbuknsklasserna O-S% (hel- 
dragen linje), 3-6% (punkter), 6-996 (korta streck) och 9-1295 (l&nga streck). 
Vindar under 12 m / s ,  mÃ¤tnznga november 1984 - december 1987. 

Turbulence % 

Figur 3.5. Arsenergiproduktion som funktion av turbulensintensitet fljr 
vindar under 12 m / s ,  ur mÃ¤tninga november 1984 - december 1987. 



Wind speed <m/s> 

Figur 3.6 Vind-effektkuruor @r olika ~~indgrudientklasser. Heldragen kur- 
va motsvarar den lagsta klassen, med en vzndgradient mellan -1 och O rn /s. 
Prickad kurva respektive streckad kurva avser & S S W R ~  med uindgra- 
dienten 1-2 och 4-5 m /s. 

Wind gradient (m/s) 

Figur 3.7 ~rsenergipmduktion som funktion au uindgmdimt,  j%r 
vindhastigheter mellan 6 och 12 m /s  



FFA TK 1989-3 1 13 

Figur 3,8 Samlad inverkan uv rurbulens och vindgradienrpd henergiprodukrionen fÃ¶ 
vindar mellan 6 och l 2  d s .  Heldragen linje och punkler motsvarar vimigradienten 3,5 
mis, streckad linje och trianglar motsvarar vindgradienten 0 3  d s .  

Inverkan av lufrfuktighes 

Vid bestÃ¤mnin av vind-effektsamband korrigeras effekten till au galla vid normalt tryck 
och normal temperatur. Aven luftens fuktighet piherkar densiteten hos luften, om Ã¤ 
mycket litet. I figur 3.9 framgÃ¥ hur densiteten varierar med temperaturen fÃ¶ olika relativa 
luftfuktighetsvÃ¤rden FÃ¶ hÃ¶gr lufttemperaturer fÃ¥ luftfuktigheten stÃ¶rr betydelse, vid 
exempelvis 20 grader Ã¤ skillnaden i densitet mellan O och 100% relativ luftfuktighet ca 
1 %. Den relativa luftfuktigheten registreras och lagras tillsammans med Ã¶vrig 
meteorologidata. 

MÃ¤tninga p% andra turbiner har visat att nederbÃ¶r kan fÃ¶rsÃ¤m produktionsfÃ¶rmAgan 
Direkt nederbijrd registreras ej i mÃ¤tningarna men n& den relativa luftfuktigheten nÃ¤rma 
sig 100% Ã¶ka sannolikheten fÃ¶ nederbÃ¶rd FÃ¶ att undersÃ¶k hur produktionen pilverkas 
av luftfuktigheten har matdata delats in i gwpper efter den relativa luftfuktigheten. 
Grupperna valdes s& att varje grupp har minst 10 000 enminutsmedelvÃ¤rde av 
vindhastighet och effekt. FÃ¶ vaje  grupp har ur enminutsmedelvÃ¤xden vind-effektkurvan 
tag~ts fram, och ur denna har sedan Ã¥rsenergiproduktione berÃ¤knats Aven hÃ¤ har 
undersÃ¶kninge avgrÃ¤nsat till att galla vindar upp till 12 ds. Resultatet visas i figur 3.10. 
DÃ¤ framgÃ¥ tydligt au produktionen f6rsÃ¤mra kraftigt da luftfuktigheten nÃ¤rma sig 100%. 
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Relative 
humidity 

Air temperature (degrees) 

Figur 3.9. Luftens densitet som funktion au temperaturen fbr olika relativa 
luftfuktighet (lufttryck 1013,3 diar ) .  

i l l J l l .  

50 60 70 80 90 100 

Relative Humidity % 

Figur 3.10. BerÃ¤kna drsemrgiproduktion som funktion au relativ 
luftfuktighet f-r vindar upp till 12 d s .  
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3 . 3  UppmÃ¤t Cp - l kurva 

Aggregatets formaga att ta energi ur vinden kan ocksfl uttryckas i ett diagram over Cp som 
funktion av "lÃ¶ptalet l. Cp Ã¤ en faktor som visar hur stor andel av vindens energi i 
turbinplanet som aggregatet som helhet utvinner i form av elektrisk energi till nÃ¤tet l Ã¤ 
hastigheten pS bladspetsen dividerad med vindhastigheten. Figur 3.1 1 visar en Cp - 1- 
kurva som uppmÃ¤tt for Maglarpsaggregatet (heldragen i figuren), grundad p& matdata f r h  
perioden november 1984 - december 1987. Som en jÃ¤rnf6rels visas en med hjÃ¤l av 
programmet WNRO berÃ¤kna Cp - 1-kurva for enbart turbinen (streckad). Den visar 
andelen energi som bladen med sina bladdata teoretiskt filngar upp ur vinden och fÃ¶ Ã¶ve 
som mekanisk energi till vÃ¤xel via primÃ¤raxeln med den bladvinkelreglering som finns pS 
aggregatet. Skillnaden mellan kurvorna beror p% forluster i kraftÃ¶verfÃ¶ri och generator, 
ofullkomligheter i reglersystemet m m. 

Tip speed ratio 

Figur 3.11. Upprmitt Cp - 1 kurva f & -  Maglarpsaggregatet (heldragen) j h f Ã ¶ r  med 
teoretisk kurva fÃ¶ enbart turbinen (sireckad), beraknoei med programmet WINRO. 
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4 .  Laster och phkanningar i aggregatet 

En huvudahvitet i utvÃ¤rderinge av Maglqsaggregatet har varit att undersÃ¶k laster och 
pÃ¥kÃ¤nning i aggregatet vid olika driftfÃ¶rhAllanden Syftet har varit att dels undersÃ¶k 
lasteroch pÃ¥kÃ¤nning vid olika normala eller onormala situationer, dels bedÃ¶m utmattning 
och livslÃ¤ngd I arbetet har ingatt att gÃ¶r jÃ¤mf6relse med berÃ¤kningsunderlage frh 
Hamilton Standard och att utnyttja erfarenheterna fÃ¶ att se over de kravspecifikationer som 
ISg till grund fÃ¶ prototypaggregaten. 

Arbetet har genomforts i tre delaktiviteter: "UtvÃ¤rderin av laster och dynamik", 
"Spanningsvariationer, utmattningsbedÃ¶mningar" och "Vind- och aggregatdata fÃ¶ 
dimensionering och delskadeanalys". 

Aggregatet var under hela utvÃ¤rderinge utrustat med en  matsystem fÃ¶ mÃ¤tnin av ett stort 
antal storheter, se avsnitt 8. FÃ¶ mÃ¤tnin av laster och pÃ¥kÃ¤nning var det utrustat med ett 
flertal tÃ¶jningsgivar i blad, nav, primÃ¤raxel maskinbadd och torn. F6r utvÃ¤rderinge av 
laster och dynamik har lasterna berÃ¤knat ur signaler frÃ¥ tÃ¶jningsgivar som har kombi- 
nerats. Storleken av lasterna har beraknats ur kalibreringar av givama som gjorts genom att 
turbinen lÃ¥ngsam baxats runt vid (nÃ¤stan vindstilla och bladens egenvikt dÃ¤rigeno 
anvÃ¤nt fÃ¶ kalibreringen. 

Tidigare utvÃ¤rderin i Sydkrafts projekt (fu!l.~kal@~rs6ken j 

l) Utvardering av laster och dynamik. 

Under fullskalefÃ¶rsÃ¶k gjordes inledande analyser av laster utgaende fran tv2 mÃ¤tninga i 
november 1983, vid normal drift och vid hog resp lag vind, ref 4, samt en Ã¶versik av 
laster och dynamik grundat p& mÃ¤tninga i fjorton m&kampanjer under oktober och 
november 1983, ref 5, 

Det viktigaste resultatet frAn dessa undersÃ¶kninga var att lastvariationerna (t ex cykliska 
variationer i bÃ¶jmomen i bladroten nÃ¤ turbinen roterar) i olika delar av aggregatet och vid 
olika vindhastigheter i stort sett stÃ¤mme med beraknade lastvariationer. MÃ¤tningarn 
visade ocksa att aggregatet i stort upptrÃ¤de som avsett vid olika situationer och under olika 
yttre fÃ¶rhiillanden 

2) Spanningsvariationer, utmattningsbedÃ¶mningar 

I fullskalefÃ¶rsbke gjordes mÃ¤tninga av tÃ¶jninga och spÃ¤nningar jarnfÃ¶relse med av 
Hamilton Standard berÃ¤knad vÃ¤rden samt delskadeberÃ¤kninga fÃ¶ sÃ¤kerhetsbedÃ¶mning 
(ref 7). 

FÃ¶ tornet konstaterades att uppmÃ¤tt maximala spkningsvariationer lag lÃ¤gr Ã¤ de 
berÃ¤knad vÃ¤rdena och att det inte finns nagot som tyder p& att belastningarna Ã¤ fÃ¶ h6ga. 

e 
Ingen sprickbildning har konstaterats vid inspektioner av tornet. 

MÃ¤tninga av tÃ¶jninga i bladen gjordes i ett antal mÃ¤tkampanjer Ur mamingama var det 
emellertid svart att gÃ¶r jÃ¤mfÃ¶rels med berakningar p4 grund av det sÃ¤t som 
berakningsunderlaget frAn Hamilton Standard redovisats. 
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FÃ¶ att f& underlag fÃ¶ sakerhetsbedÃ¶mningarn fÃ¶rsag aggregatens mÃ¤tsyste med 
mÃ¶jlighe till insamling av tÃ¶jningsdat med hjalp av den s k rain-flow-countmetoden 
(WC-metoden). Att f& denna insamling att fungera tillfredsstÃ¤lland visade sig dock svÃ¥rt 
och det var ocksa svart att mata de absoluta spÃ¤nningsniv%ern i bladen med hÃ¤nsy till 
temperaturdrift m m i tÃ¶jningsgivarna Vad som gick au mata var spÃ¤nningsvariationern 
under konare tidsperioder. FÃ¶ en korrekt delskadeberakning fÃ¶ det hÃ¤ aktuella 
bladmaterialet krÃ¤v ej bara variationerna utan aven nivÃ¥n En ytterligare orsak till att 
delskadeandysen fÃ¶ bladen ej gick att genomfÃ¶r & att Hamilton Standard ej  givit till- 
rÃ¤cklig materialdata. 

MÃ¥ fÃ¶ delaktiviteten i projekt MagiarpFFA 

Malet for delaktiviteten i projekt Maglarp FFA har varit att fil en bÃ¤ttr kunskap om laster 
och pakÃ¤nninga vid olika lastsituationer, samt att genom ytterligare mÃ¤tninga av tÃ¶jninga 
i blad och bladrot bÃ¤ttr kunna bedÃ¶m utmattning och livslÃ¤ngd Avsikten har varit att dels 
f& ett sakrare underlag, dels fS en bredare statistik med fier mÃ¤tninga vid olika normala och 
onormala dnftsfall. 

4 . 1  UtvÃ¤rderin av laster och dynamik 

GenomfÃ¶rand 

MÃ¤tninga av laster och dynamiska egenskaper hos aggregatet har gjorts i en stort antal 
matkampanjer sedan aggregatet togs Ã¶ve av Sydkraft. Av olika skal har emellertid 
mÃ¤tningarn tidvis ej fungerat. Bra mÃ¤tninga av f6rhAllandena i bladen (bladsnitt, bladrot) 
finns frÃ¤ms under hÃ¶sten-vinter 1983-84 samt tidvis under 1984 och i viss man hÃ¶ste - 
vintern 1987-88. Den senare perioden hade doek flertalet bladgivare fallit bort. Bra mat- 
ningar av dynamik i strukturen och av fÃ¶rhallande i tom/maskinhus finns frÃ¤ms i den 
senare perioden, nÃ¤ nya temperaturkompenserade bryggor installerats i torn och 
primÃ¤raxel 

Arbetet med utvÃ¤rderin av laster och dynamik i projekt Maglarp FFA inriktades 
inledningsvis p& att f& en totalbild av systemet med hjÃ¤l av de givarkompletteringar som 
gjorts. De fÃ¶rvÃ¤ntad ge mÃ¶jlighete att samtidigt fil fram krafter och moment i tom, 
primhxel ,  nav och blad. Med anledning av att m h g a  bladgivare fallit bort, har arbetet i 
stÃ¤lle inriktats pS att dels g& igenom de tidiga mÃ¤tningarn noggrannare fÃ¶ att studera 
fÃ¶rhiillande i det roterande systemet, dels analysera mÃ¤tninga frÃ¥ den senare perioden 
fÃ¶ att studera totaldynamiken i strukturen. 

Resultat, slutsatser 

Resultaten av arbetet redovisas i ref 6. Fragor kring laster och dynamik berÃ¶r aven i ref 12 
- 14 som utarbetats i projekt FFA Baskunskap. 

En samlad slutsats Ã¤ att aggregatet fungerar vÃ¤ vid varierande vindfÃ¶rhallande och vid 
start och stoppfÃ¶rlopp Konstruktionen med en gungied, med en vekhet i drivkedjan 
genom den fjÃ¤drand upphÃ¤ngninge av vÃ¤xeln samt ,med vekhet i girled, har bidragit till 
att aggregatet svarar mjukt och fÃ¶ljsam p& olika f6randringar i yttre krafter eller driftssatt. 
Till de goda egenskaperna har ocksa bidragit att strukturens egenfrekvenser genom 
konstruktionen lagts lÃ¤mplig i fÃ¶rhÃ¥ilan till driftvarvtalet. Speciellt vid vindar Ã¶ve 
mÃ¤rkvin arbetar aggregatet j a m  och regelbundet. 
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Den bredare genomgangen av miitkampanjer som gjons har ej gett nagon anledning att 
Ã¤ndr den tidigare slutsatsen att lasterna stÃ¤mme val med de berÃ¤knad lasterna vid olika 
situationer. 

Aggregatet var ursprungligen avsett an arbeta SA att det sjÃ¤l stÃ¤lld in sig i ratt riktning i 
fÃ¶rhalland till vinden. Redan tidigt visade det sig an aggregatet sjÃ¤lv vill vrida ur vinden, 
och det fÃ¶rsag med ett girreglersystem som for tillbaka aggregatet till Ã¶nska riktning nÃ¤ 
den vridit ca 6 grader frÃ¥ den Gnskade rikmingen. Ett skal till att aggregatet vrider ur 
vinden Ã¤ att vindskjuvningen ger olika kraft pa turbinbladen nÃ¤ de Ã¤ Ã¶ve och under 
centrum, men det finns aven andra faktorer som inverkar. En faktor som sannolikt bidrar 
till att aggregatet alltid vrider At samma hall oberoende av vindskjuvningens utseende Ã¤ att 
tyngdpunkten av nav och turbin tillsammans ligger ca en halv meter utanfÃ¶ gungleden. 
Detta ger en "nickrÃ¶relse for turbinen, en rÃ¶rels som upptrÃ¤de tv& ganger per varv under 
drift. Tack vare aggregatets goda dynamiska egenskaper har denna stÃ¶rnin fatt mindre 
betydelse hAllfasthetsmÃ¤ssigt men den M r  Ã¤nd om mÃ¶jlig undvikas. 

Ã„ve vid start och stopp har aggregatet visat sig fungera mjukt och fÃ¶ljsamt Till detta 
bidrar den stora aerodynamiska dÃ¤mpninge i vindriktningen och den dampade 
upphÃ¤ngninge av vaxellAdan. Detta hindrar doek inte att tÃ¶jningsgivar i blad och torn kan 
visa kraftiga "Ã¶verslangar vid aggregatstopp p& grund av den stora belastningsiindringen 
som uppstÃ¥ nÃ¤ bladen flÃ¶jla och turbinen kommer art arbeta som en propeller vid 
nedbromsningen. 

Vid drift arbetar aggregatet Ã¶verkritisk med hÃ¤nsy till tornets egenfrekvens (0,34 Hz). 
Tornets egenfrekvens passeras dÃ¤rf6 vid start och stopp av rotorns enkla och dubbla 
varvtal. Detta gÃ¥ emellertid s& snabbt att ingen farlig tornsvangning hinner utbildas. l 
rnanga mÃ¤tninga kan passagen av kritiska varvtal vid aggregatstan knappast sk6njas i 
tornets bbjmoment. 

En exempel pa resultat av utvÃ¤rderinge ges i figur 4. l. som visar registreringar av 
axialkraften p& turbinen vid en antal mÃ¤tninga vid olika vindhastigheter. Axialkraften har 
berÃ¤knat ur tvÃ¤rkrafte i tornet, som i sin tur erhÃ¥llit ur bojmomentmatningar p& tvfi 
nivier vid torntoppen (se figur 8.1). Som framgÃ¥ av figuren stÃ¤mme den uppmÃ¤tt 
axialkraften val med den avsedda. Axialkraften Ã¶ka med Ã¶kand vind, fÃ¶ att vid vindar 
Ã¶ve mÃ¤rkvin minska igen nÃ¤ bladen flÃ¶jla fÃ¶ att halla effekten vid mÃ¤rkcffekt Just 
knng mÃ¤rkvin har i reglersystemet infÃ¶rt vad som kallas "thrust clipping", en speciell 
reglering f6r att begransa axidkraften och dÃ¤rme tvÃ¤rkrafte p& tornet. Ã„ve hÃ¤ visar 
mÃ¤tningarn god Ã¶verensstÃ¤mmel med den berÃ¤knad kraften. 

Ett fenomen som observerats Ã¤ att effekten vid vissa tillfallen med vindar nÃ¤r mÃ¤rkvin 
pendlar med amplituden 0,3 -0,4 MW. Detta illustreras av figur 4.2, som samtidigt visar 
ett exempel pA hur resultaten frÃ¥ mÃ¤tningarn kan redovisas. Effektpendlingen Ã¤ kopplad 
med en svingning i bladvinkelregleringen med frekvensen 0,25 Hz. Pendlingen kan bero 
p& reglersystemet och fÃ¶refalle uppstÃ i grhsen mellan olika reglersatt och vid omradet fÃ¶ 
'thrust clipping" (se ovan). 
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Y. 
Figur 4.1. Avidkraft i pri&raxein vid olika vindhastigheter. Kurvan 
motsvarar av Hamilton Standard beraknad axialkraft @r aggregatet, 
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Figur 4.2. Exempel p& registreringar frdn en metning av laster och 
dynamik. Matningen gjord vid ett tillfalle med effektpendlingar, se Ã¶vr 
hÃ¶gr kurvan. 
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4 . 2  SpÃ¤nningsvariationer utmattningsbedamningar 

JÃ¤rnfirels av uppmlina moment i bladroten med honstruktiomunderlag frÃ¥ Hamilton 
Standard (etapp l i projekt 506 260 Maglarp FFA) 

I den fÃ¶rst projektetappen i projekt 506 260 Maglarp FFA jÃ¤mfÃ¶rd uppmÃ¤tt moment i 
bladen med av Hamilton Standard givna "moment capacity diagrams'' fÃ¶ olika 
vindhastigheter (ref 8). Frfin mÃ¤tningarn har det endast varit mÃ¶jlig alt f& fram moment 
vid snitt nÃ¤r bladroten, samt fik ett snitt nÃ¤r spetsen, pil grund av an en antal bladgivare 
fallit i f r h  under mÃ¤tningarna 

JamfÃ¶relsem visade att btijmomenten i bladroten fÃ¶ de 65 utviirderade matkampanjema 
lfig avsevÃ¤r under de av Hamilton Standard specificerade v%dena. BedÃ¶mningarn 
grundar sig p& mÃ¤tninga frfin 65 olika tillfallen under 1983-84. Mamingama har gjorts 
b&de vid normal drift och vid start/stopp vid vindhastigheter mellan 7 och 19 rn/s. 

Verksamhet i den avslutande projektetappen 

I den avslutande etappen avsags en biittre underbyggd sÃ¤kerhetsbedÃ¶rnni fÃ¶ bladen tas 
fram. For olika avgrÃ¤nsad matperioder planerades en bearbetning med RFC-metoden fÃ¶ 
att ffi fram typiska ttjjningsspektra p& olika stallen i bladen vid de olika driftssituationerna. 
Med hjÃ¤l av statistik for hur ofta de olika driftsituationerna upptrader skulle det dS ockss 
vara mÃ¶jlig gÃ¶r fÃ¶rbÃ¤ttra delskadebedtjmningar och sÃ¤kerhetsbed6mninga. fÃ¶ bladen. 
Avsikten var ocksi att om m6jligt gÃ¶r ytterligare jÃ¤mftirelse med underlaget frÃ¥ 
Hamilton Standard. 

TyvÃ¤r har det ej &&tt an genomfÃ¶r denna utvidgade utmattnings- och sakerhetsanalys 
grundad pi fÃ¶rbiitrad ttijningsspektra och delskadebedÃ¶rnningar Sedan matsystemet 
skadades sommaren 1986 kom det ej i g h g  fÃ¶ normala matningar innan aggregatet stilldes 
av fÃ¶ lagerskadan i oktober 1986. NÃ¤ sedan driften och mÃ¤tningarn kom igang igen 
1987, hade kvaliteten p5 signaler fr&n bladgivama fÃ¶rsÃ¤mra SS att det ej gick au anvÃ¤nd 
dem fÃ¶ fortsatta mÃ¤tningar En orsak var att det kommit in fukt i ledningar och kontakter, 
men ocksil att ett flertal givare fallit i f r h  helt och ej gav nigra signaler. Ej heller ett fÃ¶rsÃ 
med nymonterade givare p& bladroten gav rillfredsstÃ¤lland signaler (se avsnitt 8.2). 

4 . 3  Vind- och aggregatdata fÃ¶ dimensionering och delskadeanalys 

I de kontinuerliga mÃ¤tningarn har vinddata samt data om aggregatets tillsland eller 
driftmod lÃ¶pand registrerats. Detta ger en mÃ¶jlighe att f% fram underiag fÃ¶ specifikation 
av vinddata fÃ¶ dimensionering, samt underlag fdr utmattningsberÃ¤kninga fÃ¶ 
delskadeanalys, dar delskada for olika driftssituationer vags samman med hÃ¤nsy till 
frekvensen av de olika situationerna. 

I projektet har de vinddata som registrerats i matdatorn bearbetats till en statistik Ã¶ve 
vindhastighet, vindturbulens och vindgradient under olika Ã¥rstide och uppdelat pS olika 
vindriktningar, se tabell 4. l .  

Med vaksektom bortraknad blev medelvinden i navhcjd fÃ¶ den bearbetade perioden 7,96 
d s ,  medelturbulensen 4,96% (variansen i vindhastigheten vid navhÃ¶jd och 
medelgradienten 1,68 m/s (skillnaden i vindhastighet mellan overkant och underkant av 
turbinen). Medelvinden Ã¤ hÃ¶gs och turbulensen lagst vid vindar frin "Ã¶ppe vatten". 
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Observera att sektorerna Ã¤ olika stora, sa att det ej gÃ¥ direkt att jÃ¤mfÃ¶ frekvensen mellan 
dem. 

En preliminÃ¤ statistik over hur lÃ¤ng aggregatet gatt i olika driftmoder och hur det vÃ¤xla 
mellan olika moder har tagits fram, men ingen nÃ¤rmar bearbetning av underlaget har 
g o m .  



FÃ–RST INDATAFIL:PO1MPOOl.T 
SISTA INDATAFIL:POlMQ502.T 
ANTAL INDATAF I LER : 567 
TOTALT ANTAL 1-MIN VARDEN: 778173 

VINDRIKTNINGSSEKTOR : PERIOD: ANTAL VINDKASTIGHET TURBULENS GRADIENT 
VARDEN: MEDEL STAND MEDEL STAND MEDEL STAND 

270-45 F ~ N  LAND (L2) VINTER DEC-FEB 
270-45 F ~ N  LAND (L2) VAR MAR-MAJ 
270-45 F ~ N  LAND (L2) SOMMAR JUN-AUG 
270-45 F&N LAND (L2) HOST SEP-NOV 
45-100 F& LAND (Ll) VINTER DEC-FEB 
45-100 F ~ N  LAND (Ll) VAR MAR-MAJ 
45-100 E'RhJLAND (Ll) SOMMARJUN-AUG 
45-100 F ~ N  LAND (Ll) HÃ–S SEP-NOV 
100-120 MAST I VAKEN VINTER DEC-FEB 
100-120 MAST I VAKEN VAR MAR-MAJ 
100-120 MAST I VAKEN SOMMAR JUN-AUG 
100-120 MAST I VAKEN HOST SEL7-NOV 
120-155 HAVET VIA KULLEN VINTER DEC-FE0 
120-155 HAVET VIA KULLEN VAR MAR-HAJ 
120-155 HAVET VIA KULLEN SOMMAR JUN-AUG 
120-155 IIAVET VIA KULLEN HOST SEP-NOV 
155-270 F ~ N  OPPET VATTEN VINTER DEC-FEB 
155-270 F ~ N  OPPET VATTEN VAR MAR-MAJ 
155-270 F ~ N  OPPET VATTEN SOMMAR JUN-AUG 
155-270 F ~ N  OPPET VATTEN HOST SE@-NOV 
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5 .  Prov 

5 .  l AllmÃ¤n om proven 

Aggregatet har under projektet anvÃ¤nt fÃ¶ vissa prov. Malet med dessa har frÃ¤ms varit att 

ge underlag fÃ¶ verifiering av berÃ¤kningsmodeIle genom drift vid Ã¤ndrad forhallanden 
eller med Ã¤ndrad parametervÃ¤rde 

Ã¶k kunskaperna om mÃ¶jlighetern att effektreglera aggregat genom att vrida det ut ur 
vinden (girreglering, sidvridreglering) 

ge fÃ¶rbÃ¤ttra kunskaper om aerodynamiken vid vridning av aggregatet ur vinden 

ge underlag fÃ¶ undersÃ¶kninga om instationÃ¤ aerodynamik. 

Proven genomfÃ¶rde hÃ¶ste och vintern 1987-88. De prov som genomfijrdes var 
sidvindsprov, dvs prov med vridning av aggregatet ur vinden (se 5.2 och 7.41, prov med 
last gungled (se 5.3), prov med snabba Ã¤ndringa av pitchvinkel (se 5.4), samt filmning av 
bladen under drift (se 7.2). 

Inom projektet 506 260 Maglarp FFA har enbart sjÃ¤lv fÃ¶rberedelsern och genomfÃ¶rande 
av proven ingatt. Bearbetning och anvÃ¤ndnin av mÃ¤tvÃ¤rd gors inom berÃ¶r 
forskningsverksamhet vid FFA, Teknikgruppen AB och FOA. Resultat och slutsatser f r in  
proven kommer darfÃ¶ i fÃ¶rst hand att redovisas i forskningsprojekten. Nedan ges dock 
kommentarer kring syftet med de olika proven, samt n&gra preliminÃ¤r resultat och 
slutsatser. 

Provfurberedelser 

Proven var planerade att genomforas inom etapp 2 av projektet under hosten 1986. Med 
anledning av att lagerskadan upptÃ¤ckte sommaren 1986 Ã¶nskad Statens energiverk och 
Sydkraft en undersÃ¶knin av riskerna for att lagerskadan skulle f6rvÃ¤rra vid proven. 
Dessutom Ã¶nskad man en utredning av andra risker som skulle kunna vara fÃ¶rknippad 
med proven, bl a med anledning av de skador pil gungbradeslasen som intrÃ¤ffa vid 
motsvarande sidvindsprov p& det amerikanska systeraggregatet WTS-4 i Medicine Bow. 

De utredningar som genomfÃ¶rde visade bl a att 

- lagerlasterna i samband med vridning ur vinden ej fÃ¶rvÃ¤ntad bli stÃ¶rr an vid normal 
drift (ref l l) 

- nMstopp vid sidvinklar stÃ¶rr an ca 45 grader riskerar att ge SA stora gungvinklar att 
gungbrÃ¤deslase bottnar i sin fjiidrande infÃ¤stnin (ref 10). Konsekvensen skulle kunna 
vara att infastningsoron pA lasen skadas (vilket var den skada som uppstod i USA) 

- pitchtindringsproven ej skulle innebÃ¤r risker vid Ã¤ndringa at rÃ¤t hall och om man 
undviker Ã¤ndringa SA att aggregatet ger bakeffekt (ref 9). 

Infdr proven utvecklades vid FOA ett modifierat program fÃ¶ aggregatregleringen, med 
mÃ¶jlighete att kÃ¶r aggregatet vridet ur vinden utan att utlÃ¶s ett stopp. Programmet gjorde 
det vidare mÃ¶jlig att k6ra aggregatet vridet ur vinden med fast bladvinkel. Med det normala 
reglerprogrammet Ã¤ndra bladvinkeln av reglerprogrammet nÃ¤ uteffekten sjunker, och det 
skulle ej g3 att renodlat f& fram hur sidvinkeln piherkar uteffekten. Programmet provades i 
den simulator som finns i Karlskrona. 
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Slutsatsen av fÃ¶rberedelsern var au proven skulle g8 att genomfÃ¶r man stÃ¶rr risk fÃ¶ 
aggregatet, fÃ¶rutsat att de genomfÃ¶rde p& en sÃ¤ker satt med kontrollerade och successiva 
fÃ¶rÃ¤ndring av aktuella parametrar. 

InfÃ¶ proven utarbetades i samrad med samtliga berÃ¶rd en plan fÃ¶ proven (ref 9). Statens 
energiverk och Sydkraft AB anlitade Lars MÃ¶ller Karlskronavarvet till ansvarig provledare 
att p% plats leda verksamheten under proven 

Genomj%ande av proven 

FÃ¶ genomfÃ¶rande av proven var det nÃ¶dvÃ¤ndi att matsystemet var i funktion och 
kalibrerat. Arbetet med att aterstÃ¤lla trimma in och kalibrera matsystemet efter 
blixtnedslaget i maj 1986 hann emellertid ej bli klart innan agregatet togs ur drift hÃ¶ste 
1986. NÃ¤ aggregatet %ter togs i drift gjordes en genomgang av mÃ¤tsystemet och Ã¤ve om 
det ej mÃ¶tt alla Ã¶nskema bedÃ¶mde det fungera tillrÃ¤cklig val f6r att kunna genomfÃ¶r 
proven enligt planen. 

En fÃ¶rst provomgAng genomfÃ¶rde hÃ¶ste 1987. D& kÃ¶rde aggregatet vid m&ttliga vindar 
i sidvindsprov och pitchprov. Samtidigt genomfÃ¶rde bladfilmningen. Planerade prov en 
andra dag maste stallas in p g a svag vind. 

Senare planerade prov vid hÃ¶gr vindhastigheter kunde ej genomfÃ¶ra vid planerade 
tidpunkter under 1987, men i januari 1988 kunde en en andra och sista provomgAng 
genomfÃ¶ra vid hÃ¶gr vindhastigheter, (fortfarande doek under mÃ¤rkvind) DA gjordes 
sidvindsprov, pitchprov samt prov med last gungled. 

5 . 2  Sidvindsprov 

Sidvindsproven genomfÃ¶rde SA att aggregatet vid drift kÃ¶rde med en stegvis girning ut ur 
vinden i steg om 10 grader upp till k 50 grader, med drift ca en minut tid vid varje 
girvinkel. Detta illustreras av den Ã¶vr kurvan i figur 5.1 som visar vridningsvinkeln fÃ¶ 
maskinhuset relativt en fast referens vid proven den 14/1 1988. De smA hacken i kurvan 
beror pA att girmekanismen pil Maglarpsaggregatet stÃ¤ndig arbetar fÃ¶ att hÃ¥ll aggregatet i 
Ã¶nska riktning. Aggregatet vill sjÃ¤l vrida ut ur vinden. N& avvikelsen frAn den Ã¶nskad 
riktningen blir tillrÃ¤cklig stor, i proven n&gra grader, startar sidvridmotorerna och AtexfÃ¶ 
aggregatet. Detta ger de smA hacken i kurvan. Kurvan visar ocksa ett annat fenomen. Att 
vrida ur vinden Ã¤ svÃ¥rar motsols (moturs uppifrÃ¥ sett), mot lÃ¤gr vinklar i figuren. Vid 
sidvinkeln 45 grader, absolut vinkel 90 grader i figuren, Ã¤ det knappt s& att motorerna 
klarar att vrida aggregatet ytterligare. NÃ¤ vridningen gÃ¥ Ã¥ andra hÃ¥ile gÃ¥ det emellertid 
lÃ¤tt och det blir t o m en Ã¶verslang aggregatet gÃ¥ fÃ¶rs fÃ¶rb den Ã¶nskad vinkeln. 

Underlag fÃ¶ verifiering av berakningsprogram 

En av avsikterna med sidvindsproven var att fil mÃ¤tninga frAn drift av aggregatet vridet ur 
vinden fÃ¶ att jÃ¤mfÃ¶ med resultat fi%n berakningar. Vidare bearbetning av resultat och 
jamfdrelser med berÃ¤kninga gÃ¶r i projekt Baskunskap FFA. 

Sadana jihfÃ¶relse har gjorts for programmet VIDYN vid Teknikgruppen AB (ref 12, 13, 
14). VDYN Ã¤ ett simuleringsprogram f6r berÃ¤kninga av dynamik och laster i 
vindkraftaggregat. 

Redan fÃ¶r proven gjordes berÃ¤kninga med detta program (ref 10) fÃ¶ att f% underlag fÃ¶ 
bedÃ¶mninga av risker i samband med proven, se ovan om fÃ¶rberedelse fÃ¶ proven. DA 
studerades bl a aggregatets upptrÃ¤dand vid drift, normala stopp och nÃ¶dstop vid 
varierande sidvinklar. 
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De preliminÃ¤r jÃ¤mfÃ¶rels som gjorts visar en mycket god 6verensstÃ¤mmels mellan 
beraknade och det uppmÃ¤tt ferlopp vid drift med aggregatet vridet ur vinden. 
Gungvinkelns utslag vid drift med olika sidvinklar kan tas som en exempel. Nedre kurvan 
i figur 5.1 visar gungvinkeln under ett prov. Underlaget till kurvan har bearbetats vidare. I 
figur 5.2 jarnfers standardawikelsen fÃ¶ gungvinkeln fran mÃ¤tninga (stora punkter i 
diagrammet) med motsvarande berÃ¤knad resultat fÃ¶ olika sidvinklar (girvinkel i 
diagrammet). De tvA olika berÃ¤kningarn motsvarar tv& fall med olika vindskjuvning. 
Overensstarnrnelsen fÃ¶refalle vara god. I en rapport som tas fram inom projekt 
Baskunskap FFA kommer resultaten fr&n verifieringen av VIDYN med data frÃ¥ sidproven 
att redovisas mer fullstÃ¤ndigt 
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Figur 5.1 Registreringar av vridningsvinkel, vindriktning relativt 
maskinhus samt gungvinkel for turbinen vid sidvindsprov den 14 11 1988. 



Gungvinuel (grad) 
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Figur 5.2. Jumf~relse mellan uppmdrra (stora punkter) och beraknade gungvinklar som 
funktion av sidvinkel. 

Sidvindsaerodynamik 

Ett viktigt delmÃ¥ med sidvindsproven var att undersÃ¶k hur uteffekten frÃ¥ aggregatet 
minskar nÃ¤ det vrids ut ut vinden, bl a som underlag fÃ¶ den forskning kring girreglering 
som p&gÃ¥ vid FOA. 

Matresultaien frAn proven har bearbetats vid FOA och sammanfattats i form av Cp-!- 
samband fÃ¶ olika sidvinklar, se ref 19. Cp-1 -kurvan visar hur stor effekt som turbinen 
vinner ur vindens rÃ¶relseenerg som funknon av lÃ¶ptale l. Som en utgÃ¤ngspunk har en 
modell som bygger p4 berÃ¤knad kurvor fÃ¶ Maglarpsaggregatet anvÃ¤nts Modellen 
grundas p4 resultat fiAn prov av en litet aggregat som FFA sjort i en vindtunnel i Kina. 

Resultatet frÃ¥ mÃ¤tningarn Ã¤ ett antal punkter i Cp-Ldiagrammet. Vid proven kÃ¶rde 
aggregatet med stegvis Ã¶kand sidvinklar tills det som mest var vridet 53 grader ur 
vindrikmingen. Ur effektmatningar nÃ¤ aggregatet gick stabilt vid varje vinkel samhtjrande 
vÃ¤rde p8 Cp, l och sidvinkel (q). Ett exempel p i  resultat f d n  en marserie ges i figur 5.3, 
dar de uppmÃ¤tt vÃ¤rden prickats in i ett diagram med de beraknade kurvorna ur KinamÃ¤t 
ningarna, se ovan. 
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Figur 5.3 Exempel pd resulrar frdn sidvindsproven i Maglurp. Uppm&ra Cp-l -vÃ¤rde 
(kryss} jÃ¤mfÃ¶r med modell grundad pd drn ingar  gjorda i Kina (kurvor). 

En allmÃ¤ slutsats i& an mamingama styrker an modellen ger en nktig bild upp till 40 
graders sidvinkel. Vid hÃ¶gr sidvinklar antyder mamingama att effekten faller snabbare a n  
vad som kan fÃ¶rvÃ¤nt enligt modellen. 

Ur reglerteknisk synpunkt vore det av vÃ¤rd med fier mÃ¤tninga vid hÃ¶gr vindhastigheier 
och stÃ¶rr sidvinklar da resultaten Ã¤ av stor vikt i de studier som gÃ¶r av tekniken att 
reglera vindkraftaggregat med vridning av aggregatet ur vinden. 

MÃ¤tresultate har aven bearbetats p4 FFA och jamforts med resultat frÃ¥ andra 
sidvindsprov (ref 20). I figur 5.4 visas Maglqsresultat jarnf6rda med kurvor frin ue 
vindtunnelprov, bl a de prov som gjordes i Kina. 
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TTIND TUNNEL TESTS AND FETJ) TRS'i'S FOU3 
DIFFERENT TURBINES. 

Relat ive p o r e r  maximum power (at %est  Up 
speed ratio) for different yaw angles divided 
xnxcimuxi power at zero yaw* Fiiled chdes: 
0.25 m. 2-bladed turbise. Filled triangles and 
squares: 2.2 and 2.8 m 3-bladed turbises re- 
spectively. Circles and diamonds from t h e  Mag- 
larp =?per a d  m e r  scatter data plots. 

Figur 5.4. Effekt somfunktion av sidvinkel: jarnf6relse mollan olika mdtningar. 

5.3 Prov med list gungled (lhst teeter) 

Maglarpsaggregatet har turbinen ledat infast i primÃ¤raxel s5 an den kan r6ra sig k4 grader 
frÃ¥ normaliiget vinkelrÃ¤t mot primÃ¤raxeln Denna gungled bidrar rill att minska lasterna 
pil pritnÃ¤raxel pil grund av bl a vindgradienten over turbinplanet. GungrÃ¶relse Ã¤ last vid 
parkering och varvtal upp tal 15 varv/min, men slapps fri vid hÃ¶gr varvtal. Lasningen Ã¤ 
ej helt styv; domkrafterna som hÃ¤ile turbinen fast Sr fjÃ¤drand infÃ¤st och medger en 
rÃ¶rels om ytterligare 2 grader innan fjÃ¤drarn bomar. 
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I samband med Ã¶vrig prov kÃ¶rde aggregatet i en prov med last gungled vid normal drift. 
Avsikten var an f& en kÃ¶rnin med Ã¤ndrad aggregatparametrar fÃ¶ att fS ytterligare en fall 
att jÃ¤mfÃ¶ med berÃ¤kninga med programmet VIDYN fik air verifiera programmet. 

Provet genomftirdes s& att gungrorelsen lastes under nagra minuter d& aggregatet gick i 
nonnal drift. Figur 5.5 illustrerar hur provet gick till. FÃ¶r provet hade girvinkeln den 
normala sagtandsliknande formen da aggregatet driver ur vindriktningen fÃ¶ att sedan 
AtexfÃ¶ra av girmotorerna. NÃ¤ leden lasts stannade girrÃ¶relse i stort sett, fÃ¶ att aterg2 n i r  
gungrÃ¶relse slÃ¤ppte fri igen. GungrÃ¶relse minskade, men en viss rorelse fanns kvar 
inom den fjÃ¤drin som gunglhsen har. 

Utvarderingen av provresultatet kommer att gÃ¶ra inom FFA Baskunskap (ref 13). Figur 
5.6 visar en prelimink jÃ¤mfÃ¶rel mellan mÃ¤tninga och berakningar. Observera de olika 
skalorna i figurerna. BerÃ¤kningarn startar nÃ¤ lasen gatt in, dvs efter 65 sekunder i 
diagrammen frÃ¥ provet. Ã–verensstÃ¤mmels fdrefaller god: gungorelsen Ã¤ som mest ca 
1.5 grader frAn lopp till topp, och girvinkeln Ã¤ndra mellan 5 och 10 grader. 

TeeterlÃ¥ in Lasen frigÃ¶r 

4 
Tid 

Figur 5 5 .  Registrering av girvinkel och gungvinkel (ieetervinkel) under proven med ldst 
gungrÃ¶rels 
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Figur 5.6. Jamj2else uppmdna varden frdn prov med Idsâ gungrth-else med berikningar 
gjorda med programmet VIDYN. Observera de olika stamidpunkterna och de olika 
skalorna i diagrammen. 

5 . 4  Prov med snabba pitchandringar - instationar aerodynamik 

BerÃ¤kninga av krafter p& bladen och prestanda fÃ¶ horisontalaxlade vindJcraftverk gÃ¶r 
med hjÃ¤i av aerodynamiska modeller och teorier som bygger p& att vindhastigheten Ã¤ 
konstant eller att den Ã¤ndra langsamt, Under ett antal Ã¥ har det dock varit kant att en 
snabb fÃ¶rÃ¤ndri av vinden orsakar kraftfÃ¶rÃ¤ndnng som Ã¤ stÃ¶rr Ã¤ om 
vindfÃ¶rÃ¤ndring sker langsamt. Problemet Ã¤ upprniirksammat inom helikopterindustrin 
men har betydelse Ã¤ve fÃ¶ vindkraftverk. Speciellt pilverkas utmatmingsfurloppet. 
Teoretiska Ã¶vervÃ¤gande mÃ¤rninga och observationer har styrkt att berÃ¤knad 
kraftfÃ¶rÃ¤ndring underskattas. Ingen praktiskt tillÃ¤mpba metodik har dock Ã¤nn 
presenterats i vindkraftsammanhang. 

Kunskap om hur Ã¤ndringa i krafterna p& en bladprofÅ beror av vindhasrighetsfÃ¶rÃ¤ndnng 
kan erhÃ¥ila i vindtunnelforsÃ¶k Matningar av hur snabba fÃ¶rÃ¤ndring paverkar 
kraftsituationen direkt pil vindkraftaggregat Ã¤ emellertid svÃ¥r att genodora, eftersom det 
Ã¤ mycket svÃ¥r att mata vinden direkt vid aggregatet. Vinden kan dessutom variera Ã¶ve 
turbinytan vilket gÃ¶ det Ã¤nn svhare att ange vilken vindfÃ¶rÃ¤ndri som ligger bakom de 
kraftfÃ¶randnnga som mats. 
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En san an f& kunskap om h u .  krafterna forÃ¤ndra n& strÃ¶mninge runt bladprofilen snabbt 
fÃ¶rÃ¤ndra Ã¤ att vid lugna vindfÃ¶rhÃ¥lland snabbt Ã¤ndr bladens anfallsvinkel, "pitch"- 
vinkeln. P3 Maglarpsaggregatet kan detta gÃ¶ra med hjÃ¤l av det 
bladvinkelregleringssystem som anvÃ¤nd fÃ¶ att reglera uteffekten. 

Sadana prov gjordes i anslutning till sidvindsproven i januari 1988. Proven genomfÃ¶rde 
sÃ att pitchvinkeln Ã¤ndrade med den maximala hastighet som reglersystemet klarar, vid 
tillfÃ¤lle nÃ¤ vinSorhallandena var lugna. I samband med detta registrerades responsen i 
aggregatet, i form av krafter och moment vid torntoppen. Kraftsituationen i tomtoppen 
speglar t ex axialkraften i turbinen, som i sin tur ger ett samlat matt p% hur den totala 
kraften p% bladen piherkats av fÃ¶rÃ¤ndring i vindens anfallsvinkel mot bladen. 

Vinden varierar hela tiden aven vid lugna vindfÃ¶rhallanden FÃ¶ att f% en statistiskt sÃ¤krar 
bild gjordes Ã¤ndringe av pitchvinkeln i steg fram och tillbaka som en fyrkantvag i tiden. 
VaglÃ¤ngde var cirka 30 sek, tilltaget sÃ att inverkan av den f&eg&ende Ã¤ndringe sÃ¤ker 
skulle hinna klinga ut. 

Den effekt man b6r fÃ¶rvant sig Ã¤ att kraftnivan stiger (sjunker) till en annan niva, men 
med en Ã¶verslang Figur 5.7a visar den fÃ¶rÃ¤ndri som fas med de gÃ¤ngs 
berakningsmetoder som ej tar hÃ¤nsy till de instationiira effekterna. I figur. 5.7b skissas ett 
mera realistiskt fÃ¶rlop aven om det Er mycket fÃ¶renklat Exempelvis tas inte 
strukturdynarnisk respons med. 
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I figur 5.8 visas exempel p& registreringar frÃ¥ proven i Maglarp. Den registrerade signalen 
Ã¤ betydligt mer komplicerad p% grund av brus och stÃ¶rningar men aven p& grund av att att 
vinden varierat. I diagrammet fÃ¶refalle dock de fÃ¶rvÃ¤nta Ã¶verslangam upptrÃ¤da En 
nÃ¤rmar utvÃ¤rderin av mÃ¤tresultate samt utveckling av praktiska berÃ¤kningsmetode 
p%gh inom baskunskapsprogrammet. 
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Figur 5.8. Exempel frdn registrering fr&n pitchÅ¸ndringspro i Maglarp 
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6 . 1  Bakgrund 

MÃ¶jlighetern att anvÃ¤nd sodar, en typ av akustisk vindmÃ¤tare har undersÃ¶kt i projektet. 

Sodartekniken bygger pS att en riktad ljudsignal sands ut av en antenn. Under 
fortplantningen av signalen bildas svaga ekon vid densitetsvariationer i luftmassan. Dessa 
ekon registreras sedan med hjÃ¤l av en mikrofon placerad i samma antennenhet som 
sÃ¤ndaren 

Om luftmassan rÃ¶ sig och har en hastighetskomponent lÃ¤ng ljudsignalens riktning, 
kommer ekot att ha en dopplerfÃ¶rskjurning Ur denna dopplerfÃ¶rskjutnin kan luftmassans 
hastighet berÃ¤knas 

Genom att anvÃ¤nd tv8 eller tre antenner kan inte bara vindhastigheten, utan aven 
vindriktningen matas. 

Sodartekniken kan allts5 erbjuda ett satt att f6rutse fÃ¶rÃ¤ndring i inkommande vind innan 
de n& fram till aggregatet, vilket kan vara av vÃ¤rd fÃ¶ regleringen av aggregatet. Detta har 
diskuterats speciellt fÃ¶ aggregat som effektregleras genom att aggregatet vrids ur vinden. 

Syftet med delaktiviteten har varit att praktiskt prova och utvÃ¤rder sodartekniken f6r 
matning av vindhastighet och vindriktning, med sodam placerad pA maskinhuset. I aktivi- 
teten har ingatt fÃ¶rberedand miljÃ¶matningar utveckling av ny elektronik fÃ¶ den valda 
ljudfrekvensen hos sÃ¤ndaren tillverkning och montage av utrustning, prov samt 
utvÃ¤rderin av resultat. Proven genomfÃ¶rde med utrustning som utvecklades av och hyr- 
des in fran Sensitron AB. MÃ¤tningarn och utvÃ¤rderinge gjordes i ett examensarbete p& 
FFA och vid institutionen fÃ¶ Teknisk akustik, se ref 15. 

6 . 2  Sodarrniitningar 

MÃ¤tningarn gjordes med tvi% antenner placerade p& maskinhuset enligt figur 6. l .  
Antennerna riktades n5got uppat fÃ¶ att undvika ekon f r h  marken och fÃ¶ att minska 
stÃ¶rningarn fran den utsÃ¤nd Ijudpulsen. Den inbÃ¶rde vinkeln mellan dem var 45 grader, 
fÃ¶ att undvika stÃ¶rninga mellan antennerna. 

Utrustningen var en specialanpassad utrustning, en mindre modell av sodar Ã¤ den som 
Sensitron serietillverkar och marknadsfÃ¶r Frekvensen pfl den utsÃ¤nd Ijudpulsen valdes 
hÃ¶gr an den normala. Den valdes med tanke p& den bullermiljÃ som mÃ¤tte upp p3 
maskinhuset . 

Signalen fran antennerna togs in till aggregatets matdator fÃ¶ lagring p3 databand. 
Bearbetningen av matdata gjordes i efterhand. 

Utrustningen provades och trimmades in i laboratoriemiljÃ hos tillverkaren och p2 
institutionen fÃ¶ Teknisk akustik vid KTH innan den monterades pfl aggregatet. 
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Figur 6.1 Placering av sodarantennerna p& maskinhuset. 

-l 

MÃ¤tningarn i Maglarp genomfordes under vintern 1987/88. Inledningsvis 
rÃ¥kad man ut for signalproblem vid inkopplingen till matdatorn. 

Inkommande vind 

Ã̂‘Ã 

Sodarantenn Utsand signal/inkommande eko 
""----. 

TyvÃ¤r visade sig signalerna f r h  sodarantennen s& sttirda att det ej gick 
att f4 fram tillfredsstÃ¤lland vindhastighetsmatningar. Det fortsatta ar- 
betet inriktades d& p& att forsÃ¶k hitta orsaken till sttirningarna. Som ett 
led i detta avslutades darfor mgtningama med milj6matningar dar ljud, 
vibration och tryck uppmÃ¤tte vid antennerna pA plats uppe pA maskin- 
huset. 

- - - - .5 O. - - .  
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6 . 3  Resultat och bed6mningar 

MÃ¤tningarn med sodarutrusmingen gav tyvÃ¤r ett nedslaende resultat. FÃ¶ att ekot av den 
utsÃ¤nd signalen skall accepteras kravs att det Ã¤ tillrÃ¤cklig tydligt och att den inkommande 
signalen i niva skiljer sig tillrÃ¤cklig frAn omgivande brus. Vid de mÃ¤tninga som gjordes 
var emellertid endast en fatal av inkommande ekon sa tydliga att det gick att anvÃ¤nd dem. 
Den sodar och den uppsÃ¤ttnin som fanns i Maglarp gick allts5 ej att anvÃ¤nd fÃ¶ att mata 
hastigheten hos inkommande vind. 

En fÃ¶rs6 att kartlÃ¤gg orsakerna till varfÃ¶ mÃ¤tningarn fungerade sa dÃ¥lig gjordes ocksi 
inom projektet. Eftersom verksamheten bedrevs i ett examensarbete fanns det dock ej 
utrymme fÃ¶ nigra djupare analyser, men vissa kompletterande mÃ¤tninga av sodarns 
arbetsmiljÃ uppe pa maskinhuset gjordes. 

MÃ¤tningarn gav ej grund fÃ¶ att ange nAgon enstaka orsak till problemen. En orsak till 
problemen kan ha varit att bakgrundsnivan av brus, frÃ¤ms frAn maskinhuset , var SA hÃ¶ 
att mÃ¤tsignale maskerades. En annan mÃ¶jli orsak kan ha varit att upphÃ¤ngninge av 
antenn och hÃ¶gtalarelemen gav sa kraftiga vibrationer i hÃ¶gtalarelemente att dess funktion 
som mikrofon Ã¤ventyrades En tredje orsak kan ha varit att vindijud f r h  antenn och 
omgivning kan ha stÃ¶r alltf6r mycket. Det kan ocks& ha varit en kombination av dessa eller 
andra orsaker som gav problem. 

Sensitrons syn pA problemen Ã¤ att det hÃ¤ handlade om en mer eller mindre 
standardmikisigt vald utrustning. Man tror att det skulle g3 att mÃ¤t i den hÃ¤ miljÃ¶ efter en 
optimering och intrimning av utrustningen, vilket det tyvÃ¤r ej fanns tillrÃ¤cklig resurser fÃ¶ 
i detta projekt. 

Slutsatser: 

MÃ¤tninga av vindhastigheten gick ej au gÃ¶r med denna utrustning s3 som den hade 
anpassats och monterats i Maglarp. Orsakerna till att det ej gick kan ha varit flera, men det 
fanns ej mÃ¶jlighete att fÃ¶lj upp detta inom det aktuella examensarbetet. 
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7 . 1 .  Bladerfarenheter, bladinspektioner 

Sedan aggregatet togs i drift har bladen inspekterats en par gAnger per b. Vid 
inspektionerna stoppas aggregatet och bladen detaljgranskas friln den inspektionsplattform 
som kan kÃ¶ra langs de parkerade bladen. Kontrollen gÃ¶r dels visuellt, dels med hjÃ¤l av 
knackningar for att upptÃ¤ck eventuell delaminering mellan skikt. 

En fonsan deltagande i dessa inspektioner har in& i projekt Maglarp. I projektet har 
dessutom ingatt an gÃ¶r en sammanstallning av erfarenheter f rh  konstruktion, tillverkning 
och dnft av bladen. Denna sammanstÃ¤llnin har gjons i ref 16. 

AllmÃ¤n har bladen fungerat som avsett. Laster och deformationer under dnft ger inte 
anledning till fragetecken, och bladprestanda i form av avgiven effekt stÃ¤mme med 
f6rvantade vÃ¤rden Inga brister eller problem med bladrotsinfastningen har hittills kunnat 
pSvisas. 

De problem som uppstatt har frÃ¤ms rÃ¶r ytbelaggning och ytskydd av bladen. Ett relativt 
omfattande bladunderhilll har mast gÃ¶ra varje sommar. med reparationer av sprickor i det 
yttre bladskiktet och av det Askskydd som bladen utrustats med, biide fÃ¶ att skydda bladen 
och fÃ¶ att skydda matgivare och kablar pS bladen. 

Sprickor och begrinsade delamineringar har uppstÃ¥t i bladens yta, frÃ¤ms i bakkanten. En 
orsak till problemen Ã¤ att bladen har forsetts med ett ytskikt med fibrer enbart langs 
kordariktningen, dvs tvÃ¤r bladen, samtidigt som bladens bakkant ej Zr lastbÃ¤rand utan 
tilMts buckla. NÃ¤ bakkanten bucklar uppstÃ¥ stora tÃ¶jninga i ytskiktet, vilket initierar 
matrisspickor, som i sin tur initierat delamineringar. De delamineringar som upptÃ¤ckts och 
som bedÃ¶mt sil stora att borde AtgÃ¤rdas har reparerats genom injicering av epoxi. Man har 
Ã¤ve fÃ¶rsÃ¶ tÃ¤t sprickorna pil olika satt fÃ¶ att minska risken fÃ¶ att fukt kommer in under 
ytskiktet, men hittills har man ej funnit nigon tillfredsstÃ¤lland metod. SS har t ex 
Ã¶vermalnin med elastisk f&g ej fungerat d2 tÃ¶jningarn varit s& stora att sprickorna Ã¶ppna 
sig igen. En fÃ¶lj av den valda konstruktionen fÃ¶ ytbelÃ¤ggninge har alltsa blivit att det ar 
nÃ¶dvÃ¤ndi med ilterkommande inspektioner och med Ã¥rlig reparationer av ytskiktet. 
Dessa skador har dock ej varit av den storleken att de paverkat sakerheten under drift. 
Sprickorna Ã¤ dessutom ej belÃ¤gn i bÃ¤rand struktur. 

hkskyddet p3 bladen har utgjorts av aluminiumfolie som limmats langs bladens fram- och 
bakkanter, samt tvÃ¤r bladen fÃ¶ att tÃ¤ck givarledningar och tÃ¶jningsgivar pil bladytorna. 
Askskyddet har fungerat som avsett. De skador som uppstÃ¥t vid nedslag har i stort sett 
helt inskrankt sig till s ~ A  brannmarken dÃ¤ blixten traffat. Antalet blixtnedslag ar ej upp- 
mÃ¤tt men mÃ¤rke frÃ¥ en trettiotal nedslag har observerats i samband med 
bladinspektioner. 

Underhallet av Askskyddet har emellertid varit kostsamt. Skador i folien i bladens framkant 
har snabbt tilltagit genom erosion, vilket har Atftiljts av slitage pil framkanten av bladet. 
Dessutom har folien spruckit, frÃ¤ms i bakkanten, genom att den tal lÃ¤gr tbjning Ã¤ 
glasfibern. Vid sprickorna har sedan folien lossnat. 
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I samband med att mÃ¤tningarn nu avslutats har Askskyddet pA prov avlÃ¤gsnat vid spetsen 
av det ena bladet. Inga nedslag har observerats utanfÃ¶ den del av bladet dÃ¤ askskyddet 
finns kvar. Vid kommande bladunderhall planeras darfÃ¶ ilskskyddsfolien avlÃ¤gsna helt, 
vilket vÃ¤nta medfÃ¶r vÃ¤sentlig minskade kostnader fÃ¶ bIadunderhAl1. 

kkskyddsfolien har aven fungerat som erosionsskydd. Vid skador p& askskyddet har 
underliggande skikt eroderat. NÃ¤ Askskyddet tas bon blir det nÃ¶dvÃ¤ndi att montera ett 
erosionsskydd lÃ¤ng bladens framkant. Di& askskyddet tagits bon har p& fÃ¶rsti en 
polyuretantejp monterats med gott resultat. Det Ã¤ Ã¶nskvar att fÃ¶rsÃ¶k med erosionsskydd 
av bladen fortsÃ¤tte vid den fortsatta driften av aggregatet. 

Under vÃ¥re 1988 lossnade tv& skott som placerats inuti bladen fÃ¶ att utjÃ¤mn trycket inuti 
bladen under drift. Dessa skott monterades efter lindningen av bladen. Orsaken till att de 
lossnade var att det var svart att fasta skotten i ytan inuti bladen. Det var svart an f& bon det 
slÃ¤ppmede som anvÃ¤nde fÃ¶ att f& loss bladet frÃ¥ formkropparna vid tillverkningen, och 
dÃ¤rme lyckades man ej fÃ¶rankr skotten tillrÃ¤cklig val i bladens inneryta. 

I bladrapporten framfÃ¶r art det Ã¤ angelÃ¤ge med bÃ¤ttr metoder fÃ¶ testning av blad och 
bladinfastning. Metoden att knacka p& bladen kan vara osÃ¤ker och det Ã¤ en tidsÃ¶dand 
metod for att kontrollera hela bladytorna. Metoden, liksom ultraljudstestning Ã¤ ocksa 
osÃ¤ke nÃ¤ det gÃ¤lle att testa limfogen mellan bladrot och infastningsringen av stal. 

Slutsatser: 

Bladen har visat sig ha fÃ¶rvÃ¤nta egenskaper i ston. Ytskiktet har emellertid utformats 
pA ett olyckligt sÃ¤tt sa att det kravs ett hligt underhall av ytbelÃ¤ggningen LikasS ha r  en 
Ã¥r] stort underhall av Askskyddet krÃ¤vts men nÃ¤ mÃ¤tningarn pA bladen upphÃ¶r kan 
skyddet fÃ¶renkla s& att underhallet fÃ¶rvÃ¤nt minska betydligt. 

Tekniken fÃ¶ erosionsskydd och fÃ¶ testning av blad och bladinfastningar bÃ¶ utvecklas 
vidare. 

Ett av bladen p8 Maglarpsaggregatet har filmats under drift med en videokamera som 
monterats p& navet sa att den roterade med turbinen. Kameran monterades SA att i stort sett 
hela bladet kunde fangas i bild. FÃ¶ att kunna se utbojningen av bladet tydligare 
monterades taperemsor langs bladets framkant. 

Inspelningar under drift gjordes i samband med sidvindsprov den 26 och 27 augusti 1987. 

Resultatet av filmningen var lyckat. P& inspelningarna framgÃ¥ tydligt bl a hur bladet bÃ¶je 
ut nÃ¤ aggregatet kopplas inpa nÃ¤te och bÃ¶rja leverera effekt, och hur de atergÃ¥ nÃ¤ 
aggregatet kopplas ur. Det syns ocksil tydligt hur bladspetsen svÃ¤nge till d& det filmade 
eller det andra bladet passerar genom la bakom tornet. Amplituden pS dessa svÃ¤ngninga 
under normal drift var av storleken 0,5 m vid bladspetsen. 
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Den maximala utbojning som regisaerades iniraffade vid en niAlstopp dS turbinen 
bromsades genom att bladen flÃ¶jlade snabbt. Utbojningen av bladspetsen var 3,5 m, 
raknat frÃ¥ det obelastade laget. 

Figur 7.1 visar tv5 bilder som tagits fram ur videofilmen. Den Ã¶vr bilden visar aggregatet 
i drift med bladspetsen bÃ¶j utat f& tornet, uppat i bilden. Den nedre bilden visar bladet 
vid nÃ¶dstoppet da bladen bÃ¶jde kraftigt in mot tornet i samband rned att bladet flÃ¶jlade 
for att bromsa turbinen. 

Figur 7.1. Bilder av ett bladpd Magiarpsaggregatet tagna med videokamera vid normal 
drift (6vre bilden) och vid en nOdstopp {undre bilden). Urb6jningen &r ca 03 och 3 3  m 
frÃ¥ resp mot tornet. 

Tyngdkraftens inverkan p5 bladen under drift ger en svÃ¤ngnin av bladet fram och tillbaka 
i turbinplanet en gÃ¥n per varv. Ã„ve denna svÃ¤ngnin kan observeras. Amplituden vid 
bladspetsen Ã¤ ca 0,2 m. 
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NSgon nÃ¤xmar analys av bladets svangnhgSm0der utÃ¶ve en Ã¶versikdi granskning och 
uppmÃ¤tnin av amplituder har ej gjorts inom projektet. Filmerna fmns tugÃ¤nglig fÃ¶ den 
intresserade pfl FFA. FÃ¶ mer noggranna analyser Ã¤ det dock Ã–nskvtir med en hÃ¶gr 
kvalitet pS bildskarpa och stillbild an i den enkla standard VHS-teknik som hÃ¤ anvants vid 
in- och avspelning. 

7.3. Buller 

Enkla bullermÃ¤tninga planerades bli utfÃ¶rd i samband med sidvindsproven. Avsikten var 
att undersuka hur bullret pilverkas av att aggregatet vrids ur vinden, och speciellt om det 
lfigfrekventa bulh-et orsakat av att bladen passerar genom tomvaken minskar om aggregatet 
stÃ¤ll snett i fÃ¶rhÃ¥llan till vinden. 

Som en fdrberedelse infdr eventuella mÃ¤tninga gjordes en teoretisk berÃ¤knin av bullret 
vid varierande grad av snedanbl&sning. Denna fÃ¶rstudi redovisas i ref 18. DÃ¤ drogs 
slutsatsen att det ej blir nAgon tydiig minskning av bullret foran vid relativt stora vinklar, 
se figur 7.2. Med anledning av detta bedÃ¶mde det bli svÃ¥r att fastsialla i vilken man vrid- 
ningen urvind pilverkat bullret vid proven med tanke p8 osÃ¤kerhete i mÃ¤tningarna Det 
beslÃ¶t dadijr au bullermÃ¤tninga ej skulle gÃ¶ra vid sidvindsproven. 

m !  , I t 1 s 

- 4 5  -33 -21 -9 3 15 27 39 
Yau (Deg) 

Figur 7.2. Buller som funktion av den vinkel som aggregatel vridits w vinden (kalla: ref 
18). 
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7 . 4 .  Reglerteknik 

En delaktivitet fÃ¶ reglerteknik inom projekt Maglarp FFA hade som ursprungligt mÃ¥ att 
vissa begrÃ¤nsad f6rstudier av reglertekniska fragor skulle genomfÃ¶ras Det gÃ¤lld bl a 
stÃ¶rningsmatninga samt en undersÃ¶knin av mÃ¶jlighetern att hitta biittre kriterier fÃ¶ den 
effektnedstÃ¤ilnin som gÃ¶r vid turbulent vind for att minska risken fÃ¶ nÃ¶dstop pti grund 
av Ã¶vereffek i generatorn. 

Verksamheten inom delaktiviteten har emellertid helt inriktats p& fÃ¶rberedelse infÃ¶r samt 
deltagande i sidvindproven. FOA inforde de nÃ¶dvÃ¤ndi modifikationerna i reglersystemet 
fÃ¶ att kuma genomfora proven. En stor del av den reglertekniska forskningen inom 
vindkraft som bedrivits p& FOA har rÃ¶r reglering av vindkraftverk genom att vrida dem ur 
vinden. MÃ¤tresulta frÃ¥ sidvindsproven bedÃ¶mde darvid kunna ge ett mycket vÃ¤rdefull 
bidrag till de kunskaper om aerodynamiken som behÃ¶v som grund fÃ¶ studier av denna 
typ av reglering. 



8 .  Matsystem 

8 . 1 .  Drift av matsysternet 

Aggregatet var sedan det togs i drift fram till vÃ¥re 1988 utrustat med ett mÃ¤tsyste som 
givit stora mÃ¶jlighete att folja vad som hÃ¤nde i aggregatet, dels kontinuerligt, dels i 
begrÃ¤nsad matkampanjer med hÃ¶ tidsupplÃ¶snin och med registrering av vÃ¤rde fr2n 
manga givare samtidigt. 

MÃ¤tsysteme bestod av ett system fÃ¶ matning och signalÃ¶verfÃ¶ri och ett datorsystem fÃ¶ 
registrering av matdata p% band. 

Driften av matsystemet skÃ¶tte hela tiden av mÃ¤tingenjÃ¶r fran Sydkraft AB. Under hela 
drifttiden krÃ¤vde en lÃ¶pand tillsyn av systemet av en matingenjÃ¶ p2 ungefar halvtid. 

NÃ¤ Sydkraft avslutade fullskalefÃ¶rsÃ¶k drogs aktiviteten ned till en lÃ¤gr niv2 av 
uppfÃ¶ljning men nÃ¤ verksamheten i etapp l i detta projekt stanade atertogs den normala 
driften av systemet. 

I samband med att etapp 2 inleddes gjordes en 6versyn och komplettering av matsystemet, 
se nedan. TyvÃ¤r skadades mÃ¤tsysteme vid en blixtnedslag i maj 1986. Ett flertal 
fÃ¶rstarkarkor slogs ut och maste sÃ¤nda till leverantÃ¶re fÃ¶ reparation. P4 grund av att 
leverantÃ¶re ej hade tillrackliga testmÃ¶jlighete blev det dessutom nlklvandigt att 
komplettera reparationerna p5 plats i Maglarp i efterhand. Intrimning, felsÃ¶kning kontroll 
av givare samt kalibreringar pilgick sedan hela hosten fram till oktober 1986 n& aggregatet 
stalldes av fÃ¶ lagerbyte. 

InfÃ¶ 5terstanen sommaren 1987, gjordes en ny genorngilng av mÃ¤tsystemet Kvaliteten p2 
signalerna frin m h g a  givare hade emellemd blivit sÃ¤mre Det gÃ¤lld i synnerhet 
bladgivarna dÃ¤ manga fallit ifran. Under hÃ¶ste och vintern 1987-88 hÃ¶ll mÃ¤tningarn i 
stortsett igsng, men det krÃ¤vde en hel del underhall och reparationer. Under bÃ¶rja av 
1988 drabbades matsystemet av ett par totalstopp, kanske orsakade av en felaktig 
inkoppling av sodarutrustningen. 

Under vÃ¥re 1988 stÃ¤ngde mÃ¤tningarn av slutligt efter att de sista sodarmÃ¤tningarn 
gjorts. Delar av matdator och signalÃ¶verfÃ¶ringssyst sÃ¤nde till Nasudden fÃ¶ att 
anvÃ¤nda som reservdelar d&. HÃ¶ste 1988 demonterades en del givare fran aggregatet fÃ¶ 
att eventuellt kunna anvÃ¤nda pil annat hall. 

8 . 2 .  Kompletteringar 

Den utvÃ¤rderin som tidigare gjordes under fullskalefÃ¶rsÃ¶k visade att det var s v h  att f2 
en fullstÃ¤ndi bild av lastsituationen i bladrÃ¶tter primÃ¤raxe och torntopp ur registreringar 
fran de ursprungliga tÃ¶jningsgivarna En orsak till problemen var au givarkopplingarna ej 
var temperaturkompenserade. FÃ¶ bladen tillkommer dessutom att det Ã¤ svart att mata 
nivaer p i  den glasfiberarmerade plasten p g a drift av nollÃ¤get DÃ¤remo g& det bra att mata 
amplituder i cykliska fÃ¶rlopp FÃ¶ den fonsatta utvarderingen gjordes dÃ¤rfÃ nQra 
kompletteringar av matsystemet, figur 8.1, i avsikt att f8 en sakrare matning av laster i 
aggregatet (ref 2 1 ). 
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Bryggor for matning av Brygga for matning av 
bojmoment i bladrÃ¶tte axialkraft i primaraxeln 

Bryggor for matning av 
bÃ¶jmomen i primaraxel 

Brygga for matning av 
torsionsmoment 

Bryggor for matning av 
bÃ¶jmomen 

Figur 8.1. Kompletteringar till mÃ¤tsysteme for att mata moment och 
krafter i torn och primaraxel. 
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Nya tornregistreringar 

Tornet var ursprungligen fÃ¶rset med tÃ¶jningsgivar p& niv&ema l och 60 m samt pil 
fÃ¶rstÃ¤rkningsram kring dÃ¶rrÃ¶ppninge Dessa givare var emellertid utsatta fÃ¶ 
besvÃ¤rand temperaturstÃ¶rningar och var ej kopplade SA att lastsituationen enkelt kunde 
analyseras. 

Tornet kompletterades dÃ¤rfÃ med tÃ¶jningsgivar som kopplades temperaturkompen serat i 
fullbryggor fÃ¶ att mata bÃ¶jmomen pil nivaema l ,2, 60 och 70 m, se figur 8. l .  Vid den 
Ã¶verst nivan placerades aven en fullbrygga fÃ¶ matning av torsionsmoment. Med dessa 
givare har det blivit mÃ¶jlig att mÃ¤t bÃ¶jmomen i tvil mot varandra vinkelrÃ¤t riktningar p& 
ire nivtier i tomet, samt torsionsmoment. Ur bÃ¶jmomente vid de tv2 Ã¶verst nivilerna Ã¤. 
det dessutom mÃ¶jlig att berÃ¤kn tvÃ¤rkraftern vid tomtoppen, och ur dessa aven f& en god 
uppskattning av den axialkraft som vinden ger i turbinen. Tillsammans har de nya givarna 
givit goda miijligheter att kartlÃ¤gg lastsituationen vid tomtoppen och aven de totala 

a lasterna p5 turbinen som helhet. 

Nya bÃ¶jmomentregistreringa i bladrÃ¶ttern 

Turbinbladen var vid leveransen fÃ¶rsedd med tÃ¶jningsgivar i ett antal snitt p4 bada 

e bladen. Det innersta snittet ligger 2,42 m frtin primÃ¤raxeln centrum. Med dessa givare 
farms det ursprungligen goda mÃ¶jlighete att mata Mjmoment i bladrÃ¶ttem med hjÃ¤l av 
kalibreringsfaktorer som erhallits frÃ¥ bl a baxningar (langsam rotation av turbinen) vid 
lugna fÃ¶rh8llanden P4 detta sÃ¤t har det gatt att f& bra mÃ¤tninga av bÃ¶jmomenten variation 
vid olika driftsfall. PA grund av temperaturstÃ¶rninga har det emellertid ej gatt att f& en 
liingtidsstabilitet av nivÃ¥ p4 lasterna. Med anidning av detta, och da dessutom de 
ursprungliga givarna successivt f611 bon p3 grund av olika orsaker (fukt, &ska, 
ledningsbrott m m), ejordes en komplettering med givare i bladrÃ¶ttema innersta stAldelar 
fÃ¶ matning av bÃ¶jmomen (figur 8.1). Ett skÃ¤ till att kompletteringarna gjordes i stal- 
delarna Ã¤ att det Ã¤ mycket svÃ¥r att limma nya givare p$ kompositdelen pa grund av 
slappmedlet fr$n tillverkningen som gÃ¶ det nÃ¤s intill omÃ¶jlig att f& limmet att fasta. 

TyvÃ¤r visade det sig att signalerna frÃ¥ de nya bryggorna ej blev av tillfredsstÃ¤lland 
kvalitet. Den frÃ¤mst orsaken var att givama p& grond av att stÃ¥ldelam var s& kona kom 
n2ra bladlagren och att signalerna ej blev reproducerbara bl a med anledning av att 
lagerfÃ¶rspanninge ej var tillracklig f& att fÃ¶rhindr glapp eller glidningar i lagren. Ã„ve 
krafterna frÃ¥ pitchcylindrama kan ha stÃ¶r registreringama. 

Nya primaraxelregistreringar 

Redan under fullskalefÃ¶rsÃ¶k kompletterades matsystemet 1984 med 
temperaturkompenserade tÃ¶jningsgivar kopplade i bryggor fÃ¶ matning av axialkraft samt 
bÃ¶jmomen i tv& riktningar, parallellt med och vinkelrÃ¤t mot teeteraxeln. Alla givarna 
placerades i samma plan tvÃ¤r primÃ¤raxel (snittet nÃ¤mas turbinen i figur 8.1). 
Axialkraftregistreringma gav goda signaler, medan en av bÃ¶jmomentbryggorn hade en 
stÃ¶r signal. Strax efter montaget lossnade en kopplingslada, och inga mÃ¤tninga blev 
gjorda innan matsystemet drabbades av blixtnedslaget vÃ¥re 1986. 

I samband med aversynen av matsystemet sommaren 1986 visade det sig att 
primÃ¤raxelgivam skadats av bl a korrosion, och nya givare monterades i oktober 1986. 
Bryggan fÃ¶ axialkraft ersattes med en ny likadan pA samma plats, och nya bryggor fÃ¶ 
bÃ¶jmomentmatninga monterades i ett snitt lÃ¤ngr fiAn navet, se figuren. 
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BÃ¶jmomentbryggorn gav efter intrimning signaler av god kvalitet, medan 
axialkraftmatningen var stÃ¶r av brus och av ett Ã¶verlagra b6jrnoment. Signalen gÃ¥ 
emellertid att anvÃ¤nd genom att utnyttja signalen frÃ¥ bÃ¶jmomentbryggom i samma 
axelsnitt for att neutralisera bÃ¶jmomentet inverkan. 

8 .3 .  utvÃ¤rderin av matdata 

Matdatorerna vid prototyperna samlar data fran bÃ¥d kontinuerliga mÃ¤tninga och 
mÃ¤tkampanje p& normala 1/2" databand i ett standardiserat format som specificerades vid 
upphandlingen i bÃ¶rja pA 80-talet. 

En mÃ¶jlighe d l  utvÃ¤rderin av data, omvandling till ingenjÃ¶rsstorhete samt olika form av 
presentationer finns inbyggt i matdatorerna. Denna process Ã¤ emellertid tidskravande och 
belastar matdatorerna sa att det konkurrerar med deras normala matanvÃ¤ndning Denna 
lokala utvÃ¤rderin av mÃ¤tdat kan endast bli aktuell i begransad omfattning och fÃ¶ mindre 
matkampanjer, och den har anvÃ¤nt endast vid ett fatal tillfallen. Genom den krhgliga 
hanteringen har det ej fungerat som tÃ¤nk att man vid kalibreringar direkt p3 plats skulle 

e 
kon trollera mÃ¤tsignalema 

Den normala vtigen fÃ¶ utvÃ¤rderin som fÃ¶rutsatte var att en kopia av banden skulle 
sÃ¤nde till FFA eller nagon annan mottagare av mÃ¤tresultat FÃ¶ att g6ra banden tillgÃ¤nglig 
p i  olika datorer och fÃ¶ olika andamal utvecklades ett programpaket, SUMVIND, dar data 

e 
fran matbanden tas in p& en dator, katalogiseras och konverteras till en standardformat. 
Samtidigt genereras om s& Ã¶nska s k Ã¶versiktsplotta fÃ¶ matkampanjerna. Dessa visar 
vad som intrÃ¤ffa under kampanjen i Ã¶versiktlig diagram over hur signaler frfin givarna 
varierat Ã¶ve tiden. 

De standardfiler som genereras med SUMVIND kan sedan bearbetas i olika datorer och 
anviindas fÃ¶ olika andamal, t ex ffir en fortsatt utvÃ¤rderin av ridsforloppet hos en last i 
nAgon del av strukturen. 

Denna kedja fÃ¶ hantering och  utvÃ¤rderin av data biev tids- och resurskrÃ¤vande Den 
generella upplÃ¤ggninge med katalogisering och konvertering innebar att stora minnesareor 
och mycket datortid togs i ansprÃ¥ p8 FFAs datorer, dÃ¤ utvÃ¤rderinge normalt skett. 
Bearbetningen var dessutom resurskrÃ¤vand i mantid, da det Ã¤ nMvÃ¤ndig att finnas 
tillgÃ¤ngli fÃ¶ upplÃ¤ggnin av plottar och upplÃ¤ggnin av konverterade data p3 olika filer 
och band. Det tog dÃ¤rfÃ ocksa tid att ffi fram resultat f r h  kalibreringar, och dÃ¤rme fÃ¶ 
mÃ¤tingenj6rem vid aggregaten att f3 en bekrÃ¤ftels av om givare fungerar. 

Under tiden som lÃ¶p sedan mÃ¤tdatorern utvecklades har utvecklingen inom datatekniken 
varit dramatisk. Det finns nu bordsdatorer med prestanda som p2 manga satt motsvarar 
dem som var vanliga hos stora berakningsdatorer da. Aven lagringsmedia har utvecklats 
snabbt. Vid Teknikgruppen utvecklades under 1987 for bada prototypprojekten ett 
program som knyter ihop en arbetsstation ("ingenjÃ¶rsbordsdator" med en liten bandstation 
for konventionella 1/2 tums databand, samt program som direkt lÃ¤se in och konvenerar 
data fran prototypernas mÃ¤tdatorer P& FFA har en motsvarande snabb metod vid sidan om 
SUMVIND anvÃ¤nt fÃ¶ att snabba upp utvÃ¤rderinga pil deras VAX-datorer. 



FFA TN 1989- 3 1 47 

UrvÃ¤rderingscykel och kostnaderna fÃ¶ bearbetning av matdata har dÃ¤rfÃ kunnat minskas 
kraftigt, Det Ã¤ nu mÃ¶jlig att pA nAgon timme bearbeta ett matband och fil komplena 
utskrifter av tidsplottar av mÃ¤tresulta frÃ¥ kampanjer, liksom standardiserade 
Ã¶versiktsplotta av utvalda variabler for samtliga kampanjer frÃ¥ banden. 
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9 .  AllmÃ¤nn erfarenheter, m&luppfyHelse 

hojektet har givit avsevÃ¤r Ã¶kad kunskaper om aggregatet och om hur det fungerar. 
Resultaten innebÃ¤ att huvudmalet med projektet i stort har uppfyllts - kunskaperna om 
aggregatet har Ã¶kat och  proven har bidragit till att ge ett vÃ¤rdefull underlag fÃ¶ uweckling 
av modeller och berÃ¤kningsverkiyg 

De berÃ¤kninga som gjordes i samband med lagerproblemen och  vid fÃ¶rkredelsem fÃ¶ 
proven, samt de senare genomfÃ¶rd proven har bidragit till en Ã¶ka kunskap om 
aggregatets beteende vid olika driftsfÃ¶rhAIlanden Verksamheten har varit av ston vÃ¤rd 
genom att den givit underlag fÃ¶ den verifiering och utvcckiing av modeller inom 
strukturdynamik, aerodynamik och reglerteknik som gÃ¶r inom olika projekt i 
forskningsprogrammet. 

Projektet har ocksa bidragit till att ge ett Ã¶ka kunnande om mÃ¤ttekni och metoder fÃ¶ att 
bearbeta mÃ¤tdata En viktig lÃ¤rdo Ã¤ att det Ã¤ viktigt att ha kontroll Ã¶ve hela kedjan f r h  
montage av givare och kalibreringar n11 utvÃ¤rderin av resultaten, och att uppfÃ¶ljninge av 
kalibreringar och mÃ¤tninga gÃ¶r snabbt s& att fel eller brister i mÃ¤tsysteme kan AtgÃ¤rda 
omgAende. 

Malen fÃ¶ de olika delprojekten har ocksi uppfylhs i vÃ¤sentlig d e k .  Statistiken Ã¶ve 
produktionsfÃ¶mAga vindforutsihingar och driftsforhilllanden har kompletterats, prov 
har genomf6ns, sodartekniken har utvÃ¤rderats mh kunskapen om laster vid olika 
driftssituationer har blivit mer komplett. 

NQra av de planerade aktiviteterna ha r  emellertid ej kunnat genomfÃ¶ra p& avsett sÃ¤tt Den 
fiÃ¤mst orsaken har varit att mÃ¤tsysteme sedan det skadades av blixtnedslaget 1986 ej 
kunde fils an fungera pA Ã¶nska sÃ¤tt samt att arbetena med att underhillla och sÃ¤tt 
mÃ¤tsysteme i stÃ¥n krÃ¤v SA mycket tid och resurser att det varit nÃ¶dvÃ¤ndi att stryka vissa 
planerade aktiviteter. 

En delaktivitet som ej kunnat genomfÃ¶ra Ã¤ planerade mÃ¤tninga av tÃ¶jninga fÃ¶ att ta 
fiam tÃ¶jningsspektr med Rain-Flow-Countmetoden. TyvÃ¤r gick det ej att genomfÃ¶r de 
planerade mÃ¤tningarna N2r mÃ¤tsyste och aggregat efter blixtnedslag och 
Iagerreparationer Ã¤ntlige medgav mÃ¤tningar hade kvaliteten hos tÃ¶jningsgivam pA bladen 
fÃ¶rsi-imrat si? att det ej var meningsfullt att genomfÃ¶r mÃ¤tningama 

En annan delaktivitet som ej genoflorts Ã¤ planerade fÃ¶rstudie kring reglertekniska 
problem. Insatsen frÃ¥ FOA kom i stÃ¤lle att inriktas p5 att fÃ¶rbered och infÃ¶r 
modifikationer i aggregatets reglersystem, samt att delta i genomfÃ¶rande av proven (se 
7.4). EJ heller har den planerade insatsen med en uppfÃ¶ljnin av driften och orsaker till 
driftsavbrott fÃ¶ att sÃ¶k forbÃ¤ttr tillgÃ¤nglighete genomfurts. 
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