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Förord 

Denna rapport är en del i Kandidatexamensarbetet för Flygteknik på Kungliga Tekniska 

Högskolan. Rapporten syftar till att ge en förståelse för hur en bladelementsanalys för ett 

vindkraftverk med horisontell axel fungerar. Presentationen sker i form av teorin bakom 

analysen samt resultat i form av figurer och tabeller, men även med en framtagen 

programvara. Arbetet har gjorts tillsammans med en teknologstudent som gjort liknande 

beräkningar för en motordriven propeller. 

Robin Prevolnik 

Stockholm, Maj 2014 
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Sammanfattning  

Rapporten innefattar en teoretisk analys av ett vindkraftsverks propeller. Syftet har varit att 

underlätta tillverkandet av en propeller, med hänsyn till bladens vridning och en varierande 

vindhastighet. 

Det tänkta vindkraftverkets ingående parametrar finns att studera i Bilaga 1 – Ingående 

parametrar. Utifrån dessa parametrar kunde en maximal effektkoefficient på 0.51 uppnås, 

vilket skulle motsvara en effekt på 417 kW som i sin tur motsvarar en försörjning av ungefär 

40 hushåll. 

Analysen omfattar även pitchreglering, som syftar till att behålla hög effektivitet hos 

vindkraftverket, även om vindhastigheten varierar. 
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1. Inledning 

En viktig faktor i dagens utveckling är miljö. I spetsen av miljön finns förnyelsebar energi, 

där vindkraftverk har en viktig roll. De flesta vindkraftverk är väldigt stora och har komplexa 

strukturer. Detta projekt syftar till att underlätta tillverkandet av vindkraftverkens 

propellerdisk för privatpersoner, samt hjälpa till att förstå grundprincipen för en 

bladelementsanalys. Resultatet presenteras i form av tabeller och figurer, men framförallt med 

ett MATLAB-program som möjliggör för brukaren att veta hur bladen till propellern ska 

tillverkas för att uppnå högst effektivitet. Vindkraftverk kan ha antingen horisontella eller 

vertikala axlar. I Figur 1 nedan visas hur dessa kan se ut. 

 
Figur 1 – Vindkraftverk. 

 

Horisontell axel, a), samt vertikal axel, b). 

(http://www.cbmjournal.com/content/figures/1750-0680-2-8-2-l.jpg) 

 

Den stora för- och nackdelen med att ha en vertikal axel är att den blir oberoende av 

vindriktningen, men man får ut ett lägre vridmoment [1]. En djupare undersökning har här 

gjorts enbart för vindkraftverk med horisontella axlar. 

Principen för ett vindkraftverk är att omvandla rörelseenergi till elektricitet, med hjälp av en 

elgenerator. Vinden får vindkraftverkets rotor att rotera vilket resulterar i att elektricitet kan 

genereras. 

Normalt tillverkas vindkraftverk med två eller tre blad. Fördelen med två blad är att de är 

billigare. Nackdelen är att de roterar snabbare, ger en blinkande illusion om man tittar på dem 

samt har lägre aerodynamisk verkningsgrad. Tre blad upplevs lugnare och är därför mindre 

störande för landskapen. För att uppnå högsta möjliga vindhastighet monteras vinkraftverken 

relativt högt över marken. Relationen mellan rotordiameter D och hubbhöjd H brukar ligga 

nära 1, och kan studeras i Figur 2 [2]. 
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Figur 2 - Relation hubb höjd och rotordiameter. 

 

Hubb höjden, H och rotordiametern, D. 

(Hansen 2009, sidan 4) 

 

Ofta tillverkas vindkraftverken så att de roterar med en konstant vinkelhastighet. Då 

vindhastigheten ökar, vill vinkelhastigheten öka. Detta kan motverkas genom att generatorn 

bromsar rotationen och genererar således mer elektricitet. Ett annat sätt är att propellertoppen 

vrids så att den ligger vinkelrät mot den tangentiella riktningen hos propellern. Detta kallas 

aerodynamisk broms och sker med hjälp av centrifugalkraften. Den aerodynamiska bromsen 

studeras i Figur 3. 

 

Figur 3 – Aerodynamisk broms. 

 

(Hansen 2009, sidan 66) 
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Ett tredje sätt att reglera rotationshastigheten är att använda pitchreglering. Detta innebär att 

hela bladet vrids mekaniskt vid roten, och kan studeras i Figur 4. 

 

Figur 4 – Pitchreglering 

 

(http://windsystemsmag.com/media/Images/figures/2012_July/0712_MOOG_Fig4.jpg) 

 

Pitchregleringen innebär att en konstant vinkel adderas till den befintliga vridningen hos 

bladet, vilket ger en ny pitch. Om pitchreglering används behövs inte den aerodynamiska 

bromsen [3]. 

Vindkraftverken kräver även en lägsta vindhastighet för att produktionen skall löna sig. På 

samma sätt har vindkraftverken en högsta vindhastighet för att förhindra haveri, samt att 

generatorn brukar ha en maximal tillåten effekt. Ett typiskt intervall för vinden är 3m/s till 

25m/s. Den lägre hastigheten benämns på engelska ’cut-in speed’, och den högre ’cut-out 

speed’
1
. När vindhastigheten överstiger ’cut-out’ hastigheten så stängs det ner. Detta kan 

göras på olika sätt. De vanligaste är att bladen vrids med hjälp av pitchreglering, så att de står 

rakt mot vindriktningen. Detta medför att propellern slutar rotera. Ett annat sätt är att spärra 

rotationsmekanismen mekaniskt. En spärr av rotationsmekanismen är emellertid inte lika 

effektiv ur belastningssynpunkt, då vindkraftverket fortfarande kommer att påfrestas av 

vinden. 

  

                                                 
1
 Författaren känner ej till någon svensk benämning. 
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2. Metod 

För att kunna göra de beräkningar som krävs görs följande antaganden om strömningen: 

 Inkompressibel strömning, vilket innebär att varje element i strömningen har konstant 

densitet [4]. 

 Stationär strömning, vilket betyder att strömningen ej är tidsberoende.  

 Bladens vingprofil som analyseras antas vara linjärt avtagande, och påminner om 

geometrin för en åra, och finns att studera i Figur 5. 

 

Figur 5 – Bladgeometri, indelad i element. 

 

Bladradien, R. 

(Hansen 2009, sidan 52) 

 

Ekvationen för bladens bredd beskrivs av följande linjära ekvation,  

 (r) r c cc k m   , (1) 

där ck  beräknas enligt, 

 
0.1 0.02

0.089
0.1

c

R R
k

R R

  
  

 
, (2) 

och cm  beräknas enligt, 

 0.1 0.1 0.1089c cm R k R R       . (3) 

Dessa antaganden är stående och gäller genom hela rapporten. 
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2.1 Teori 

Teorin bakom analysen för ett 1-dimensionellt fall är viktig då många begrepp och ekvationer 

kommer därifrån. Med hjälp av Bernoullis ekvation samt masskonserveringslagen kan arean 

för strömröret nedströms beräknas. Detta illustreras i Figur 6. 

 

Figur 6 - Strömlinjer samt hastighet och tryck upp- och nedströms rotordisken, för 1-

dimensionell strömning. 

 

Friströmshastigheten, V0, friströmstrycket, p0, hastigheten vid rotorn, u, hastigheten nedströms, u1, 

rotors position, xrotor, arean för propellerdisken, A, arean för strömningen nedströms, A1, massflödet 

uppströms, om , massflödet vid rotorn, m , massflödet uppströms, 1m . 

(Hansen 2009, sidan 28) 

 

Det framgår från Figur 6 att hastigheten längs en strömlinje minskar då den närmar sig, och 

passerar, rotordisken. Detta fenomen beror på att propellern accelereras av luften, det vill säga 

energi tas upp från vindhastigheten. En axiell induktionsfaktor, a, används för att kunna 

beräkna u och 1u . Ekvationerna ser ut på följande sätt, 

 0(1 a) Vu    , (4) 

 1 0(1 2 a) Vu     , (5) 

där parametrarna u , 1u  och 0V  definieras i Figur 6. 
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På samma sätt används en tangentiell induktionsfaktor, a’, som används för att beräkna 

bladens rotationshastighet. Ekvationen för den tangentiella hastigheten beräknas enligt, 

 (1 a') rrotV     , (6) 

där  är vinkelhastigheten och r  är den radiella positionen på bladet, efter att radien delats in 

i element [5]. Induktionsfaktorerna, a och a’, introduceras i nästa kapitel. 

Masskonserveringslagen, för en inkompressibel strömning, säger att massflödet hålls 

konstant, och följande ekvation kan ställas upp, 

 1 1 1om m m u A u A         , (7) 

där   är den konstanta densiteten för luft. Detta ger att arean för strömningen nedströms kan 

beskrivas enligt, 

 1

1

u A
A

u


 . (8) 

Arean nedströms är särskilt viktig om vindkraftsverken sätts upp i så kallade vindkraftsparker, 

eftersom att de då kan interferera med varandra. 
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2.2 Bladelementteorin 

Analysen kan beskrivas som en form av optimering, där den torderingsvinkel,   (se Figur 8), 

söks som ger störst vridmoment och effekt som i sin tur ger mest elektrisk energi. 

Torderingsvinkeln definieras som vinkeln mellan rotationsplanet och den referenslinje i 

vingprofilen från vilken anfallsvinkeln mäts. Notera att torderingsvinkeln kommer att variera 

radiellt. Metoden görs genom att dela in rotationsdisken i element, vilket kan studeras i Figur 

7. 

 

Figur 7 - Rotationsdisk indelad i element. 

 

Bladens radie, R, radien till ett element, r och snittradien hos ett element, dr. 

(Hansen 2009, sidan 45) 

 

Samtidigt söks även det förhållande mellan rotationshastigheten vid bladens topp och 

vindhastigheten som ger störst propellereffekt. Detta förhållande benämns på engelska ’tip 

speed ratio’
2
 [6] och beräknas enligt, 

 
R

u





 , (9) 

där, R är bladets längd. Ofta brukar ’tip speed ration’ inverteras för att underlätta beräkningar 

vilket också görs i fortsättningen. 

                                                 
2
 Författaren känner ej till någon svensk benämning. 
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Hastigheterna u och rotV  är särskilt viktiga vid analysen, då de används för att beräkna 

hastighetsvinkeln,   mellan rotV  och u. Hastighetsvinkeln definieras i Figur 8. 

 

Figur 8 – Rotationsplan. 

 

Torderingsvinkeln,  , hastighetsvinkeln,  , anfallsvinkeln,  , hastighetskomposanten, relV . 

(Hansen 2009, sidan 47) 

 

Då vindkraftverket är i bruk förväntas vinkelhastigheten,  , hållas konstant. Således är det 

vindhastigheten, 0V , som kommer att vara den varierande faktorn. 

Hastighetsvinkeln,  , beräknas på följande sätt, 

 0(1 a) V
arctan arctan

(1 a') r rot

u

V




   
    

     
, (10) 

där induktionsfaktorerna, a och a’, inledningsvis ansätts till noll. Detta medför att 

torderingsvinkeln,  , kan beräknas enligt, 

     . (11) 

Bladet bör delas in i mindre element. Detta medför att r kommer att variera radiellt, och 

således även rotV , vilket i sin tur göra att hastighetsvinkeln,  , kommer att variera radiellt [7]. 

För att kunna beräkna de dimensionslösa induktionsfaktorerna, a och a’, krävs en definition 

av dimensionslösa kraftkoefficienter, som beskrivs i Figur 9 nedan. 



9 

 

 

Figur 9 – Kraftkoefficienter. 

 

Lyftkraftskoefficienten, lC , normalkraftskoefficienten, nC , tangentialkraftskoefficienten, tC , 

motståndskoefficienten, dC . 

(Hansen 2009, sidan 48) 

 

Lyftkoefficienten, lC  samt motståndskoefficienten, dC  är empiriska värden som varierar då 

anfallsvinkeln,   varierar. De kan avläsas i speciella tabeller som tagits fram för olika 

vingprofiler. I denna rapport har emellertid approximerade ekvationer framtagna för 

symetriska vingprofiler använts, vilka ger bra värden oberoende av vingprofil. Däremot måste 

startvärden plockas ut från en befintlig vingprofil. 

För anfallsvinklar,  , där kurvan är linjär, gäller att lutningen på ( )lC  - kurvan beskrivs av 

följande linjära ekvation, 

 ( )l oC a m    , (12) 

där oa  är kurvans lutning och beräknas enligt, 

 
,max, ,min,

0

max, min,

l linje l linjel

linje linje

C CC
a

  


 
 

, (13) 

och m beräknas enligt, 

 ,max, 0 max,l linje linjem C a    . (14) 
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För vinklar kring stall kommer kurvans lutning först att minska för att sedan bli negativ. En 

approximation framtagen för symmetriska vingprofiler används. ( )lC  -kurvan för små efter-

stall vinklar ser ut enligt följande, 

 1

,max

( ) ( )
no

l o o

l o

a
C a a

C a


  




    

 
. (15) 

För större efter-stall vinklar görs en approximation, och ekvationen ser ut enligt följande, 

 ,max( ) 0.8l lC C   .  (16)  

Exponenten 1n ges av följande ekvation, 

 
,max

1 1
l

o

C
n

a 
 


. (17) 

Notera att om 0( ) 0lC    görs beräkningarna på samma sätt då 0  . 

Konstanterna ,maxlC ,  , 0  samt oa  är startvärden som måste plockas från en befintlig 

vingprofils ( )lC  -kurva. Här har vingprofilen FX67-K-170 använts.  

I Figur 10 kan samtliga ingående parametrar för lC - ekvationerna avläsas.  
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Figur 10 – Cl(α)-kurva för en FX67-K-170 vingprofil där Re-tal ligger kring 1 000 000. 

 

(http://airfoiltools.com/polar/details?polar=xf-fx67k170-il-1000000) 

 

Vingprofiler får olika data beroende på vilket Reynolds tal som uppkommer. Då vingprofilens 

bredd varierar radiellt kommer även Reynolds tal att variera radiellt. Reynolds tal 

approximeras därför med följande ekvation, 

 1

(r)

Re tal

N
i i

i

c u

N





 

 


, (18) 

där   är luftens densitet, (r)ic  är bredden på bladet som varierar med varje element,   är 

luftens dynamiska viskositet, iu  är vindhastigheten vid rotordisken, vilken varierar med varje 

element och N är antal element. 
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Motståndskoefficienten, dC  ges på liknande sätt av två approximerade ekvationer som är 

framtagna för symmetriska vingprofiler. Då anfallsvinkeln 
,maxl

o

C

a
   blir ( )dC  -kurvan, 

 
2

0( ) C ( )d d oC k a     ,  (19) 

och då 
,maxl

o

C

a
   blir ( )dC  -kurvan, 

 2

0 ,max ,max ,max( ) C 2.5 k C ( )d d l l o lC k C a C          . (20) 

0Cd  är det värde på motståndskoefficienten, då anfallsvinkeln är noll. I det specifika fallet 

FX67-K-179 blir värdet 0.00875. k är en dimensionslös konstant som gäller för alla 

vingprofiler och har värdet 0.0141 [8]. 

Med hjälp av trigonometrin i Figur 9 samt ekvation (12), (15), (16), (19) och (20) kan normal- 

och tangentialkoefficienterna, nC  och tC  beräknas enligt följande, 

 cos( ) C sin( )n l dC C      , (21) 

 sin( ) C cos( )t l dC C      . (22) 

Sista steget innan induktionsfaktorerna kan beräknas innefattar beräkning av propellerns 

soliditet, vilken definieras som kvoten mellan arean som täcks av blad och totala arean för 

propellerdisken, enligt, 

 
(r) B

(r)
2

c

r







 
, (23) 

där c(r) är bladets bredd, B är antalet blad och r är den radiella positionen på bladet. 

Ekvationerna (21), (22) och (23) ger upphov till induktionsfaktorerna, som beskrivs av, 

 
2

1

4 sin ( )
1

n

a

C











,  (24) 

samt, 

 
1

'
4 sin( ) cos( )

1
t

a

C

 




 




.  (25) 

Notera att hastighetsvinkeln,  , normal- och tangentialkoefficienterna, nC  och tC , samt 

soliditeten,  , alla är funktioner av radien. Således är induktionsfaktorerna, a och a’ även 

funktioner av radien. 
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En algoritm för att beräkna induktionsfaktorerna samt torderingsvinkeln kan tas fram, genom 

att använda följande steg, 

Tabell 1 - Process för beräkning av induktionsfaktorer 

 

1.  Initiera a och a’. Typiska värden är a=a’=0. 

2.  Ansätt en konstant vinkelhastighet,  , samt en vindhastighet, 0V , och 

beräkna ’tip speed ration’, 
1


, med ekvation (9). Typiska värden är 

1.25
rad

s
   och 

0 10
m

V
s

 .  

3.  Beräkna hastighetsvinkeln, (r)  med ekvation (10). 

4.  
Ansätt en konstant anfallsvinkel,  . Typiskt värde är då kvoten l

d

C

C
 är 

som störst. 

5.  

 
Plocka ut värden på lC  och dC ur ansatt vingprofils tabell. 

6.  Beräkna nC  och tC  med ekvationerna (21) och (22). 

7.  Beräkna a och a’ med ekvationerna (24) och (25). 

8.  

 

Om a och a’ har ändrats mer än en specifik tolerans, gör om från steg 2. 

Annars avsluta. 

 

Beräkning av hastighetsvinkeln,  , görs med ekvation (10) därefter beräknas 

torderingsvinkeln,  , med ekvation (11). Torderingsvinkeln som beräknats är optimerad för 

den ansatta ’tip speed ration’, och kommer att frysas och således hållas konstant, men varierar 

radiellt på bladet [9].  

En varierande vindhastighet, 0V  ansätts, vilket ger en varierande ’tip speed ratio’, 
1


, som i 

sin tur ger en varierande hastighetsvinkel,  . Med det nya värdet på hastighetsvinkeln 

beräknas nya anfallsvinklar enligt, 

     , (26) 

där torderingsvinkeln,  , inte ändras.   

Detta medför att processen i Tabell 1 måste upprepas, men något modifierad. Istället för att, i 

steg 5, plocka ut lC  och dC  ur en tabell, beräknas de med ekvationerna (12), (15), (16) samt 

(19) och (20). 

När accepterade värden på induktionsfaktorerna erhållits, beräknas hastighetsvinkeln,  , om 

på nytt, och likaså anfallsvinkeln,  . Beräkningar av ( )lC   och ( )dC   görs om med de 

korrekta värdena på anfallsvinkeln, för att till sist beräkna normal- och 

tangentialkoefficienterna, nC  och tC  med ekvationerna (21) respektive (22). 
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Genom att undersöka för vilken ’tip speed ratio’ vindkraftverket uppnår maximal 

effektkoefficient kan optimeringen slutföras. ’Tip speed ration’ beskrivs av följande ekvation, 

 01 V

R 



, (27)  

där R är längden på bladen.  

 

Enligt tidigare kommer vinkelhastigheten,   att hållas konstant, vilket gör att den 

vindhastigheten, 0V  som ger störst effektkoefficient, PC  är sökt. 

Effektkoefficienten beräknas med följande ekvation, 

 

2 2

20 0
,

0 0 0 0

(1 ) (1 )
4 1 4 1 4 (1 )i i i i

P i i i

u u a V a V
C a a

V V V V

          
                  

       
. (28) 

där i är respektive element [10].  

Då induktionsfaktorn, a, är uträknad för respektive element i bladet så kommer ekvationen 

ovan att ge lika många effektkoefficienter som element. Därför tas ett medelvärde av ,P iC  

enligt, 

 
,

1

N

P i

i
P

C

C
N




, (29) 

där N är antalet element. 

Genom att plocka ut nollställen till derivatan av ekvation (28), med avseende på 

induktionsfaktorn, a, kan teoretiskt maximum av effektkoefficienten erhållas. Maximipunkten 

av derivatan ges då induktionsfaktorn, 1/ 3a  , vilket gör att teoretiskt max ges av följande 

ekvation, 

 

2

,max,

1 1 4 1 16
4 1 4 0.59

3 3 9 3 27
P teoriC

 
         

 
. (30) 

Utifrån ekvationen för effektkoefficienten kan även vindkraftverkets totala effekt beräknas, 

enligt, 

    2 2 2 2 2

0 1 0 0 0

1 1
(1 a) A (1 2a)

2 2
P PP C u A V u C V V V                 ,  (31) 

där A är rotordiskens area [10]. 

Effektkoefficienten undersöks och optimal ’tip speed ratio’ väljs. 
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Då vindhastigheten kommer att variera är det fördelaktigt att använda pitchreglering för att 

behålla hög effektkoefficient. Pitchvinkeln, som är bladets totala vridning, varierar då inom 

vissa intervall för vindhastigheten, genom att en reglervinkel tillsätts. Den nya vridningen hos 

bladet beräknas med följande ekvation, 

 R    , (32) 

där   är pitchvinkeln,   är den frusna torderingsvinkeln och R  är reglervinkeln.  

Notera att när bladen får en ny pitchvinkel får de även en ny anfallsvinkel,  , vilket medför 

att processen i Tabell 1 ännu en gång måste upprepas.  
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3. Resultat och Diskussion 

3.1 Tordering 

Utifrån Bilaga 1 – Ingående parametrar samt metoden i Tabell 1 tas torderingsvinkeln vid 

respektive element i bladet fram. Torderingsvinkeln presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2 – Torderingsvinkel vid respektive element 

Radiell position, r, [m] Tordering, i , [°] 

4 40.75 

8 25.32 

12 15.93 

16 10.40 

20 7.00 

24 4.84 

28 3.46 

32 2.56 

36 1.99 

40 1.62 

I detta specifika fall har bladet delats in i tio element, vilket ger tio värden på torderingen. 

Vindhastigheten är ansatt till 10 /m s , vilket gör att torderingen är optimerad för motsvarande 

’tip speed ratio’. Torderingens variation kan även studeras i Figur 11. 

 

Figur 11 - Torderingsvinkelns radiella variation. 
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Med torderingen i Tabell 2 används pitchreglering för att variera den frysta torderingen, enligt 

ekvation (32). Detta ger att vridningen får en variation som kan studeras i Tabell 3. 

Tabell 3 - Tordering med pitchreglering 

Reglervinkel, 
R , [°] -4 -2 0 2 4 6 

 36.75 38.75 40.75 42.75 44.75 46.75 

 21.32 23.32 25.32 27.32 29.32 31.32 

 11.93 13.93 15.93 17.93 19.93 21.93 

 6.40 8.40 10.40 12.40 14.40 16.40 

Pitchvinkel,  , [°]  3.00 5.00 7.00 9.00 11.00 13.00 

 0.84 2.84 4.84 6.84 8.84 10.84 

 -0.54 1.46 3.45 5.46 7.46 9.46 

 -1.44 0.56 2.56 4.56 6.56 8.56 

 -2.01 -0.01 1.99 3.99 5.99 7.99 

 -2.38 -0.38 1.62 3.62 5.62 7.62 
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3.2 Effektkoefficient och Effekt 

Effektkoefficienterna är beräknade för vindhastigheter mellan 2m/s och 25m/s. Figur 12 visar 

hur effektkoefficienterna varierar med ’tip speed ration’ och olika pitchvinklar. 

 

Figur 12 - Effektkoefficient för respektive pitchvinkel. 

 

En snabb undersökning av Figur 12 visar att maximal effektkoefficient erhålls då pitchvinkeln 

är -4°. Maximal effektkoefficientens beskrivs tydligare i Tabell 4. 

Tabell 4 - Maximal effektkoefficient 

Pitchvinkel, p , [°] -4 -2 0 2 4 6 

Max effektkoefficient, ,maxPC , [-]  0.51 0.45 0.39 0.33 0.29 0.25 

Optimal vindhastighet, 0,optV , [m/s] 7.9 9 10.3 12.6 13.2 14.4 

 

Syftet med pitchreglering är att kunna behålla en hög effektkoefficient, även om 

vindhastigheten varierar. Om Figur 12 studeras lite mer noggrant syns att kurvorna för 

respektive reglervinklarna ej är speciellt förskjutna i förhållande till varandra. En större 

förskjutning är önskvärt, vilket skulle kunna göra att vindkraftverket kan regleras till den 

reglervinkel som ger störts effektkoefficient. 
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Genom att dimensionera bladen mot en högre vindhastighet kan den önskvärda förskjutningen 

erhållas. Detta sker emellertid till kostnad av att den maximala effektkoefficienten blir 

avsevärt lägre, samt att vindkraftverket behöver en högre cut-in hastighet. En annan fördel är 

att vindkraftverket inte blir lika känsligt mot variationer i vindhastigheten, det vill säga att 

pitchregleringen inte behöver arbeta lika frekvent för att behålla en hög effektkoefficient. På 

samma sätt kan en högre effektkoefficient erhållas, genom att dimensionera mot en lägre 

vindhastighet, men till kostnad av ett känsligare system. 

Utifrån Bilaga 1 – Ingående parametrar presenteras det tänkta vindkraftverkets effekt i Tabell 

5. 

Tabell 5 - Effekt 

Diameter, D, [m] Varvtal, n, [rpm] Effekt, P, [kW] 

80 15 417 

 

I Bilaga 2 – Matlab Kod, finns den programvara som har använts för beräkningar, och är 

således även ett exempel på hur programvaran kan tänkas se ut. Där kan ingående parametrar 

så som diskdiameter, D, och varvtal, n, ändras, varpå en ny tordering kommer att erhållas. 
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4. Slutsats 

Med parametrar från Bilaga 1 – Ingående parametrar fås följande effektkoefficient och effekt. 

Parameter Beteckning Värde Enhet 

Effektkoefficient 
PC   0.51 - 

Effekt P 417 kW 

 

Då teoretiskt max för effektkoefficienten är 0.59, anses resultatet 0.51 vara godkänt. I 

resultatdelen nämndes att det går att öka effektkoefficienten genom att optimera torderingen, 

 , mot en lägre vindhastighet. Nackdelen är att systemet blir känsligare mot variationer i 

vindhastighet. 

Nedan följer ett exempel på energiförsörjningen från vindkraftverket. 

Nyttjande i timmar per 

år, [h] 

Energi per år, 

[MWh] 

Energiförbrukning per hushåll 

(villa) och år, [MWh] [11] 
Antal hushåll, 

[-] 

2400 1000 25 40 

 

Det vill säga det konstruerade vindkraftverket kan försörja ca 40 hushåll, om det är igång 

2400 timmar om året. 

För att beräkna lyft- och dragkraftskoefficienterna användes en approximativ formel. Detta 

medför att resultatet för effektkoefficient och effekt kan komma att avvika ifrån verkligheten. 

Genom att istället använda sig av en befintlig vingprofil, där man plockar ut de exakta lyft- 

och dragkraftskoefficienterna från en tabell, kan resultaten komma att stämma bättre överrens 

med verkligheten. 

Syftet med projektet var att underlätta tillverkandet av vindkraftverks propellerdisk för 

privatpersoner. Med hjälp av rapporten i allmänhet och den bifogade programvaran i 

synnerhet kan vem som helst sätta sig in i optimeringen av propellern.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Ingående parametrar 

Parameter Beteckning Värde Enhet 

Ansatt vindhastighet 
0V  10 m/s 

Varvtal n 15 rpm 

Vinkelhastighet   1.57 rad/s 

Rotordiameter D  80 m 

Rotorradie R 40 m 

Luftens densitet   1.25 3/kg m  

Luftens dynamiska viskositet   51.8 10  / (m s)kg   

Antal blad B 3 - 

Antal element N 10 - 

Max anfallsvinkel för att beräkna lutningen på 

( ) kurvanslC    linjära del (FX67-K-170) 
max,linjealpha  6.5 ° 

Lyftkoefficient för max anfallsvinkel vid 

( ) kurvanslC    linjära del (FX67-K-170) 
,max,l linjeC  1.25 - 

Minsta anfallsvinkel för att beräkna lutningen 

på ( ) kurvanslC    linjära del (FX67-K-170) 
min,linjealpha  -7.5 ° 

Lyftkoefficient för minsta anfallsvinkel vid 

( ) kurvanslC    linjära del (FX67-K-170) 
,min,l linjeC  -0.25 - 

Maximalt värde för lyftkoefficienten 

(FX67-K-170) 
,maxlC  1.2938 - 

Anfallsvinkel för maximal lyftkoefficient 

(FX67-K-170)  
maxalpha  7.25 ° 

Vingprofils konstant k 0.0141 - 

Motståndskoefficient då anfallsvinkeln är noll 

(FX67-K-170) 
0dC  0.00685 - 

Ansatt anfallsvinkel, då kvoten l

d

C

C
 är som 

störst (FX67-K-170) 

ansattalpha  6.25 ° 

Lyftkoefficient för ansatt anfallsvinkel  

(FX67-K-170) 
,l ansattC  1.1774 - 

Motståndskoefficient för ansatt anfallsvinkel 

(FX67-K-170) 
,d ansattC  0.01057 - 
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Bilaga 2 – Matlab Kod 
 

close; clear; clc; tic; 

%% Program för att beräkna optimal torderingsvinkel för ett vindkraftverk 

%% Ingående parametrar 

D = 80;                         %Diametern hos rotordisken, [m]. 

E = 10;                         %Antal element, [-]. 

B = 3;                          %Antal blad, [-]. 

n = 15;                         %Varvtal, [rpm]. 

%% Bladvärden 

Vrel_ansatt = 10;               %Ansatt vindhastighet, [m/s]. 

w = 2*pi*n/60;                  %Beräkning av vinkelhastigheten, [rad/s]. 

R = D/2;                        %Beräkning av radien på propellern, [m]. 

r = linspace(R*0.1,R,E);        %Vektor som delar in bladen i element, [m]. 

rho = 1.25;                     %Densitet luft, [kg/m^3]. 

my = 1.8*10^-5;                 %Dynamisk viskositet luft. 

Vw = w*r;                       %Beräknar rotationshastighet vid resp. element, [m/s]. 

Jansatt = 1/(w*R/Vrel_ansatt);  %Beräkning av ansatt 'tip speed ratio', [-]. 

Vrel = linspace(2,25,40);       %Ansätter en vindhastighetsvektor, [m/s]. 

Jv = 1./(w*R./Vrel);            %Beräkning av 'tip speed ratio', [-]. 

%% Vingprofil FX67-K-170, initieringsvärden 

alphamaxlinje=6.5;              %Användas för att beräkna a0, tagna ur 

alphaminlinje=-7.5;             %ur tabell för vingprofil, 

Clmaxlinje=1.25;                %FX67-K-170, med Re-tal 5*10^5. 

Clminlinje=-0.25; 

a0=(Clmaxlinje-Clminlinje)/(alphamaxlinje-alphaminlinje);   %Beräknar lutningen för Cl-alpha 

kurvan vid dess linjära del. 

malpha = Clmaxlinje-a0*alphamaxlinje; 

alphamin = -7.5; 

Clalphamin = -0.347; 

Clmax = 1.2938;                 %Max Cl-värde för profilen. 

alphamax = 7.25; 

Cd0 = 0.00685;                  %Cd-värde få alpha=0, tagen ur tabell för vingprofil, FX67-K-170. 

deltaalpha=alphamax - (Clmax-malpha)/a0; 

alphaansatt = 6.25;             %Ansatt anfallsvinkel, då Cl/Cd har som högst kvot. 

Clansatt = 1.1774;              %Cl-värde vid högst Cl/Cd kvot. 

Cdansatt = 0.01057;             %Cd-värde vid högst Cl/Cd kvot. 

K = 0.0141;                     %En konstant, gäller alla vingprofiler. 

n1=round(1+Clmax/(a0*deltaalpha));     %Potensfaktor för Cl ekvation, [-]. 

alpha0 = 5;                     %Anfallsvinkeln då Cl = 0, [grader]. 

%% Beräknar rötterna hos anfallsvinkeln då Cl = Clmax*0.8 

% syms alphaekvation; 

% Clekvation = solve(a0*alphaekvation-

a0*deltaalpha*(a0*alphaekvation/(Clmax+a0*deltaalpha))^n1 == 0.8*Clmax, 'Real',true); 

alphaekvationslut = 13.256; 

  

%% Data för att beräkna vingprofilens geometri 

cstart = R*0.1;                 %Kordans ansatta längd i början av bladet. 

cend = R*0.02;                  %Kordans ansatta längd i början av bladet. 

k = (cstart-cend)/(r(1)-r(end));%Beräknar hur kordans längd avtar med radien, antar linjärt avtagande, 

[m]. 

m = cstart - k*r(1);            %Beräknar m-värdet hos kordans ekvation. 

c = r*k + m;                    %Ställer upp kordans ekvation, [m]. 

sigma = c*B./(2*pi*r);          %Soliditet, kvot mellan propellerdiskens area och bladens area, [-]. 

%% Beräkning av induktionsfaktorer, samt fryst torderingsvinkel. 
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amatris1 = []; aprimmatris1 = []; avektor1 = []; aprimvektor1 = []; 

aslut1 = []; aprimslut1 = []; alphaJv=[]; 

for N = 1:length(r) 

    a = 0; 

    aprim = 0; 

    i = 1; 

    for Q = 1:4 

        fi = atand(((Jansatt)*R./(r)).*(1-a(i))./(1+aprim(i))); %Hastighetsvinkeln i propellern 

        Cns = Clansatt*cosd(fi(N)) + Cdansatt*sind(fi(N)); 

        Cts = Clansatt*sind(fi(N)) - Cdansatt*cosd(fi(N)); 

        a1=1/(4*sind(fi(N))^2/(sigma(N)*Cns)+1); 

        aprim1=1/(4*sind(fi(N))*cosd(fi(N))/(sigma(N)*Cts)-1); 

        a = [a a1]; 

        aprim = [aprim aprim1]; 

        i = i+1; 

    end 

    amatris1 = [amatris1 a(2:end)']; 

    aprimmatris1 = [aprimmatris1 aprim(2:end)']; 

    avektor1 = amatris1(length(a)-1,N); 

    aprimvektor1 = aprimmatris1(length(aprim)-1,N); 

    aslut1 = [aslut1 avektor1]; 

    aprimslut1 = [aprimslut1 aprimvektor1]; 

end 

fi1 = atand(((Jansatt)*R./(r)).*(1-aslut1)./(1+aprimslut1));    %Hastighetsvinkel. 

betafrys = fi1 - alphaansatt;              %Fryst torderingsvinkel. 

%% Beräknar anfallsvinkel, samt nya induktionsfaktorer map pitchvinkel. 

z = 2;                              %Invervall för pitchen. 

reglervinkelv = -2*z:z:z*3;            %Vektor för reglervinkel. 

  

CPPv=[]; 

Cdv = []; Clv = []; Mmatris = []; Cmmatris = []; Ctmatris = []; Cprmatris = []; aalpha = []; aprimalpha 

= []; Pmatris = []; Pmatrisv = []; CPPmatris = []; CPPmatrisv=[]; 

for regler = 1:length(reglervinkelv); 

    CTv = []; CPv = []; Cdvv = []; Clvv = []; 

    reglervinkel = reglervinkelv(regler); Mvektor = []; Cmvektor = []; Cprv = []; 

    for j=1:length(Jv); 

        J = Jv(j); 

        amatris = []; aprimmatris = []; aprimslut = []; aslut = []; 

        CT = []; CP = []; 

        l=1; 

        for N=1:length(r); 

            a=0; 

            aprim=0; 

            i=1; 

            for Q = 1:4 

                Cdvv = []; Clvv = []; 

                fi = atand((J*R./(r)).*(1-a(i))./(1+aprim(i))); 

                alphaJ = fi - reglervinkel- betafrys; 

                for op=1:length(r); 

                    if alphaJ(op) >=0 && alphaJ(op)<=alphaekvationslut 

                        Cl = a0*alphaJ(op)-a0*deltaalpha*(a0*alphaJ(op)/(Clmax+a0*deltaalpha))^n1; 

                        Clvv = [Clvv Cl]; 

                    elseif alphaJ(op) >alphaekvationslut 

                        Cl = 0.8*Clmax; 

                        Clvv = [Clvv Cl]; 
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                    else 

                        if alphaJ(op) < alphamin 

                            Cl = Clminlinje; 

                        else 

                            Cl = alphaJ(op)*a0+malpha; 

                            if Cl>=0 

                                Cl = -0.01; 

                            end 

                        end 

                        Clvv = [Clvv Cl]; 

                    end 

                    if abs(alphaJ(op)) <= Clmax/a0 

                        Cd = Cd0 + K*(a0*alphaJ(op))^2; %Beräknar Cd värdet om kvoten Clmax/a0 > alpha. 

                        Cdvv = [Cdvv Cd]; 

                    else 

                        Cd = Cd0 + K*Clmax^2 + 2.5*K*Clmax*(a0*alphaJ(op)-Clmax); %Beräknar Cd 

värdet om kvoten Clmax/a0 < alpha. 

                        Cdvv = [Cdvv Cd]; 

                    end 

                end 

                Cn = Clvv(N)*cosd(fi(N)) + Cdvv(N)*sind(fi(N)); 

                Ct = Clvv(N)*sind(fi(N)) - Cdvv(N)*cosd(fi(N)); 

                a1=1/(4*sind(fi(N))^2/(sigma(N)*Cn)+1); 

                aprim1=1/(4*sind(fi(N))*cosd(fi(N))/(sigma(N)*Ct)-1); 

                a = [a a1]; 

                aprim = [aprim aprim1]; 

                i=i+1; 

            end 

            amatris = [amatris a(2:length(a))']; 

            aprimmatris = [aprimmatris aprim(2:length(aprim))']; 

            aprimvektor=aprimmatris(length(aprim)-1,N); 

            avektor=amatris(length(a)-1,N); 

            aprimslut = [aprimslut aprimvektor]; 

            aslut = [aslut avektor]; 

        end 

        aalpha = [aalpha aslut']; 

        aprimalpha = [aprimalpha aprimslut']; 

        Cdvv = []; Clvv = []; 

        for N=1:length(r); 

            if alphaJ(N) >= 0 && alphaJ(N)<= alphaekvationslut 

                Cl = a0*alphaJ(N)-a0*deltaalpha*(a0*alphaJ(N)/(Clmax+a0*deltaalpha))^n1; 

                Clvv = [Clvv Cl]; 

            elseif alphaJ(N) > alphaekvationslut 

                Cl = 0.8*Clmax; 

                Clvv = [Clvv Cl]; 

            else 

                if alphaJ(N)< alphamin 

                    Cl = Clminlinje; 

                else 

                    Cl = alphaJ(N)*a0+malpha; 

                    if Cl>=0 

                        Cl = -0.01; 

                    end 

                end 

                Clvv = [Clvv Cl]; 
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            end 

            if abs(alphaJ(N)) <= Clmax/a0 

                Cd = Cd0 + K*(a0*alphaJ(N))^2; 

                Cdvv = [Cdvv Cd]; 

            else 

                Cd = Cd0 + K*Clmax^2 + 2.5*K*Clmax*(a0*alphaJ(N)-Clmax); 

                Cdvv = [Cdvv Cd]; 

            end 

        end 

        %% Beräknar slutlig lyft- och motståndskoefficient, map alpha. 

        Cdv = [Cdv Cdvv']; Clv = [Clv Clvv']; 

        fid = atand((J*R./(r)).*(1-aslut)./(1+aprimslut)); 

        alphaJ = fid - reglervinkel - betafrys; 

        alphaJv = [alphaJv alphaJ']; 

        %% Beräknar effektkoefficienten 

        CPP = 4.*(1-aslut).^2.*(aslut); 

        CPP = mean(CPP); 

        if CPP >1 

            CPP = 0; 

        end 

        if CPP < 0 

            CPP = 0; 

        end 

        CPPmatris = [CPPmatris CPP]; 

    end 

    %% Plottar effektkoefficienten map 'tip speed ration', för olika pitchar. 

    CPPmatrisv = [CPPmatrisv CPPmatris(1+length(Jv)*(regler-1):length(Jv)*regler)']; 

     

    figure(1) 

    plot(Jv,CPPmatrisv) 

    ylim([0 max(max(CPPmatrisv))+0.01]) 

    grid on 

    title('Tip speed ratio med reglervinkel') 

    legend(num2str(reglervinkelv(1:regler)'),'Location','Best') 

    xlabel('Tip speed ratio') 

    ylabel('Effektkoefficient, Cp') 

end 

%% Presenterar resultat 

[advance, regler] = find(CPPmatrisv==max(max(CPPmatrisv))); 

CPPmax = max(max(CPPmatrisv)); 

Jverkning = Jv(advance); 

Vindhastighet = Jverkning*w*R; 

pitchverkning = reglervinkelv(regler); 

averkning = aalpha(:,advance+length(Jv)*(regler-1)); 

aprimverkning = aprimalpha(:,advance+length(Jv)*(regler-1)); 

Vpropeller = Vindhastighet*(1-averkning); 

alphavektor = alphaJv(:,advance+length(Jv)*(regler-1)); 

Clalpha = Clv(:,advance+length(Jv)*(regler-1)); 

Cdalpha = Cdv(:,advance+length(Jv)*(regler-1)); 

re = sum(Vpropeller.*c'*rho/my)/length(Vpropeller); 

Pmax = CPPmax*1/2*rho*(1-mean(averkning))*Vindhastighet*R^2*pi*(Vindhastighet^2-

Vindhastighet^2*(1-2*mean(averkning))^2); 

  

figure(2) 

plot(r, alphavektor) 
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grid on 

xlabel('Radien hos propellern, [m]') 

ylabel('Anfallsvinkeln, \alpha') 

  

figure(3) 

plot(r, betafrys) 

grid on 

xlabel('Radien hos propellern, [m]') 

ylabel('Torderingsvinkeln, \theta') 

  

a_max = 1/3; 

CPP_MAX = 4*(1-a_max)^2*(a_max); 

  

disp('Torderingsvinkel för respektive element, [grader]') 

disp(betafrys') 

disp('Vindhastigheten vid propellern för respektive element, [m/s]') 

disp(Vpropeller) 

disp('Anfallsvinkel för respektive element, [grader]') 

disp(alphavektor) 

disp(['Optimal reglervinkel, [grader]: ',num2str(pitchverkning)]) 

disp(['Optimal vindhastighet, [m]: ',num2str(Vindhastighet)]) 

disp(['Teoretiskt maximal effektkoefficient, [-]: ',num2str(CPP_MAX)]) 

disp(['Optimal effektkoefficient, [-]: ',num2str(CPPmax)]) 

disp(['Maximal effekt, [kW]: ',num2str(Pmax*10^-3)]) 

toc 

 

 


