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Sammanfattning 

I denna rapport utreds olika metoder för att kunna reglera vattennivån i  

vattenkraftverket Avesta Lillfors i Dalarna. Två kraftverk ligger endast 

900 m uppströms och detta gör att svarstiderna blir korta och regleringen 

blir lätt nervös. Att använda sig av vattennivåreglering i ett kraftverk för-

enklar dess styrning då anpassning till inflödet sker automatiskt. 

En flödestabell har tagits fram genom mätningar i turbinen, med hjälp av 

Winter-Kennedy-metoden. Denna tabell används för att kunna fram-

koppla regulatorn och därmed dämpa stora variationer i inflödet. Dessu-

tom har en modell av älven skapats och testats med en återkopplad PID-

regulator. Utefter dessa tester har lämpliga parametrar tagits fram, som 

ger önskad stabilitet, noggrannhet och snabbhet. Simuleringar har även 

gjorts med reglermetoden Fuzzy logic. 

Nyckelord 

Flödesmätning, vattennivåreglering, PID-regulator, framkoppling, Fuzzy 

logic, vattenkraft, kaplanturbin. 

 





 

 

 

Abstract 

This report evaluates different methods to create a stable regulation of 

the water level in the hydro power plant Avesta Lillfors, in county Dalar-

na. Another pair of plants are located just 900 m up the stream, which is 

why the regulation has to act fast. If the water level can be regulated and 

automatically adjust to the incoming flow, it facilitates the control of the 

plant. 

A flow chart is created from measurements in the turbine, using the Win-

ter-Kennedy method. The results are used for feedforward control. A PID-

regulator with feedback is also simulated in a model of the river. This 

helps finding the parameters that provide a stable, accurate and fast regu-

lation. Fuzzy logic control has also been simulated.   

Keywords 

Flow measurement, water lever regulation, PID control, feedforward con-

trol, Fuzzy logic, hydro power, Kaplan turbine. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Vattennivåregleringen (VNR) i Avesta Lillfors vattenkraftverk i Dalälven 

har inte tagits i drift sedan en ombyggnad för några år sedan. Den gick 

instabilt och är avställd varför stationen körs helt manuellt. En svårighet 

är att ovanliggande kraftstationer var så närbelägna att svarstiderna blev 

korta och regleringen nervös. Turbinen hade svårt att hitta rätt läge och 

flödet svängde upp och ner då flödet ändrats uppströms. 

1.2 Mål 

Målet med arbetet var att stationen skulle kunna köras i VNR och hantera 

de flödesändringar som sker från stationen uppströms, Avestaforsen. En 

del av detta arbete har varit att upprätta en lämplig flödestabell genom 

mätningar på stationen. Mätningarna nyttjas därefter för anpassning och 

korrigering i regulatorprogrammet. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet har innefattat regleringen av vattennivån uppströms Avesta Lill-

fors. Ingen hänsyn har tagits till vilken vattennivå som ger bäst verk-

ningsgrad. Tillgänglig tid var 10 veckors heltidsstudier och resultatet re-

dovisas i form av en rapport samt presentation för Fortum och KTH.  

1.4 Resultat av examensarbetet 

I detta arbete har de mätningar genomförts, som var nödvändiga för att 

skapa en pålitlig flödestabell. En modell för älven har byggts och simule-

rats för att kunna ta fram en PID-regulator med lämpliga parametrar för 

att uppnå rätt snabbhet, noggrannhet och stabilitet. 
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2 Teori och bakgrund 

Den korta sträckan, ca 900 meter, mellan vattenkraftverken Avestaforsen 

med parallellstationen Avesta Storfors (AVF/AVS) och Avesta Lillfors 

(AVL) har gjort vattennivån däremellan svår att reglera. AVL har i prakti-

ken inget magasin att lagra vatten i, utan måste köra ut samma flöde som 

kommer in, ett sk strömkraftverk.  

Som bilden ovan visar finns det en överfallsdamm uppströms AVL. Vid 

vattenytan 73,00 möh rinner vatten över kanten och det uppstår alltså 

spill. Det är därför mycket önskvärt att ytan regleras till att inte överstiga 

denna nivå. I vattendomen står det specificerat att lägsta tillåtna nivå är 

72,00 möh. Dessutom finns en tröskel innan intaget vid AVL som gör att 

ytan inte bör ligga för nära 72,00 möh. Vid denna yta fungerar inte mät-

pegeln, som mäter vattennivån, och kavitationsproblem kan även uppstå i 

AVL[1].  Det är därför önskvärt att ytan hålls mellan 72,00 och 73,00 möh. 

Ytterligare undersökningar skulle kunnat genomföras om vilken vattenyta 

som ger bäst verkningsgrad totalt i AVF respektive AVL, men detta om-

fattas ej i denna rapport.  

Figur 2.1. Dammen mellan AVF/AVS t.v. och AVL t.h. (Google Maps) 
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Stationen i AVL har två aggregat och båda har en kaplanturbin med hori-

sontell axel, en sk rörturbin. Dessa lämpar sig bra just för stationer med 

hög vattenföring och låg fallhöjd. Vattenvägarna rätas ut, vilket ger lägre 

förluster och byggnadskostnader. Medelfallhöjd är 5 meter. Maximalt 

flöde är 250 m3/s per aggregat och märkeffekten är 11 MW styck. Bästa 

verkningsgrad ligger dock vid 160 m3/s då de ger 6,7 MW styck. Normal 

årsproduktion för hela stationen är 125 GWh.  

2.1 Reglerteknik 

ABB hade börjat implementera en regulator i stationen som skulle fram-

kopplas för att kunna hänga med i de flödesförändringar som sker i 

AVF/AVS. En förutsättning för att detta ska fungera väl är att ha kunskap 

om gångtiderna i älven och flödena vid olika effekter i AVL, för att kunna 

upprätta en flödestabell på vattnet som går genom AVL:s aggregat[2].  

 

 

Figur 2.2. Blockschema för återkopplat system med framkoppling (Formelsam-
ling för kursen Styr- och reglerteknik, KTH) 
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System Funktion 

GR Regulatorn som hanterar skillnaden (alt. felet) mellan bör-
värdet och utsignalen 

GP Modell av processen som beskriver insignalens påverkan på 
utsignalen 

G1 Egenskaper hos mätgivare i återkopplingen, exempelvis 
fördröjning eller förstärkning 

GV Modell av hur en störning påverkar utsignalen 

G2 Egenskaper hos störningens mätgivare 

GF Regulator som kompenserar bort störningarnas inverkan på 
utsignalen 

 

I figur 2.2 beskrivs ett generellt blockschema för ett återkopplat system 

med framkoppling. Ett sådant tas fram genom att beskriva ett system 

med hjälp av differentialekvationer. Dessa flyttas sedan från tidsplanet till 

frekvensplanet med hjälp av laplacetransformering. Denna övergång görs 

för att det underlättar analysen av systemet.  

 

I detta system är börvärdet den yta vi vill ha i dammen och störningen V 

representerar flödesändringen från AVF/AVS. En annan störning, som 

kan vara svår att förutse, kan vara skillnader i flödestabellen mellan AVL 

och AVF/AVS. Det gör att samma flöde inte nödvändigtvis skickas från 

båda stationerna, trots att värdena visar detsamma. Då flöde är svårt att 

mäta är det som definieras som 1 m3/s i praktiken inte alltid lika stor i 

olika stationer.  

 

Processen GP kan i ett nivåreglersystem beskrivas som  

 

  
  

  
          (2.1)  

 

A = Area på vattenmagasin [m2] 

h = Vattennivå i magasin [m] 

Tabell 1. Beskrivning av komponenter i blockschemat 
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Qin = Flödet in i magasinet [m3/s] 

Qut = Flödet ut ur magasinet [m3/s] 

 

I uttrycket beskrivs förändringen av volymen beroende på nettoflödet och 

här kan magasinets timenhet sättas in, dvs hur många m3/s krävs det 

under en timme för att ytan ska stiga 1 cm. Timenheten kan lämpligen 

räknas om till minuter eftersom timmar är ett för långt tidsspann i detta 

reglersammanhang. Även flödet får då justeras så det matchar tidsenhet-

en.  

 

Gällande regleringen är en lämplig lösning att GR byggs som en PI-

regulator. Den ger systemet stabilitet och noggrannhet. Genom att an-

vända en integrerande regulator får man bort kvarstående fel. Uppnås 

inte önskad svarstid med denna regulator, är det också möjligt att an-

vända en PID-regulator med en deriverande del. Dock kräver de stora 

tappningsändringarna från AVF/AVS att regulatorn också får en fram-

kopplingssignal, i dagligt tal framkoppling. Detta görs genom att ta reda 

på mer om hur störningen V beter sig, dvs bygga en matematisk modell 

av GV. När vi sedan har denna modell så kan störningen kompenseras 

bort med hjälp av att ställa in lämpliga parametrar i GF. Detta görs enligt 

sambandet: 

                            (         )          

                       
   

    
   (2.2) 

För att kunna simulera de olika flödena skapas sedan en matematisk mo-

dell i Matlab/Simulink, utifrån älvens egenskaper. Efter att ha fått fram 

realistiska data om hur älvsträckan beter sig kan dessa implementeras i 

ett överföringssystem med de rätta fördröjningarna och egenskaperna. 

Detta kan sedan användas för att simulera olika regulatorer, se hur dessa 

påverkar vattennivån och vilka fördröjningar vi kan acceptera i AVL:s 

reglering.  

Vårfloden, som var riklig under hela examensarbetets gång, begränsade 

möjligheten att få tillgång till och mäta gångtiden mellan stationerna vid 

olika flöden. Enligt personalen på driftcentralen, som fjärrstyr stationen, 
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är den dock i stort sett obefintlig. När de reglerar AVL manuellt drar man 

helt enkelt på samma flöde där samtidigt som det ändras i AVF/AVS.  

2.1.1 Stationens gamla vattennivåreglering 

Stationens, innan senaste ombyggnaden, gamla VNR[3] fungerade enligt 

uppgift bra och använde sig av sk reglering med statik. Där bestämdes 

storleken på det aktuella flödet av hur stor skillnaden var mellan den 

verkliga vattenytan och det önskade börvärdet. När den tillåtna skillna-

den på vattenytan var som störst var även flödet som högst. Eftersom 

felet är detsamma i båda aggregaten gör detta att de alltid arbetar med 

lika flödesfördelning. Dock bör man då lägga in ett gränsvärde att när 

totalflödet är 90 m3/s är det dags att övergå till körning med ett aggregat.  

I fig. 2.3 ses blockschemat för detta system. Turbinpådraget reglerar hur 

mycket vatten som ska gå genom turbinen och är således relaterat till 

flödet. Detta återförs med den inställbara styrkan S och jämförs med 

skillnaden mellan önskad nivå L1 (börvärde) och verklig nivå L2 (är-

värde). Förstärkningen S ställs in utefter hur stort fel som kan accepteras, 

men bör enligt erfarenhet ej vara lägre än 5 cm. Man måste även ta hän-

syn till pegelns mätområde. Skillnaden mellan inställt börvärde och mät-

områdets gränser får inte vara mindre än S, eftersom det största tillåtna 

felet måste kunna mätas upp.  

 

Figur 2.3. Blockschema för gammal stations-VNR  
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Som fig 2.4 visar så nås maxflödet då storleken på felet är lika med S, eller 

eventuellt mer eftersom flödet inte kan ökas ytterligare. Är ∆L då större 

än 0,05 går det inte att göra mer. Minskar sedan felet kommer även flödet 

att minskas. Den styrsignal som skickas till pådraget är alltså lika med  

      
  

 
  (2.3) 

2.2 Flödet genom en kaplanturbin 

En kaplanturbin reglerar flödet med hjälp av bladen på löphjulet och med 

ledskovlar som släpper på vattnet. Hur dessa samverkar för att uppnå 

bästa verkningsgrad definieras av en sk kombineringskurva (Se bilaga 1 

för AVL:s kombineringskurva). Denna tas fram genom indexprov och 

vinkeln på löphjulet följer sedan ledskovlarna enligt denna kurva. Gene-

rellt sett kan man säga att ju mer ledskovlarna öppnas, desto större vinkel 

får löphjulsbladen. 

 

 

 

 

Figur 2.5. Rörturbin med växellåda (vattenkraft.info.se) 

Figur 2.4. Förhållande mellan pådrag och vattennivå 
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Även fallhöjden spelar in i kombineringen, eftersom en större fallhöjd 

skapar ett högre vattentryck och i sin tur ett högre flöde. I AVL finns en sk 

kombineringssadel som känner av fallhöjden i stationen. Ökad fallhöjd 

gör att kombineringskurvan förskjuts horisontellt, dvs samma vinkel på 

löphjulet motsvaras av en mindre öppning på ledskovlarna.  

I turbiner är flödet en funktion av roten ur fallhöjden[4] eftersom högre 

fallhöjd ger större tryckskillnad och därmed högre flödeshastighet. Skill-

naden i flöde kan beskrivas som:  

      √
  

  
  (2.4)  

Om kombineringen anpassas efter fallhöjden får effekt och fallhöjd ett 

linjärt samband, annars påverkas effekten av fallhöjden enligt följande 

samband:  

      (
  

  
)
   

 (2.5) 

2.3 Metoder att mäta flöde 

Nedan följer en beskrivning av några olika metoder för att mäta vatten-

flöden genom kaplanturbin. Dessa kommer från en rapport[5] utförd av 

Sweco. Metoderna undersöks med hänsyn till stationens egenskaper, 

tidsåtgång och noggrannhet.  

2.3.1 Strömhastighetsmätare 

En metod är att flödet mäts med hjälp av flyglar som kan vara antingen 

propellrar eller rotorströmmätare, vars varvtal är proportionellt mot 

vattnets hastighet[5]. Propellern har en horisontell axel och är parallell 

med strömriktningen. Rotorströmmätaren har en vertikal axel med ett 

horisontellt hjul som består av halvsfärer. Varvtalet mäts elektriskt under 

en viss tidsperiod och instrumentet flyttas sedan runt i intaget eftersom 

det kan förekomma olika hastigheter på olika ställen. Ju färre hinder som 

skapar turbulens, desto pålitligare mätningar. Högre vattenhastigheter 

kan komplicera mätningarna eftersom mätinstrumentet kommer att vika 

av nedströms[6]. Eftersom AVL är en station med höga flöden, snarare än 

hög fallhöjd är dock risken för allt för höga hastigheter relativt liten. Det 
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går även att använda en elektromagnetisk strömmätare som kan inneslu-

tas i ett strömlinjeformat hölje. Denna saknar rörliga delar och läser av 

vattenhastigheten med hjälp av elektrisk induktion. Den är mindre än 

flyglarna och har ett större mätspann.  

I en cirkulär inloppstub krävs minst 13 mätpunkter enligt IEC 60041. 

Flyglarna kan fästas i en ram, eller flyttas runt i mätområdet antaget att 

flödet är detsamma under alla mättillfällen. I korta intag kan det löna sig 

att installera ett konformat munstycke för att räta ut flödet. Installationen 

tar upp till en vecka och mätningarna tar ungefär ytterligare en vecka. 

2.3.2 Winter-Kennedy 

Detta är idag den vanligaste mätmetoden och det krävs relativt få mät-

punkter.  Denna metod[5] använder sig av tryckskillnader i inloppet, och 

baseras på att flöde och tryck har följande samband:  

 

       (  )
     (2.6)   

 

Qrel = relativa flödet [m3/s] 

k = vald konstant 

p = uppmätt tryck [bar] 

n = vald konstant mellan 0,48 – 0,52 

 

 

Figur 2.6. Placering av mätpunkter i rörturbin (RA-SWECO Flow Measurements) 
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Värdet på konstanten n kan variera inom nämnt intervall är hämtade från 

en artikel i hydroworld[7] där man utrett olika metoder för att göra en 

relativ flödesmätning absolut.  

Mätpunkter till en differenstryckgivare är i en rörturbin placerade likt fig 

2.6. Det krävs även att man har ett exakt referensflöde att utgå ifrån, då 

det är en relativ metod. För att få en så god noggrannhet som möjligt, 

måste tryckledningarna kunna luftas ordentligt ända fram till anlutning-

en av givaren. Luftbubblor stör mätvärdet. Varje mätpunkt bör mätas 

under minst 5 minuter för att få ett bra medelvärde på tryckskillnaden. 

Installationen går relativt fort eftersom mätpunkterna ofta redan finns på 

plats i stationen. Mätningarna brukar kunna göras under en dag.  

2.3.3 Akustisk pulsflödesmätare  

Detta är en mätmetod[5]  som lämpar sig bra för stationer med låg fallhöjd 

och korta intag. Det går ut på att mäta turbulensen i vattnet. Man place-

rar två sändare på ena sidan av intaget och två på andra sidan. Sitter de 

tillräckligt nära varandra så kommer inte turbulensen att hinna ändras 

däremellan. Samma turbulens mäts då upp två gånger men med en viss 

tidsfördröjning. Mätaren ska fästas innanför intagsgallret, där turbulen-

sen uppstår. Dock kan det även bildas svallvågor så det gäller att välja 

placering noggrant. Mätarna sätts i en ram som sedan placeras vid inta-

get. Mätningen kräver avställning i ca 1 vecka. Det bör tilläggas att denna 

metod inte är en erkänd mätstandard enligt IEC eller ASME.  

Figur 2.7. Turbulens med tidsfördröjning (RA-SWECO Flow 
Measurements) 
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2.3.4 Ultraljudsmätning med dopplereffekten 

Denna metod[5] använder sig av dopplereffekten som ger olika frekvens i 

med- respektive motströmmande riktning. Man skickar in ultraljud med 

en viss frekvens i flödet. Ljudeko från partiklar i vattnet tas sedan upp 

igen och förändringar i frekvensen analyseras. Förhållandet nedan an-

vänds. 

  
  (     )

         
  (2.7) 

 
fr = mottagen frekvens  
ft = skickad frekvens 
v = flödeshastighet 
Φ = vinkeln mellan skickad ultraljudsstråle och flödets riktning 

c = ljudets hastighet i vatten 

Installationen är relativt enkel och snabb. Mätningen är väldigt tidskrä-

vande och beräknas ta ca 2 veckor för en kaplanturbin då det krävs 

många olika mätpunkter. Detta försvårar mätningarna ytterligare, då det 

är svårt att hålla samma flöde under så pass lång tid och detta är en förut-

sättning för att få så bra resultat som möjligt. Lämpar sig bäst för att mäta 

flöden i öppna kanaler och det krävs fler mätningar på olika ställen för att 

få en komplett bild. 

Figur 2.8. Sändare/mottagare som skickar ultraljud (RA-SWECO Flow Measurement) 
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2.3.5 Övergångstid med ultraljud 

Även här nyttjas dopplereffekten. Två sändare/mottagare sätts på varsin 

sida av inloppstuben och skickar pulserande ultravågor till varandra[5]. 

Förändringen av frekvensen i ultravågorna när de tas emot är proport-

ionell mot flödets medelhastighet. Kurviga vattenvägar försvårar mät-

ningen och generellt behöver ofta fler mätningar göras för att få fram ett 

medelvärde. Det är viktigt att försöka täcka upp alla de olika vägarna som 

vattnet tar. Installationen tar ca 1 vecka och under mätningen är turbinen 

avställd ca 2 dagar. Det finns även stationer där utrustningen är fast in-

stallerad. 

   
  

        
  (2.8) 

 
td = gångtiden i vattnet för pulsen från nedströms till uppströms [s] 

Li = avstånd mellan sändare [m] 

c = ljudets hastighet i vatten (för rådande vattentemperatur) [m/s] 

v = flödeshastighet [m/s] 

Φ = vinkel mot strömningsriktningen 

2.3.6 Gibsonmetoden 

Metoden[5] använder impulsen som uppstår vid ett minskat flöde. En 

lucka/ventil minskar flödet genom inloppet med konstant stängningshas-

tighet. Två sektioner med sensorer mäter samtidigt relationen mellan 

trycket och tiden. Här används sambandet mellan kraften som uppstår då 

tryckskillnaden mellan två sektioner minskar och hastighetsförändringen 

av vattnets massa mellan dessa sektioner. Metoden ställer höga krav på 

mätinstrumenten och personalens kunnande. Det krävs en rak vattenväg 

och det bör vara minst 10 meter mellan mätsektionerna. Varje mätsektion 

ska ha fyra sensorer som är symmetriskt fördelade och ej för nära sekt-

ionens topp eller botten. Installation kräver ca en dag och mätningar 2-3 

dagar.  

2.3.7 Forskning på området 

Luleås Tekniska Universitet har analyserat metoder för flödesmätning i 

vattenkraftverk med låg fallhöjd och sammanställt en rapport[8]. Arbets-

gruppen består av representanter från majoritetan av vattenturbinindu-



 
 
 
 
24  |  TEORI OCH BAKGRUND 

 

strin i Sverige, samt konsulter från några av Sveriges största konsultföre-

tag inom elkraft. Kraftverk med låg fallhöjd är väldiga vanlig i Sverige och 

medför stora osäkerheter vid absolut mätning av flödet. Detta, i kombi-

nation med en lägre kostnad, har gjort mätningar av relativt flöde väldigt 

populära och vanligaste metoden är Winter-Kennedy. 

 

I rapporten beskrivs hur konstanten k (ekv. 2.6) tas fram. Vanligtvis an-

vänds turbinprototypens modelltest. Där bestäms förväntat flöde av vil-

ken effekt och fallhöjd som råder vid bästa verkningsgrad. Då effekt, fall-

höjd och verkningsgrad är kända kan flödet brytas ut ur sambandet för 

vattnets potentiella energi. Genom detta erhålls en fast referenspunkt och 

k kan då dimensioneras för att passa in flödet i denna punkt. Därefter kan 

en till referenspunkt väljas ur modellprovet, exempelvis vid maxeffekten. 

Analyser har även gjorts som visar på att det linjära förhållandet mellan k 

och ledskovelvinkeln inte är konstant. Slutsatsen i rapportens avsnitt är 

att det idag inte finns någon systematisk felanalys av Winter-Kennedy, 

eller kvantifiering av dess begränsningar. Det gör att ytterligare efter-

forskningar är nödvändiga och metoden medför alltså en viss noggrann-

het. Denna begränsning är värd att ta i beaktning då mätresultaten ska 

analyseras. 

2.3.8 Vald metod  

Den metod som kom att användas för flödesmätningen i detta examens-

arbete var Winter-Kennedy. Den främsta anledningen var att mätpunkter 

redan fanns i turbinen och ingen avställning krävdes således för installat-

ionen. Det är en relativt lätt mätning att genomföra och det krävs få mät-

punkter.  W-K är idag en av de vanligast förekommande metoderna för 

flödesmätning och det var därför även lätt att få tillgång till både doku-

mentation och tips från personer som själva genomfört liknande mät-

ningar. Under mätdagen var aggregatet begränsat till de aktuella mät-

punkternas flöde, men produktionen kunde även fortgå till viss del .  

 

Inför mätningen kontrollerades att de befintliga vattennivågivarna gav 

korrekta värden. Det kontrollerades också att de aktuella tryckpunkterna 

var i gott skick och inte igensatta. Detta gjordes inne i stationen genom 

att ventilerna öppnades. Med det vatten som sprutade ut ansåg vi att 
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trycket var bra nog. Uttag för effektmätning på stationens spännings- och 

strömmättransformatorer lokaliserades också (Se bilaga 2). Alla förut-

sättningar fanns alltså för att kunna genomföra mätningarna i praktiken.  

 

Några observationer från stationens ritningar var att mätpunkterna för 

lågt tryck satt väldigt nära ledskovlarna vilket man fick se upp med då 

detta kan skapa viss turbulens och störa mätvärdena. Mätpunkterna för 

högt tryck satt där vattnet redan har accelererat och ett lägre tryck kan då 

uppmätas[9]. 

2.4 Samband för flödestabellen 

Tidigare baserades flödestabellerna i AVL på effekt och flöde (Se bilaga 

3). Reglering efter detta samband är ostabilt eftersom löphjulet rör sig 

mycket innan det hittat rätt läge, vilket gör att den uppmätta effekten är 

vilseledande. Dessutom beror denna mätning även av den aktuella fall-

höjden, vilket tillför ännu en variabel. För att få till en bra VNR krävs 

istället ett mer direkt samband. Förhållandet mellan turbinens pådrag 

och flöde kunde därför vara ett bättre alternativ. Pådraget styr hur mycket 

vatten som ska släppas genom turbinen, medan effekten snarare är en 

funktion av det aktuella flödet. Eftersom stationen har en kaplanturbin 

styrs, flödet både av vinkeln på ledskovlarna och av vinkeln på löphjulets 

blad. 

Att mäta flödet genom turbinen gentemot effekten är också en osäker 

metod eftersom turbinens kombineringskurva varierar. Särskilt vid höga 

effekter är kurvan brant, och små förändringar i effekt ger relativt sett 

större förändring på löphjulsvinkeln. Ska flödet mätas baserat på effekt 

krävs det dessutom att många parametrar är väldefinierade; effekten, 

kombineringskurvan samt nedre och övre vattenyta. En stabilare metod 

är att mäta flödet beroende på ledskovlarnas öppning, dock är denna 

metod känslig för avvikelser i kombineringskurvan. I detta fall måste 

både måttet på ledskovlarnas öppning, samt nedre och övre vattenytan 

vara kända med god noggrannhet. Enligt rapporten ”Kaplan turbine used 

as flow meter”[10] är det mest pålitligt att beräkna flödet efter vinkeln på 

löphjulsbladen. Det kräver endast att måttet på denna vinkel är korrekt 

för att vi ska få rätt flöde, förutsatt att turbinen går helt rätt kombinerad. 
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Detta stämmer bra överens med vårt krav på att flödestabellen bör base-

ras på ett fast referensvärde. 

 

I denna nämnda rapport framhålls att om turbinen har en välfungerande 

kombineringskurva, är flödet i stort sett linjärt med löphjulsvinkeln, oav-

sett fallhöjden. Detta linjära samband kommer av att kaplanturbinen 

fungerar som en gängad skruv. Dock kräver detta att kombineringskur-

van anpassas efter rådande fallhöjd. 

 

En svårighet som dock infinner sig är att skalan för löphjulsvinkeln på 

löphjulets axel i praktiken inte nödvändigtvis är linjär. Dvs att axeln rör 

sig linjärt fram och tillbaka för att justera löphjulet, motsvaras inte alltid 

en linjär ökning/minskning av vinkeln på löphjulsbladen. Så även om 

sambandet flöde/löphjulsvinkel är linjärt kan detta vara svårt att imple-

mentera i verkligheten. Sätter man en givare på löphjulsaxeln måste 

kanske dess värden skickas via en exponentiell funktion, vilket krånglar 

till sändningen och hanteringen av data. Ett annat alternativ skulle då 

vara att sätta en givare direkt på löphjulet, om detta är möjligt att genom-

föra.   

Figur 2.9. Uppmätt flöde och löphjulsvinkel beroende av fallhöjd (”Kaplan turbine 
used as flow meter”, A. Bard) 
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3 Metoder och resultat 

3.1 Flödesmätning 

Flödesmätningen gjordes med hjälp av en konsult från Sweco, som bistod 

med mätutrustning, samt monterade och kalibrerade den på plats. Under 

mätningen samlades all rådata och hjälp gavs till att bearbeta dem. Mät-

ningen gjordes på stationens aggregat G2 eftersom det har kalibrerats att 

gå från 0 till 100 % pådrag på 2 minuter. G1 är ännu inte kalibrerad, dock 

har antagandet gjorts att flödet kommer att vara detsamma genom båda 

turbinerna då de är av samma modell.  

Flödet mättes med hjälp av en differenstryckgivare som kopplades in 

mellan de två mätpunkterna i intaget. Högtryckspunkten satt på upp-

strömssidan av bulbens högra stödben. Lågtryckspunken satt i bulbens 

ytterkona på vänstra sidan, i position med utmärkningen ovan. Det fanns 

även två likadana punkter på motsvarande sida vid båda ställena. Valet av 

mätpunkter baserades på tillgänglighet i stationen. Hade mätningen 

gjorts som en jämförelse mellan de båda punkterna i ytterkonan och 

punkterna på båda stödbenen hade förmodligen ett noggrannare medel-

Figur 3.1. Placering av mätpunkter i AVL (Stationsritning nr 01-10) 
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värde kunnat uppnås, men då stationen har så pass raka vattenvägar an-

sågs detta försumbart (se bilaga 4 för en genomskärning av stationen). 

För att mäta effekten kopplades en wattmeter in på aggregatets spän-

nings- och strömtransformatorer, via plintar i kontrollskåpet. Värden på 

vattenytan uppströms innanför isgrinden, nedanför turbinen samt i 

dammen lästes av manuellt i stationsdatorn (se bilaga 5). Fallhöjden, som 

stationen själv räknar fram, lästes också av manuellt. 

Eftersom planen var att flödestabellen skulle tas fram med avseende på 

förhållandet mellan löphjulsvinkel och flöde var det viktigt att rätt vinkel 

lästes av. Det fanns indikering för denna både på löphjulsaxeln och bred-

vid kombineringssadeln. Det visade sig att dessa värden skiljde sig åt med 

ca 2 grader. Då indikeringen på axeln var närmare källan och mer direkt, 

ansågs dess värden mer pålitliga. Ledskovelvinkeln lästes av vid kombi-

neringssadeln. 

Differenstrycket mäts i mmvp (millimeter vattenpelare), vilket är ett mått 

på trycket som bildas i botten av en vattenbehållare. Givaren skickar se-

dan en ström mellan 4 och 20 mA. Signalen går via en resistans på 250 Ω 

och spänningen som uppstår över motståndet är signalen som används. 

Signalen kan alltså vara mellan:  

                              (3.1) 

I vår utrustning uppmättes resistansen till 248,3 Ω, vilket gav ett spän-

ningsintervall på 0,9932 - 4,966 V. Då givarens mätområde var 4000 

mmvp gör det att varje volt blev värd 

    

            
              (3.2) 

Detta värde blev vår multiplikator. Genom att multiplicera spänningen 

med detta värde erhölls det aktuella mmvp-värdet.  

Efter att differenstryckgivaren kalibrerats började mätningarna. Aggrega-

tet startades och trappades stegvis upp med ca 3 grader åt gången på löp-
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Ledskovel Löphjul Löphjul Pådrag ÖVY ÖVY NVY Fallhöjd Difftryck G2

sadel axel damm station effekt

[grader] [grader] [grader] [%] [m.ö.h.] [m.ö.h.] [m.ö.h.] [m] [mmpv] [MW]

12,4 -16,0 -15,0 12,2 73,57 73,52 67,725 5,80 11,9 0,50

22,0 -16,0 -14,6 24,8 73,54 73,47 67,725 5,75 44,0 1,979

29,0 -14,0 -12,6 34,5 73,52 73,43 67,715 5,72 83,9 2,847

33,0 -12,0 -10,8 39,6 73,50 73,42 67,72 5,70 129,4 3,434

36,8 -10,0 -8,5 44,6 73,49 73,38 67,72 5,68 184,0 4,050

40,5 -8,0 -6,1 49,9 73,47 73,36 67,71 5,65 245,5 4,707

45,8 -5,0 -3,2 57,0 73,44 73,32 67,72 5,62 330,1 5,606

51,1 -2,0 0,2 64,6 73,40 73,26 67,72 5,53 457,4 6,592

56,5 1,0 3,3 71,9 73,37 73,18 67,72 5,48 599,2 7,606

62,0 4,5 6,6 79,7 73,32 73,07 67,75 5,34 803,1 8,910

67,0 7,5 9,4 86,7 73,25 72,99 67,77 5,22 1019,1 9,670

71,0 10,0 11,3 92,7 73,14 72,76 67,74 5,02 1177,2 10,052

76,0 11,5 13,2 99,5 73,00 72,53 67,80 4,73 1362,0 10,120

hjulsvinkeln. Eftersom det finns en viss hysteres i kombineringen mellan 

löphjul och ledskovel är det viktigt att körningen regleras i samma rikt-

ning. Blir det mycket öka och minska så kommer kombineringen inte att 

följa samma kurva. Eftersom fallhöjden varierade under mätningen och 

den även styr kombineringen så låstes denna efter att löphjul och ledsko-

vel hittat rätt läge, vi väntade sedan fem minuter innan varje mätning 

startades för att låta allt stabiliseras. Därefter sattes en mätning igång 

under fem minuter, detta för att få ett pålitligt medelvärde. Totalt blev det 

13 stycken mätpunkter från min- till maxpådrag.  

 

3.2 Analys av mätresultat 

Mätpunkterna analyserades med avseende på löphjulsvinkeln, med an-

ledning av att detta samband ej ska påverkas nämnvärt av rådande fall-

höjd. Eftersom maskinen kördes från min- till maxkörning under mät-

ningen skiljde det nästan 1 meter i fallhöjd mellan första och sista mät-

punkten. Det uppmätta differenstrycket i de olika punkterna analyserades 

för att passa in i det tidigare nämnda sambandet i ekvation 2.6. 

Tabell 2. Framtagna mätvärden 
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Eftersom Winter-Kennedy endast mäter ett relativt flöde måste vi ha 

något att jämföra mätresultaten med för att få fram en absolut flö-

deskurva. De okända parametrarna k och n i ekvationen, identifierades 

med avseende på flera förhållanden. Dels är det sedan tidigare specifice-

rat av turbintillverkaren KMW att maxflödet genom turbinen ligger vid 

250 m3/s och minflödet enligt stationens visning var 22 m3/s. Detta gav 

en bra uppfattning om vilket intervall vi skulle röra oss i. Den gamla ta-

bellen som beskriver flödet beroende på effekt och fallhöjd var det som 

fanns att tillgå för att hitta några fasta referenspunkter. Varje mätpunkt 

prickades in i en kurva med avseende på uppmätt effekt och fallhöjd. I 

tabellen fanns inget uppmätt värde för flödet i vår lägsta punkt och flödet 

för högsta punkten var enligt tabellen 270 m3/s, vilket är mer teoretiskt 

än praktiskt möjligt för turbinens kapacitet. Denna kurva användes sedan 

som referens för att passa in vårt uppmätta flöde. Det är samtidigt värt att 

ha i åtanke att punkterna i den röda kurvan är normerade från ett fåtal 

mätpunkter, medan samtliga punkter på den blå kurvan kommer från 

reella mätvärden.  

Då linjäriteten avtar vid ändpunkterna låg fokus på att kurvornas likhet 

skulle vara som störst i det mittersta intervallet. Dessutom med tanke på 

Figur 3.2. Jämförelse mellan uppmätt flöde och flöde enligt gammal tabell 
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att tabellen ska användas för VNR är detta intervall mest relevant. Vid 

ändpunkterna närmar man sig antingen stopp på maskinen eller fullkör-

ning, vilket inte går att reglera mer. De värden på de okända parametrar-

na som gav mest likhet med flödestabellen var k=5,9 och n=0,52. Inter-

vallet för vårt uppmätta flöde blev då 21-252 m3/s. Korrelationen mellan 

kurvorna då vi räknat bort högsta och lägsta punkten blev 0,9972. 

Därefter undersöktes påståendet om att förhållandet mellan löphjulsvin-

kel och flöde är linjärt oavsett fallhöjd. Det går att se ett linjärt samband 

mellan de två och korrelationen för detta är 0,9928. Aktuell fallhöjd är 

utmärkt vid varje punkt. Det faktum att denna skiljde sig 1 meter mellan 

de lägsta och högsta mätpunkterna verkar inte ha påverkat linjäriteten 

nämnvärt.  

I kurvan ovan ligger den nedersta punkten utanför aggregatets ordinarie 

driftområde. Turbinen jobbar alltså inte i detta område i verkligheten, 

utan maskinen stoppas då istället. Tar vi bort denna erhålls en något 

bättre linjäritet med korrelationen 0,9958. Räta linjens ekvation blir då: 

Figur 3.3. Linjäritet mellan löphjulsvinkel och flöde 
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                  (3.3) 

Q = flöde [m3/s] 

α = löphjulsvinkel [grader] 

3.3 Implementering av flödestabell 

Man kan skönja en s-form i löphjulets flödeskurva. Detta skulle kunna 

bero på att skalan för löphjulsvinkeln är inkorrekt. Den är linjär på löp-

hjulsaxeln, men är eventuellt något logaritmisk i verkligheten. Om vi an-

tar att skalan visar för stor vinkel vid de lägre mätpunkterna och för liten 

vinkel vid de högre är linjäriteten i så fall bättre i verkligheten. Detta är 

ett rimligt antagande då axelns rörelse fram och tillbaka styr vinkeln på 

löphjulens blad och detta förhållande är som tidigare nämnts sällan helt 

linjärt. 

Eftersom sambandet mellan löphjulsvinkel och flöde är tämligen robust 

vore ett alternativ att sätta en givare på löphjulsaxeln som kan indikera 

vilket läge det befinner sig i och på så sätt styra flödet. Om detta genom-

förs bör en kalibrering av skalan genomföras så att rätt vinkel verkligen 

Figur 3.4. Förhållande mellan löphjulsvinkel och flöde med polynomisk funktion 
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visas. Alternativt behålls samma skala och börvärdet får då skickas via en 

polynomfunktion. Enligt figur 3.4 krävs en funktion av 4:e graden för att 

få korrelationen 1.  

Dock är hydraliken på stationen utformad så att ledskovlarna styr löphju-

let och inte tvärtom. Därför undersöktes sambandet mellan dem för att 

undersöka om man kan gå bakvägen och på så sätt ställa in önskad löp-

hjulsvinkel. För att analysera detta användes stationens befintliga kombi-

neringskurva som utgångspunkt. I figur 3.5 finns också den uppmätta 

kombineringen. Anledningen till att denna kurva inte är lika brant är att 

fallhöjden hela tiden minskade. Vid minskad fallhöjd förskjuts hela kur-

van horisontellt till höger, med hjälp av kombineringssadeln. 

I det mittersta intervallet är kombineringen relativt linjär. Som nämnts 

tidigare är det också här vi främst kommer att göra regleringar, därför har 

sambandet i detta område analyserats närmare. I kurvan nedan visas 

kombineringen i det intervall som uppmätts mellan 59-233 m3/s 

Figur 3.5. Uppmätt och fördefinierad kombineringskurva 
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Det linjära sambandet för uppmätt kombinering visas med svart text i fig 

3.6. I praktiken kommer dessa värden ej vara till någon nytta då lutning-

en på denna kurva beror av rådande fallhöjd vid just detta mättillfälle. 

Den gröna texten visar däremot det linjära sambandet i den ordinarie 

kombineringskurvan. Där är korrelationen 0,9937. 

                            
        

      
 (3.4) 

α = löphjulsvinkel [grader] 

γ= ledskovelvinkel [grader] 

Nästa steg var att ta reda på hur fallhöjden påverkar kurvan genom att 

identifiera sambandet mellan rådande fallhöjd och förskjutning av kurvan 

i sidled. I jämförelsen mellan de båda kombineringskurvorna ovan ser 

sambandet relativt linjärt ut, men faktum är att minskningen av fallhöjd 

mellan lägsta och högsta mätpunkten var exponentiell. Den uppmätta 

kurvan är således osäker att applicera direkt, då dessa mätningar skedde 

vid specifika fallhöjder och kan komma att se väldigt olika ut under en 

kontinuerlig drift. För att få fram ett mer allmängiltigt samband kan en 

Figur 3.6. Linjäritet i kombineringskurvor 
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god idé vara att istället försöka ta fram ett generellt förhållande mellan 

kombinering och fallhöjd.  

Punkten där de båda kurvorna korsar varandra sker runt den uppmätta 

fallhöjden 5,50 m. Man kan därför anta att den nuvarande kombi-

neringskurvan utgår ifrån denna fallhöjd. Därefter finns dessvärre i mät-

ningarna inget tydligt samband mellan fallhöjd och förskjutning i sidled. 

Ett samband eftersöktes genom att undersöka hur skillnaden i fallhöjd 

från 5,50 m följde skillnaden mellan löphjulsvinklarna i punkter med 

samma ledskovelvinkel. Förhållandet mellan skillnaden i löphjulsvinkel 

och fallhöjd togs sedan fram genom division och ett medelvärde räknades 

ut. Då detta medelvärde applicerades på alla mätpunkter blev felet i 

många av fallen uppåt en grad i det linjära området. En grad på löphjulet 

motsvarar 7,3 m3/s skillnad i flöde enligt sambandet i ekvation 3.3. Till-

sammans med osäkerheterna som det innebär att linjärisera sambandet 

mellan flöde/löphjul och löphjul/ledskovel blir kan felet bli uppåt 10-15 

m3/s.  

 

För att se om vi kan erhålla en tabell med mindre fel så undersöktes även 

sambandet mellan pådrag och flöde. Nackdelen är att pådraget inte är en 

Tabell 3. Förhållande mellan fallhöjd och löphjulsvinkel 

Diff fallhöjd Diff löphjulsvinkel Förhållande Avrundat Skillnad

uppmätt - 5,50 uppmätt - komb. kurva fallhöjd / löphjulsvinkel

0,30 3,00 10,17 4,52 1,52

0,25 3,00 12,00 3,83 0,83

0,22 2,80 12,73 3,37 0,57

0,20 3,00 15,00 3,06 0,06

0,18 3,70 20,56 2,76 -0,94

0,15 3,40 22,67 2,30 -1,10

0,12 2,30 20,00 1,76 -0,54

0,03 1,40 46,67 0,46 -0,94

-0,03 -0,30 12,00 -0,38 -0,08

-0,16 -1,60 10,00 -2,45 -0,85

-0,28 -2,60 9,29 -4,29 -1,69

-0,49 -2,70 5,51 -7,50 -4,80

-0,73 -1,80 2,47 -11,18 -9,38

Medel: 15,31 -1,33
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definitiv storhet, utan ett mått på ledskovelvinkeln omvandlad till pro-

cent. Största öppningsvinkeln på 76 grader motsvaras exempelvis av ett 

pådrag på 99,5% enligt våra mätningar (Se bilaga 6). Fördelen med på-

draget är att dess värde tas direkt från en givare och finns att använda i 

stationsdatorn. Kurvan över flödet som funktion av pådraget är även den 

relativt linjär, trots varierande fallhöjder vid mätningen. Slutsatsen blir 

att så länge turbinen är korrekt kombinerad enligt fallhöjd så följer även 

pådrag och flöde ett relativt linjärt samband. 

                  (3.5) 

Q = flöde [m3/s] 

p = pådrag [%] 

Linjäriseringen av sambandet har korrelationen 0,9959. Det gör att den 

största avvikelsen från räta linjen blir 5,3 m3/s eller motsvarande 4,4%. 

Efter befintliga mätvärden är detta den bästa noggrannhet som kan upp-

nås och ett fel i denna storleksordning ses som acceptabelt. 

Figur 3.7. Flöde som funktion av pådrag 
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3.4 Metoder för reglering 

Önskemålet från driftcentralen som fjärrstyr stationen är att en föränd-

ring på 50 m3/s uppströms ska vara inreglerad i AVL inom en kvart. 

Större regleringar än så sker ytterst sällan. Ett annat önskemål är att 

kunna köra reglerstyrka i AVF uppströms. Det innebär att produktionen i 

stationen anpassas efter nätfrekvensen, vilket leder till kontinuerliga va-

riationer i flödet som ska kunna hanteras. De flödesvariationer som detta 

kan generera i AVF är i storleksordningen ±30 m3/s då nätfrekvensen 

håller sig inom intervallet 49,90-50,10 Hz. 

Eftersom det finns en inbyggd hysteres i turbinens kombinering vill man 

slippa att i onödan gå från öka till minska, och tvärtom. Då en ökning av 

ledskovelöppningen vänder och  istället blir en minskning måste ledsko-

velvinkeln, enligt kombineringskurvan, minska 5 grader innan löphjulet 

börjar hänga med. Det är därför önskvärt att turbinen ställer in sig och 

ligger kvar i samma position fram till att ytan avviker relativt mycket. 

Först då sker en ny reglering. Vi tillåter alltså ett dödband som ytan får 

variera inom, på säg ±2 cm. Om turbinen  hela tiden följer med och kom-

penserar minsta fel, sliter det på mekaniken och skapar dessutom en ner-

vösare reglering. 

De metoder som har undersökts för regleringen kommer av kunskaper 

från kursen i Styr-och reglerteknik på KTH. 

3.4.1 Framkoppling 

Framkopplingen[11] ska hjälpa till att kompensera för de större störning-

arna. När man gör en flödesändring i AVF/AVS följs detta av en något 

dämpad förändring av motsvarande flöde i AVL. Detta görs för att ta höjd 

för avvikelser i flödestabellen och med hänsyn till att 1 m3/s  i AVF inte 

motsvarar exakt 1 m3/s i AVL. Dessutom är flödet från AVS idag dåligt 

kalibrerat och medför ytterligare osäkerheter. Att sätta en viss dämpning 

på flödet som skickas från AVF/AVS minskar risken att flödet ökar eller 

minskar för mycket. Ledskovlarna behöver därför inte i onödan byta rikt-

ning i sin reglering. 
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Flödet styrs enligt sambandet i ekvation 3.5. Önskat flöde sätts alltså in i 

ekvationen och uppnås då genom att skicka pådraget:  

   
        

      
      (3.6) 

p = pådrag [%] 

Q = flöde [m3/s] 

3.4.2 PID-regulator 

PID-regulatorn är det vanligaste verktyget inom reglering[11] och består av 

tre delar, förstärkning (P), integrering (I) och derivering (D). Den reglerar 

med avseende på hur stort felet är, dvs skillnad mellan börvärde och är-

värde. Denna kan användas för att finjustera fel i den kontinuerliga drif-

ten. I-delen gör att kvarstående fel försvinner och den jobbar hela tiden 

mot att felet ska bli noll.  

3.4.3 Fuzzy logic 

En annan reglerteknik går ut på att använda sig av sk Fuzzy logic[12]. Då 

baseras regleringen istället på olika regler och tillstånd. Denna metod 

påminner om den manuella reglering som görs av driftpersonalen idag. 

Den kräver ingen modell av älven då den endast analyserar hur läget ser 

ut just nu. En modell över älven användes dock för att testa regleringen i 

Simulink.  Insignalen placeras i olika tillhörighetsfunktioner. Dessa 

funktioner kan ses som olika kategorier  t.ex. låg, medel och hög yta. Där-

efter specificeras regler om vad som ska göras beroende på insignalens 

värde. Exempelvis; om ytan är låg, minska flödet. 

Figur 3.8. Exempel på tillhörighetsfunktioner (www.intechopen.com) 
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I figur 3.8 visas ett exempel på olika tillhörighetsfunktioner. Vid 0,5 på x-

skalan är t.ex. tillhörigheten 100 % Medium. Vid 0,2 är den 50 % More or 

less low och 50 % Low. Om då reglerna säger att utflödet ska vara 50 m3/s 

vid More or less low och 100 m3/s vid Low viktas utsignalen enligt föl-

jande: 

                        (3.7) 

3.4.4 Dynamisk vattennivå 

Inom Fortum planeras det att genomföra tester för att se om det går att 

ha en lägre uppströmsvattenyta i AVL och därigenom få större fallhöjd i 

AVF. Det ska då undersökas om detta leder till fallförluster eller om alla 

förlorade centimeter i AVL återfås i AVF. Nedan är ett räkneexempel på 

vad 1 cm i fallhöjd är värd vid samma flöde för båda stationerna. Enligt 

informationen i stationernas driftdata ger 160 m3/s bäst verkningsgrad. 

Verkningsgraden har sedan räknats ut baklänges från vilken effekt som 

enligt driftdata ska motsvaras av detta flöde. 

                                                        

                         (                                  )       (3.8) 

                                                         

                       (                                   )          (3.9) 

P = effekt [kW] 

Q = flöde [m3/s] 

h = fallhöjd [m] 

g = tyngdaccelerationen [m/s2] 

η = verkningsgrad 

ρ = densitet vatten [ton/m3] 

Att tillåta en lägre övre vattennivå i AVL skulle ge större spelrum i regle-

ringen eftersom en för hög yta då inte behöver leda till spill. Enligt stat-

ionspersonalen är det inte lämpligt att sänka nivån lägre än till 72,50 möh 
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Detta kan leda till kavitation i turbinerna i AVF/AVS och en marginal till 

sänkningsgränsen ger även regleringen större spelrum nedåt. Dessutom 

gör tröskeln innan intaget att en lägre nivå inte lämpar sig vid maxflöde. 

Då hinner inte vattnet fyllas på nedanför tröskeln och vi riskerar att få 

höga fallförluster. En strategi skulle därför kunna vara att anpassa dam-

mens börvärde för vattenytan beroende på flödesläget. Vid ökat flöde höjs 

alltså börvärdet på vattenytan och tvärtom vid lågt flöde. Detta ger även 

ytterligare marginal vid flödesregleringar. Om den tillåtna vattennivån 

ökar samtidigt som det kommer mer vatten behöver flödesförändringen 

inte kompenseras fullt ut. Även här skulle man alltså kunna använda en 

form av statik. 

Förslagsvis skulle vattenytan kunna ligga på 72,50 möh då totala flödet är 

upp till 300 m3/s, vilket är AVF:s märkflöde. Därefter ökar börvärdet på 

ytan linjärt med flödet. Det finns då tre olika intervall: 

Flödet < 300 m3/s  B.V. = 72,50 möh 

Flödet ≥ 300 m3/s  B.V. = 72,50 + (flödet-300) * (0,50/200) möh 

Flödet > 500 m3/s  B.V. = 73,00 möh  

I praktiken efterföljs egentligen ingen övre vattennivågräns vid maxflödet 

eftersom stationen då inte kan släppa igenom mer vatten. Ytan får då bli 

vad den blir och överflöd får rinna över dammen. Om just denna regler-

metod väljs lämpar sig PID-regulatorn bäst. Fuzzy logic är en väldigt sta-

tisk metod, men det går att implementera en form av dynamiskt börvärde 

även där då flödet ökar med avvikelsen från börvärdet. Mer om det i av-

snitt 3.5.3.  

3.5 Modellering 

För att kunna simulera olika regulatorer gjordes en modell av dammen i 

Matlab/Simulink. Hur mycket nivån påverkas av nettoflödet beror av 

arean på dammen. Arean på dammen uppskattades till 79 000 m2 efter 

måtten på en satellitbild. Med reservation för att uppskattningen av arean 

är felaktig testades även en simulering med areorna 70 000 m2 och 
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90 000 m2 och det visade sig att en felräkning i denna storleksordning ej 

hade någon synlig inverkan på regleringen. Med arean 79 000 m2 så blir 

dammens timenhet 0,214 TE/cm och dygnsenheten blir 0,009 DE/cm. 

Dammens egenskaper modellerades med hjälp av en överföringsfunktion. 

Denna togs fram genom laplacetransformering av tidigare nämnda sam-

band i ekvation 2.1. Bryts sedan utsignalen (vattennivån h) ut och divide-

ras med insignalen (nettoflödet) så blir detta samband lika med systemets 

överföringsfunktion Gp.  

  
  

  
         {                }    

 ( )   ( )       ( )     ( )   

  ( )  
 ( )

   ( )    ( )
  

 

 ( )  
     ( )  

 

       
          (3.10) 

Denna överföringsfunktion går att använda i ett system med kontinuerlig 

insignal. Då regulatorn ska byggas i ett digitalt system, som istället är 

diskret, måste ännu ett steg utföras. Överföringsfunktionen måste z-

transformeras, vilket gör den kompatibel med digitala signaler. Diskreti-

sering görs med hjälp av befintliga tabeller.  Sambandet nedan används 

till denna specifika överföringsfunktion och den får då anpassas till denna 

formel. 

 

 
   

   

   
    (3.11) 

K = systemets förstärkning [ggr] 

h = systemets samplingstid [sekunder] 

 

 
 

 

       
     

 

      
  (3.12) 

I programmet som ABB gjort för nuvarande VNR är en programcykel 300 

ms och därför används denna samplingstid. Den diskreta överförings-

funktionen blir slutligen: 

   

   
 
(       )    

   
 
         

   
  (3.13) 
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3.5.1 Simulering av PID-regulatorn 

Den första simuleringen gjordes med endast med en PID-regulator (se fig 

3.9). Denna analyserades med avseende på snabbhet, stabilitet och nog-

grannhet. I modellen har man bortsett från framkoppling då PID-

regulatorn bör fungera bra även som fristående enhet. Detta gör regle-

ringen mer robust. 

Modellen är upp byggd som ett typiskt återkopplat system, vilket besk-

revs i figur 2.2. Börvärdet har satts till noll då syftet är att vattenytan ska 

hålla sig på en konstant nivå oavsett störningar. I verkligheten motsvarar 

detta värde det önskade börvärdet som stationen ska hålla sig till.  

För att undersöka ett systems stabilitet brukar man analysera dess fas-

vridning och förstärkning i ett bodediagram. Då detta system endast in-

nehåller en integral finns teoretiskt inget instabilt område eftersom dess 

fasvridningen aldrig blir lägre än -90◦. Självsvängning uppstår annars då 

fasvridningen är -180◦ samtidigt som förstärkningen är 0 dB. I sådana 

system måste man ta hänsyn till detta och ha en marginal till det ostabila 

området. Detta begränsar hur mycket förstärkning som regulatorn kan 

ha. Här finns alltså ingen sådan begränsning, däremot kan en annan sorts 

självsvängning uppstå om feltoleransen är för låg i kombination med att 

förstärkningen är för hög. Regulatorn kan då skicka starka styrsignaler, 

som direkt kompenserar minsta lilla fel. Dessa tvära regleringar kan göra 

att utsignalen pendlar upp och ner kring ett börvärde. Om styrsignalen 

Figur 3.9. Simulerad modell (Matlab) 
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istället är något dämpad så hinner systemet reagera bättre och reglering-

en blir lugnare. 

Störningen från AVF simulerades med en rampformad flödesökning på 

50 m3/s, som efter 1 minut lade sig på en stationär nivå. Därefter under-

söktes vattenytan och utflödet. Olika parametrar testades på PID-

regulatorn för att uppnå kravet att en flödesändring på 50 m3/s ska kom-

penseras inom 15 min. P-delen, gjordes inte mycket starkare än att upp-

fylla detta krav. En för kraftig förstärkning gör regleringen mer nervös 

och vi vill slippa onödigt stora manövrar. I-delen är relativt låg för att 

utflödet ska slippa få en allt för stor undersväng. Meningen var  att flödet 

sakta stegas upp till önskad nivå och stanna där. De parametrar som gav 

regulatorn önskade egenskaper var: 

P=2000 I=1 D=1 

En svårighet i simuleringen var att regulatorn jobbade mot dödbandets 

gränsvärde istället för noll. Minskningen av felet kommer således gå for-

tare i verkligheten då regulatorn verkligen går mot noll. Tanken är sedan 

att den stannar på aktuellt flöde tills nivån sträcker sig utanför dödbandet 

nästa gång. I stationsdatorn som ska styra VNR:en är denna implemente-

ring möjlig, enligt ABB. Nuvarande program fungerar så att när vattenni-

vån hållit sig inom dödbandet en viss tid då fryses det aktuella utflödet 

fram tills att vattennivån återigen går utanför dödbandet.  

I fig 3.10-3.12 visas kurvbilder av händelseförloppet vid en flödesändring 

på 50 m3/s från AVF. Utflödet visas som ett negativt värde då det bidrar 

till att minska vattenytan. Som vi kan se uppfylls kravet att en flödesänd-

ring på 50 m3/s kompenseras inom 15 min. Detta ger en överyta på som 

mest drygt 4 cm. Ökar flödet med 25 m3/s tar det lika lång tid att kom-

pensera flödet, men överytan blir endast hälften, dvs 2 cm. Vi kan även se 

effekten av dödbandet i fig 3.13-3.15. Utflödet förändras inte förrän avvi-

kelsen är större än 2 cm. Att flödet från AVL ej ska regleras så länge vat-

tenytan är inom dödbandet ±2 cm visas ytterligare med kurvor då inflö-

det varierar, men vattenytan håller sig inom dödbandet. Ingen reglering 

sker då i AVL. 
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Figur 3.10. Inflöde från AVF [m
3
/s] (Matlab) 

Figur 3.11. Utflödet från AVL [m
3
/s] (Matlab) 

Figur 3.12. Vattenyta vid återkoppling med 50 m
3
/s ökning [m] (Matlab) 
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Figur 3.13. Varierande inflöde från AVF [m
3
/s] (Matlab) 

Figur 3.15. Vattenyta vid varierande inflöde [m] (Matlab) 

Figur 3.14. Utflöde [m
3
/s] (Matlab) 
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3.5.2 Simulering av PID-regulator med framkoppling 

I nästa simulering kompletterades modellen (se fig 3.16) med framkopp-

ling och PID-regulatorn använde tidigare framtagna parametrar. Fram-

kopplingen fungerar så att flödet från AVF/AVS skickas till AVL fast som 

negativt värde. Detta samband beskrevs i ekvation 2.2. Syftet med detta 

är att man tar bort lika mycket flöde som man lägger till. Används samti-

digt den tidsfördröjning på utflödet som det tar för vattnet att flöda från 

AVF till AVL så kan flödesändringarna ”möta varandra”.  

Då vi inte kunnat undersöka i verkligheten vilka exakta tidsfördröjningar 

som råder vid olika flöden antas fördröjningen alltid vara 1 minut. Som 

tidigare nämnts är gångtiden 1-2 minuter. Utgångspunkten här är att en 

för snabb reglering är att föredra framför en för långsam. Det gjordes 

därför en simulering för att undersöka vad som händer om regleringen 

från framkopplingen görs en minut för tidigt. Kurvorna som redovisas i 

fig  3.17-3.20 hänvisar alltså till det sämsta tänkbara utfallet av att ge alla 

regleringar samma tidsfördröjning. Tidsavvikelser mindre än denna bör 

ha en mindre negativ påverkan på ytan. Vald dämpning på framkoppling-

en blev 0,8 ggr, alltså skickas bara 80 % av AVF/AVS:s flöde vidare från 

AVL. Mellanskillnaden får PID-regulatorn passa in och reglera. 

Även i denna simulering skickades insignalen som en stegändring på 50 

m3/s från AVF. Däremot kan inte framkopplingen här ta hänsyn till felet 

på vattenytan. Det är därför endast PID-regulatorn som använder död-

bandet. Med ABB:s program vet vi att det är möjligt att anpassa den to-

tala regleringen till dödbandet. Meningen är då att det totala utflödet ska 

styras av både framkopplingen och PID-regulatorn, men en reglerings-

ändring skickas endast då vattenytan befinner sig utanför dödbandet.   
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Figur 3.17. Vattenyta vid 50 m
3
/s ökning från AVF/AVS och en 

framkoppling som ligger 1 minut före [m] (Matlab) 

Figur 3.16. Simulerad modell med framkoppling (Matlab) 
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Figur 3.18. Signal från framkopplingen med dämpning [m
3
/s] (Matlab) 

Figur 3.19. Signal från PID-regulatorn [m
3
/s] (Matlab) 

Figur 3.20. Totalt utflöde (framkoppling + PID) [m
3
/s] (Matlab) 
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3.5.3 Fuzzy logic 

Som ett annat alternativ undersöktes reglertekniken Fuzzy logic. Här 

delades vattenytan in i fem tillhörighetsfunktioner. Beroende på i vilken 

av dem vattenytan befann sig så avgjorde definierade regler storleken på 

utflödet (Se fig 3.21-3.23). Regleringen har först ett mellanläge för mindre 

variationer, och för större avvikelser ökar flödet ytterligare beroende på 

hur långt från börvärdet vattenytan befinner sig. Detta gör att det alltid 

kommer att finnas ett fel på vattenytan. Vid avvikelsen 2 cm börjar 

låg/hög-intervallen och därmed sker ingen reglering inom detta dödband. 

Denna reglering är relativt statisk och påminner till viss del om reglering-

en i stationens gamla VNR. 

 

 

Figur 3.21. Tillhörighetsfunktioner för insignalen från vattennivån (Matlab) 

Figur 3.22. Regler för insignal och utsignal (Matlab) 
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Regleringen fungerar så att om ytan är låg eller hög multipliceras vikten 

av dess tillhörighet med 50 m3/s. Vid de större avvikelserna mktlåg eller 

mkthög multipliceras tillhörigheten med 500 m3/s. Exempelvis om ytan 

är 0,08 m är tillhörigheten 60 % hög och 40 % mkthög. Utflödet blir då: 

                        (3.14) 

Maxkörning på 500 m3/s inträffar först då avvikelsen på ytan är 10 cm 

eller mer. Detta är en relativt hög siffra, men resultatet är en avvägning 

mellan noggrannhet och stabilitet. Ju brantare lutning en tillhörighets-

funktion har från tillhörigheten 0 till 100 %, desto snabbare kommer 

flödet att förändras. Det gör att en liten förändring på x-axeln, orsakar en 

stor förändring på y-axeln, dvs en liten förändring vattenytan orsakar en 

stor variation i flöde. Därav tillåts de stora avvikelserna, för att få en lug-

nare reglering. Alltså för att inte få en allt för hetsig reglering måste man 

här tumma en del på noggrannheten. 

Ett annat alternativ kan vara att skippa dödbandet i Fuzzy logic. Om lut-

ningen på tillhörighetsfunktionen börjar redan vid noll blir den inte lika 

brant och den maximalt tillåtna avvikelsen kan då sättas till ett lägre 

värde. Simuleringarna av Fuzzy logic-regleringen visas i fig 3.24-3.27.  

Figur 3.23. Tillhörighetsfunktioner för utsignalen utflöde (Matlab) 
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r  

Figur 3.24. Vattenytan vid sinusformad insignal [m] (Matlab) 

Figur 3.25. Utflöde vid sinusformat inflöde [m
3
/s] (Matlab) 

Figur 3.26. Vattenyta vid kontinuerlig drift med olika inflöden [m] 
(Matlab) 
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Figur 3.27. Utflöde vid kontinuerlig drift med olika inflöden (lika 
stora som resulterande utflöden) [m

3
/s] (Matlab) 
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4 Analys och diskussion 

4.1 Framtagning av flödestabellen 

En stor del i arbetet har varit att ta fram en pålitlig flödestabell för att 

kunna hantera det önskade utflödet. Efter att mätningarna var gjorda var 

utmaningen att analysera dessa. Då turbinen har bytt ägare ett antal 

gånger och all dokumentation ej följt med, har det inte varit möjligt att 

under denna tid hitta dokumentation från indexprov eller modellprov. 

Analyserna har begränsats till kombinerings- och flödeskurvorna som 

fanns tillgängliga. Detta medförde en viss osäkerhet då man inte kunde 

vara helt säker på vad dessa värden grundar sig på. Utefter informationen 

i dessa diagram har vi ändå lyckats få ut en flödestabell som stämmer bra 

överens med dessa kurvor.  

Målet att ta fram en flödestabell med ett stabilare referensvärde uppnåd-

des även det. Rekommendationen är att den nya tabellen baseras på tur-

binens pådrag, då det visade sig vara svårt att ställa in önskad löp-

hjulsvinkel. Under mätningarna följde stationsdatorn pådragets börvärde 

med god noggrannhet. En avvikelse på som mest 0,5 procent uppmättes 

då. Trots att man var tvungen att överge grundtanken att låta flödet base-

ras på löphjulsvinkeln uppnåddes här en tillräckligt bra noggrannhet. 

Med tanke på osäkerheten kring kombineringskurvan och att man inte 

lyckats hitta det tidigare indexprovet, kändes det ännu mer vanskligt att 

bygga flödestabellen på förhållandet mellan löphjuls- och ledskovelvinkel.  

4.2 Framtagning av reglermetod 

Modelleringen av älven var relativt simpel då det endast rörde sig om en 

integrerande funktion som styrdes av nettoflödet. En svårighet har varit 

att vårfloden begränsade möjligheten att testköra olika flöden från 

AVF/AVS i verkligheten. Detta skulle främst ha gjorts för att ta reda på 

gångtiden i älven. Denna togs istället fram genom intervjuer med perso-

nalen som fjärrstyr stationen. Enligt dem var gångtiden en till två minu-

ter, men flödesändringarna brukar vid manuell reglering göras samtidigt i 

båda stationerna utan problem. Detta stöder teorin att en viss skillnad i 
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tidsfördröjning mellan VNR-programmets gångtid och verklig gångtid går 

att tolerera i framkopplingen. 

Det hade även varit nyttigt att se hur flödesförändringarna påverkar vat-

tennivån. Detta samband beror ju på dammens area. För AVL:s damm 

fanns ingen timenhet tillgänglig. Därför har istället, som tidigare nämnts, 

en uppskattning gjorts efter en satellitbild på dammen. Olika areor har 

sedan testkörts med hänsyn till feluppskattning. Det visade att ett fel på 

±10 000 m2 har ingen synbar påverkan på vår reglering.  

En ytterligare osäkerhet är att flödet från den gamla stationen, AVS har 

väldigt dålig noggrannhet och är därför en opålitlig storhet. Hade vatten-

flödet varit lägre hade denna station eventuellt kunnat stoppas och man 

hade då kunnat testköra med endast flödet från AVF och uppnå en bättre 

noggrannhet. Framöver planeras ett projekt då kontrollutrustningen i 

AVS kommer att bytas ut. Flödet kommer då troligen att kalibreras om. 

Innan dess är det osäkert att skicka exakt samma flöde i AVL som 

AVF/AVS, utan ett ungefärligt värde lämpar sig bättre. Med dessa förut-

sättningar i åtanke och de rekommendationer[13] jag fått har det igenom 

hela projektet varit en ambition att bygga en så bra PID-regulator som 

möjligt. 

En svårighet har varit bristen på insyn i nuvarande VNR-program. ABB:s 

implementering är svårtolkad för en utomstående och det krävs att deras 

personal genomför programmeringen. Det har under examensarbetets 

gång inte varit möjligt för ABB att assistera i implementering av en ny 

VNR och inte heller har testkörning av programmet kunnat göras. Regu-

latorn i detta arbete är framtagen endast med modellering och flödes-

mätningar i AVL. Ytterligare justeringar kan krävas då en ny VNR tas i 

bruk. Förvissningen är dock att de framtagna parametrarna ska vara till-

räckligt nära verkligheten.  

4.3 Samhälleliga aspekter 

Med en fungerande VNR underlättas den kontinuerliga driften eftersom 

stationen då i stort sett sköter sig själv. Denna typ av reglering är väldigt 

användbar och vanligt förekommande i strömkraftverk. VNR  bidrar till 
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en jämnare reglering och färre stora variationer i vattennivå. Eftersom 

älvar och magasin ligger öppna för allmänheten är även detta en viktig 

aspekt. Just i detta fall ligger t.ex. dammen precis bredvid en restaurang, 

ett museum och industriområde. 

I ekv 3.9 visade det sig att en cm i fallhöjd är värd ca 4 SEK/tim vid bästa 

verkningsgrad. En stabil VNR som kan hålla vattnet på en konstant hög 

nivå har alltså även en ekonomiskt aspekt. I det långa loppet kan några 

cm således ha en betydande inverkan på intäkterna från AVL:s produkt-

ion.     

I ett större perspektiv, om ett ständigt varierande inflöde kan hanteras, 

öppnar det i detta fall även möjligheten att köra primärreglering i station-

en AVF. Det innebär att AVF kan anpassa sin momentana produktion 

efter nätfrekvensen. Vid låg frekvens ökar den då sin produktion och tvär-

tom. Denna egenskap är en av vattenkraftens stora styrkor. På detta vis 

hjälper den till att hålla balansen på hela elnätet vid förändringar i förhål-

landet mellan produktion och konsumtion. Då installationen av förnyel-

sebar energi, såsom vindkraft, ökar i Sverige blir behovet av reglerbar 

effektproduktion mer påtagligt. Vattenkraften hjälper till att balansera 

vindkraftens mycket varierande produktion. Primärreglering är avgö-

rande för att elnätet ska fungera och vara stabilt. 

4.4 Fortsatt arbete 

Meningen var att implementeringen skulle ske inom ramarna för detta 

examensarbete med ABB som konsult. Dock är det ett omfattande arbete 

och finansieringen kräver att detta blir ett separat projekt, vilket tarvar en 

relativt lång framförhållning. I och med detta skrivs denna rapport som 

underlag med rekommendationer inför en kommande implementering. 

Visar sig den föreslagna framkopplingen ändå vara för osäker i verklig-

heten, kan mätningar genomföras för att se vilka gångtider olika stora 

flöden har i älven.  

För att styrka flödestabellens riktighet är en god idé att försöka få tag på 

gamla indexprov från stationen. Möjligen kan dessa även hjälpa till att 

bringa mer klarhet i hur kombineringskurvan anpassar sig efter rådande 
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fallhöjd. Identifieras ett tydligare samband där kan det bli möjligt att köra 

flödet efter löphjulsvinkelns fasta skala. 

Det återstår även att undersöka om fallförluster uppstår då ytan i AVL 

sänks av till förmån för AVF. Blir en avsänkt yta aktuell för fortsatt drift 

får VNR:en anpassas efter denna körning. Det kan då vara lämpligt att 

dubbelkolla hur mycket flöde som kan gå genom AVL innan tröskeln vid 

intaget orsakar allt för stor fallförlust.  
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5 Slutsatser 

I denna rapport har en flödestabell tagits fram (Se bilaga 7) genom mät-

ningar i stationen med Winter-Kennedy-metoden. Tabellen baseras på 

flöde som funktion av ledskovelvinkel, då detta är det mest robusta sam-

band som identifierats. Tabellen kommer att användas som underlag för 

de flödesbörvärden som PID-regulatorn och framkopplingen skickar. 

Tabellen omvandlar önskat flöde till motsvarande pådrag och detta ställs 

sedan in. 

Två olika typer av regleringar har också simulerats och redogjorts för, 

PID-regulator med framkoppling och Fuzzy logic. PID-regulatorns styrka 

är att den är noggrannare och ger mindre ytavvikelser. Den jobbar hela 

tiden mot att minska felet. Utefter de simuleringar som har gjorts re-

kommenderas en dämpning på det framkopplade flödet med en faktor 

0,8 ggr. Önskad snabbhet och stabilitet uppnåddes med följande parame-

tervärden på PID-regulatorn: 

P = 2000 I = 1 D = 1 

Det program som ABB börjat bygga i AVL använder PID-reglering och det 

finns således redan en grund för denna lösning. Enligt ABB är denna typ 

av reglering den vanligaste då det gäller VNR. Genomförda simuleringar 

visar att denna reglering ger ett fullt godkänt resultat. I kombination med 

den nya flödestabellen bör detta skapa till en stabilare VNR. 

Fuzzy logic är en väldigt statisk metod. Den jobbar inte för att minska 

ytavvikelsen utan anpassar endast utflödet till den, hög avvikelse ger högt 

utflöde. Fördelen är att  denna reglering ej kräver en korrekt modell eller 

information om gångtider för att den ska fungera, en fördel med tanke på 

att framtagningen av älvmodellen till största del bygger på teoretiska 

antaganden. I nuläget är Fuzzy-regleringen väldigt enkel och baseras 

endast på rådande vattenyta. Skulle detta komma att bli en aktuell lös-

ning skulle det även vara möjligt att lägga till flödet från AVF som en yt-
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terligare insignal i regleringen. Dock är slutsatsen att PID-regulatorn idag 

är det bästa alternativet med tanke på att den ger mindre fel, både med 

och utan framkoppling. Den finns som sagt dessutom redan implemente-

rad i stationsdatorn.  

Visar det sig lönsamt att köra på en lägre yta i AVL och man behöver im-

plementera en reglering med dynamisk vattenyta, så är också en PID-

regulator det bättre alternativet. Denna hanterar dynamik bättre och ett 

rörlig börvärde kan implementeras.  

Ett lämpligt börvärdet på dammens yta är idag max 72,95 möh om man 

vill slippa riskera spill. Detta med hänsyn till dödbandet och den övers-

läng i ytan som uppstår vid de största flödesändringarna som regulatorn 

är utformad för. Om framtida undersökningar visar att vattennivån i AVL 

kan sänkas av är det lämpligt att hålla den vid 72,50 möh, efter vad stat-

ionspersonalen har rekommenderat .  
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Bilagor 

Bilaga 1. Kombineringskurva för turbin i AVL 
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Bilaga 2. Enlinjeschema för AVL med mätpunkter för ström (G2-IT2) och 

spänning (G2-UT2) 
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Bilaga 3. Gammal flödestabell för AVL  
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Bilaga 4. Genomskärning av stationen i AVL 
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Bilaga 5. Position för mätpeglar. Från vänster till höger: ÖVY damm, ÖVY 

station, NVY. (ÖVY damm är pegelns som används till regleringens bör-

värde) 
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Bilaga 6. Pådrag som funktion av ledskovelvinkel (avläst vid kombi-

neringssadel) 

 

Bilaga 6b. Tabell över samband mellan pådrag och ledskovelvinkel 

Pådrag Ledskovelvinkel Ledskovelvinkel Pådrag 

[%] [grader] [grader] [%] 

10 11,3 10 8,2 

20 18,6 15 15,0 

30 25,9 20 21,9 

40 33,1 25 28,8 

50 40,4 30 35,7 

60 47,6 35 42,6 

70 54,9 40 49,5 

80 62,2 45 56,4 

90 69,4 50 63,3 

100 76,7 55 70,1 

 
  60 77,0 

 
  65 83,9 

 
  70 90,8 

 
  75 97,7 
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Bilaga 7. Flödestabell för AVL  


