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 Projektmål: 
 
Projektets mål var att undersöka hur en modern bladvinkelreglerad vindturbin skall 
varvtalsstyras och hur val av olika inställningar påverkade prestandan. Fokus var på att 
minska momentpulsationer på drivlinan, vilket även medför en bra elkvalitét, samt på att 
fånga så mycket energi som möjligt.  
 
Vidare var ett viktigt mål att jämföra resultaten med mätningar på några kommersiella 
turbiner.  
 
Bakgrund: 
 
Dagens stora vindkraftverk (över 2 MW) är i stort sett alla utrustade med 
bladvinkelreglering och variabelt varvtal. Det är införandet av kraftelektroniska omriktare 
som möjliggjort införandet av variabelt varvtal på vindturbinerna. Denna styrning har 
medfört att vindkraftverken blivit tystare, slitaget på drivlinan har kunnat minskas, 
elkvalitén förbättrats utan att energiproduktionen har försämrats. I princip så har de 
förluster som de kraftelektroniska omriktarna medför kompenserats med ett ökat 
energifång genom att rotorns varvtal kan styras. I den tillgängliga vetenskapliga 
litteraturen är det relativt tunnsått med artiklar och rapporter som beskriver hur en 
modern vindturbin skall varvtalsstyras, rapporter och artiklar med mätjämförelser saknas 
helt. 
 
Läsanvisningar för den intresserade: 
 
I [1] presenteras hur ett 30 kW’s Pitchwindverk dels elkvalitéutväreras men framförallt 
hur trimmning genomförs av verket för att undersöka maximal verkningsgrad. Verket är 
placerat i Sperlingsholm, strax norr om Halmstad. Vidare görs ett försök till att förbättra 
verkets flickerkoefficient genom att indirekt påverka varvtalsregleringens hastighet. 
Påpekas bör att verket styrs enligt andra styrprinciper än ett modernt varvtalsreglerat 
verk. Resultatet visade att intrimning av maximal verkningsgrad fungerade men att 
flickervärdena inte gick att få ner. I [2] presenteras hur mätningarna för Bastverket 
(Enerconverk) genomförs. Till viss del i [3] men framförallt i [4] presenteras 
reglerstrukturer och resultat ifrån varvtalstyrningsutvärderingen. Mätresultaten är 
framförallt härrörande från ett DFIG-verk lokaliserat i Jung, Västergötland.  
 
Stationära driftkurvor: 
 
I figur 1 nedan presenteras de stationära varvtals-, moment-, effekt- och 
bladvinkelriktvärdena för ett modernt omriktarstyrt vindkraftverk.  



 
 
Figur 1. Stationära varvtals, moment, effekt och bladvinkelriktvärden för ett modernt 
omriktarstyrt vindkraftverk. PT=turbineffekt, ΩT=turbinvarvtal, β=bladvinkel, λ=löptal 
 
Det finns naturligtvis olika val av stationära riktdriftvärden. I detta arbete så har vi valt en 
stationär karakteristika som innebär att vindkraftverket relativt snabbt går i varvtalstaket. 
Detta val är medvetet gjort eftersom det besvärliga mellanvindsområdet då måste 
behandlas på ett bra sätt. 
 
Vestasturbinen följer i stort sett den teoretiskt antagna karakteristiken, se figur 2 nedan 
medan Enerconturbinen går i varvtalstaket vid en högre vindhastighet [4]. 
 
 



 
 
Figur 2. Stationära varvtals, moment, effekt och bladvinkelriktvärden för Vestasturbinen 
(Jung-verket). 
 
Två skillnader mot den idealt antagna stationära driftkarakteristiken är att Jung-verket, 
har en nedre varvtalsgräns vilket syns såväl i varvtalspresentationen som 
löptalspresentationen. Vidare kan vi se att bladvinkeln justeras även i lågvind, vilket som 
sagt inte tagits med i de teoretiska simuleringarna. 
 
Moment & vindestimator: 
 
Ju fler givare vi har desto bättre styrning kan vi konstruera. Givare kostar dock pengar 
och kan dessutom gå sönder. Således önskar vi bli av med de givare vi möjligen kan klara 
oss utan. Två mätningar som är bra att undvika är ”avancerad vindhastighetsmätning” 
samt mätning av axelmomentet. 
 
I stället beräknar vi dessa värden utifrån mätningar av varvtal, elektrodynamiskt moment 
och med kännedom om rotorns tröghetsmoment [4] 



 
För att skatta turbinmomentet användes följande observerare: 
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Där ρ är observerarens bandbredd, Jg & Jg är turbinens och generatorns tröghetsmoment, 

 är det mätta turbinvarvtalet och ”ett skattat turbinvarvtal” samt  är det 
skattade turbinmomentet. 
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Med kännedom om det inkommande turbinmomentet, bladvinkeln samt varvtalet kan vi 
nu räkna baklänges ur figur 1 och komma fram till en uppskattad vindhastighet, se [4] för 
mer information. 
 

Reglerstruktur: 

I Figur 3 presenteras den övergripande reglerstrukturen för vindkraftverkets 
varvtalsreglering. 

 

Figur 3. Övergripande reglerstruktur för vindkraftverkets varvtalsstyrning 

 

I princip så kan vi påverka två faktorer för att ställa in varvtalet, generatorns moment och 
bladvinkeln. Det spelar ingen roll huruvida verket har en fulleffektomriktare som Bast-
turbinen har eller om den har ett dubbelmatat generatorsystem som Jung-turbinen har, ur 
varvtals- och pitchvinkelregleringssynpunkt. 



Vid lågvind påverkar vi generatorns moment, detta sker med hjälp av den 
kraftelektroniska omformaren som i sin tur styr generatorns moment till ett önskat värde. 
Vid högvind så påverkar vi i stället det inkommande ”aerodynamiskt konverterade” 
axelmomentet via bladvinkeln och försöker hålla den elektriska uteffekten konstant. 
Svårast är att styra i området mellan låg- och högvind och här erhåller vi såväl i teorin 
som praktiken de högsta flickervärdena/momentpulsationsvärdena. I detta området 
kommer vi att pendla mellan låg och högvindsstrategin medels en ”transitionskonstant” 
ktr, se [4] för mer detaljer. 

Nyckelresultat: 
 
I Figur 4 & 5 nedan visas två tidsserier för lågvindskörningar. I första fallet håller vi 
hårdare i varvtalet vilket resulterar i större axelmomentpulsationer medan vi i det andra 
fallet styr mjukare vilket tydligt syns i sista tidsserierna som presenterar 
generatoreffekten, PG. 
 

 
Figur 4. Drift vid lågvind, hårdare varvtalsstyrning. a) vindhastighet, ws b) turbineffekt 
PT, c) rotorvarvtal, ωr röd=referensvärde svart=ärvärde, d) generatoreffekt, PG. 



 
Figur 5. Drift vid lågvind, mjukare varvtalsstyrning. a) vindhastighet, ws b) turbineffekt 
PT, c) rotorvarvtal, ωr röd=referensvärde svart=ärvärde d) generatoreffekt, PT. 
 
 
I figur 6-8 presenteras beräkningar och mätningar vid låg-, mellan- och högvind i 
frekvensplanet. 

 
Figur 6. Spektrum av varvtalet, lågvind. Grön kurva är beräknad, övriga uppmätta, 



 
 

 
Figur 7. Spektrum av varvtalet, mellanvind. Grön kurva är beräknad, övriga uppmätta, 

 
Figur 8. Spektrum av varvtalet, högvind. Grön kurva är beräknad, övriga uppmätta, 
 
 
Mätningar och beräkningar visar god överrensstämmelse. Vid lågvind kan man dock 
konstatera att de verkliga varvtalsvariationerna är högre än de beräknade. 
 
Vid högvindsdrift så är även bladvinkelregleringen i full aktion och i figur 9 presenteras 
slutligen en jämförelse mellan uppmätt och simulerad bladvinkelrörelse. Som kan ses i 
figuren så stämmer resultatet väl. 
 



 
Figur 9. Spektrum av bladvinkel, högvind. Grön kurva är beräknad, övriga uppmätta, 
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