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Sammanfattning
Förnyelsebar och miljövänlig elproduktion är en förutsättning
för det mer eller mindre miljömässigt positiva värdet hos de
produkter och processer som förbrukar elenergi. Det räcker inte
med att dessa produkter och processer är effektiva i sitt
användande av el om denna el är producerad med icke
förnyelsebara metoder.
Målet med detta projekt är skapandet av
ett
simuleringsprogram som kan simulera ett hybridkraftverk som
använder sig av vindkraft och vattenkraft. Resultatet av detta
projekt är ett simuleringsprogram som kan uppskatta storleken
på ett pumpkraftverk i form av hur många megawatt dess
vattenturbin behöver vara samt hur stor reservoar som behövs.
Dessutom uppskattas hur många vindkraftverk som krävs i
kombination med vattenkraftverket för att nå en önskad
minskning av elektricitet från icke förnyelsebara källor.

Abstract
Renewable and environmentally friendly electricity production
is a necessity for the relative positive value of the products and
processes that consumes electricity. It is not enough that these
products and processes in and of themselves are effective in
their use of electricity if that electricity is produced with nonrenewable means.
The goal of this project is the creation of a simulation software
that can simulate a hybrid powerplant composed of wind
turbines and a hydro powerplant. The result of this project is a
simulation software that is able is to approximate the size of a
pumped-storage hydroelectric powerplant in terms of
megawatts and the size of the reservoir needed. In addition, the
software calculates the amount of wind turbines needed in
combination with the hydro powerplant to achieve a desired
decrease in non-renewable electricity.
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1 Inledning
1.1 Problemformulering
Det finns många sätt att framställa elenergi på men de flesta mer etablerade metoder har
mer eller mindre kraftigt negativ inverkan på miljön. På grund av, inte bara detta men
nyligen större del, har en hel del olika förnyelsebara metoder kommit till. Många
förnyelsebara metoder har dock andra problem. Med solpaneler är problemet att de bara
fungerar när solen lyser, vindkraftverk genererar bara elektricitet när vinden blåser
tillräckligt mycket och vattenkraftverk fungerar bara när vatten finns tillgängligt i tillräckligt
stora mängder och flöden. Dessutom kan en del förnyelsebara metoder ha andra indirekta
miljöproblem. Vattenkraftverk ändrar på balansen i det närliggande ekosystemet eftersom
delar av vattendrag periodvis torrläggs och svämmas över. Vindkraftverk kan till exempel
producera störande ljud och strobliknande skuggor. [6]
De flesta metoder att generera el på får förhållandevis stor miljöpåverkan när de existerar
på stor skala även om de jämförelsevis är miljövänliga. Större vattenkraftverk fördämmer
till exempel stora älvar.

1.2 Målsättning
Målet med detta projekt är att undersöka hur ett hybridkraftverk kan dimensioneras på lokal
nivå snarare än på en nationell nivå. Detta för att minska storskalig miljöpåverkan och göra
den lokala elförsörjningen mer förnyelsebar.
Hybridsystemet kommer vara av vind/vatten-typ. Vattenkraftverket kommer agera som
reservkraft till vindkraftverken då de inte genererar tillräckligt mycket el.
Projektet kommer att utspelas på ett teoretiskt plan i Sundsvall.
Problemet består till stor del av att dimensionera ett vattenkraftverk med tillräckligt stor
kapacitet så det kan stå för elförsörjning under tiden då vindkraftverken inte producerar el.

1.3 Avgränsningar
Ett vattenkraftverk producerar hållbar elenergi utan att bidra till en ökad växthuseffekt
däremot kommer ett vattenkraftverk påverka ekologin i närområdet till själva kraftverket.
När ett nytt vattenkraftverk projekteras tas det därför hänsyn till ekologin. Detta är något
som inte tas med i beaktning i detta projekt.
De förluster som i verkligheter uppstår i elledningar och vattenledningar ignoreras i detta
projekt och verkningsgraden hos vattenturbiner och pumpar kommer uppskattas till
generella värden.
Exakt placering av vindkraftverk och vattenkraftverk kommer inte tas upp. Placeringarna
kommer vara ungefärliga. Vattenkraftverkets reservoar är av huvudsakligt intresse för att
uppnå en så stor fallhöjd som möjligt och är tänkt att placeras på toppen av Södra
stadsberget i Sundsvall. Fallhöjden är konservativt uppskattad till 175 meter.
Reservoarens förluster i form av avdunstning och eventuell avrinning kommer inte tas upp.
Eventuella fördelar från nederbörd tas inte heller med i beräkningar eller simulering.
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2 Bakgrund
Ett problem med de flesta stora typer av förnyelsebara metoder att producera el på har
nackdelen att naturen och inte människan bestämmer produktionsnivåerna. Till exempel
kan elproduktionen från ett vindkraftverk variera kraftigt från en timme till en annan. Detta
ställer krav på elnätet som det inte var tänkt att kunna hantera när det byggdes. Detta är
något som bland annat nämns i förstudien om ”Smart Grid Gotland”.
Stamnätet i Sverige är byggt och anpassat efter gårdagens energiproduktion. En av svenska
kraftnäts uppgifter idag är att modernisera och utöka nätets kapacitet så att det kan hantera
produktion och förbrukning på ett så effektivt sätt som möjligt. På Gotland har KTH, ett
flertal företag och bolag tillsammans utvecklat ”Smart Grid Gotland ”som är ett forsknings, utvecklings- och pilotprojekt där de problem som är medfödda hos modern förnyelsebar
elproduktion så som vindkraft hanteras med ett ”smart elnät”. Systemet har hela tiden koll
på hur mycket el som förbrukas och produceras i nätets olika delar. Detta medför bland
annat att överproduktion kan hanteras snabbt genom att begränsa antalet
produktionskällor. Elnätet på Gotland kan alltså effektivt hantera en produktion som är
högre än vad nätet först var designat för.
Projektet ”Smart Grid Gotland ” är precis som namnet antyder, begränsat till Gotland.
Projektet påbörjades år 2012 och stod klart juni 2017. Jämfört med hela Sveriges elnät är ett
projekt av detta slag förhållandevis litet och kanske finns det fler sätt att hantera en
modernare förnyelsebar elproduktion. [16] [17]
För att kunna uppnå en så stor andel förnyelsebar elproduktion som möjligt så snabbt som
möjligt behövs inte bara metoder för att hantera elnätets kapacitet. Det behövs också enkla
metoder för att snabbt kunna uppskatta hur effektiv en ny förnyelsebar
produktionsanläggning kan väntas bli. Istället för att vänta på att hela elnätet i Sverige ska
moderniseras så en utbyggnad av förnyelsebar elproduktion på en stor skala är möjlig är det
kanske effektivare att begränsa utmaningen till flera mindre lokala projekt i likhet med
”Smart Grid Gotland ” men med nya hybridkraftverk.
Motivationen till projektet som beskrivs i denna rapport är alltså att snabbt kunna göra
Sverige till ett land med så stor förnyelsebar elproduktion som möjligt. Den forskning och
utveckling som kommit av ”Smart Grid Gotland ” är alltså den ena delen av inspirationen
och tanken om det projekt som beskrivs i denna rapport. Den andra delen av inspiration är
de andra hybridkraftverk som finns runt om i världen. I denna rapport beskrivs alltså hur
en uppskattning av ett hybridkraftverk kan gå till.
Det som beskrivs i denna rapport är något som kan hjälp till att accelerera andelen
förnyelsebar energiproduktion.
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2.1 Vad har gjorts tidigare
El Hierro, den minsta av Kanarieöarna har nyligen satt ett elförsörjningssystem av
vind/vatten-hybridtyp. Målet med projektet på El Hierro är en helt förnyelsebar
elproduktion.
El Hierro är en ö som har kommit till på grund av vulkanaktivitet från havsbotten i Atlanten.
På grund av detta har ön ett väldigt bergigt landskap där den högsta höjden är cirka 1500
m.ö.h. Dessutom bildar kratrarna på bergen naturliga sjöar som enkelt kan utnyttjas till öns
vattenkraftverk. Vindkraftverken förser ön med elektricitet men överskottsproduktionen
används till att pumpa upp vatten till ett par sjöar ca 700 m.ö.h.
Projektet kan ses som delvis lyckat. Vid skrivande stund har endast kortare perioder med
100 procent förnyelsebar produktion inträffat dock verkar utnyttjandet blivit effektivare
sedan anläggningen blev färdigställd. [4]

ARES-projektet i Nevada, USA, är ett pågående projekt som lagrar potentiell energi i tunga
vagnar. Vagnarna dras upp när ett överskott på energi produceras och släpps ner när det
finns ett underskott. Det är möjligt att använda en mängd olika sorters
energiproduktionsmetoder så som vind, eller solenergi.
Projektets ledning hävdar att kostnaden för ARES är ungefär den samma som för ett
vattenkraftverk i liknande skala skulle vara fast utan de problem på ekosystemet som är
typiska för vattenkraftverk. [7]
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3 Teori
3.1 Vindkraftverk
Vindenergi är en energikälla som har vuxit kraftigt de senaste åren. Den näst intill
outtömliga tillgången på vind och ökad effektivitet kombinerat med ett förhållandevis litet
utrymmeskrav är tilltalande för många. Vindkraftverk tar jämförelsevis liten plats i form av
landyta, är förhållande vis enkla att flytta och till stor del återvinningsbara.
Ett vindkraftverks förmåga att producera elektricitet beror på flertalet faktorer. Till det som
påverkar hör bland annat storleken på själva rotorn, vingarnas utformning och antal,
generatorns verkningsgrad och på viken höjd rotorn är placerad.
Utöver detta spelar också geografisk placering en stor roll eftersom vinden blåser olika
mycket på olika platser. Bra placeringar kan vara svåra att förutse men är generellt bäst
längst kuster eller på berg. Som hjälp för att bestämma var ett vindkraftverk ska placeras
kan vindhastigheter mätas vid platsen av intresse eller så kan en vindatlas användas. [2]
I detta projekt erhålls vinddata från SMHI som kontinuerligt gör vindmätningar timme för
timme på olika platser i landet. [8]
Den el som produceras av ett vindkraftverk är koldioxidneutral eftersom inga växthusgaser
utsöndras under normal drift. Däremot kan ett vindkraftverk vara störande för djurlivet och
då främst för fåglar. Dessutom kan människor uppleva skuggan och eventuellt ljudet från
vindkraftverket som störande. [6]
3.1.1 Vindatlas
En vindatlas är en karta med angivna vindhastigheter. Vindhastigheter har beräknats efter
olika beräkningsmodeller för att på så sätt underlätta planeringen av vindparker. I figur 1
visas en ett exempel på en vindatlas huvudsakligen över kommunerna Sundsvall och Timrå.

Figur 1: Vindatlas över Sundsvall och Timrå kommun. WeatherTech EM 2011 (120m) [2]
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3.2 Vattenkraftverk
Vattenkraft och kärnkraft har under många år producerat ungefär lika mycket el i Sverige
och har stått för cirka 80% av energiproduktionen. Under senare år har vattenkraften för det
mesta stått för en något större del av produktionen [3]. Vattenkraft ses som en förnyelsebar
energikälla eftersom vattnet som producerar elen inte förbrukas på ett sådant sätt att det
inte kan återanvändas.
I ett vattenkraftverk konverteras den potentiella energin hos en mängd vatten till
rörelseenergi som sedan får driva en turbin som i sin tur driver en generator ur vilket
elenergi kan erhållas.
På en mer fundamental nivå handlar det alltså om att omvandla potentiell energi till
elektrisk energi. Potentiell energi har ekvationen:
𝐸𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ
(1)
I ett vattenkraftverk beror mängden producerad effekt på mängden vatten som färdas
genom turbinen. Därför är det bättre att skriva om (1) genom att förlänga med "𝑠" d.v.s. tid.
På så sätt kan vi erhålla:

𝑃 =𝑞∙𝑔∙ℎ
Där nu 𝑃 = 𝐸/𝑠 och 𝑞 = 𝑚/𝑠. Eftersom densiteten 𝑞 beror på densiteten 𝜌 hos den fluid som
används, vatten i detta fall, är det viktigt att betona det:

𝑃 =𝑞∙𝑔∙ℎ∙𝜌
Den effekt som i slutändan produceras påverkas av diverse verkningsgrader i hela systemet.
Det som påverkar är inte bara verkningsgraden på turbinen i sig utan även förluster i form
av den friktion som vattnet upplever då det färdas genom tunnlar från reservoaren ner till
själva turbinen. Dessa verkningsgrader kan sammanfattas som en enda för hela systemet
total verkningsgrad "𝜂". Vi får då:
𝑃 =𝜂∙𝜌∙𝑔∙ℎ∙𝑞
(2)
Där:

𝑃 = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊 ]
𝜂 = 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 [𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑙ö𝑠]
𝑘𝑔
𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑠 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒𝑡 [ ⁄𝑚3 ]
𝑔 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 [𝑚⁄𝑠 2 ]
ℎ = 𝐹𝑎𝑙𝑙ℎö𝑗𝑑 [𝑚]
3
𝑞 = 𝐹𝑙ö𝑑𝑒 [𝑚 ⁄𝑠]

För att se om denna ekvation stämmer kan en enhetskontroll göras. Verkningsgraden 𝑛 kan
uteslutas då den är dimensionslös. 𝑃 kan skrivas om till 𝐸⁄𝑠 och eftersom energi på
enhetsform definieras som 𝐽 = 𝑁 ∙ 𝑚 där "𝑁" är Newton och "𝑚" är meter och eftersom en
𝑘𝑔 ∙ 𝑚⁄
Newton på enhetsform kan skrivas som 𝑁 =
kan vi resonera:
𝑠2

𝑃 =𝜂∙𝜌∙𝑔∙ℎ∙𝑞
𝐸⁄ = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ ∙ 𝑚⁄
𝑡
𝑉
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𝑘𝑔 ∙ 𝑚2
𝑘𝑔 𝑚
𝑚3
𝑠2
= 3∙ 2∙𝑚∙
𝑠
𝑚 𝑠
𝑠
𝑘𝑔 ∙ 𝑚2
𝑚
1
= 𝑘𝑔 ∙ 2 ∙ 𝑚 ∙
3
𝑠
𝑠
𝑠
𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 𝑘𝑔 𝑚 𝑚 1
=
∙ ∙ ∙
𝑠3
1 𝑠2 1 𝑠
𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2
=
𝑣. 𝑠. 𝑣
𝑠3
𝑠3
3.3 Pumpkraftverk
Ett vattenkraftverk som kan låta en turbin gå i bakvänd riktning och pumpa upp vatten till
reservoaren kallas för ett pumpkraftverk. I Sverige finns det i skrivande stund tre
pumpkraftverk, Lettens kraftstation, Kymmens kraftstation och Eggsjöns Kraftstation. [10]
Hos ett pumpkraftverk kan reservoaren ses som ett batteri där den potentiella energin hos
vattnet anger hur mycket energi som det finns att tillgå.
Pumpkraftverk är lämpliga att använda för att jämna ut den svårförutsedda elproduktionen
från vindkraftverk. Tillsammans blir energiproduktionen väldigt miljövänlig jämfört med
andra mer traditionella elproduktionskällor.
Ett pumpkraftverk kan därför motiveras ur miljösynpunkt. Ur ett ekonomiskt perspektiv
behöver det inte vara ett lika självklart val av energiproduktion. Den i slutändan
producerade energin hos ett vattenkraftverk beror bland annat på hela systemets
verkningsgrad. Denna verkningsgrad är summan av alla de förluster i form av
verkningsgrader som systemets olika delar besitter. Exempel på dessa förluster är friktion i
de tunnlar som vattnet färdas genom, själva turbinen då den används som generator för att
producera el och verkningsgraden då den används som pump. Utöver dessa förluster finns
det även avdunstning att tänka på. Det vatten som pumpas upp till reservoaren dunstar hela
tiden av till den omkringliggande luften.
För en Francisturbin är en verkningsgrad på 93% inte helt ovanlig [10]. När turbinen i ett
pumpkraftverk går baklänges och används som pump sjunker verkningsgraden något på
grund av att den då måste arbeta mot gravitationen. Denna verkningsgrad är i projektet
uppskattad till 90%. Denna siffra grundar sig på ett examensarbete skrivet av Lars Granrud
och Peter Karlsson [11] där turbindata finns angivet för Kymmens kraftstation. Märkeffekten
är angiven till: 60 GW, turbineffekten: 56 GW och pumpeffekten: 54 GW.
60
60
Turbinverkningsgraden blir då: 56 ≈ 0.93 och pumpverkningsgraden: 54 = 0.90
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Detta betyder att verkningsgraden för hela systemet i slutändan blir lägre eftersom elenergi
används för att pumpa upp vatten som påverkas av pumpverkningsgraden för att sedan
påverkas av turbinverkningsgraden när vattnet släpps ner. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan
detta vara sämre och för att motverka detta bör pumpning ske då elen är så billig som möjligt
vilket oftast är på nätterna då efterfrågan är som lägst [9]. Mjukvaran i detta projekt tar inte
hänsyn till elpris och pumpning sker oavsett tid på dygnet.
Det ska tilläggas att den effekt som krävs då ett pumpkraftverk pumpar upp vatten till
reservoaren gäller samma ekvation som härleds i kapitel 3.2 dvs ekvation (2) med den
skillnad att verkningsgraden blir annorlunda.

3.4 MATLAB
MATLAB är en kraftfull och mångsidig programvara som kan hantera stora mängder
beräkningar.
Eftersom vindhastigheten kan variera kraftigt mellan årstider men även från en timme till
en annan kan det vara missvisande att utföra beräkningar på generella värden. I detta
projekt är det därför viktigt att göra beräkningar från faktiska historiska data från timme till
timme. Detta medför mycket stora mängder beräkningar som skulle vara alltför
tidskrävande att göra för hand. Uträkningar med en upplösning från timme till timme
däremot är avgörande för att göra en tillförlitlig dimensionering på vattenkraftverket och
antal vindkraftverk som behövs krävs för detta projekt.

3.5 Elnätet
Sveriges elnät är sedan den 1: a november 2011 uppdelat i fyra olika områden: Elområde
Luleå (SE1) i norra Sverige, elområde Sundsvall (SE2) i norra mellersta Sverige, elområde
Stockholm (SE3) i södra mellersta Sverige samt elområde Malmö (SE4) i södra Sverige.
Uppdelningen gjordes för att underlätta överföringen av el mellan olika platser i landet [5].
Data om elförbrukning är tagna från elområde SE2. Eftersom SE2 omfattar ett mycket större
område än det som mjukvaran till detta projekt var tänkt att omfatta gjordes beräkningar
där elförbrukningen skalades om till en mer realistisk nivå för Sundsvall stad.
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4 Metod
4.1 Uppbyggnad av simuleringsprogrammet
Programvaran som skrevs skulle vara uppbyggd utifrån statistik med så god upplösning som
möjligt. Från SMHI erhölls statistik om vindhastigheter. Denna statistik är uppbyggd av
timme för timme uppmätta vindhastigheter i Råsta, Sundsvall. [8]
När vindhastigheter är kända går det att beräkna hur mycket elenergi som går att få ut ur ett
givet vindkraftverk. Då det finns många olika vindkraftverk med olika märkeffekter och olika
karaktärer på deras effektkurvor ansågs det viktigt att i detta projekt bygga beräkningarna
på data från en effektkurva med tillräckligt god upplösning för att vara jämförbar med övriga
data som används. En effektkurva för en turbin av typen V112/3000 från Vestas ansågs
lämplig då den är av en relativt modern typ. [12]
Elförbrukningen i Sverige var totalt under 2013 ca 133,7 TWh, 2014 ca 129,8 TWh och 2015
ca 130,9 TWh vilket i snitt är ungefär 131,5 TWh per år. [15] Förbrukningen varierar däremot
inte bara från timme till timme och årstid till årstid utan även på grund av latitud. Under
vintermånaderna är förbrukningen högre i Norr än vad den är i söder. Eftersom projektet
utspelade sig i Sundsvall bedömdes det mer realistiskt om data om elförbrukning kom ifrån
elområde SE2. Från svenska kraftnät erhölls statistik om elförbrukning i Sverige. Denna
statistik var uppbyggd efter de elområden som Sveriges elnät är uppdelat i. Sundsvall ligger
i elområde SE2 men står bara för en mindre del av elförbrukningen. För att ta reda på
Sundsvalls elförbrukning delades den totala förbrukningen i SE2 med motsvarande
genomsnittlig elförbrukning per capita i Sverige för varje år. Därefter multiplicerades denna
siffra med befolkningsmängden i Sundsvall för varje år. [13]
Koden som skrevs till simuleringsprogrammet tar med elförbrukning och befolkningsmängd
i Sundsvall under de timmar som användaren väljer att studera. Förbrukningen i Sundsvall
varierar alltså även med befolkningsmängden beroende på vilka timmar som betraktas.
Med vindhastigheter, förbrukning och befolkningsmängd kunde beräkningar om antalet
vindkraftverk som skulle behövas för att motsvara förbrukningen utföras. Det blev tydligt
att elförbrukningen jämfört med elproduktionen från beräknad mängd vindkraftverk var
väldigt jämn. Detta berodde bland annat på att vindkraftverken inte producerar någon el då
vindhastigheten är 3,5 m/s eller lägre. Detta blev tydligt med en jämförelse av
vindhastigheter och elproduktion från vindkraft görs. Antal timmar som blir strömlösa
varierar och är viktigt för dimensioneringen av vattenkraftverkets reservoar. Desto större
reservoaren är desto fler timmar kan vattenkraftverket stå för elproduktionen.
Det ansågs vara fördelaktigt i detta projekt att vattenkraftverket var så litet som möjligt.
Storleken beror framför allt på reservoaren. För att kunna kompensera för så många
strömlösa timmar som möjligt måste reservoaren matcha önskad förbrukning i sin storlek.
För att ta reda på hur många timmar med underproduktion i följd som förväntas i ett visst
tidsintervall, tar mjukvaran reda på antalet timmar med underproduktion under dessa
timmar och beräknar ett genomsnitt samt anger maximalt antal timmar med
underproduktion som har stötts på.
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Märkeffekten på turbinen beräknas genom att ta reda på den genomsnittliga förbrukningen.
Användaren har dessutom möjlighet att själv ange en egen märkeffekt samt verkningsgrader
då turbinen används som generator och som pump.
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5 Analys
5.1 Förbrukad och producerad energi
I de simuleringar som gjordes blev det tydligt att förbrukningen av energi beror till stor del
vilken årstid som betraktas. Som väntat var förbrukning under sommarhalvåret 2013 lägre
än under vinterhalvåret 2013 vilket visas i figur 2. Simuleringen börja på timme 4128 år 2013
vilket är den 21 juni. Den 21:a juni ses som starten på sommaren som sedan pågår fram till
den 21:a december vilket startade timme 10176 under år 2013.

Figur 2. Förbrukning sommar t.o.m. vinter 2013

I figur 3 och figur 4 visas hur vindhastigheten varierade enligt vindmätningarna gjorda av
SMHI i Råsta respektive Brämön. Mätningarna i figur 3 och figur 4 är från och med första
sommartimmen till den sista vintertimmen år 2013. Vindhastigheterna är avsevärt högre vid
Brämön än vid Råsta. Anledningen till detta är att Råsta ligger en bit inåt landet vid norra
sidan av Sundsvall stad till skillnad från Brämön som är en ö cirka 3 mil sydöst om Sundsvall.
Brämön ligger alltså i Bottenhavet och mätstationen är placerad på öns nordöstra hörn med
havet precis intill. För att täcka Sundsvalls förbrukning behövdes i scenariot med Råsta 1672
vindkraftverk under tidsperioden som mättes i figur 2, 3 och 4. Mendans i scenariot med
Brämön behövdes 149 vindkraftver.
Det ska tilläggas att de vindmätningarna som gjordes i Råsta var mätta sex meter över
markytan och i Brämön tio meter över markytan. Ett vindkraftverk av typen V112/3000 har
vingar som är 112 meter långa vilket betyder att vindmätningarna är underskattade eftersom
vindhastigheterna ökar ju högre upp mätningarna utförs. Detta betydde att färre
vindkraftverk troligen skulle behövas i slutändan än vad simuleringen uppskattade.
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Figur 3. Vindhastigheter Råsta sommar t.o.m. vinter 2013–2014

Figur 4. Vindhastigheter Brämön sommar t.o.m. vinter 2013–2014

I figur 5 visas ett scenario under ett kortare godtyckligt intervall. Programmet har
rekommenderat en vattenturbin med 90 MW kapacitet och en reservoar med 10 meter djup
och en kvadratisk yta där en sida är 15 meter lång. Resultatet visar att hybridkraftverket kan
stå för Sundsvalls elbehov på egen hand i cirka 43% av mätintervallet. Resten av tiden måste
elbehovet tillgodoses av landets övriga producerade el. Simuleringen i figur 6 utfördes med
samma parametrar som simuleringen i figur 5 förutom storleken på reservoaren vars
kvadratiska yta ökades till 20 meter långa sidor. Resultatet i figur 6 visar
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Figur 5. Förbrukning och produktion i början av januari 2013. Storleken på vattenkraftverkets reservoar är 2250
kubikmeter.

Figur 6. Förbrukning och produktion i början av januari 2013. Storleken på vattenkraftverkets reservoar är 4000
kubikmeter.
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Den röda kurvan i figur 5 och figur 6 visar vattenkraftverkets produktion. I figur 6 går det
att utläsa hur vattenkraftverket kan hjälpa till längre under kurvans senare halva. Däremot
är det ingen skillnad under simuleringens första halva. Detta berodde på att
vindkraftverkens överproduktion inte var hög nog vilket resulterade i att vattenkraftverket
inte kunde använda så mycket energi för att fylla reservoaren.
Efter denna simulering gjordes en simulering till med en ännu större reservoar. Resultatet
visas i figur 7. Reservoaren var 10 meter djup och hade en kvadratisk yta med sidorna 26
meter långa. Resultatet visade ingen förändring i produktion jämför med scenariot i figur 6.
Anledningen var att vattenkraftverket inte hade hunnit fylla reservoaren under den tid som
vindkraftverken producerade ett överskott av energi.

Figur 7. Förbrukning och produktion i början av januari 2013. Storleken på vattenkraftverkets reservoar är 6760
kubikmeter.
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När simuleringar över ett större intervall gjordes med samma parametrar som i figur 7 blev
resultatet, som visas i figur 8, en förnyelsebar produktion på 54,32%. När en ökning av
reservoaren gjordes till 10 meters djup och sidor på 41 meter. Blev resultatet en förbättring
till 55,71% förnyelsebar produktion. Resultatet visas i figur 9. Detta tydde på att
begränsningen hos kraftverket främst berodde på vattenturbinens märkeffekt.

Figur 8.Förbrukning och produktion under ett tidsintervall på 25 000 timmar med början i första timmen 01-01-2013.
Reservoaren har en volym på 6250 kubikmeter och vattenturbinens märkeffekt är 90 MW.
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Figur 9. Förbrukning och produktion under ett tidsintervall på 25 000 timmar med början i första timmen 01-01-2013.
Reservoaren har en volym på 16 810 kubikmeter och vattenturbinens märkeffekt är 90 MW.

I figur 10 visas slutligen resultatet av en simulering av samma scenario som i figur 9 fast med
en vattenturbin på 150MW. Resultatet blev en förnyelsebar produktion på 64,85%.

Figur 10. Förbrukning och produktion under ett tidsintervall på 25 000 timmar med början i första timmen 01-012013.Reservoaren har en volym på 16 810 kubikmeter och vattenturbinens märkeffekt är 150 MW
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6 Resultat
Enligt de simuleringar som gjordes visade det sig att även om en stor reservoar var viktig för
hur länge vattenkraftverket själv kunde stå för elförsörjningen verkade märkeffekten,
storleken på själva vattenturbinen vara av större vikt. Eftersom vindhastigheten ändrades
så sporadiskt visade det sig viktigt att ta till vara på så mycket överskott som möjligt så forts
som möjligt. Vattenturbinens verkningsgrad borde också vara så hög som möjligt och under
de simuleringar som gjordes var verkningsgraden 93% när turbinen genererade elektricitet
och 89% då den förbrukade dvs pumpade upp vatten till reservoaren. Det finns däremot
exempel på Francisturbiner med en verkningsgrad så hög som 96%. Det bör också nämnas
att i simuleringarna som gjordes togs ingen hänsyns till förluster till följd av friktion.
Förluster på grund av friktion blir större desto längre och trängre rörledningarna hos
vattenkraftverket är. Turbulens hos vattnet är ännu en källa till förlust som inte togs hänsyn
till. Turbulens uppstår framför allt när riktningen hos vattnet i en ledning ändras.

6.1 Miljö
Vattenkraftverk anses miljövänliga eftersom de i drift och underhåll förbrukar
knappmässiga icke förnyelsebara resurser. Däremot påverkar de den biologiska mångfalden
i dess närmiljö negativt. I fallet med lokala pumpkraftverk är detta problem troligtvis något
mindre än i storskaliga konventionella vattenkraftverk som kan torrlägga stora landytor. Ett
pumpkraftverk av den typ som diskuteras i detta projekt är nämligen begränsat i sin storlek
efter de antal timmar som det anses behöva kunna försörja tänkt område. Områdets
energiförbrukning kan variera kraftigt och kan vara allt ifrån en mindre mängd bostäder till
ett helt län. Det är alltså möjligt att väga in hur stor energiförsörjning som kraftverket kan
tänkas stå för i relation till det miljömässiga avtryck som vattenkraftverket i sig uppskattas
göra. Avtrycket består i det fall som har simulerats huvudsakligen av storleken på den övre
reservoaren och det visade sig också att en större reservoar inte nödvändigtvis är bättre
eftersom flaskhalsen i systemet ofta visade sig vara själva vattenturbinens kapacitet när den
agerade som pump.
I projektets inledning nämndes hur Sidsjön skulle kunna användas som den lägre
reservoaren. Detta är något som ansågs fördelaktigt då närheten till själva vattenkraftverket
betydde en för systemet bättre total verkningsgrad då vattentunnlar skulle kunna göras
kortare. Om ett projekt liknande det som har beskrivits i denna rapport skulle göras i
verkligheten skulle en avvägning behöva göras om Sidsjön skulle vara stor nog för att inte
påverkas allt för negativt ur miljösynpunkt. Om så bedömdes vara fallet skulle kanske längre
tunnlar till kusten vara att föredra. [1]

6.2 Ekonomi
Ur en ekonomisk synvinkel är ett pumpkraftverk endast gångbart om det går att utnyttja
prisskillnaden på el i olika tidpunkter på sådant sätt att elen som i slutändan produceras blir
billigare än vad den skulle bli i ett mer traditionellt vattenkraftverk. Resonemanget för ett
pumpkraftverk är vanligen att låta turbinen agera pump på nätterna då elen oftast är
billigare till följd av att efterfrågan på el är lägre då. På dagtid när efterfrågan är högre är
elen också dyrare och därför är det oftast bättre att producera el på dagtid. [15]
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Om ett projekt liknande det som har beskrivit i denna rapport skulle göras i verkligheten
skulle en ekonomisk analys göras där en bedömning skulle avgöra hur lång tid det skulle ta
för hela systemet att betala av sig självt. Detta skulle kanske vara svår att bestämma exakt
då marknaden till stor del bestämmer det ekonomiska resultatet. En marknadsföring för
denna typ av elförsörjning hos konsumenter skulle kunna vara attraktiv även om priset på
den el som systemet erbjuder skulle vara högre. Vetskapen om att den el som förbrukas är
producerad på ett så miljövänligt sätt som möjligt skulle vara attraktiv.

6.3 Problem att övervinna i framtiden
Föreställningen om hur ett helt land skulle kunna försörjas med en liknande hybridmetod
som beskrivs i denna rapport är inte helt orealistisk. Problemet är däremot bland annat att
el måste förbrukas i samma stund som den produceras. Så fort det slutar blåsa tillräckligt
hårt producerar inte längre ett vindkraftverk någon el och i samma stund slutar all elektrisk
utrustning som är sammankopplat med vindkraftverket att fungera. Ambitionen att jämna
ut den sporadiska elproduktion som ett vindkraftverk erbjuder kan bland annat göras med
ett vattenkraftverk på liknande sätt som beskrivs i denna rapport. Däremot kan det utan
vidare blåsa förhållandevis hårt en tid för att sedan på endast någon sekund bli helt
vindstilla.
I det scenario då ett vindkraftverk producerar el för att sedan uppleva vinden dö ut, fortsätter
rotorn snurra en kortare stund för att sedan rotera så sakta att ingen el kan produceras. Den
tiden det tar för rotorn att sakta ner så pass mycket är den tid som till exempel ett
vattenkraftverk har på sig att starta och täcka upp elbehovet. Uppstarten tar tid eftersom
vattnet måste hinna släppas ut ur reservoaren för att sedan förhållandevis långsamt varva
upp turbinen till lämpligt varvtal.

6.4 Framtida arbeten
Mjukvaran skulle gå att utveckla till att bli mer användarvänlig och ge användaren möjlighet
att ladda data utan att behöva skriva om koden. Dessutom skulle fler typer av förnyelsebara
elenergikällor kunna läggas till som tillexempel solenergi. Detta var något som uteslöts ur
detta projekt då tillförlitliga historiska data med lämplig upplösning inte hittades.
För att göra programmet mer mångsidigt och noggrant skulle det behöva ha möjligheten att
ändra på data om fallhöjd samt ta med i beräkningarna verkningsgrader till följd av
friktionsförluster i vattentunnlarna för vattenkraftverket. På så sett skulle mer generella och
tillförlitligare scenarion kunna simuleras.
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Bilaga 1
MATLAB-kod:
function varargout = Simulering(varargin)
% SIMULERING MATLAB code for Simulering.fig
%
SIMULERING, by itself, creates a new SIMULERING or raises the
existing
%
singleton*.
%
%
H = SIMULERING returns the handle to a new SIMULERING or the
handle to
%
the existing singleton*.
%
%
SIMULERING('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the
local
%
function named CALLBACK in SIMULERING.M with the given input
arguments.
%
%
SIMULERING('Property','Value',...) creates a new SIMULERING or
raises the
%
existing singleton*. Starting from the left, property value pairs
are
%
applied to the GUI before Simulering_OpeningFcn gets called. An
%
unrecognized property name or invalid value makes property
application
%
stop. All inputs are passed to Simulering_OpeningFcn via
varargin.
%
%
*See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only
one
%
instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help Simulering
% Last Modified by GUIDE v2.5 23-Jan-2018 00:01:08
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',
mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @Simulering_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @Simulering_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback',
[]);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT
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% --- Executes just before Simulering is made visible.
function Simulering_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject
handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin
command line arguments to Simulering (see VARARGIN)
clc
%Effektkurva för vindturbin "Vestas - V112/3000". (kW görs om till MW)
[~, ~, effektkurva] =
xlsread('Sample_Power_curves.xls','Chart','B6:AZ6');
effektkurva = cell2mat(effektkurva)/1000;
%Loggade vindhastigheter timme för timme (m/s) 2013 tom 2015
%vid Sundsvall-Råsta. De timmar där loggning saknas säts till noll
%istället för NAN.
[~,~,vindhastigheterRasta] =
xlsread('vindhastigheterRasta.csv',1,'E12:E26103');
vindhastigheterRasta = str2double(vindhastigheterRasta);
vindhastigheterRasta(isnan(vindhastigheterRasta)) = 0;
%Loggade vindhastigheter timme för timme (m/s) 2013 tom 2015
%vid Bämön. De timmar där loggning saknas säts till noll
%istället för NAN.
[~,~,vindhastigheterBramon] =
xlsread('vindhastigheterBramon.csv',1,'E223330:E248762');
vindhastigheterBramon = str2double(vindhastigheterBramon);
vindhastigheterBramon(isnan(vindhastigheterBramon)) = 0;
%Ett antal timmar var inte loggade i vinddatan från Brämön. Adderar de
som
%"saknas" med värdet 0 så effektV112Rasta blir lika lång som
%effektV112Bramon.
add = zeros(1,659);
vindhastigheterBramon = cat(1,vindhastigheterBramon,add');
%Producerad effekt från ett VKV (varje timme 2013 tom 2015)
effektV112Rasta = effektkurva((1+(round(vindhastigheterRasta.*2))/2)*2);
%Producerad effekt från ett VKV (varje timme 2013 tom 2015)
effektV112Bramon =
effektkurva((1+(round(vindhastigheterBramon.*2))/2)*2);
%Förbrukning timmer för timme (MW) 2013 tom 2015
forbrukning2013 = xlsread('timvarden-2013-01-12');
forbrukning2014 = xlsread('timvarden-2014-01-12');
forbrukning2015 = xlsread('timvarden-2015-01-12');
forbrukning = cat(1,forbrukning2013,forbrukning2014,forbrukning2015);
forbrukning = forbrukning(1:26092);
forbrukning = -forbrukning';
setappdata(handles.figure1,'effektV112Rasta',effektV112Rasta)
setappdata(handles.figure1,'effektV112Bramon',effektV112Bramon)
setappdata(handles.figure1,'forbrukning',forbrukning)
setappdata(handles.figure1,'vindhastigheterRasta',vindhastigheterRasta)
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setappdata(handles.figure1,'vindhastigheterBramon',vindhastigheterBramon)
setappdata(handles.figure1,'effektkurva',effektkurva)
main(hObject, eventdata, handles)
% Choose default command line output for Simulering
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes Simulering wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

function main(hObject, eventdata, handles)
startH = str2double(get(handles.Starttimme,'String'));
endH = str2double(get(handles.Sluttimme,'String'));
Procent = str2double(get(handles.Procent,'String'))/100;
forbrukning = pop(Procent, hObject, eventdata, handles)*Procent;
forbrukning = forbrukning(startH:endH);
effektV112Rasta = getappdata(handles.figure1,'effektV112Rasta');
effektV112Bramon = getappdata(handles.figure1,'effektV112Bramon');
[effektVindRasta,antalVindturbinerRasta] = vind(effektV112Rasta, Procent,
hObject, eventdata, handles);
effektVindRasta = effektVindRasta*Procent;
[effektVindBramon,antalVindturbinerBramon] = vind(effektV112Bramon,
Procent, hObject, eventdata, handles);
antalVindturbinerBramon = antalVindturbinerBramon*Procent;
volym(hObject, eventdata, handles)
effektVattenRasta = reservoar(effektVindRasta, hObject, eventdata,
handles);
effektVattenBramon = reservoar(effektVindBramon, hObject, eventdata,
handles);
[maxTimmarRasta,underskottstimmarRasta] = stat(forbrukning,
effektVindRasta, Procent, hObject, eventdata, handles);
[maxTimmarBramon,underskottstimmarBramon] = stat(forbrukning,
effektVindBramon, Procent, hObject, eventdata, handles);
setappdata(handles.figure1,'antalVindturbinerRasta',antalVindturbinerRast
a)
setappdata(handles.figure1,'antalVindturbinerBramon',antalVindturbinerBra
mon)
setappdata(handles.figure1,'maxTimmarRasta',maxTimmarRasta)
setappdata(handles.figure1,'underskottstimmarRasta',underskottstimmarRast
a)
setappdata(handles.figure1,'maxTimmarBramon',maxTimmarBramon)
setappdata(handles.figure1,'underskottstimmarBramon',underskottstimmarBra
mon)
setappdata(handles.figure1,'effektVindRasta',effektVindRasta);
setappdata(handles.figure1,'effektVindBramon',effektVindBramon);
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setappdata(handles.figure1,'effektVattenRasta',effektVattenRasta)
setappdata(handles.figure1,'effektVattenBramon',effektVattenBramon)
rita(hObject, eventdata, handles)

function [xtimmar,underskottstimmar] = stat(forbrukning, effektVind,
Procent, hObject, eventdata, handles)
startH = str2double(get(handles.Starttimme,'String'));
endH = str2double(get(handles.Sluttimme,'String'));
storstaK = 0;
i = 1;
k = 1;
m = startH;
effektVind = effektVind(startH:endH);
underskottstimmar = zeros(1,endH-startH+1);
prodForbRes = effektVind - forbrukning';
while m < endH+1
%avsluta och placera de sista timmarna i underskottstimmar.
if i > (endH - (startH))
if underskottstimmar(k+1) < 1
underskottstimmar(k+1) = underskottstimmar(k)+1;
end
break;
end
if prodForbRes(i) > 0 %Om det är underproduktion
if underskottstimmar(k) < 1
underskottstimmar(k) = underskottstimmar(k)+1;
end
if k > storstaK
storstaK = k;
end
k = 1;
end
if prodForbRes(i) <= 0
k = k + 1;
end
i = i + 1;
m = m + 1;
end
%Rotera elementen i underskottstimmar åt höger.
underskottstimmar(1) = [];
add = (0);
underskottstimmar = cat(2,underskottstimmar,add);
xtimmar = max(find(underskottstimmar));
maxUnderH = find(underskottstimmar);
maxUnderH = maxUnderH(end);
snittUnderH =
round((sum(find(underskottstimmar))/nnz(underskottstimmar)));
set(handles.maxUndH,'String',maxUnderH)
set(handles.snittUndH,'String',snittUnderH)
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setappdata(handles.figure1,'xtimmar', xtimmar)
setappdata(handles.figure1,'underskottstimmar',underskottstimmar)

function forbrukning = pop(Procent, hObject, eventdata, handles)
startH = str2double(get(handles.Starttimme,'String'));
endH = str2double(get(handles.Sluttimme,'String'));
forbrukning = getappdata(handles.figure1,'forbrukning');
%Avgör befolkningsmängd beroende på valt tidsintervall
if startH < 8760 && endH <= 8760
befolkningSundsvall = 57894;
elseif startH < 8760 && endH > 8760 && endH <= 17520
befolkningSundsvall = (57894+58291)/2;
elseif startH < 8760 && endH > 17520
befolkningSundsvall = (57894+58291+58457)/3;
elseif startH > 8760 && endH > 8760 && endH <= 17520
befolkningSundsvall = 58291;
elseif startH > 8760 && endH > 17520
befolkningSundsvall = (58291+58457)/2;
elseif startH > 17520 && endH > 17520
befolkningSundsvall = 58457;
end
%Anpassa förbrukningen till Sundsvall med avseende på befolkning och
%genomsnittlig förbrukning (13.48 MWh per capita)
antalMannsiksorSE2 = (sum(forbrukning)/(13.48*3));
kompensationskvot = befolkningSundsvall/antalMannsiksorSE2;
forbrukning = (forbrukning*(kompensationskvot))*(Procent);
setappdata(handles.figure1,'forbrukning',forbrukning)

function [effektVind,antalVindturbiner] = vind(effektV112, Procent,
hObject, eventdata, handles)
%Beräknar effektproduktion med hjälp av effektkurva från en V112/3000
%turbin och uppmätta vindhastigheter.
startH = str2double(get(handles.Starttimme,'String'));
endH = str2double(get(handles.Sluttimme,'String'));
forbrukning = getappdata(handles.figure1,'forbrukning');
antalVindturbiner =
round(sum(forbrukning(startH:endH))/sum(effektV112(startH:endH))*(Procent
)); %Antal vindturbiner som krävs för att producera lika mycket effekt
som förbrukas under valda timmar.
effektVind = (antalVindturbiner*effektV112)/Procent; %Den totala effekt
som tidigare radens antal vindturbiner skulle väntas producera under
valda timmar [MW].

function effektVatten = reservoar(effektVind, hObject, eventdata,
handles)
%Beräknar tillgänglig effekt som kan produceras av vattenkraftverket då
%det först pumpar upp vatten när det råder överproduktion från
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%vindkraftverken.
forbrukning = getappdata(handles.figure1,'forbrukning');
reservoarMax = str2double(get(handles.volym,'String'));
%Verkningsgrader hos vattenturbinen då den körs fram (proucerar effekt)
och
%bak (pumpar upp vatten)
nb = str2double(get(handles.verkningsgradBak,'String'))/100;
nf = str2double(get(handles.verkningsgradFram,'String'))/100;
i = 1;
volymReservoar = 0; %Mängden vatten i reservoaren antas vara 0 i början.
%Läser in vattenturbinens märkeffekt.
markEffektGen = get(handles.markeffekt,'String');
if (markEffektGen == '-')
markEffektGen = round(mean(forbrukning));
set(handles.markEffektVatten,'String',markEffektGen)
end
if ischar(markEffektGen) == 1
markEffektGen = str2double(markEffektGen);
end
effektVatten = zeros(1,26092);
prodForbRes = effektVind - forbrukning';
while i <= 26092
%Om vattenkraftverket inte behövs och överskottet är MINDRE än
%märkeffekten på turbinen (då den används som pump):
if prodForbRes(i) > 0 && prodForbRes(i) < markEffektGen
volymReservoar = volymReservoar + prodForbRes(i)*nb;
end
%Om vattenkraftverket inte behövs och överskottet är STÖRRE än
%märkeffekten på turbinen (då den används som pump):
if prodForbRes(i) > 0 && prodForbRes(i) > markEffektGen
volymReservoar = volymReservoar + markEffektGen*nb;
end
%Om vattenkraftverket behövs och energiinnehållet hos lagrad
%vattenmängd är MINDRE än turbinens märkeffekt:
if prodForbRes(i) < 0 && volymReservoar < markEffektGen &&
volymReservoar > 0
if volymReservoar <= forbrukning(i)
effektVatten(i) = volymReservoar;
volymReservoar = 0;
end
if volymReservoar > forbrukning(i)
effektVatten(i) = forbrukning(i);
volymReservoar = volymReservoar - forbrukning(i)/nf;
end
end
%Om vattenkraftverket behövs och energiinnehållet hos lagrad
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%vattenmängd är STÖRRE än turbinens märkeffekt:
if prodForbRes(i) < 0 && volymReservoar > markEffektGen
effektVatten(i) = forbrukning(i) - effektVind(i);
volymReservoar = volymReservoar - (forbrukning(i) effektVind(i))/nf;
end
%Se till att energiinnehållet hos lagrad vattenmängd inte överstiger
%reservoarens kapacitet.
if volymReservoar > reservoarMax
volymReservoar = reservoarMax;
end
i = i+1;
end

function volym(hObject, eventdata, handles)
%Beräknar den volym som reservoaren behöver.
startH = str2double(get(handles.Starttimme,'String'));
endH = str2double(get(handles.Sluttimme,'String'));
timmar = get(handles.egnaTimmar,'String');
if (timmar == '-')
timmar = get(handles.snittUndH,'String');
end
timmar = str2double(timmar);
forbrukning = getappdata(handles.figure1,'forbrukning');

g = 9.82;
%gravitationsaccelerationen.
n = str2double(get(handles.verkningsgradFram,'String'))/100;
%vekningsgrad på vattenturbin.
h = 175;
%fallhöjd.
p = 1000;
%densiteten hos vatten.
% P = Q*n*g*p*h %
% Q = P/(n*g*p*h) %
%
%
%
%

"P" räcknas ut gemom att ta genomsnittliga antal timmar
då underskott förekommer (ca 12 timmmar då 2013-2015 räknas med och
då totala underskottet är lika med det totala överskottet) och
multiplicera det med genomsnittlig energiförbrukning (under den tid

som
% användaren har valt att studera)
P = sum(forbrukning(startH:endH))/(endH-startH)*10^6; %*10^6 för att göra
MW till W.
q = P/(n*g*p*h); %Vattenflöde i m3/s som krävs för att möta
produktionskravet.
vol = q*timmar; %Volym som krävs för att möta produktionskravet.
djup = str2double(get(handles.djup,'String'));
langd = sqrt(vol/djup);
setappdata(handles.figure1,'langd',round(langd))
setappdata(handles.figure1,'bredd',round(langd))
setappdata(handles.figure1,'djup',round(djup))
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langd = getappdata(handles.figure1,'langd');
bredd = getappdata(handles.figure1,'bredd');
djup = getappdata(handles.figure1,'djup');
set(handles.langd,'String',langd)
set(handles.bredd,'String',bredd)
set(handles.djup, 'String',djup)
set(handles.volym,'String',langd*bredd*djup)

function rita(hObject, eventdata, handles)
%Denna funktion plottar önskad data om förbrukning produktion m.m.
startH = str2double(get(handles.Starttimme,'String'));
endH = str2double(get(handles.Sluttimme,'String'));
val = get(handles.plotPanel,'SelectedObject');
valVind = get(handles.plotPanel2,'SelectedObject');
plotVal = get(val,'String');
plotValVind = get(valVind,'String');
effektkurva = getappdata(handles.figure1,'effektkurva');
antalVindturbinerRasta =
getappdata(handles.figure1,'antalVindturbinerRasta');
antalVindturbinerBramon =
getappdata(handles.figure1,'antalVindturbinerBramon');
forbrukning = getappdata(handles.figure1,'forbrukning');
forbrukning = forbrukning(startH:endH);
effektVindRasta = getappdata(handles.figure1,'effektVindRasta');
effektVindBramon = getappdata(handles.figure1,'effektVindBramon');
effektVattenRasta = getappdata(handles.figure1,'effektVattenRasta');
effektVattenBramon = getappdata(handles.figure1,'effektVattenBramon');
vindhastigheterRasta =
getappdata(handles.figure1,'vindhastigheterRasta');
vindhastigheterBramon =
getappdata(handles.figure1,'vindhastigheterBramon');
underskottstimmarRasta =
getappdata(handles.figure1,'underskottstimmarRasta');
underskottstimmarBramon =
getappdata(handles.figure1,'underskottstimmarBramon');
xtimmarRasta = getappdata(handles.figure1,'maxTimmarRasta');
xtimmarBramon = getappdata(handles.figure1,'maxTimmarBramon');
switch plotValVind
case 'Råsta'
effektVind = effektVindRasta;
effektVatten = effektVattenRasta;
vindhastigheter = vindhastigheterRasta;
underskottstimmar = underskottstimmarRasta;
xtimmar = xtimmarRasta;
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set(handles.antVindKr,'String',antalVindturbinerRasta)
case 'Brämön'
effektVind = effektVindBramon;
effektVatten = effektVattenBramon;
vindhastigheter = vindhastigheterBramon;
underskottstimmar = underskottstimmarBramon;
xtimmar = xtimmarBramon;
set(handles.antVindKr,'String',antalVindturbinerBramon)
end
effektVind = effektVind(startH:endH);
effektVatten = effektVatten(startH:endH);
vindhastigheter = vindhastigheter(startH:endH);
chkbox1 = get(handles.checkbox1,'Value');
chkbox2 = get(handles.checkbox2,'Value');
chkbox3 = get(handles.checkbox3,'Value');
datacursormode on
t = startH:endH;
switch plotVal
case 'Produktion och förbrukning'
set(handles.Starttimme,'Enable','On')
set(handles.Sluttimme,'Enable','On')
set(handles.checkbox1,'Enable','On')
set(handles.checkbox2,'Enable','On')
set(handles.checkbox3,'Enable','On')
set(handles.Procent,'Enable','On')
if (chkbox1 == 0 && chkbox2 == 0 && chkbox3 == 0)
plot(1,1)
end
if (chkbox1 == 1 && chkbox2 == 0 && chkbox3 == 0)
plot(handles.axes1,t,forbrukning)
legend('Förbrukning')
end
if (chkbox1 == 0 && chkbox2 == 1 && chkbox3 == 0)
plot(handles.axes1,t,effektVind,'g')
legend('Produktion från vindkraft')
end
if (chkbox1 == 1 && chkbox2 == 1 && chkbox3 == 0)
plot(handles.axes1,t,forbrukning,t,effektVind,'g')
legend('Förbrukning','Produktion från vindkraft')
end
if (chkbox1 == 0 && chkbox2 == 0 && chkbox3 == 1)
plot(handles.axes1,t,effektVatten,'r')
legend('Produktion från vattenkraft')
end
if (chkbox1 == 1 && chkbox2 == 0 && chkbox3 == 1)
plot(handles.axes1,t,forbrukning,t,effektVatten,'r')
legend('Förbrukning','Produktion från vattenkraft')
end
if (chkbox1 == 0 && chkbox2 == 1 && chkbox3 == 1)
plot(handles.axes1,t,effektVind,'g',t,effektVatten,'r')
legend('Produktion från vindkraft','Produktion från
vattenkraft')
end
if (chkbox1 == 1 && chkbox2 == 1 && chkbox3 == 1)
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plot(handles.axes1,t,forbrukning',t,effektVind,'g',t,effektVatten,'r')
legend('Förbrukning','Produktion från vindkraft','Produktion
från vattenkraft')
end
xlabel('Timme [h]')
ylabel('[MW]')
xlim([startH,endH])
case 'Vindhastigheter'
set(handles.checkbox2,'Enable','On')
plot(handles.axes1,t,vindhastigheter)
xlabel('Timme [h]')
ylabel('Vindhastighet [m/s]')
legend('Vindhastighet [m/s]')
xlim([startH,endH])
set(handles.Starttimme,'Enable','On')
set(handles.Sluttimme,'Enable','On')
set(handles.checkbox1,'Enable','Off')
set(handles.checkbox2,'Enable','Off')
set(handles.checkbox3,'Enable','Off')
set(handles.Procent,'Enable','Off')
case 'Effektkurva'
t = (1:51)/2;
plot(handles.axes1,t,effektkurva*1000)
xlabel('Vindhastighet [m/s]')
ylabel('Producerad effekt [kW]')
legend('Producerad effekt')
axis([1 25 0 3500])
set(handles.Starttimme,'Enable','Off')
set(handles.Sluttimme,'Enable','Off')
set(handles.checkbox1,'Enable','Off')
set(handles.checkbox2,'Enable','Off')
set(handles.checkbox3,'Enable','Off')
set(handles.Procent,'Enable','Off')
case 'Timmar med underproduktion'
t = 1:xtimmar;
plot(handles.axes1,t,underskottstimmar(1:xtimmar));
xlabel('X Antal timmar då det råder underprodukion')
ylabel('Antalet gånger då X antal timmar underproduktion
förekommer')
xlim([1,xtimmar+(xtimmar*0.1)])
set(handles.checkbox1,'Enable','Off')
set(handles.checkbox2,'Enable','Off')
set(handles.checkbox3,'Enable','Off')
set(handles.Starttimme,'Enable','On')
set(handles.Sluttimme,'Enable','On')
end
%Beräknar antal dagar med underproduktion och hur många procent
%underproduktion som råder.
produktionVindVatten = effektVind+effektVatten;
daligaDagar = produktionVindVatten'-forbrukning;
daligaDagar = daligaDagar<0;
daligaDagar = sum(daligaDagar)/24;

31 | Bilagor

procentDaligaDagar = daligaDagar/((endH-startH+1)/24)*100;
set(handles.resultat,'String',round(daligaDagar*100)/100)
set(handles.pResultat,'String',round(procentDaligaDagar*100)/100)

% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = Simulering_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject
handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;

function Procent_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to Procent (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Procent as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Procent as
a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Procent_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to Procent (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function langd_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to langd (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of langd as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of langd as a
double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function langd_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to langd (see GCBO)
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% eventdata
% handles
called

reserved - to be defined in a future version of MATLAB
empty - handles not created until after all CreateFcns

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function bredd_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to bredd (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of bredd as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of bredd as a
double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function bredd_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to bredd (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function djup_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to djup (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of djup as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of djup as a
double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function djup_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to djup (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
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%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function egnaTimmar_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to egnaTimmar (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of egnaTimmar as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of egnaTimmar
as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function egnaTimmar_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to egnaTimmar (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function Starttimme_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to Starttimme (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
Starttimme = str2double(get(handles.Starttimme,'String'));
Sluttimme = str2double(get(handles.Sluttimme,'String'));
%Ser till att starttimmen som väljs av användaren inte är senare än
%sluttimmen.
if Starttimme >= Sluttimme
msgbox('Starttimme måste vara mindre än sluttimme')
Starttimme = 1;
set(handles.Starttimme,'String',Starttimme)
end
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Starttimme as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Starttimme
as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Starttimme_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to Starttimme (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
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% handles
called

empty - handles not created until after all CreateFcns

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function Sluttimme_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to Sluttimme (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
maxTimme = 26092;
Sluttimme = str2double(get(handles.Sluttimme,'String'));
%Ser till att sluttimmen inte är senare än sista loggade data om vind
%(26092)
if Sluttimme > 26092
msgbox('Sluttimme kan maximalt vara 26092')
set(handles.Sluttimme,'String',maxTimme)
end
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Sluttimme as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Sluttimme
as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Sluttimme_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to Sluttimme (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

% --- Executes on button press in checkbox1.
function checkbox1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to checkbox1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox1

% --- Executes on button press in checkbox2.
function checkbox2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to checkbox2 (see GCBO)
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% eventdata

reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox2

% --- Executes on button press in checkbox3.
function checkbox3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to checkbox3 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox3

% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
main(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function maxUndH_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to maxUndH (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function snittUndH_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to snittUndH (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called

function verkningsgradFram_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to verkningsgradFram (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of verkningsgradFram as
text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of
verkningsgradFram as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function verkningsgradFram_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
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% hObject
% eventdata
% handles
called

handle to verkningsgradFram (see GCBO)
reserved - to be defined in a future version of MATLAB
empty - handles not created until after all CreateFcns

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function verkningsgradBak_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to verkningsgradBak (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of verkningsgradBak as
text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of
verkningsgradBak as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function verkningsgradBak_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to verkningsgradBak (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function resultat_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to resultat (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function pushbutton1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
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function markeffekt_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to markeffekt (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of markeffekt as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of markeffekt
as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function markeffekt_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to markeffekt (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
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