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Sammanfattning 

Att ta fram ett konstruktionsunderlag för ett småskaligt vindkraftverk som vanlig användare är en 
tidskrävande process och professionell hjälp kan behövas. Ett verktyg som automatiskt genererar ett 
sådant underlag skulle medföra stora tidsbesparingar samtidigt som det går att använda på egen hand. 
Ett internetbaserat verktyg gör det dessutom möjligt för vilken användare som helst att undersöka 
potentialen att bygga ett småskaligt vindkraftverk på sin egen plats, allt som behövs är en 
internetuppkoppling. 

Det verktyg som utvecklats i detta projekt låter användaren mata in omgivningsparametrar och 
energibehov på en hemsida för att sedan automatiskt få ut ett konstruktionsunderlag. Underlaget 
innehåller vindkraftverkets dimensionering och information om hur bladen kan konstrueras. Bladen som 
används i modellen är skurna ur rör och från forskning vid Linköpings universitet har det visat sig ge 
goda resultat. I samma forskning har även en tvättmaskinsmotor agerat generator till vindkraftverket. 
Att använda sådana komponenter ger inte de mest optimala förutsättningarna men är lätt att 
konstruera. Viktiga faktorer som har varit i åtanke vid utvecklandet av verktyget är bl.a. tillgänglighet 
och användarvänlighet. Detta p.g.a. verktyget ska vara tillgängligt för en så bred massa som möjligt 
samtidigt som endast grundläggande tekniska kunskaper som mest ska behöva krävas. 

Det är många parametrar som styr hur ett småskaligt vindkraftverk är utformat. Medelvindhastigheten 
och dess fördelning över en längre tid har allra störst betydelse men även vilken typ av terräng som 
vindkraftverket vistas i påverkar till stor del. Parametrar så som maximal bygghöjd och höjd på 
närliggande hinder begränsar de värden som konstruktionsunderlaget kan ange. 

Utdata som verktyget levererar är vilken höjd på vindkraftverket som krävs, hur många blad som 
behövs, hur långa bladen ska vara, hur bladen ska vara utformade samt om det krävs fler än ett 
vindkraftverk för att uppfylla energibehovet. Annan information som levereras är bl.a. hur mycket 
energi vindkraftverket klarar att generera (d.v.s. eventuellt överskott) och vindhastighet vid tornhöjden. 
Finns det även möjlighet så visar verktyget ett alternativt konstruktionsunderlag. Det underlaget är 
lättare att konstruera men medför att användaren behöver minska energibehovet en del. 
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Abstract 

To produce design documentation for small-scale wind turbines as a common user is a time consuming 
process and professional help may be needed. A tool that automatically generates such documentation 
would result in significant time savings and since it can be used by individual persons. An internet based 
tool makes it possible for any user to explore the potential of building a small-scale wind turbine on the 
user’s own place, the only thing needed is an internet connection. 

The tool developed in this project allows the user to input the environment parameters and a desired 
energy output on a website and then automatically receives design documentation. The documentation 
contains the turbine sizing and information on how to construct the blades. The blades used in the 
model are cut out from a tube and earlier research at Linköping University has proved that these blades 
give good results. The same research also used a washing machine motor acting as generator to the 
turbine. Using such components do not provide the most optimal conditions, but is easy to construct. 
Important factors that have been kept in mind when developing the tool include: availability and ease of 
use. These were important since the tool will be available to a wide population of people where only 
basic knowledge at most should be required. 

There are many parameters that guide how a small-scale wind turbine is designed. The average wind 
speed and its distribution over time have the greatest importance, but also the terrain that the wind 
turbine will operate in. Parameters such as maximum building height and height of surrounding 
obstacles limit the values the design documentation can generate. 

Outputs of the tool are the required height of the wind turbine, how many blades are needed, length of 
blades, how the blades should be designed and whether it requires more than one wind turbine to meet 
the energy need. Other information supplied includes how much energy the wind turbine is able to 
generate (i.e. any excess) and wind speed at tower height. There is also the possibility that the tool 
shows an alternative design document. This alternative design is easier to construct, but requires that 
the user to reduce the energy need. 
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Förord 

Detta examensarbete är utfört av två studenter från civilingenjörsprogrammet Design och 
Produktutveckling vid Linköpings universitet. 

Hösten 2012 genomfördes en projektkurs för alla studenter vid Design och Produktutveckling. Ett av 
projekten handlade om att undersöka hur vindkraftverk kan erbjuda energiförsörjning i 
utvecklingsländer eller till människor i katastrofområden. Senare i december samma år genomfördes 
sedan en avslutningsceremoni för alla projekten och där berättade kursansvarige Mattias Lindahl att 
”vindprojektet” skulle bli ett examensarbete. Direkt efter uttalandet diskuterade vi vad examensarbetet 
handlade om och bara ett par dagar senare satt vi på hans kontor och diskuterade arbetets upplägg. 

Vi vill ge ett stort tack till vår examinator Mattias Lindahl och handledare Simon Schütte för den 
assistans som givits under projektets gång. Vår opponent Stefan Hemning vill vi tacka för rådgivning och 
granskning av rapporten. 

Andra personer som underlättat arbetet är David Beuger som hjälpte oss att ordna en bra lokal att 
arbeta i och Johan Hedbrant för expertis. Tack till er. 

 

Erik Lindberg och Kristian Rockström 

Linköping 

2013-06-10 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I utvecklingsländer används vanligtvis dieselgeneratorer för att producera el vilket är dyrt, skadligt för 
miljön och bränslet är olagligt att frakta med flyg. Detta har identifierats som ett problem och på 
Linköpings Universitet har flera projekt utförts inom småskaliga vindkraftverk med mål att förbättra 
tillgången av elektricitet i dessa områden. I projekten testades ett vindkraftverk med en generator 
konverterad ifrån en tvättmaskinsmotor och rotorblad konstruerade utav olika former av rör med 
lyckade resultat. Denna konstruktion är långt ifrån optimal men syftet är att vindkraftverken ska vara 
lätta att konstruera och ha hög kopierbarhet bland lokalbefolkningen. Till sommaren 2013 kommer även 
ett par av dessa vindkraftverk byggas för att se hur de presterar i verkligheten. I dagsläget önskas en 
portal där potentiella användare med varierande bakgrund kan hitta information om hur ett 
vindkraftverk konstrueras och vilken dimensionering som är lämplig.  

1.2 Mål 

Målet med detta examensarbete är att utveckla ett verktyg där personer med begränsad teknisk 
kompetens som är intresserade av att bygga ett eget vindkraftverk kan mata in omgivningsdata och få 
tillbaka ett konstruktionsunderlag på ett småskaligt vindkraftverk. Detta konstruktionsunderlag ska vara 
anpassat efter användarens situation och verktyget ska främja informationsspridning.    

1.3 Syfte och frågeställningar 

För att uppnå projektets mål bryts detta ned i fyra utforskande frågeställningar vilka besvaras under 
projektets gång och sammanställs i slutsatsen. De är valda för att ge en bra överblick om småskalig 
vindenergi och hur det kan appliceras för personer utan högre utbildning.   

1.3.1 F1: Vilka parametrar påverkar designen av ett vindkraftverk? 

a) Hur är viktningen mellan de olika parametrarna? Kan någon försummas?  

Frågeställningen är central för verktygets ändamål och analys av vilka parametrar som styr ett 
vindkraftverks funktion. Upptäcks parametrar med liten inverkan kan dessa försummas för att 
underlätta för användaren. Efter att samtliga relevanta parametrar är identifierade har tillräckligt med 
information samlats in för att besvara F2. 

1.3.2 F2: Hur kan automatisk konstruktion appliceras på ett vindkraftverk? 

a) Vad är automatisk konstruktion? 

b) Är automation användbart vid design av vindkraftverk? 

c) Vilka begränsningar respektive möjligheter finns? 

I och med att de yttre omständigheterna (parametrarna) varierar måste verktyget hela tiden leverera ett 
konstruktionsunderlag utefter användarens krav. Detta kallas automatisk konstruktion. För att applicera 
automatisk konstruktion på vindkraftverk bör detta område undersökas vidare för att fastställa vilka 
möjligheter och begränsningar som finns. Denna information är värdefull när F3 och F4 besvaras.  
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1.3.3 F3: Vad kan man förvänta sig att användaren har för kompetens? 

a) Om tillräcklig kompetens saknas, går det att hjälpa användaren?  

b) Vilka parametrar kan användaren själv ta reda på? 

c) Vad ska ingå i konstruktionsunderlaget? 

Verktyget är avsett att användas av intressenter som inkluderar dem med begränsad teknisk kunskap. 
Därför är det önskvärt fastställa vilka problem som kan uppstå vid inmatning av data och hur dessa kan 
undvikas. För att ett fungerande vindkraftverk ska kunna konstrueras måste konstruktionsunderlaget 
vara tillräckligt informativt och förståeligt. Frågeställningen har en nära anknytning till F4 och tvärtom. 

1.3.4 F4: Hur utformas ett verktyg för automatisk konstruktion av 
vindkraftverk på lämpligt sätt? 

a) Vilken plattform för verktyget är lämpligast? 

b) Hur utformas verktyget på ett användarvänligt sätt? 

Det är viktigt att verktyget är tillgängligt för större andelen av de intressenter som finns. Plattformen bör 
därför väljas med detta i åtanke. Likaså måste gränssnittet och konstruktionsunderlaget presenteras på 
ett användarvänligt sätt. 

1.4 Avgränsningar 

 Fokus ligger på utvecklandet av verktyget (applicerat på ett vindkraftverk) och inte på 

funktionen hos vindkraftverket. 

 Endast vindkraftverk med horisontella turbiner kommer att användas, alltså kommer inte 

någon jämförelse med andra modeller att göras. 

 Vindkraftverksmodellen som huvudsakligen stödjs är den som i flera tidigare projekt på 

Linköpings Universitet har undersökts. 

 Automatisk konstruktion innebär att viss programmering ingår, då kompetensen inom detta är 

begränsad kan extern hjälp komma att behövas för att nå önskat resultat. 

 En del komponenter kommer inte att visas i konstruktionsunderlaget. Detta p.g.a. att i nuläget 

pågår andra projekt som behandlar dessa delar men som senare kan implementeras i 

verktyget. Dessa delar är: fena, bom och mastens konstruktion. 

1.5 Målgrupp 

Denna rapport är avsedd att läsas av personer som är generellt intresserade av områden såsom 
vindenergi, automatisk konstruktion och webbdesign. Innehållet är uppbyggt så att det inte ska behövas 
någon högre teknisk utbildning för att förstå vad som nämns, det ska helt enkelt räcka med 
baskunskaper inom teknik. 
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2 Metod 

I detta kapitel anges de arbetsmetoder och det tillvägagångssätt som använts i detta projekt. Först 
beskrivs en arbetsplan där det förklaras hur de olika frågeställningarna ska kunna besvaras, därefter 
följer en arbetsprocess som mer ingående beskriver de olika faserna och vilka metoder som tillämpas för 
att till slut uppnå målet. 

2.1 Arbetsplan 

2.1.1 F1: Vilka parametrar påverkar designen av ett vindkraftverk? 

F1 är en kritisk fråga att besvara för examensarbetets framgång. Vilka parametrar som är viktiga och 
påverkar den energi ett vindkraftverk kan generera kommer att ligga till grund för verktygets 
utformning. Att utföra en litteraturstudie kring vindkraftverk är alltså ett nödvändigt steg för att förstå 
vilka parametrar som styr hur mycket energi ett vindkraftverk kan generera. Dessa parametrar 
analyseras vidare för att avgöra deras betydelse. Anses någon parameter ha en försumbar påverkan bör 
den exkluderas från beräkningsmodellen för att underlätta användningen av verktyget. 

2.1.2 F2: Hur kan automatisk konstruktion appliceras på ett vindkraftverk? 

För att verktyget ska uppfylla sin funktion och ge lämpliga konstruktionsunderlag måste någon form av 
automatisering ske. Grundläggande teori inom automatisk konstruktion är begränsad och vanligtvis är 
den relaterad till specifika tillämpningar. Genom att utföra en empirisk kvalitativ studie hoppas 
kunskaperna inom automatisk konstruktion öka. Huvudsakligen utförs ostrukturerade intervjuer med 
insatta personer i ämnet. Den insamlade informationen blir en grundsten för hur automation kan 
appliceras på ett vindkraftverk. 

2.1.3 F3: Vad kan man förvänta sig att användaren har för kompetens? 

Målet att användaren själv ska mata in data och få tillbaka ett konstruktionsunderlag sätter stora krav 
på just användarens kompetens. Att undersöka vad som kan förväntas av användaren blir således ett 
viktigt moment. Att utföra en litteraturstudie och att skapa fiktiva användarscenarion hjälper att 
identifiera tänkbara användare. Det är inte säkert att användaren själv kan ange alla parametrar som 
identifierades i F1 och verktyget kan komma att förenklas av detta skäl. 

2.1.4 F4: Hur utformas ett verktyg för automatisk konstruktion av 
vindkraftverk på lämpligt sätt? 

Ett verktyg kan vara hur avancerat som helst men är det svårt att använda spelar det ingen roll. Med 
andra ord finns det en balans mellan funktionalitet och användarvänlighet. För funktionaliteten tas 
koncept på plattformar fram som ställs mot varandra innan en lämplig plattform för verktyget väljs. 
Utvecklingen av ett användarvänligt verktyg genomförs med hjälp av en litteraturstudie inom 
interaktionsdesign vilket ger riktlinjer för gränssnittets utformning. 
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2.2 Arbetsprocess 

I detta avsnitt beskrivs hela arbetsprocessen från projektstart till leverans och illustras i tidsaxeln nedan: 

 

Projektstart Planering
Identifiering av 

parametrar
Val av 

plattform

Design på 
systemnivå

Design av 
gränssnitt

Leverans

 

Figur 1: Arbetsprocessen 

Eftersom lösningen till målet är lite osäker i början kan nya aspekter uppstå med tiden och för att ta 
tillvara på dessa sker arbetet iterativt. Iterativt arbete leder ofta till en bättre slutprodukt. [1] 

2.2.1 Planering 

Planeringsfasen är det första steget och börjar med att beskriva bakgrunden till projektet, d.v.s. vad som 
är orsaken till att detta projektarbete utförs. Därefter bestäms målet och vad som förväntas levereras. 
Sedan definieras syftet och frågeställningar ställs upp. Syftet anger vad projektet förväntas ha för effekt, 
alltså varför projektet bör genomföras. Frågeställningarna används för att bryta ner syftet och således 
göra det lättare att besvara. Avgränsningar är nödvändigt för att bestämma omfattningen av projektet 
och vad som kan utelämnas. [1] 

För att ytterligare definiera vad projektet ska leverera görs MoSCoW-prioritering som får agera 
kravspecifikation. En MoSCoW-prioritering är uppbyggd på följande sätt: [1] 

 M – Must 

Krav som måste uppfyllas 

 S – Should 

Krav som bör uppfyllas 

 C – Could 

Krav som kan uppfyllas 

 W – Would 

Krav som inte ska uppfyllas men kan implementeras i framtiden. 

2.2.2 Identifiering av parametrar 

Nästa steg i processen är att förstå hur ett vindkraftverk fungerar och är av högsta vikt för att veta exakt 
vad det är som verktyget ska generera. De parametrar som påverkar den energi som utvinns från 
vindkraftverket har hög betydelse för verktygets uppbyggnad. Genom en utförlig litteraturstudie 
identifieras dessa parametrar. Med hjälp av fiktiva fallstudier kan olika faktorer som är kopplade till de 
identifierade parametrarna kartläggas och dessa kan ha viss påverkan på verktygets utformning. Visar 
det sig att någon eller några parametrars påverkan är liten kan dessa försummas för att underlätta 
utformningen av verktyget. [2] 
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2.2.3 Val av plattform 

För att verktyget automatiskt ska kunna generera önskat resultat måste lämplig plattform väljas. Ett 
antal tänkbara plattformar tas fram genom diskussion, samt med hjälp av litteraturstudier och 
ostrukturerade intervjuer med personer med kunskap inom området. [2] 

De valda plattformarna analyseras vidare och för- och nackdelar listas. Efter att ha valt ut ett antal 
kriterier särskilt lämpade för ändamålet viktas dessa mot varandra för att avgöra deras inbördes relativa 
viktighet. Genom att sedan jämföra de olika plattformarna inbördes mot dessa kriterier i en 
elimineringsmatris kan en slutgiltig plattform väljas. En elimineringsmatris består av två olika matriser, 
kallade konceptscreening och konceptscoring. [3] 

Konceptscreeningmatrisen används först och sorterar ut de plattformar som utmärker sig och som helt 
enkelt är bäst. Tillvägagångssättet är att en av plattformarna väljs som referens och de övriga 
plattformarna jämförs med denna för samtliga kriterier. Överträffar en plattform referensen får den ett 
plus, likvärdigt noll och om den underpresterar får den ett minus. När det är klart summeras alla 
värdena och den plattform som fick bäst resultat används som nytt referensobjekt. Har två eller flera 
plattformar fått samma resultat spelar det ingen roll vilken av dem som väljs. Denna process upprepas 
tills det märks vilka plattformar som utmärker sig (vanligtvis 2-4 iterationer). Dessa plattformar jämförs 
därefter vidare i en konceptscoringmatris. [3] 

I konceptscoringmatrisen betygsätts de olika plattformarna för samtliga kriterier (exempelvis med hjälp 
av en skala från 1 till 5). Detta betyg multipliceras därefter mot kriteriets relativa viktighet. När alla 
plattformar har betygsatts för alla kriterier summeras poängen och en slutgiltig vinnare kan utses. [3] 

2.2.4 Design på systemnivå 

Nästa fas benämns design på systemnivå där en produkts övergripande struktur och alla dess 
delkomponenter bestäms. [3] 

Efter att alla parametrar är identifierade och plattform är vald ska verktyget börja konstrueras. Syftet är 
att bland annat få upp en grov struktur på hur verktyget är utformat för att sedan kunna detaljdesignas 
när gränssnittet är bestämt. Målet är att verktyget ska kunna generera nödvändiga parametrar kopplade 
till ett konstruktionsunderlag innan nästa fas påbörjas.  

2.2.5 Design av gränssnitt 

I denna fas ska verktygets gränssnitt börja formas. Det inleds med en konceptgenerering som främst 
kommer att ske genom idéskissning och i slutändan ska ett par färdiga koncept väljas. De olika 
koncepten utvärderas av designern enligt metoden Try it yourself [4] där verktyget testas för att 
framkalla samma känsla som den kommande användaren får. Interaktionsanalyser [2] genomförs för att 
upptäcka felkällor i gränssnittet användaren kan komma att utsättas för. Slutligen konstrueras verktyget 
efter det valda gränssnittet och verktyget förbereds för leverans. Denna fas av projektet har stor 
inverkan på design på systemnivå som kan komma att behöva justeras i efterhand. 
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3 Teoretisk referensram 

Här samlas relevant teori för arbetets framförande. Teorin behandlar främst tidigare utförda projekt, 
vindenergi, automatisk konstruktion och användargränssnitt. 

3.1 Tidigare arbeten 

Vissa delar av resultatet i denna rapport är hämtade från tidigare arbeten utförda på Linköpings 
universitet. Dessa arbeten presenteras i detta avsnitt. 

3.1.1 Bladdesign 

I ett tidigare projekt undersöktes rörblads förmåga att generera energi. Wind and Wet är en hemsida 
som innehåller ett verktyg där användaren matar in ett antal parametrar för att sedan få ut en ritning på 
bladen [5]. Ritningen är tänkt att placeras på ett rör som den redan är anpassad för varpå användaren 
sedan kan skära ut bladen. [6] 

Nedan följder en lista på de parametrar som matas in i verktyget 

 Bladens radie (mm) 

Bladens längd 

 Rörets radie (mm) 

Radien på det rör som bladen kommer skäras ut ifrån 

 Spetshastighetsförhållande 

Förhållandet mellan bladändarnas hastighet och vindhastigheten 

 Anfallsvinkel (grader) 

Bladens vinkel mot vinden 

 Infästningsvinkel 

Vinkeln som bladen är infästa mot plattan 

 Antalet blad 

Påverkar endast bladens teoretiska utseende 

 Lyftkoefficient 

Påverkar endast bladens teoretiska utseende 

 Mätintervaller 

Antalet mätpunkter i grafen. Fler mätpunkter ger en mer exakt ritning. Speciellt viktigt vid långa 

blad 

 Pappersbredd (mm) 

Pappernas bredd som kommer att användas vid utskrift. Ritningen kommer att delas upp på 

flera papper som användaren sedan kan exempelvis tejpa ihop 

 Pappershöjd (mm) 

Pappernas höjd. I övrigt samma som föregående punkt. 

I Figur 2 på nästa sida ses ett exempel på hur den slutliga ritningen kan se ut. Den blåa linjen visar 
formen på bladet. Den röda streckade linjen visar var infästningarna i bladen ska göras. Som nämnts 
tidigare så delas ritningen upp i mindre delar för att kunna skrivas ut. Dessa tejpas efter utskrift ihop till 
en komplett ritning igen. 
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Figur 2: Exempel på hur en bladritning kan se ut [6] 

3.1.2 Övriga komponenter 

Tanken är att en del komponenter och delar kommer att skickas till eventuella användare. Bland dessa 
komponenter har flera behandlats under tidigare projekt, t.ex. generator med tillhörande platta som 
bladen fästs på och sviveln.  

 Generator 

I ett tidigare projekt har en generator från en tvättmaskin av LG (modell WD-14120FD) använts 

till vindkraftverket [7]. Tester på vindkraftverket har gjorts där förhållandet mellan 

verkningsgrad (Cp) och vindhastighet undersökts. Nedan ses en figur som visar förhållandet 

mellan vindhastighet och verkningsgrad utförd av Sundström i samband rapporten Att mäta 

Vindsnurrans verkningsgrad [8]. 

 

 

Figur 3: Förhållandet mellan verkningsgrad och vindhastighet för vindkraftverket [8] 

Som synes i figuren ovan så stabiliserar sig Cp först vid ca 3,5 m/s (det är då vindkraftverket 

börjar snurra) och har då ett värde på ungefär 0,25. Därefter så pendlar Cp mellan 0,15 och 0,3. 

För enkelhetens skull valdes därför 0,20 som konstant Cp. Kurvan innan 3 m/s är någon form av 

brus och behöver inte tas i beaktande. 
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 Genatorplatta 

Likaså generatorplattan som är placerad på generatorn och agerar fäste för bladen har tagits 

fram, vidareutvecklats och använts i tidigare projekt. [9] [5] 

 Svivel 

Svivelns funktion är att göra det möjligt för vindkraftverkets rotor att rotera runt sin egen axel 

och ställa sig mot vinden utan att kablage tvinnar ihop.  [5] 

3.2 Vindenergi 

I följande avsnitt beskrivs de faktorer som påverkar vindens potentiella energi.    

3.2.1 Vind 

Solen värmer upp jordens yta och olika ytor såsom gräs, sand och hav värms olika snabbt då de har olika 
värmekoefficienter. Detta gör att luft nära marken värms upp i ojämn takt och eftersom densiteten 
minskar när luften värms förändras alltså lufttrycket i området. Den varma luften stiger och ersätts av 
kall luft som tar dess plats. Detta luftflöde orsakat av solen sker globalt och är vad som kallas vind. 
Eftersom luften är i rörelse och har en massa finns det kinetiskenergi att utvinna och därmed används 
vindkraftverk för att omvandla den kinetiska energin i luften till elektrisk energi. [10] 

3.2.2 Luftdensitet 

Inom vindforskning används ofta en standardiserad luftdensitet framtagen av International Union of 
Pure and Applied Chemistry (IUPAC) som råder vid havsnivå och temperaturen 15°C. Luftdensiteten 
minskar dock när temperatur och höjd ökar. Antagandet fungerar alltså bra i många fall men om ett 
vindkraftverk planeras byggas på ett berg eller där temperaturen avviker från det givna standardvärdet 
bör luftdensiteten räknas om efter platsens verkliga förhållanden. Luftfuktigheten påverkar även 
luftdensiteten men det är ovanligt att detta inkluderas i beräkningarna då dess påverkan är liten. 
Luftdensiteten kan beräknas med gaslagen, ekvation (1), där ρ är luftdensitet (kg/m

3
), p är lufttryck 

(kPa), R är den specifika gaskonstanten för torr luft (≈ 0,28704 kJ/(kg K)) och T är temperaturen i Kelvin. 
[11] 

   
 

   
       

 

 
 (1)  

Är lufttrycket på platsen okänt kan denna beräknas fram ur en modell av den internationella 
standardatmosfären (ISA) med hjälp av höjd över havet, z (m). Denna uppskattning av lufttrycket enligt 
ekvation (2) ger ett bra värde på höjder upp till 5000 m. [11] 

           (        )    (          ) (2)  

3.2.3 Vindenergi 

Följande avsnitt är sammanställt ur Gipe [10]. Den kinetiska energin i vinden får vindkraftverkets 
rotorblad att rotera och generera elektrisk energi och beräknas enligt ekvation (3) där m är vindens 
massa (kg) och V vindhastigheten (m/s). Det finns en gräns vid vilken vindhastighet vindkraftverket 
börjar rotera och generera elektrisk energi vilket kallas inkopplingshastighet (eng. cut-in speed). 

                  
 

 
    (3)  
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Vindens massa beräknas med hjälp av grundläggande strömningslära för flöden. Vindens massflöde 
(dm/dt) genom en area A (m

2
) är en funktion av ρ och V enligt: 

 
  

  
     (4)  

Effekt är energi per tidsenhet, således kan den tillgängliga effekten, P (W), i vinden härledas fram ur 
ekvation (3) och (4) enligt: 

   
 

 
     (5)  

I många fall är effekttätheten användbar, d.v.s. effekt per areaenhet: 

 
 

 
 
 

 
    (6)  

3.2.4 Verkningsgrad 

All energi i vinden kan inte tas upp av ett vindkraftverk och den andel av energin vindkraftverket kan 
absorbera kallas verkningsgraden Cp (%). Verkningsgraden varierar med vindhastigheten och styrs av ett 
samband mellan vindhastigheten före och efter rotorbladen. Det finns ett teoretiskt maximum (Betz lag) 
vilken ligger på 59,3% men vindkraftverk ligger i regel en bra bit under denna gräns. Detta teoretiska 
max gäller när rotorbladen bromsar ner vindhastigheten med 1/3. För välbyggda småskaliga 
vindkraftverk uppnås en verkningsgrad på ungefär 20-30%. Verkningsgraden kan bestämmas ur 
empiriska tester av vindkraftverk med hjälp av ekvation (7). [11]  

    
                

               
 (7)  

Elektriska och mekaniska verkningsgraden ηmech (%) behandlar alla komponenter mellan generator och 
batteri. Denna är relativt hög och kan uppskattas till 90 % enligt Manwell et al. [11]. Med dessa två 
verkningsgrader och ekvation (6) kan en ny ekvation för den verkliga effekten ett vindkraftverk kan 
utvinna per areaenhet beräknas: 

 
 

 
 
 

 
           (8)  

En annan faktor som påverkar Cp är antalet blad och spetshastighetsförhållandet, λ. Ekvation (9) 
beskriver λ som förhållandet mellan bladens spetshastighet och V. [11] 

   
                      

             
 (9)  

För att få ut ett högt Cp anpassas λ. Ett sätt att bestämma ett optimalt λ ses i ekvation (10) där n är 
antalet blad. [12] 

      
  

 
 (10)  

För att kunna använda ekvation (10) behöver antalet blad bestämmas. Många blad ger ett högre 
vridmoment vilket lämpar sig bättre vid låga vindhastigheter för att få vindkraftverket att börja generera 
energi. Få blad är i sin tur bättre vid höga vindhastigheter då de generellt ger en högre verkningsgrad. 
Antalet blad bör dessutom vara udda till antalet för att undvika instabilitet. 3 blad är det antal som 
används i störst utsträckning men är nödvändigtvis inte det bästa valet. Tidigare projekt utförda vid 
Linköpings universitet har undersökt hur småskaliga vindkraftverk beter sig med 5 respektive 7 blad och 
kommit fram till att 7 blad medför att vindkraftverket börjar rotera vid lägre vindhastigheter än när 5 
blad används. [5] 
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3.2.5 Vinddistribution 

Eftersom vinden varierar med tiden och den tillgängliga vindeffekten är proportionell mot vindens 
hastighet i kubik behövs en bra vindhastighetsfördelning. Bästa resultat av vindhastighetsfördelningen 
fås av uppmätt vinddata under minst ett års tid på den höjd och plats vindkraftverket är tänkt att arbeta.  

När mätserier över vinddata erhållits går det att beräkna effekttätheten för varje vindhastighet, d.v.s. 
hur mycket effekt som fås ut för varje vindhastighet. Ekvation (11) visar hur beräkningen sker där fi 
anger förekomsten för den specifika vindhastigheten Vi (V1 = 1 m/s, V2 = 2 m/s o.s.v.). [13] 

 
  
 
 
 

 
   

     
(11)  

Genom att sedan summera effekttätheten för samtliga vindhastigheter (exempelvis 0 m/s till 20 m/s) fås 
den verkliga effekttätheten [13]: 

 ∑
  
 
 ∑

 

 
   

    

  

   

  

   

 (12)  

Medelvindhastigheten kan beräknas genom att summera produkten av samtliga vindhastigheter i 
mätserien med dess förekomst [13]: 

    ∑     

  

   

 (13)  

Saknas detta kan en sannolikhetsdistribution användas och Weibulldistributionen är den som används i 
störst utsträckning. I Figur 4 ses ett exempel på mätdata från Malmslätt utanför Linköping jämfört med 
en Weibulldistribution för samma plats [14]. Weibulldistributionen styrs av två parametrar, formfaktor, 
k, och skalfaktor, c (m/s). Används k = 2 fås ett specialfall av Weibulldistributionen som heter 
Rayleighdistribution, denna fördelning behöver endast den årliga medelvindhastigheten V0 (m/s) för att 
få ut effekttätheten i vinden [10]. Rayleigh används i stor utsträckning i bland annat Nordamerika och 
Europa men dess resultat kan variera kraftigt från verkligheten även där. Weibulldistributionen där f(V) 
är sannolikheten för en hastighet V att inträffa gäller enligt Gipe [10]: 
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Finns vindens karaktär i ett område kan medelvindhastigheten beräknas enligt ekvation (15) med hjälp 
av en gammafunktion av Weibullparametrarna k och c. [13] 
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Figur 4: Vinddistribution från en mätstation i Malmslätt, Linköping [14] 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Fö
re

ko
m

st
 

Vindhastighet (m/s) 

Mätdata

Weibulldistribution



Utveckling av ett verktyg för automatisk framtagning av konstruktionsunderlag för småskaligt vindkraftverk  

 

26 

Här följer två figurer som visar hur Weibulldistributionen ändras beroende på Weibullparametrarna. 

 

 

Figur 5: Weibulldistribution för olika formfaktorer för c = 6 m/s 

 

 

Figur 6: Weibulldistribution för olika skalfaktorer för k = 2 

3.2.6 Energy Pattern Factor 

Används medelvindhastigheten rakt av vid beräkning av vindenergin fås ett resultat som är lägre än 
verkligheten [10]. För att kompensera för det låga värdet och få en mer verklighetstrogen bild av den 
tillgängliga energin inkluderas Energy Pattern Factor, EPF. EPF är sambandet mellan den verkliga 
vindenergin och vindenergin beräknad med hjälp av medelvindhastigheten enligt [15] och betecknas: 

     
                          

                                        
 (16)  

Gipe [10] illustrerar detta med ett exempel som är lättare att förstå. Beräknas ekvation (6) med en 
medelvindhastighet av 15 m/s där den ”verkliga” fördelning är att det halva tiden blåser 10 m/s och 
andra halvan 20 m/s fås: 
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Detta resulterar i att effekttätheten i ekvation (10) ger en bättre uppskattning om medelvindhastigheten 
används och faktorn EPF inkluderas: 

 
 

 
 
 

 
   

             (17)  

3.2.7 Vindskjuvning 

Vindhastigheten varierar med tid och rum, när höjden ökar kommer även vindhastigheten att tillta vilket 
kallas vindskjuvning. Med höjden menas höjden relativt markytan. Detta uppstår eftersom markytan och 
andra hinder har en bromsande effekt på vinden och denna effekt minskar då höjden ökar vilket gör att 
vinden blir starkare. Hur mycket vinden bromsas beror på ytans grovhet, effekten är högre för 
skogsmark och bebyggda områden jämfört med ett planare fält täckt av gräs. Beroende på ytans grovhet 
kommer vindhastigheten att stiga i olika takt med höjden (se Figur 7 för exempel med tre olika typer av 
terräng). Speciellt har en grov markyta större nytta av att nå till en högre höjd jämfört med en jämn slätt 
där höjdens påverkan blir mindre. [10] 

 

 

Figur 7: Illustration av hur vindhastigheten förändras beroende på höjden [16] 

När vindkraftverk designas behöver dessa faktorer tas till hänsyn för att få en bättre uppskattning av 
vindhastigheten på den höjd turbinen är tänkt att arbeta. Det finns två matematiska modeller som 
används när vindskjuvningen i en omgivning undersöks. Den första, logaritmiska lagen, härstammar ur 
strömningslära tillämpat på forskning inom gränsskiktet i atmosfären. Ekvation (18) kan användas för att 
beräkna vindhastigheten vid höjden H (m) där z0 (m) är längden på ytans grovhet, H0 (m) är 
referenshöjden där V0 bestämms. Z0 kan också beskrivas som den höjd över marken där vindens 
hastighet teoretiskt är noll [17]. [10] 
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Den andra modellen är power lagen vilken är baserad på empirisk data från riktiga mätningar och 
används av många vindforskare [10], men även denna är endast en uppskattning vilken påverkas av 
osäkerheten som uppstår av vindens komplexa natur [11]. Denna lag är speciellt användbar vid öppna 
fält där vindskjuvningsexponenten, α, stämmer överens med ytans grovhet. Ekvation (19) visar hur 
vindhastigheten, VH, vid höjden H, bestäms där V0 är vindhastigheten vid referenshöjden H0 med α = 
0,144. [10]  
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Ur Ray et al. [17] framgick det att modellerna med stor sannolikhet inte kan förutspå vinden på en 
önskad höjd utefter insamlad indata. Vilken metod som används spelar därför mindre roll och bör 
beaktas som en tumregel snarare än en verklig bedömning av vindhastigheten.  

I Appendix A Tabell 6 återfinns en lista med flertalet olika terränger med tillhörande 
vindskjuvningsexponent.  

3.2.8 Omgivning 

En viktig faktor att undersöka när vindkraftverk ska konstrueras är den omgivning den ska installeras i. 
Förutom att vindresurserna förändras påverkar även omgivningen hur vindkraftverket bör konstrueras 
och placeras. Topografin, vindriktning och närliggande hinder beaktas för att hitta en lämplig plats och 
till hjälp finns flera riktlinjer. Figur 8 illustrerar hur ett hinder påverkar vindflödet i ett närliggande 
område. Den turbulenta vinden i det markerade området bör undvikas genom att placera tornet ett 
visst avstånd ifrån hinder alternativt att bygga tornet tillräckligt högt för att hamna ovanför den 
turbulenta regionen. För småskaliga vindkraftverk bör rotorbladens lägsta punkt dessutom vara minst 10 
m ovanför alla hinder inom 100 m avstånd. [10] [18] 

 

 

Figur 8: Illustration av hur hinder påverkar vindflödet. Inspiration hämtad från Gipe [10]. 

3.3 Automatisk konstruktion 

Här beskrivs automatisk konstruktion ur ett teoriperspektiv. Exempel på olika typer av automatisk 
konstruktion och vilka möjligheter respektive begränsningar som finns redovisas. 

3.3.1 Automatisk konstruktion 

I takt med kraven på ökad effektivitet i produktutvecklingsprocessen och att dagens produkter 
dessutom blir allt mer komplexa måste nya metoder och verktyg tillämpas. [19] 

Bachrach [20] beskriver vanliga fallgropar vid utveckling av verktyg för automatisk konstruktion och för 
att nämna några: 

 Appliceringen behövs ej 

Många gånger faller automationsprojekt på att dess funktion inte direkt behövs, om 

automatiseringsprocessen är ostabil eller om produkten eller dess förutsättningar förändras. 
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 Appliceringen har litet värde 

Är appliceringen inte komplex nog blir värdet att utföra automatisk konstruktion lågt och känns 

onödigt. Detta leder till stora utvecklingskostnader för en funktion som ej direkt eftersöktes. 

 Automation lämpade sig inte för området 

Är området svårt att modellera tar det ofta lång tid att utveckla verktyget. 

 Långsam verktygsutveckling 

Utvecklingen av verktyget kan ta lång tid då en kunskapsbas måste byggas upp. Det är sällan 

som tidigare projekt kan användas som grund till nästkommande vilket betyder att utveckling 

av automationsverktyg alltid börjar från början. 

 Leveransen 

När verktyget väl är utformat är det lätt hänt att det inte används antingen på grund av att det 

är svårt att hantera eller att användaren saknar intresse. 

3.3.2 Multidisciplinär designoptimering 

Multidisciplinär designoptimering (MDO) är en teknik som har förutsättningarna att förbättra 
konstruktionsprocessen. De program med funktioner som optimerar och beräknar stödjer MDO och 
alltså automatisk konstruktion. Med hjälp av parameterstyrd sådan kan flera olika produkter skapas 
genom att bara ändra parametrarna hos den aktuella CAD-modellen. Några exempel på projekt där 
denna metod har använts är konstruktion av mikroflygplan, industriella robotar och transportflyg. [19] 
[21] [22] 

Kristian Amadori, forskare vid Linköpings universitet, har i sin avhandling undersökt området automatisk 
konstruktion. Han menar att likaväl som att man använder sig av automation i produktionen går det att 
använda automation i konstruktionsarbetet. Automatisera konstruktionsarbetet har visat stor potential 
för effektivisering och Kristian Amadori har hos ett företag som tillämpat detta noterat tidsbesparingar 
på 90 %. Att utnyttja datorer för att utföra konstruktionsarbetet medför också extra tid för 
konstruktören att vara kreativ. [23] 

Följande stycke är baserat på Zang & Green [24] men har omformulerats för att passa projektets mål: 
Automatisk konstruktion förknippas till stor del med CAD-modeller och olika optimeringsberäkningar 
men principen går även att applicera på andra områden. För att utföra automatisk konstruktion kan ett 
antal steg följas, första steget är att definiera vad som ska automatiseras, d.v.s. valet av 
designparametrar, begränsningar, mål och vad det ska appliceras på. Designparametrarna är de 
inmatade parametrarna användaren kan styra vilka i sin tur genererar det slutliga 
konstruktionsunderlaget. Dessa parametrar har ofta minimum och maximum värden. Begränsningarna 
är villkor eller regler som måste uppfyllas för det konstruktionsunderlaget, det kan handla om t.ex. en 
minimum höjd eller förhållanden mellan parametrar. Med målet menas det värde som maximeras eller 
minimeras. 

3.3.3 Automation via Microsoft Excel 

Microsoft Excel är idag världens mest använda kalkyleringsprogram och brukas av såväl företag som 
privatpersoner. Det är enkelt som användare att skapa enkla och tydliga kalkyler men det är också 
möjligt m.h.a. de inbyggda funktionerna att skapa riktigt avancerade beräkningsmodeller. 

Det finns mängder av litteratur och guider på internet för hur man använder Excel. Några exempel är 
Granlund [25] Använd Excel 2010 på mitt eget sätt, en bok om matriser, beräkningar och grafik och 
Friberg [26] Microsoft® Excel 2007 Grundkurs. Det är dessa böcker som ligger till grund för detta avsnitt. 

Exempel på några användbara funktioner: 

 Weibull 

Används för att beräkna Weibulldistributionen 

Formel: =WEIBULL(V; k; c; FALSE) 
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V är medelvindhastigheten, k är formfaktorn, c är skalfaktorn och FALSE innebär att det är 

sannolikhetsfördelningen som beräknas. 

 Gamma 

Användbart för att räkna ut medelvindhastigheten med givna Weibull parametrar, se ekvation 

(15)   

Formel: =c*EXP(GAMMALN(1+1/k) 

c är skalfaktorn och k formfaktorn 

 IF 

Användbart för att kontrollera om ett villkor är sant eller falskt och även utföra åtgärder 

Formel: =IF(logical_test; [value_if_true]; [value_if_false]) 

Logical_test är villkoret som kontrolleras, exempelvis om ett värde i en cell är större än ett visst 

värde. [value_if_true] anger vad som ska göras om logical_test är sant och [value_if_false] vad 

som ska göras om logical_test är falskt. 

 Radio buttons 

Kallas även alternativknappr och används för att välja vad som ska gälla. Av flera alternativ är 

det bara en som kan vara aktiv. Kombineras ofta med IF-satser. Nedan ses en figur som visar 

funktionen. 

 

 

Figur 9: Illustration av Radio Buttons 

 Dropdown listor 

Används som flervalsmeny och kallas även för rullgardinsmeny. Kombineras ofta med IF-satser. 

3.4 Användargränssnitt 

3.4.1 Struktur och utformning 

Gestaltlagarna består av fyra begrepp som ofta utnyttjas vid design, oavsett typ. De beskriver principer 
för närhet, likhet, kontinuitet och utformning. Lagarna gäller för både paneler och skärmbilder. 

De fyra gestaltlagarna: [27] 

 Närhet 

När det finns många reglage som hör ihop bör dessa placeras nära varandra. 

 Likhet 

Saker som har samma betydelse bör likna varandra. 

 Kontinuitet 

Kontinuitet innebär att saker som följer efter varandra i en linje kopplas ihop. 

 Komplettering 

Slutningsprincipen, som den också kallas, handlar om att försöka utläsa en mening i det som 

visas, genom att fylla i saknade bitar i en figur, så det föreställer något som känns igen. 
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Figur 10: De fyra gestaltlagarna; närhet, likhet, kontinuitet, komplettering [27] 

Det förekommer att designers använder onödigt mycket text i sina gränssnitt som användaren blir 
tvingad att läsa igenom. Detta motiveras ofta av designers att det är nödvändigt för att användaren ska 
förstå vad som ska göras, oftast kan dock texten kortas ner utan att gå miste om viktig information. [28] 

I Figur 11 ses ett exempel hämtat från verkligheten hur man kan minska mängden text utan att gå miste 
om viktig information. 

 

 

Figur 11: Exempel på hur mängden text reduceras utan att gå miste om viktig information [28] 

3.4.2 Färg 

Kontrastkänslighet är ett annat ord för förmågan att se skillnader mellan en ljusare respektive mörkare 
yta. Ju högre kontrast, desto lättare är det att skilja på objekt och ytor. Vår syn är således i första hand 
optimerad för att se skillnad på kontraster, inte olika ljusstyrkor. Detta gäller även för texter likaväl som 
för figurer och dylikt. [27] [28] 

I Figur 12 nedan ses ett exempel som illustrerar vår känslighet för kontraster. De båda cirklarna har 
exakt samma gröna nyans men p.g.a. de olika bakgrunderna framgår den vänstra cirkeln som mörkare. 

 

Figur 12: Exempel som illustrerar vår känslighet för kontraster [28] 
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Färg kan vara väldigt svårt att välja vid design av gränssnitt. Oftast är det designern eget tycke som 
bestämmer färgen. Det är speciellt viktigt att utnyttja färg varsamt och i synnerhet använda samma 
färgkodning i hela gränssnittet. Vissa färger har också kopplingar till ett visst budskap som måste hållas 
koll på: [27] 

 Röd: stop, fara, varmt, eld 

 Gul: varning, sakta, testning 

 Grön: OK, kör, fortsätt, på 

 Blå: kallt, vatten, lugnt. 

Ett riktvärde är att undvika fler än 4 olika färger i ett användargränssnitt och även kombinationer av rött 
och grönt p.g.a. färgblindhet, d.v.s. oförmåga att se skillnader mellan vissa färger. Utöver rött och grönt 
så förekommer även färgblindhet med kombinationer av gult och blått. 8 % av männen är färgblinda. 
[27] 

Här följer en kort guide för val av färger: [28] 

 Använd färgmättnad och ljusstyrka likaväl som nyanser för att särskilja färger 

Stora kontrastskillnader underlättar. Ett sätt att testa om färgvalet är bra är att titta på dem i 

gråskala. Syns det ingen skillnad är de för lika varandra. 

 Använd åtskiljande färger 

Vår syn kan producera 3 s.k. motsatta färgkanaler: röd-grön, gul-blå och svart-vit. De färger 

som lättast är att urskilja är de som orsakar en stark signal (positiv eller negativ) på en av de 3 

nyss nämnda kanalerna, och en neutral signal på de andra 2. Dessa färger är röd, grön, gul, blå, 

svart och vit. 

 Använd symboler som komplement 

Förlita dig inte enbart på färgen ensamt. Om möjligt så kan en passande symbol användas för 

att förtydliga. 

 Undvik starkt motsatta färger 

Vissa motsatta färger kan vid kombinationer med varandra kan vara direkt störande att titta 

på. Se Figur 13 nedan som exempel. 

 

 

Figur 13: Motsatta färger i kombination med varandra [28] 

3.4.3 Felmeddelanden 

Det finns ett par riktlinjer för hur felmeddelanden ska presenteras. Några av dessa visas nedan: [28] 

 Placera felmeddelanden i närheten av där användaren förväntas att titta 

Människor fokuserar på förutspådda platser och i västvärlden så avläses gränssnitt från övre 

vänstra hörnet till det nedre högra. När dessutom musen flyttas så är fokus antingen direkt på 

musen eller dit den flyttas. Dessa förväntningar kan utnyttja vid utplacering av felmeddelanden. 

 Förtydliga felmeddelandet 

Markera tydligt att något är fel. Det enklaste sättet är att placera felmeddelandet direkt i 

anslutning till det som den härstammar från, såvida inte det är långt ifrån där användaren 

fokuserar. 

 Använd symboler för fel 

Symboler specifika för just fel är ett bra sätt att visualisera en felaktig inmatning. 
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 Använd röd färg 

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.4.2 är rött förknippat med faktorer som varning, fara, problem, 

fel m.m. Används rött i något annat sammanhang finns risk för missförstånd. 

I Figur 14 och Figur 15 nedan ses exempel på ett dåligt och ett bra illustrerat felmeddelande. 

 

 

Figur 14: Exempel på ett dåligt illustrerat felmeddelande [28] 

 

 

Figur 15:Exempel på ett bra illustrerat felmeddelande [28] 

3.4.4 Guidning och hjälp 

Det finns många sätt att hjälpa användaren i gränssnittet. Ett sätt är att hela tiden ge användaren 
möjlighet att få en direkt uppfattning av sin status. På så sätt ansträngs inte deras uppmärksamhet och 
korttidsminne. Likaså att guida användaren mot dess mål, bl.a. genom att vid varje val som ska göras ge 
tydliga direktiv som leder till målet, se Figur 16 på nästa sida. Berätta tydligt vad de behöver veta, de ska 
inte behöva härleda informationen eller lista ut saker genom uteslutning. Gränssnittet bör vara utformat 
så att den information som eftersöks är lätt att hitta. Att behöva genomgå flera skärmbilder, menyer 
och displayer för att hitta information är tröttsamt, tidskrävande och medför ineffektivt arbete. [27] [28] 

 

 

Figur 16: Flikar kan användas för att enkelt ge användaren status [28] 

Forma gränssnittet så att det känns igen. Genom att använda sig av standarder och koncept som 
användaren redan är bekant med, p.g.a. tidigare erfarenheter, leder till att användaren inte behöver 
tänka efter så mycket och underlättar användningen. Likaså signaler medför att användaren tolkar dessa 
utefter tidigare erfarenheter. Om en signal har som syfte att visa något tvärtemot det som användaren 
förväntar sig måste den tillhörande informationen tydligt förstärkas, exempelvis genom att det blinkar, 
får en röd färg, förflyttas till en mer tydlig position eller ökar i storlek. På så sätt kan signalen upptäckas 
och tolkas lättare. [27] [28] 
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En bra metod för att underlätta för användaren är att använda sig av exemplifiering av verkligheten, 
d.v.s. det som visas på skärmen associerar till det som beskrivs. Ett exempel kan vara att temperatur 
presenteras med hjälp av en termometer. [27] 

Information som presenteras ska fylla en mening och kunna associeras till annan tillhörande 
information. Information som sällan används kommer också glömmas bort, det är därför viktigt att 
användargränssnittet med jämna mellanrum låter användaren använda lagrad information. Genom att 
presentera meddelanden på mer än ett sätt ökar sannolikheten att användaren tolkat informationen 
rätt. Olika sätt att åstadkomma detta är att kombinera meddelanden med ljud, färg och form eller bild 
och text. [27]  

Objekt som påminner om varandra men har skilda funktioner medför att användaren blir förvirrad och 
risk för förväxling och feltolkning uppstår. I sådana fall måste skillnader i designen framhävas samtidigt 
som likheter tonas ned. [27] 
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4 Resultat - Parametrar  

De parametrar som påverkar ett vindkraftverks dimensionering identifierades ur en omfattande 
litteraturstudie. Kopplingen mellan dessa parametrar illustreras i Figur 17 och de parametrar som är 
relevanta för användaren beskrivs under indata (designparametrar, se avsnitt 3.3.2) respektive utdata 
(mål, se avsnitt 3.3.2). De övriga parametrarna och hur de används återkommer i avsnittet om design på 
systemnivå. 
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Figur 17: Flödesschema mellan indata och utdata 

4.1 Utdata 

De identifierade parametrarna användaren behöver för att få ut ett användbart konstruktionsunderlag 
innefattar tornhöjd, bladlängd, antal blad samt bladdesign. Dessa fyra parametrar styr hur väl 
vindkraftverket kan utvinna energin i vinden men begränsas samtidigt av den givna generatorn.  
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4.1.1 Tornhöjd  

Hur högt ett torn, H (m) bör vara styrs av omgivningen och det finns endast ett par riktlinjer att förhålla 
sig till som beskrevs i avsnitt 3.2.8.  

 Tornet bör vara dubbla höjden av närliggande hinder för att placera hela sveparean ovanför det 

turbulenta område som uppstår. 

 Den lägsta punkten hos rotorbladen bör vara 10m högre än det högsta hindret, Hobst (m) inom 

100 m. 

Ur dessa två riktlinjer kan en tornhöjd rekommenderas utefter närliggande hinder. Den lägsta 
tornhöjden, Hmin, bör uppfylla de ovan nämnda riktlinjerna och kan sammanställas enligt följande 
ekvation: 

      {
                              
                            

 (20)  

Ett antagande som gjorts är att användaren inte alltid har möjlighet att bygga hur höga torn som helst 
utan begränsas av de tillgängliga redskap som finns till hands. För att ta hänsyn till detta implementeras 
en funktion som låter användaren mata in en maximal bygghöjd tornet får uppnå. Om användaren 
efterfrågar mer energi än vad ett vindkraftverk med de största dimensionerna kan leverera fås 
ytterligare ett konstruktionsunderlag på två eller fler mindre vindkraftverk.  

4.1.2 Längd på blad 

Att förlänga bladen har en större effekt på energiutvinningen jämfört med att öka tornhöjden vilket 
illustreras i Figur 18 för ett fiktivt fall. Oavsett vilka parametrar som använts blir resultatet detsamma. 
Blad av denna sort kan förlängas upp till 2 m innan de börjar bete sig annorlunda ur ett 
hållfasthetsperspektiv. Verktyget begränsar alltså den maximala bladlängden till 2 meter. I första hand 
väljs längden på bladen genom att jämföra hur mycket energi som efterfrågas mot energitäthet ur 
ekvation (10). Genom att stegvis öka bladlängden med 0,25 m per steg kan en lämplig längd väljas. Om 
bladlängden nått sin maxlängd på 2 m utan att uppfylla energibehovet ökas tornhöjden successivt.  

 

 

Figur 18: Jämförelse av hur den årliga energiproduktionen påverkas av bladlängd och tornhöjd 
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4.1.3 Antal blad 

Baserat på avsnitt 3.2.4 väljs antalet blad beroende på medelvindhastigheten vid H, VH (m/s). Det 
beslutades att då VH är mindre än 4 m/s väljs 7 blad, högre än 6 m/s väljs 3 blad och i fallen där i mellan 
väljs 5 blad. Som tidigare nämnts ger många blad ett högre vridmoment vilket innebär att 
vindkraftverket kan börja generera energi vid lägre vindhastigheter. 4 och 6 m/s ansågs vara rimliga 
gränser för låg respektive hög vindhastighet. 

Antal blad bestämmer i sin tur spetshastighetsförhållandet enligt ekvation (10), avsnitt 3.2.4 som är en 
av parametrarna som styr bladens utformning. 

4.1.4 Bladdesign 

Som beskrevs i avsnitt 3.1.1 så innehåller Wind & Wets hemsida ett verktyg för att bestämma bladens 
utformning. Det är detta verktyg som kommer att användas för att leverera detaljerad ritning av bladen 
till användaren. Tanken är att användaren ska via en länk skickas till detta verktyg och med hjälp av ett 
antal givna parametrar mata in dessa och slutligen få en komplett ritning över bladen. 

Nedan följder en lista på de parametrar som matas in i Wind & Wets verktyg: 

 Bladens radie (mm) 

Hämtas från utdatan 

 Rörets radie (mm) 

Värde som användaren själv får ange beroende på vad som finns att tillgå 

 Spetshastighetsförhållande 

Hämtas från utdatan 

 Anfallsvinkel (grader) 

Standardvärdet som är angivit från börjat är det som kommer att användas (8 grader) 

 Infästningsvinkel 

Standardvärdet som är angivit från börjat är det som kommer att användas (15 grader) 

 Antalet blad 

Kommer inte att behöva anges 

 Lyftkoefficient 

Kommer inte att behöva anges 

 Mätintervaller 

Upp till användaren att bestämma 

 Pappersbredd (mm) 

Upp till användaren att bestämma 

 Pappershöjd (mm) 

Upp till användaren att bestämma. 

4.2 Indata 

De parametrarna som behövs för att beräkna det ovannämnda konstruktionsunderlaget beskrivs i detta 
avsnitt och är uppdelad efter kategori. 

4.2.1 Vindhastighet 

Vindhastigheten är den parameter med störst inverkan på den potentiella energin i vinden och mycket 
tid har lagts på hur den kan uppskattas. Beroende på vilken vinddata användaren innehar kan olika 
vindparametrar användas. Huvudsakligen används tre metoder, den ena är att mata in en mätserie för 
det tänkta området som tagits fram under lång tid, gärna ett helt år. Det är en tidskrävande process men 
ger ett bra resultat. 
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Inmatningsalternativ nummer två är Weibulldistributionen för att uppskatta vindenergin och är en 
allmänt vedertagen metod inom vindforskning. Även denna ger ett bra resultat under förutsättning att 
den baseras på en mätserie i området.  

Ett antagande som görs är att användaren inte har tillgång till en mätserie eller Weibullparametrar utan 
kan behöva ytterligare ett inmatningsalternativ. Den tredje och sista metoden är mer användarvänlig 
och ger en uppskattning som endast styrs av den årliga medelvindhastigheten och EPF för ett 
närliggande område. Det finns många stora vädertjänster på internet och det är relativt enkelt att hitta 
medelvindhastigheten. EPF redovisas på en världskarta där användaren kan hitta ett uppskattat värde i 
närheten.  

4.2.2 Omgivning 

Vindhastigheten och luftens densitet påverkas av flera olika parametrar i omgivningen. Varm luft och 
höga altituder ger en lägre luftdensitet och bör tas till hänsyn även om dess påverkan är liten relativt 
vindens. Genom att variera höjd och temperatur kunde det fastställas att luftdensiteten inte ändrades 
märkvärt. EPF varierar med vinddistributionen vilken i sin tur varierar över hela jordklotet och inga 
exakta mönster har upptäckts, i Europa och nord Amerika används ofta ett EPF på 1,91 vilket motsvarar 
en Rayleighdistribution. Lokalt påverkar främst markens yta och höjd på närliggande hinder hur 
turbulent vinden är i området vilket gör att tornets höjd påverkas. Vindflödet är laminärt högre upp och 
blåser dessutom starkare. Mätstationens höjdpunkt är viktig att inkludera då vindens hastighet 
uppskattas på en viss höjd med denna som referenshöjd. 

4.2.3 Energiförbrukning 

För att verktyget ska leda till ett konstruktionsunderlag behövs en eftersökt energiförbrukning 
vindkraftverket ska förse. Energiförbrukningen är direkt kopplad mot slutresultatet och förändras denna 
följer även tornhöjd och bladlängd med. Denna parameter motsvarar effekten P i ekvation (10). 
Förutsättningarna som råder på en specifik plats är svåra att påverka, däremot kan energiförbrukningen 
justeras av användaren för att hitta en passande lösning.  
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5 Resultat - Val av plattform 

Innan processen att välja plattform påbörjades gjordes en kravspecifikation för vad verktyget förväntas 
uppfylla, se Appendix B. 

5.1 Identifiering av plattformar 

Ett av de tidigare momenten under arbetets gång var att bestämma en lämplig plattform som verktyget 
körs på. Viktiga riktmärken var att plattformen bör stödja automatisk design, vara genomförbart, vara 
tillgänglig för allmänheten samt vara användarvänlig. Möjliga plattformar listas i Tabell 1 där 1-7 kom 
fram genom brainstorming. Alternativ 8 framkom genom en diskussion med Mehdi Tarkian, adjungerad 
lektor vid Linköpings Universitet. 

 

Tabell 1: Tabellen visar relevanta plattformar som undersöks vidare under koncept   

Plattform Egenskaper 

1. Excel kopplat mot ett CAD-verktyg 
(ExcCAD) 

Lätt att genomföra, svårtillgängligt, användarvänligt  

2. Excel (Exc) 
Lätt att genomföra, lättillgängligt, användarvänligt, begränsat 
resultat 

3. Hemsida (Web) Svårt men genomförbart, lättillgängligt, användarvänligt 

4. Handbok (Handbok) Lätt att genomföra, ställer krav på användaren 

5. Exe-fil (Exe) Svårt att genomföra, svårtillgängligt, användarvänligt 

6. Tjänst (Tjänst) 
Jobbigt att genomföra, lättillgängligt, användarvänligt, begränsad 
automatisering 

7. Mobil applikation (App) Svårt att genomföra, osäker tillgänglighet, användarvänligt 

8. Hemsida kopplat mot ett CAD-
verktyg (WebCAD) 

Svårt att genomföra, lättillgängligt, användarvänligt 

 

 

1. Det första alternativet Excel kopplat mot ett CAD-verktyg syftar till att användaren matar in 

nödvändiga parametrar i ett Excelblad och får ut en CAD-genererad ritning. Detta har potential 

att ge riktigt bra utdata men begränsas då användaren i sig behöver kostsam och specifik 

programvara.        

2. Excel som plattform liknar ovanstående men ger en mycket bredare användarkrets då 

programmet är vanligt förekommande. Samtidigt begränsas resultatet och estetiska aspekter 

blir lidande. 

3. Att koda en hemsida med liknande funktionalitet som ett Excelblad kräver 

programmeringskunskaper utanför författarnas kompetensområde. Däremot öppnas helt nya 

möjligheter för spridning av verktyget och dess utformning. 

4. En handbok är tänkt att sammanställa den viktiga informationen och hjälpa användaren att i 

steg för steg komma fram till en rekommenderad konstruktionslösning direkt i pappersform. 



Utveckling av ett verktyg för automatisk framtagning av konstruktionsunderlag för småskaligt vindkraftverk  

 

40 

5. En exekverbar fil har en bred potential och kan skräddarsys in i minsta detalj. Det finns flera 

programvaror som används inom vindforskning såsom WAsP [29] och att uppnå en sådan nivå 

är inte realistiskt. Dessutom är verktyget tänkt att nå en bredare användarkrets utan behov av 

avancerade funktioner. Plattformen anses även vara den med störst behov av 

kunskapsbreddning för att möjliggöra utveckling av verktyget. 

6. En tjänst kan fungera på flera sätt men grundidén är att användaren kan skicka in information 

om var denne vill ha sitt vindkraftverk och hur mycket det ska generera. Informationen 

bearbetas av en anställd och användaren får därefter tillbaka ett konstruktionsunderlag. 

7. En spännande plattform är en applikation till en smart telefon men liksom den exekverbara 

plattformen blir verktyget med stor sannolikhet lidande då själva programmeringen kräver 

mycket tid. Tillgängligheten av smarta telefoner och mobilt nätverk bland användarna är oklar. 

8. Det slutliga alternativet fungerar på liknande sätt som ExcCAD med skillnaden att CAD-

verktyget kan köras på en server och användaren behöver endast besöka hemsidan och mata in 

nödvändig information där. Med andra ord fås samma tillgänglighet som en hemsida men 

högre kvalité på konstruktionsunderlaget. Dock uppstår problem som licens, 

uppdateringsmöjligheter och framförallt hur det praktiskt kan lösas. 

5.2 Kriterier 

Vid val av plattform användes elimineringsmatriser, beskrivs i avsnitt 2.2.3, som stöd. Där ställdes 
plattformarna mot varandra utefter ett antal förbestämda kriterier. Dessa kriterier är särskilt relevanta 
för plattformens ändamål och listas nedan: 

 Genomförbarhet 

För att projektet ska mynna ut i något användbart behöver en plattform väljas som inte kräver 

för mycket inlärning att genomföra så att resultatet blir lidande. 

 Tillgänglighet 

Verktygets målgrupp antas ha begränsade tekniska resurser därför bör plattform väljas med 

detta i åtanke. 

 Användarvänlighet 

I och med att verktygets målgrupp antas ha begränsad teknisk kompetens bör verktyget byggas 

på en plattform som tillåter ett användarvänligt gränssnitt. 

 Funktion (verktyg) 

Plattformen bör stödja varierande funktioner (t.ex. hjälplänkar) utöver att bara generera ett 

konstruktionsunderlag. 

 Kvalité (utdata) 

Plattformens utdata kan variera (jämför fullständig CAD-ritning mot löpande text). 

 

 Underhållbarhet 

Verktygets innehåll kan komma att behöva uppdateras efter en tid, varpå plattformen bör 

tillåta modifiering av verktyget i efterhand. 

 Estetiskt tilltalande 

Verktyget bör ge ett professionellt intryck för att öka tillförlitlighet. 

Dessa kriterier viktades mot varandra för att avgöra deras relativa viktighet och resultatet återfinns i 
Tabell 2 på nästa sida.  
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Tabell 2: Relativ viktighet för de olika kriterierna hämtat ur Appendix C 

Kriterier rv 

Genomförbarhet 5,00 

Tillgänglighet 4,00 

Användarvänlighet 4,00 

Kvalité (utdata) 3,00 

Funktion (verktyg) 2,00 

Estetiskt tilltalande 2,00 

Underhållbarhet 1,00 

 

5.3 Val av plattform 

Valet av plattform genomfördes enligt den beskrivna metoden i avsnitt 2.2.3. I det första 
konceptscreeningmomentet där plattformarna jämfördes inbördes ansågs tre iterationer vara 
tillräckligt. I första omgången användes ExcCAD som referens och resulterade i att både hemsida och 
tjänst såg starka ut. I efterkommande omgång användes hemsida som referens för att se om den kan 
koras som en vinnande plattform. Det visade sig att tjänst är jämlik och har sina fördelar och nackdelar 
jämfört med hemsida. I den slutliga omgången sattes tjänst som referens och här visade det sig igen att 
ingen plattform är enväldig ledare. Däremot presterade ExcCAD, Exe och App dåligt i samtliga test och 
utesluts ur valprocessen. Resultatet av samtliga omgångar återfinns i Tabell 8, Tabell 9 och Tabell 10 i 
Appendix C. 

De kvarvarande plattformarna jämfördes utefter kriterierna i Tabell 2 i en konceptscoringmatris. Deras 
viktning på varje plattform diskuterades och summerades ihop. Matrisen av viktningen kan ses i 
Appendix C i Tabell 11 där samtliga plattformar har en totalpoäng nära 75. Istället för att välja en 
plattform efter högsta poäng undersöktes Excel och hemsida som var särskilt starka inom vissa områden 
medan plattformarna med många svagheter sållades bort. Speciellt var hemsidans lättillgänglighet 
eftertraktad men med begränsad kunskap inom programmering kunde inte denna plattform väljas 
omgående. Excel är lätthanterligt och relativt funktionellt men är inte särskilt utmärkande i övrigt. 

En idé uppstod att köra Excel via en hemsida och således utnyttja båda plattformars egenskaper. Ett sätt 
är att använda Skydrive vilket är en molnlagringstjänst utvecklad av Microsoft där användare direkt kan 
komma åt Excelblad från sin webbläsare. Detta begränsas dock av att användaren är tvungen att ha 
Excel installerat lokalt. Vidare undersöktes andra tillvägagångssätt och fann då ett tillägg till Excel som 
automatiskt konverterar Excelbladet till en hemsida med stöd för kalkyler. Detta tillägg heter 
Spreadsheet Converter [30] och visade sig uppfylla den eftersökta funktionaliteten. Det slutgiltiga valet 
av plattform blev därmed en hemsida uppbyggd från ett Exceldokument med hjälp av Spreadsheet 
Converter. 
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6 Resultat - Design på systemnivå 

Här beskrivs verktygets uppbyggnad. Det inleds med den generella strukturen och därefter beskrivs 
verktygets alla steg var för sig. 

6.1 Struktur 

Det bestämdes i ett tidigt skede att verktyget ska vara uppdelat i fyra steg (blad): vind, omgivning, energi 
och utdata. I respektive blad ingår följande: 

 I vindbladet matar användaren in parametrar som beskriver vindförhållandena på den aktuella 

platsen. 

 I omgivningsbladet anger användaren bland annat typ av terräng, medeltemperatur, platsens 

höjd över havet med mera. 

 I energibladet identifieras det hur mycket energi användaren är i behov av. 

 Utdatabladet visar slutligen det konstruktionsunderlag som användaren behöver för att bygga 

ett vindkraftverk som uppfyller det rådande energibehovet. 

I alla bladen så sker det mängder av beräkningar och mellansteg. Saker som inte är nödvändiga och 
eventuellt till och med störande för användaren. Därför så kommer dessa placeras i separata blad som 
hämtar och skickar data till de blad användaren arbetar i. Det som gör denna metod med separata blad 
för inmatning respektive beräkningar extra lämplig är att Spreadsheet Converter har möjlighet att 
gömma vissa blad på hemsidan utan att bryta några beräkningar. Därmed så kan enbart de blad som 
användaren matar in data i visas. 

Utöver bladen för in- och utdata samt tillhörande formelblad så ingår ytterligare 3 blad i Excelfilen som 
också de kommer att gömmas på hemsidan: 

 Enhetskonverterare 

I många fall kan användaren själv välja vilken enhet som denne vill använda som inmatning. För 

att alla beräkningar ska ske korrekt måste dessa ha samma enhet för att kunna samspela ihop. 

Genom konvertering löses detta problem. 

Alla värden där användaren själv kan välja enhet är länkade till ett blad som agerar 

enhetskonverterare. Ett exempel kan vara att användaren matar in medelvindhastigheten i 

knop, enhetskonverteraren omvandlar då denna till meter per sekund istället då det är den 

enhet som används i beräkningarna. 

 Rullgardinsmenyer 

Som nämndes i föregående punkt har användaren i många fall möjligheten att göra flera olika 

val. I detta fall är det vanligaste vilken typ av enhet som användaren väljer att använda, 

exempelvis meter eller fot, Celsius eller Fahrenheit med mera. Dessa valmöjligheter sker med 

hjälp av så kallade rullgardinsmenyer. 

Alla dessa val som förekommer i verktyget är samlade på samma plats och är i sin tur 

sammankopplade med en viss cell. 

 Felmeddelanden 

Det kan hända att användaren matar in värden som är orimliga i sammanhanget. Exempel kan 

vara negativ vindhastighet, orimligt hög medeltemperatur eller att en produkt används mer än 

24 timmar under ett dygn. I sådana fall är det nödvändigt att användaren får veta att de värden 

som angivits kan vara fel och även får hjälp att åtgärda felen. Denna feedback kommer att ges 

med hjälp av felmeddelanden. 
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Alla tänkbara felmeddelanden samlas i ett separat blad som är länkade till en viss cell. En IF-

sats bestämmer sedan om ett felmeddelande behöver visas eller inte. 

6.2 Vind 

6.2.1 Inmatning 

Användaren har tre olika valmöjligheter vid inmatning av vindförhållandena. Alternativ 1 är att mata in 
den uppmätta vindserien för den aktuella platsen, alternativ 2 är att mata in Weibullparametrarna och 
alternativ 3 är att mata in den årliga medelvindhastigheten och EPF. 

Alternativ 1 har störst förutsättningar bland alternativen att generera ett konstruktionsunderlag som 
uppfyller användarens energibehov. Detta p.g.a. att här fås den exakta datan för hur vinden beter sig. 
Användaren anger, oftast med hjälp av en datalogg, hur ofta respektive vindhastighet uppstår, d.v.s. 
frekvensen. Frekvensen kan anges i antingen procent, antal mättillfällen eller i tid. Se Tabell 3 för hur 
inmatningen kan se ut. 

 

Tabell 3: Inmatning av uppmätt vinddata 

 

 

Alternativ 2 är att ange Weibullparametrarna, d.v.s. form- och skalfaktorn. Precis som alternativ 1 så 
medför denna inmatningsmetod att slutresultatet har goda förutsättningar att ge ett pålitligt 
konstruktionsunderlag. Det ska dock påpekas att det är osannolikt att användaren vet denna typ av 
data, ty den är inte helt enkelt att mäta för privatpersoner. De går dock att ta reda på med hjälp av 
extern hjälp eller av vetenskapliga artiklar. 

Alternativ 3 är det alternativ som är lättast för användaren att använda men också det alternativ som 
medför störst osäkerhet om användarens energibehov kommer att uppfyllas. Det som ska matas in är 
den årliga medelvindhastigheten och EPF-värdet. Medelvindhastigheten kan tas fram antingen genom 
att sätta upp en mätstation på den aktuella platsen (det bästa sättet) eller att använda sig av en 
vinddatabas (kommer finnas länk på hemsidan) för att hitta medelvindhastigheten för närliggande 
mätstationer. 

EPF-värdet kan vara svårt att veta utan hjälp, därför så kan användaren med hjälp av kartor hitta ett EPF-
värde som passar sin position. Som begynnelsevärde är 1,91 angivet (Rayleighdistribution, se avsnitt 
3.2.5). I Figur 19 på nästa sida visas ett koncept på hur en EPF-karta över Afrika kan se ut. Kartan är 
hämtad från Ritz [31] och är därefter modifierad med fiktiva EPF-värden för fyra fiktiva mätstationer. 
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Figur 19:Karta över Afrika med fiktiva EPF-värden. Modifierad version av Ritz [31] 

6.2.2 Formelblad 

Målet med formelbladet för vind är att konvertera vinddata till ekvivalent EPF och medelvindhastighet 
(V0) vid mätstationshöjden. Tillvägagångsättet är olika beroende val av inmatningsmetod. 

 Inmatningsmetod 1 (inmatning av den uppmätta mätserien) börjar med att normera 

frekvensen som användaren angivit för varje vindhastighet, d.v.s. omvandling till procent sker. 

Därefter så beräknas effekttätheten för varje vindhastighet och således även den verkliga 

effekttätheten. Se ekvation (11) i avsnitt 0 för hur formeln ser ut. Medelvindhastigheten (V0) fås 

fram med hjälp av ekvation (13) i samma avsnitt. 

Effekttätheten för V0 (den beräknade effekttätheten) beräknas ur ekvation (6). EPF kan sedan 

beräknas fram enligt ekvation (16), avsnitt 3.2.6. 

 Inmatning med Weibullparametrar (k och C) har vissa likheter med inmatning av den uppmätta 

mätserien. Båda metoderna får fram EPF genom att skapa en mätserie med förekomsten för 

respektive vindhastighet och sedan undersöka förhållandena mellan den verkliga 

effekttätheten och effekttätheten för V0. Förekomsten för respektive vindhastighet beräknas i 

detta fall med hjälp av ekvation (14) och medelvindhastigheten (V0) enligt ekvation (15), se 

avsnitt 0. Motsvarande funktioner för ekvation (14) och (15) som används i Excel ses i avsnitt 

3.3.3. 

EPF fås sedan fram på samma tillvägagångssätt som inmatningsmetod 1 

 Den tredje inmatningsmetoden genererar medelvindhastigheten och EPF direkt. Det enda som 

sker är en eventuell konvertering av medelvindhastigheten till m/s (sker i enhetskonverteraren) 

6.3 Omgivning 

6.3.1 Inmatning 

Till verktyget valdes följande inmatningsparametrar relaterade till omgivningen: 

 Mätstationens höjd 

10 meter är standard men avvikelser förekommer, ändras endast om användaren vet att 

mätstationen är på en annan höjd. 

 Höjd på närliggande hinder 

Viktig parameter som styr den lägsta höjden tornet bör ha för att nå upp till laminär vind. 
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 Maximal bygghöjd för användaren 

Användaren anger en maximal bygghöjd beroende på de resurser som finns tillgängliga. 

Verktyget begränsar maxhöjden för det rekommenderade konstruktionsunderlaget till denna 

parameter. 

 Terrängen i omgivningen 

Användaren väljer en utav de förbestämda terrängerna som motsvarar det område 

vindkraftverket är tänkt att stå på. En grov terräng leder till att högre torn behövs. 

 Årlig medeltemperatur 

o 15°C standardatmosfären enligt IPUAC. 

o Bestämmer vinddensiteten tillsammans med höjd över havet. 

 Höjd över havet 

o 0 meter för standardatmosfären enligt IPUAC. 

o Är området beläget flera hundra meter över havet börjar denna ge utslag på 

resultatet. 

Dessa parametrar beskriver främst hur vindhastigheten kommer att variera med höjden. Det ligger alltså 
till grund till vilken höjd vindkraftverket behöver nå för att uppnå energibehovet.  

6.3.2 Formelblad 

Alla parametrar omvandlas vid behov till SI-enheter i enhetskonverteraren. Vindskjuvningsexponenten 
bestäms av ett värde kopplat till terrängen användaren valt. Dessa värden är baserade på listan av 
vindskjuvningsexponenter som återfinns i Appendix A. Den rekommenderade minimumhöjd tornet bör 
ha beräknas enligt ekvation (20) i avsnitt 4.1. I Excel ser cellen ut som följande =IF(Hobst>10; 2*Hobst+2; 
Hobst+12) och bestäms av Hobst, den höjd på närliggande hinder användaren matade in. Vidare 
beräkningar med dessa parametrar sker i Utdata formelbladet.  

6.4 Energi 

6.4.1 Inmatning 

Att energiförbrukning är en viktig parameter beskrevs i avsnitt 4.2 och det är upp till användaren att 
uppskatta hur mycket energi vindkraftverket önskas förse. Till användarens hjälp finns två 
inmatningssätt för inmatning av energibehovet, en direkt uppskattning samt manuell. För att välja 
mellan de olika inmatningssätten finns en alternativknapp vilken bestämmer vilket värde Excel ska 
använda. De olika stegen användaren behöver ta för att fylla i energibladet illustreras i Figur 20.  

 

Välj 
inmatningsmetod

Antal av en viss 
apparat

Antal kWh

#2 Manuell

#1 Direkt 
uppskattning

Tidsperiod

Watt för en 
apparat

Användningstid 
för apparaten

Energi-
förbrukning

 

Figur 20: Inmatningssteg för att ange energiförbrukningen 
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Vet användaren redan hur mycket vindkraftverket ska generera är det lättaste alternativet att direkt 
mata in antal kWh och den period energin behövs. Funktionen visas i Figur 21 där användaren kan ändra 
tidsmått i en rullgardinsmeny.  

 

 

Figur 21: Direkt inmatning av energibehov 

 Det är inte alltid möjligt för användaren att uppskatta den årliga energiförbrukning och till detta finns 
en manuell funktion som summerar ihop energiförbrukningen för ett antal vanliga produkter i hemmet. 
Användaren anger där antal av en viss produkt, dess effekt samt en genomsnittlig användningstid per 
dygn. Saknas en produkt i denna lista finns det även möjlighet för användaren att själv mata in dessa 
enheter manuellt. I Figur 22 ses ett urklipp ur den manuella inmatningsmetoden. Standardvärden för 
produkternas effekt hämtades ifrån flera källor, däribland energidepartementet i USA [32] och 
hemelektronikkedjor [33]. Dessa värden kan användaren modifiera och är främst till att vara en riktlinje. 
För t.ex. frys är användningstiden låst till 24 timmar per dygn då användaren inte ska ändra den av 
misstag. 

 

 

Figur 22: Manuell inmatningsmetod av energi i Excel 

6.4.2 Formelblad 

Formelbladet för energi är simpel och innehåller få ekvationer. Beroende på vald inmatningsmetod 
kommer en pekare styra vilken energiförbrukning Excel kommer att använda sig av.  

För den direkta metoden beräknas tidsperioden om i enhetskonverteraren till att motsvara ett år. 
Därefter divideras tidsperioden med den angivna mängden kilowattimmar.  

 Direkt årlig energiförbrukning = Antal kWh / tidsperiod 

För den manuella inmatningen summeras energiförbrukningen för alla produkter och multipliceras med 
antal dagar per år.  

 Manuell årlig energiförbrukning = Summa (Antal * Watt/1000 * Användningstid )* 365 dagar.   

6.5 Utdata 

6.5.1 Resultat 

I detta blad sammanställs den relevanta informationen utefter inmatad data. Vad som presenteras 
beror på beräkningarna och hur resultatet förhåller sig till dessa. Följande parametrar har identifierats 
som intressanta att veta: 

 Önskat energibehov vindkraftverk ska täcka 

 Den energi det föreslagna konstruktionsunderlaget kan generera 

 Nettoenergi för det föreslagna konstruktionsunderlaget 

200 kWh during 1 Months

Annual energy demanded 2400 kWh/year

Equipment # of items Power (W) Usage (h/day)

Coffee maker 0 1000 0,5

Fan (ceiling) 0 85 4

Freezer 0 30 24

… … … …
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 Den förväntade medelvindhastigheten vid tornets höjd 

 Antal vindkraftverk 

 Tornhöjd 

 Bladlängd 

 Antal blad 

 Spets hastighetsförhållande 

6.5.2 Formelblad 

Detta formelblad är komplext och för att underlätta läsbarheten och undvika korsreferenser ställs 
samtliga beräkningsparametrar upp i detta blad. För att bestämma bladlängd och tornhöjd skapades en 
matris där vindkraftverkets genererade energi visas. Matrisen illustreras i Figur 23 och visar hur olika 
konfigurationer för vindkraftverk teoretiskt genererar energi. Som beskrevs i avsnitt 4.1 antas 
bladlängden kunna variera mellan 0,5 meter till 2 meter och är uppdelad i intervall med 0,25 meters 
ökning per steg. Tornhöjden är uppdelad i 11 möjliga steg från den rekommenderade minimala 
tornhöjden till den maximala bygghöjden användaren angav. I Figur 18 illustrerades hur energin ökade 
med bladlängd och tornhöjd, baserat på detta visar den blå pilen i Figur 23 den väg urvalsmetoden 
följer. Urvalet sker genom att välja den minsta konfigurationen som uppfyller energibehovet. Önskas 
exempelvis 1400 kWh/år rekommenderas ett torn på 14 meter och blad med en längd på 2 meter.  

 

 

Figur 23: Årlig energigenererings matris som funktion av bladlängd och tornhöjd 

 

Den årliga energiproduktionen beräknas ur en modifierad version av ekvation (15) för varje cell med 
tillhörande area och vindhastighet vid respektive höjd enligt:       
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)
 

)

 

          
    

    
 (1)  

Endast värden för den minsta konfigurationen som uppfyller energibehovet visas. Resterande 
konfigurationer nollställs. På så sätt väljer Excel enkelt ut den minsta konstruktionslösningen genom att 
hämta det största värdet i respektive matris för bladlängd och tornhöjd. 

I det fall när användaren matar in ett önskat energibehov som överstiger den maximala energin tre 
vindkraftverk kan producera genereras ett falskt värde. I detta specialfall skickar verktyget värden för tre 
vindkraftverk av de största dimensionerna och hur mycket användaren behöver sänka energibehovet för 
att verktyget ska kunna generera användbara resultat. 

När tornhöjd och bladlängd är bestämda undersöks den tillhörande medelvindhastigheten för att 
bestämma antalet blad, beskrevs i avsnitt 4.1. Spetshastighetsförhållandet beräknas därefter enligt 
ekvation (10), avsnitt 3.2.4.   

Annual energy output (kWh/year)

Blade lengths (m) 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 Suitable heights (m)

Sweep areas (m2) 0,79 1,77 3,14 4,91 7,07 9,62 12,57 Number of towers needed

Tower heights (m) Wind speed at tower heights (m/s) 1 2 3

Hmin 14 4,28 113 254 451 705 1015 1382 1805 14 0 0

1 15 4,34 118 266 472 738 1063 1446 1889 0 0 0

2 16 4,41 123 277 493 770 1108 1509 1971 0 0 0

3 17 4,46 128 288 512 801 1153 1569 2050 0 0 0

4 18 4,52 133 299 532 831 1196 1628 2127 0 0 0

5 20 4,57 138 310 551 860 1239 1686 2202 0 0 0

6 21 4,62 142 320 569 889 1280 1743 2276 0 0 0

7 22 4,67 147 330 587 917 1321 1798 2348 0 0 0

8 23 4,72 151 340 605 945 1361 1852 2419 0 0 0

9 24 4,76 156 350 622 972 1400 1905 2488 0 0 0

Hmax 25 4,80 160 360 639 999 1438 1957 2556 0 0 0

Suggestion 1

Suitable blade lengths (m) 0 0 0 0 0 0 2 Number of towers 1
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6.6 Enhetskonverterare 

Här beskrivs på detaljnivå hur enhetskonverteraren fungerar. Exemplet nedan (Figur 24) visar hur 
konvertering av 10 mph till m/s går till. 

 

 

Figur 24: Konvertering av 10 mph till m/s 

Beskrivning: 

1. Cell B4 till B7 består av IF-satser som antingen genererar hastighet i m/s eller en nolla. IF-satsen 

för den markerade cellen B5 ovan är följande: 

=IF(Wind!N15=”mph”; Wind!M15*0,44704; 0) 

I den första delen, Wind!N15=”mph”, kollar IF-satsen om cell N15 i Vindbladet är mph, dvs har 

användaren angivit mph som enhet. Om så är fallet så går IF-satsen vidare till den andra delen, 

Wind!M15*0,44704; och omvandlar den hastighet som användaren matade in i cell M15 i 

Vindbladet till m/s (1 mph motsvarar 0,44704 m/s). Har användaren inte angivit mph som 

enhet så returnerar IF-satsen en nolla enligt den tredje delen. 

 

2. För att slutligen få rätt hastighet i en ensam cell (B9). Så summeras värdena mellan B4 och B7. I 

och med att alla utom en cell är lika med noll (B5) så returneras samma värde till cell B9. 
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7 Resultat - Design av gränssnitt 

7.1 Generella riktlinjer 

Enligt Stat counter [34] är 1366*768 pixlar den vanligaste upplösningen på en datorskärm tätt följt av 
1024*768 pixlar. Det är även troligt att i de länder där dessa vindkraftverk är av speciellt intresse har låg 
upplösning och därför bör även verktyget se bra ut på den lägre upplösningen. Detta begränsade hur 
mycket plats olika funktioner fick disponera. Generellt har tre koncept att strukturera verktyget 
undersökts och dessa är att placera funktioner i rader, kolumner eller att gömma information som inte 
behövs för tillfället. 

För att ge användaren en god upplevelse vid användning av verktyget är det många parametrar som 
spelar in såsom färgval, struktur, funktioner m.m. (se avsnitt 3.4). Ett sätt att skapa detta är att bygga 
upp hemsidan från grunden med nyss nämnda parametrar i åtanke alternativt att använda en färdig 
mall (s.k. template) och justera den efter eget tycke och implementera kalkylatorn direkt. Det senare 
alternativet medför en rad fördelar, bl.a. så är det lämpligt att använda då kunskaperna inom 
programmering är begränsade, det är tidsbesparande och är direkt anpassad för att användas som 
hemsida. En mall går dessutom att justera som man vill vad gällande exempelvis färger och storlekar på 
objekt. För att underlätta modifieringen av utseendet användes Adobe Dreamweaver. Efter att ha 
undersökt och jämfört flera olika mallar föll valet till slut på mallen Zenlike [35]. Nedan ses en figur av 
mallen i dess ursprungsskick. 

 

 

Figur 25: Zenlike mall [35] 

Valet grundade sig ur ett flertal aspekter så som att den gav ett proffsigt och stilrent intryck, den var 
flexibel (d.v.s. följer storleken på fönstret) och enkel att modifiera. 
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I kalkylatorn valdes i många fall att utnyttja den s.k. mus-över funktionen för visa information, d.v.s. 
genom att hålla musen över ett visst objekt så visas ytterligare information. Detta medförde att mycket 
plats kunde sparas och att användaren slipper läsa igenom onödig text, beskrevs i avsnitt 3.4.1. För att 
göra det lätt att förstå finns en liten informationssymbol i anslutning till de avsnitt som berörs, enligt det 
som angavs i avsnitt 3.4.4. Genom att hålla musen över symbolen ser användaren direkt vad det är som 
gäller. 

Som nämndes i avsnitt 6.1 så kan det förekomma att användaren matar in data som inte är rimliga eller 
helt fel. I de fallen presenteras ett felmeddelande direkt i anslutning till där användaren matat in den 
felaktiga datan. Textfärgen är röd för att förtydliga att det inte är något som stämmer. Alla 
felmeddelanden presenteras utefter de riktlinjer som anges i avsnitt 3.4.3. 

7.2 Hemsidans innehåll 

Först av allt gjordes en kravspecifikation av MoSCoW-typ för vad hemsidan skulle innehålla, d.v.s vilka 
flikar som ska finnas. Kravspecifikationen hittas i Appendix B. 

Något som eftersöktes var en logotyp och en slogan till hemsidan. Idéskissning och brainstormning på 
en logotyp respektive slogan genomfördes därför. I Appendix D ses ett antal av idéskisserna för 
logotypen. Efter diskussion tillsammans med uppdragsgivare beslutades att hemsidans titel skulle vara 
Lithe Wind. Just delen Lith är en förkortning för Linköpings tekniska högskola och lithe wind översatt till 
svenska blir smidig vind vilket kändes som en bonus. I Figur 26 visas kombinationen logotyp, hemsidans 
namn och slogan så som de är presenterade på hemsidan. 

 

 

Figur 26: Logotyp, namn och slogan 

Här följer en lista som beskriver hemsidans samtliga sidor och vad de innehåller: 

 Startsida 

Hemsidans startsida inleder med en kort beskrivning av hemsidans syfte, innehåll och vad den 

härstammar ifrån. Dessutom visas aktuell information relaterat till hemsidan. 

 Kalkylator 

Hemsidans huvuddel och således själva verktyget. Beskrivs ingående i avsnitt 0 till 0. 

 Länkar 

Här listas ett antal olika länkar som anses kunna vara användbara för användaren. Länkarna 

består av bl.a. guider, teori, vind- och energiinformation. 

 Kontakt 

Vid frågor och funderingar måste användaren kunna ta kontakt med sidansvarig. Därför så 

innehåller denna flik en mailadress som användaren kan använda. En smidig funktion är att 

direkt i hemsidan kunna ange sitt namn, mailadress och sin fråga men när denna rapport skrevs 

så låg hemsidan på ett webhotell som inte hade stöd för den funktionen och istället visas bara 

en mailadress. 

I Appendix I finns skärdumpar för alla sidorna på hemsidan. 
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7.3 Vindbladet 

7.3.1 Koncept 

För att strukturera upp de tre tillgängliga inmatningsmetoderna (se avsnitt 6.2) i verktyget 
idégenererades fyra genomförbara koncept. Samtliga koncept återfinns i appendix E och kom att kallas 
rad, kolumn, matris och gömma. Konceptet rad är tydlig och strukturerad och dess behov av utrymme i 
sidled är litet. Dock kan inmatningsalternativen hamna långt ifrån varandra och kan initialt vara osynliga 
på en skärm med låg upplösning. Konceptet kolumn är tydligt och strukturerat men behöver mer plats i 
sidled. Detta leder till att information behöver sållas ut för att konceptet ska bli applicerbart. När detta 
görs försvinner nödvändig information som behövs för att en ovetande användare ska kunna mata in 
data. Konceptet matris är en variant av kolumn konceptet där inmatningsalternativen förtydligas då de 
är samlade på samma ställe. Utrymmesbristen i sidled blir dock allvarligare då en till kolumn behövs. Det 
sista konceptet gömma som endast visar den aktivt valda inmatningsmetoden är både utrymmessnål 
och tydlig. Endast relevant information visas och störningsmoment minimeras. En nackdel är att 
användaren behöver växla mellan de olika inmatningsmetoderna för att förstå skillnaden mellan dessa. 
Denna nackdel kan självklart åtgärdas men det som konceptet faller på är dess komplexitet vad gäller att 
genomföra.  

7.3.2 Resultat 

Kolumn valdes men test utfördes av koncept gömma. Dock visade sig dock Spreadsheet Converter ej 
stödjer att inmatningsceller kan vara aktiva eller inaktiva varpå det konceptet fick förkastas. 

Som tidigare nämndes i avsnitt 6.2 så ska användaren vid behov få hjälp med att bestämma 
medelvindhastigheten. Som hjälp kommer länkar till två olika vinddatabaser att finnas, Windfinder [36] 
och 3TIER [37]. 

Windfinder är en databas som innehåller vinddata för mätstationer över hela världen. Där kan 
användaren hitta data för mätstationer som ligger i närheten för sig egen plats. Dock så kan den 
databasen vid en första anblick vara ganska svår att förstå, därför så kommer användaren att få en steg-
för-steg guide att använda vid behov. Guiden återfinns i Appendix F. 

3TIER är tänkt att användas som ett komplement till Windfinder främst kanske då ingen mätstation finns 
i närheten av användarens plats eller då ingen data finns tillgänglig. 3TIER består av en vindkarta där 
användaren med hjälp av en skala kan få en uppskattning av rätt vindhastighet. Kartan kan ses i Figur 27 
nedan. 

 

Figur 27: 3TIER vindkarta [37] 
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Utöver att få hjälp att hitta rätt medelvindhastighet så ska användaren även hunna få hjälp med att 
bestämma EPF. I avsnitt 6.2 bestämdes att hjälp kommer att ske m.h.a. EPF-kartor. 5 olika koncept på 
EPF-kartor togs fram: regionvärde, default, punktvärde, punktfärgskala och regionfärgskala. Samtliga 
koncept hittas i Appendix G. Nedan följer en kort lista med för- och nackdelar för varje koncept: 

 Regionvärde 

Enkelt för användaren att bestämma EPF, svårt att bestämma exakt hur gränserna ska dras, 

missvisande. 

 Default 

Tydligt och enkelt, ganska onödigt, missvisande. 

 Punktvärde 

Tydligt, överensstämmer med verkligheten, enkelt att skapa, kan vara svårt för användaren att 

välja rätt värde. 

 Punktfärgskala 

Intressant lösning, överensstämmer med verkligheten, kan vara svårt för användaren att välja 

rätt värde. 

 Regionfärgskala 

Intressant lösning, tydligt, svårt att bestämma hur exakt hur gränserna ska dras, missvisande. 

Det slutliga valet föll på koncept punktvärde. Mycket på grund av att det var relativt enkelt att skapa och 
att det överensstämmer med verkligheten. Nackdelen med att det kan vara svårt för användaren att 
välja rätt värde ansågs kunna åtgärdas genom att användaren tydligt får veta vad kartorna visar och hur 
de ska användas. De slutliga EPF-kartorna för Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Oceanien, Sydamerika 
och Mellanöstern finns i Appendix G. I appendix I finns en skärdump över omgivningsbladet. 

7.4 Omgivningsbladet 

7.4.1 Koncept 

Hur parametrarna matas in i omgivningsbladet är svårt att göra på ett bättre sätt än att ställa upp den 
ena efter den andra. Däremot när vindskjuvningsexponenten bestäms finns det olika sätt att underlätta 
för användaren. Denna parameter har relativt stor påverkan på slutresultatet och är svår att bestämma. 
Tabell 6 i Appendix A visar en lista med hur exponenten varierade med terrängen, denna lista är väldigt 
subjektiv och svår att tolka. 

Koncept togs fram med mål att förtydliga vilken terräng användaren ska välja. Dessa koncept har en 
gemensam faktor och det är att låta användaren välja utefter referensbilder. Antingen mellan statiska 
bilder eller på en skala mellan kust, gräs och skog. Konceptet med skala vidareutvecklades i sin tur till en 
enda stor integrerad bild i sidvy där terrängen blir grövre i varje steg från kust till skog. Koncepten 
återfinns i Appendix E. Det första konceptet med statiska bilder är lätt att relatera till då verkliga 
landskapsbilder kan användas som referens, det är även lätt att genomföra och lätt för användaren att 
veta vilken terräng som är vald. Däremot kan konceptet behöva mycket utrymme för att vara tydligt. 
Konceptet med den integrerade bilden är en spännande lösning men användare kan ha problem att 
förstå metoden och att skapa en lyckad bild är problematiskt. 

7.4.2 Resultat 

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.2.8 så har storleken på närliggande hinder inverkan på vindflödet och att 
ett vindkraftverk inte bör placeras i det turbulenta vindområde som uppstår. Det är därför av stor vikt 
att användaren anger denna höjd korrekt. Det kan dock vara svårt för användaren att veta vad som 
räknas som närliggande och hinder. Därför så har användaren som stöd en bild som illustrar hur långt 
det turbulenta avståndet sträcker sig i förhållandet till höjden på det närliggande hindret. Bilden är i 
princip samma som Figur 8 i avsnitt 3.2.8 med skillnaden att beteckningen Hobst ersätts med bara H. 
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Det slutgiltiga valet av referensbilder föll till slut på konceptet med statiska bilder. Mycket p.g.a. att det 
är enkelt för användaren att förstå och relatera till samt att en integrerad bild kan vara svår att förstå 
och inte helt lätt att skapa. 

Som tidigare nämnts så finns i Appendix A, Tabell 6 en lista med olika typer av terränger med tillhörande 
vindskjuvningsexponent. I nuläget så är det 13 olika terrängtyper och att visa en bild för varje terräng 
kändes orimligt, därför sållades först några terränger bort som ansågs mindre trovärdiga att användaren 
skulle vilja sätta upp ett vindkraftverk på. Sist så slogs en del terrängtyper ihop som hade ungefär 
samma vindskjuvningsexponent och kvar blev 6 st terränger. Se Tabell 4 nedan. 

Tabell 4: Vindskjuvningsexponenter i verktyget 

Terrängtyp Vindskjuvningsexponent 

Coast with onshore winds 0,11 

Cut grass, short-grass praire 0,15 

Crops, tall-grass praire, bushes 0,2 

Scattered trees, hedges 0,24 

Trees, hedges, a few buildings, suburbs 0,3 

Woodland, hills 0,43 

 

Det kan hända att användarens omgivning inte stämmer överens med någon av de valda 
referensbilderna trots att den egentligen gör det. Ett sätt att förebygga detta var att ge användaren 
möjlighet att genom ett klick se flera olika bilder för varje terräng men som ändå har samma 
vindskjuvningsexponent. Det beslutades att 4 bilder per terräng fick räcka. Samtliga dessa bilder hittas i 
Appendix H. 

Visas endast en referensbild i ursprungsläget är det inte självklart att det framgår att den är klickbar och 
kan visa fler exempel på referensbilder. För att förtydliga detta sattes bilderna ihop över varandra för att 
illustrera en slags förhandsgranskning i form av en hög av bilder som kommer att visas på 
omgivningsbladet. Samtliga förhandsgranskningar ses i Appendix H. I Appendix I hittas en skärmdump 
över gränssnittet i omgivningsbladet. 

7.5 Energibladet 

7.5.1 Koncept 

Energibladet har de tre koncepten rad, kolumn och gömma. Eftersom det endast finns två möjliga 
inmatningsalternativ att välja mellan skiljer sig argumenten för de olika koncepten jämfört med de för 
vindbladet. Att ställa upp inmatningsalternativen i rader ger ett strukturerat intryck, är lätt att förstå och 
ingen direkt nackdel kan ses. Konceptet där inmatningsalternativen istället ligger i kolumner skulle ge en 
tydlig delningslinje, men skulle ta upp mycket utrymme och dessutom bilda en osymmetri i verktyget. 
Det tredje konceptet där endast det aktiva inmatningsalternativet visas skulle ge ett snyggt och 
professionellt intryck men begränsas återigen av hur svårt det är att programmera. Samtliga koncept 
hittas i appendix E. 

7.5.2 Resultat 

Koncept rad blev det som till slut valdes helt enkelt för att det var det koncept som såg bäst ut och var 
enklast att förstå. Då utrymmet i sidled var begränsat var detta konceptet till slut det självklara valet för 
verktyget. I Appendix I hittas en skärmdump över gränssnittet i energibladet. 
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7.6 Utdatabladet 

7.6.1 Koncept 

I utdatabladet är det viktigt att resultatet är riktat mot användaren och tre koncept på hur detta ska 
presenteras togs fram. Koncept uppdelad är strukturerad och detaljerad då även inmatningsparametrar 
sammanställs. De olika komponenternas dimensioneringsparametrar är samlade under respektive 
komponent och det blir lätt att veta vad som hör ihop. Konceptet hade lämpat sig bättre om fler 
komponenter vore inblandade och istället kan den anses vara något övertydlig. I koncept detaljerad får 
användaren en flytande text där utdata är implementerad. Det ger ett personligt uttryck men det kan 
vara svårt för användaren att sålla ut viktiga parametrar. Koncept multipel är inriktad på resultatet och 
kan även presentera multipla konstruktionsunderlag. Parametrarna presenteras på ett effektivt sätt och 
det blir lätt att jämföra olika konstruktionsunderlag mot varandra. Detta koncept har hög flexibilitet 
men kan även ge ett trist och stelt intryck. Se appendix E för en sammanställning av koncepten. 

7.6.2 Resultat 

Det kan vara av intresse för användaren att få ett extra konstruktionsunderlag som via en minskning av 
energibehovet få ut ett konstruktionsunderlag med mindre dimensioner vilket kan göra vindkraftverket 
lättare att bygga. För att öka verktygets nytta valdes därför ett koncept där två konstruktionsunderlag 
kan visas samtidigt. Detta gjorde koncept multipel till en lämplig grund. Det alternativa 
konstruktionsunderlaget visar hur en minskning med upp till 15 % av det angivna energibehovet ser ut, 
om det finns en sådan lösning. Just 15 % valdes då 5-10 % begränsar hur mycket ett till 
konstruktionsunderlag skulle skilja sig ifrån det initiala konstruktionsunderlaget. Att undersöka vid 20 % 
eller mer kändes irrelevant för användaren då en sådan minskning av önskat energibehov får en stor 
inverkan på hur mycket som kan behöva minskas. Det är bättre att användaren då på eget initiativ 
utforskar olika energibehov.  

Är energibehovet för högt och inget konstruktionsunderlag uppfyller kravet fås en rekommendation att 
minska energibehovet. Om antalet rekommenderade vindkraftverk är fler än 1 kommer ett annat 
konstruktionsalternativ med 1 torn mindre presenteras. Detta implementerades på systemnivå i Excel 
och hur detta kan se ut illustreras i Figur 28 nedan. Slutsatser som kan dras från detta exempel är att om 
användaren är villig att minska energibehovet med ungefär 500 kWh/år räcker ett vindkraftverk med de 
dimensionerna för alternativ 2. 

 

 

Figur 28: Resultat för fiktivt fall där 2300 kWh/år efterfrågas 

 

Suggestion 1 Suggestion 2
Desired energy output 2300 kWh/year 2300 kWh/year

Expected annual energy output 2608 kWh/year 1782 kWh/year

Net annual energy output 308 kWh/year -518 kWh/year

Expected annual wind speed at tower height 4,27 m/s 4,74 m/s

Towers

Number of towers 2 1

Tower height 15 m 30 m

Blades

Number of blades 5 5

Length of blades 2000 mm 2000 mm

Tip speed ratio 2,51 2,51
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Detta är en god start men för att öka kvalitén ytterligare plockades även bra delar ifrån övriga koncept 
ut. Sammanställningen av inmatade parametrar från koncept uppdelad valdes att implementeras och 
något avskalade personliga meddelanden ifrån koncept detaljerad. Ifall intresse finns hos användaren 
går det att expandera en flik för att få detaljerad information om exakt vilka värden som genererade 
konstruktionsunderlaget. Dessa har dock ingen praktisk funktion och göms därför i utgångsläget. I 
appendix I återfinns skärmdumpar på slutresultatet. 

De specifika texterna berättar om området generellt är bra baserat på de inmatade parametrarna. 
Dessutom listas positiva och negativa aspekter i grönt respektive rött för att vara extra tydligt. De 
parametrar som undersöks är de med störst inverkan på konstruktionsunderlaget. Vilka dessa är och hur 
gränserna är satta återfinns i Tabell 5 och är bestämda efter diskussion baserad på litteraturstudie och 
framtagning av EPF-kartor. 

Tabell 5: Bra och dåliga förhållanden för omgivningen 

Parameter Dåligt förhållande Bra förhållande 

Medelvindhastighet  < 4 m/s > 5 m/s 

Vinddistribution (EPF) < 1,5 > 1,9 

Höjd på närliggande hinder > 4 m < 2 m  

Terräng Skog, bostadsområde, kullar Lägre än fält, åker 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Identifiering av parametrar 

Inom vindkraft finns det ett hav av litteratur och i litteraturstudien har relevant och trovärdigt material 
granskats. Själva området visade sig vara mer omfattande än förväntat och detta ledde till att 
litteraturstudien pågick även under arbetets gång. På grund av detta blev det en del extra jobb när nya 
parametrar eller begränsningar upptäcktes. Detta är samtidigt en positiv aspekt då iterativt arbete ofta 
leder till ett bättre slutresultat som nämndes i avsnitt 2.2. Den iterativa processen visade sig särskilt 
lämplig inom vindkraft där flera samband mellan parametrarna styr dess effekt. Resultatet ur 
litteraturstudien når det förväntade resultatet med god marginal och kartläggningen av de identifierade 
parametrarna, Figur 17 kapitel 4, täcker en stor del av vad som påverkar ett vindkraftverks potential.  

8.1.2 Val av plattform 

Att hitta relevant litteratur inom automatisk konstruktion var en svår process. Det var först mot slutet av 
projektet som mer användbar litteratur inom främst automatisk konstruktion hittades och då var redan 
plattform vald sedan lång tid tillbaka. Majoriteten av materialet beskriver specifika fall eller är 
produktionsrelaterade vilket inte gav den kunskap som eftersöktes. Istället undersöktes existerande 
verktyg som används inom vindkraft och användes som inspiration. Det gav en bra grund när de olika 
plattformarna genererades och utvärderades. När plattform valdes fungerade 
konceptelimineringsmatriserna mycket väl, se avsnitt 2.2.3. Metoden är tidskrävande då många 
iterationer behövs för att generera ett bra resultat. Men en stor fördel med metoden är att i den 
avslutande konceptscoringen fås en överblick för samtliga kriterier för varje plattform. Detta 
underlättade vid vidareutveckling av Excel med en hemsida där de bra bitarna från dessa koncept 
implementerades. Spreadsheet Converter visade sig vara ett mycket bra för att göra en kalkylator 
tillgänglig på en hemsida. Dock behövdes en professionell licens för det utvecklade verktyget då det 
använder sig av ett par avancerade funktioner som Weibulldistribution och gammafunktioner. Licensen 
kostade 247 $ (ca 1800 SEK) [30] och underlättade arbetet otroligt mycket. Utan denna licens hade 
verktyget med stor sannolikhet begränsats till Excel vilket hade begränsats dess möjlighet att spridas 
markant. 

8.1.3 Design på systemnivå 

De flesta har någon gång arbetat i Excel och kan använda dess grundläggande funktioner. Med enbart 
dessa funktioner kan en avancerad kalkylator konstrueras. Däremot finns det flera smidiga och 
nödvändiga funktioner och det är lätt att lära och implementera dessa, avsnitt 3.3.3. Det är främst när 
komplexiteten i verktyget blir hög som förändringar blir svåra att utföra. Kalkyleringsprogrammet är lätt 
att felsöka och det var nyttigt under utförandets gång då det var många parametrar att hålla isär. Hade 
detta programmerats direkt i t.ex. JavaScript skulle en erfaren programmerare behövts. Att ändra ett 
fåtal parametrar eller beräkningsprocedurer i en sådan källkod är troligtvis ett svårt jobb för den ovane. 

Den främsta anledningen att använda Excel och Spreadsheet Converter är att minimera tiden att felsöka 
källkod och istället fokusera på att producera ett användbart verktyg. Excel visade sig vara förlåtande då 
flera olika tillvägagångsätt ger samma resultat och fullösningar har undvikits till stor del. När flera 
funktioner implementerades som antal föreslagna konstruktionsunderlag och en till inmatningsmetod 
för vind underlättade det att arbeta i Excel. Under verktygets utvecklandes gång har flera konstiga 
buggar uppstått efter att ha konverterat till en hemsida. T.ex. motsvarar ”false” i Excel 0 i hemsidans 
JavaScript vilket ledde till många buggar som var extremt svåra att upptäcka. Dessutom uppstod ett 
annat helt oförklarligt fel där Excel versionen fungerade men hemsidan genererade fel resultat. Den 
tillgängliga hjälpen till Spreadsheet Converter är begränsad och kunde i många fall hjälpa, men inte i 
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detta fall. Ett par dagar behövdes för att hitta orsaken till just detta fel som kunde lösas genom att 
multiplicera en cell där ”önskad energi” lagras med 1. Felsökningen skedde metodiskt genom att ändra 
ett par celler för att se vad som sker. Eftersom Excel alltid fungerade behövde hemsidan konverteras för 
att analysera ifall problemet var löst eller inte.        

8.1.4 Design av gränssnitt/Detaljdesign 

Vid design av gränssnittet finns det mycket användbar litteratur och deras riktlinjer är likartade. 
Litteraturstudiefasen påbörjades vid halvtid och implementerades allteftersom verktyget började 
utvecklas. Detta sparade lite tid då färre ändringar skulle behöva utföras efter att verktyget var färdigt 
på systemnivå. Dock begränsas möjligheten att göra ett riktigt professionellt gränssnitt utav Excel och 
Spreadsheet Converter. Efter att Exceldokumentet var konverterat var det svårt att modifiera utseendet, 
programvaran Adobe Dreamweaver hjälpte till viss del men vissa saker förblev omöjliga att förändra. 
Trots dessa begränsningar blev hemsidan ett resultat att vara nöjd med. Genom att genomföra 
användartester tillsammans med interaktionsanalyser hade förmodligen gett ett bättre resultat, se 
avsnitt 2.2.5, men att få hemsidan testklar tog mer tid än väntat. 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Parametrar 

Vinden är oförutsägbar då den varierar med tid och rum som beskrevs i avsnitt 3.2.7. Detta gör det svårt 
att uppskatta samtliga parametrar vilket leder till att det finns flera potentiella felkällor och dess exakta 
effekt är oklar. Inkopplingshastigheten (avsnitt 3.2.3) har försummats för alternativet 
medelvindhastighet och EPF, detta för att det är svårt att hantera för denna inmatningsmetod. Däremot 
är energin i vinden väldigt låg på just dessa små vindhastigheter och handlar om ett par procentenheter 
av den potentiella energin. Som beskrevs i avsnitt 3.2.2 är luftdensiteten säsongsberoende och lägre när 
det är varmt, detta medför att mindre energi kommer att genereras under denna period. I avsnitt 4.2.2 
kunde det fastställas att luftdensistetens inverkan på resultatet är liten i jämförelse med andra 
paramtetrar. Tillförlitligheten och känslan av att verktyget är seriöst utvecklat ökas däremot utav att 
inkludera luftdensiteten. Luftfuktigheten har däremot en försumbar effekt på resultatet som beskrevs i 
avsnitt 3.2.2 och har därför uteslutits. Vinden varierar även den i styrka över året, under 
sommarhalvåret blåser det generellt starkare vindar vilket gör att större andel av den totala energin fås 
ut just då. Hur verkningsgraden Cp är bestämd är inte helt tillförlitligt, se avsnitt 3.1.2. Empiriska tester 
på just dessa vindkraftverk med rörblad hade behövts för att fastställa verkningsgraden. 
Verkningsgraden beror på vindhastigheten och detta har försummats då underlag för att fastställa detta 
saknas. 

Av de inmatningsmetoder som finns är Weibull och vindmätserie tillförlitliga ifall dessa använder verklig 
data ifrån den tänkta platsen, beskrivs i avsnitt 3.2.5. Används hjälplänkarna för att snabbt uppskatta 
medelvindhastighet och EPF för det tredje alternativet ökar osäkerheten markant. I vissa fall fungerar 
den metoden utmärkt medan i andra kan resultatet bli missvisande och det finns inget sätt att 
kontrollera vilket som gäller.       

Höjden på närliggande hinder är svår att bestämma för användaren då den inte är helt självklar vad den 
betyder, avsnitt 3.2.8. Parametern styr den minimala tornhöjden som kommer att rekommenderas och 
det ligger alltså stor vikt att den väljs till ett lämpligt värde. Den bild och hjälptext som finns tillgängliga 
för verktyget bör vara hjälpsamma men om det är tillräckligt har inte hunnit testats. 

Vindskjuvningen har en central roll för den slutliga vindhastigheten vid vindkraftverkets topp och det 
ligger stor vikt att användaren kan välja rätt. Det ansågs vara bättre att välja en slätare terräng än en för 
grov, annars kan verktyget generera ett konstruktionsunderlag som är missvisande och inte fyller 
behovet. 

I avsnitt 4.1.2 bestämdes att verktyget ska ha stöd för blad upp till 2 m. Det diskuterades ifall 
användaren skulle ges möjlighet att själv bestämma en maxlängd för bladen och kom fram till att det 
skulle vara riskfyllt.     
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8.2.2 Konstruktionsunderlag 

Konstruktionsunderlaget som genereras är tydligt och relevant. Snabba jämförelser kan göras mellan 
flera förslagna konstruktionsunderlag men i vissa fall hade det varit bättre om ännu fler kunde 
presenteras samtidigt, t.ex. när 2 eller fler torn behövs för att uppfylla energibehovet. Hade en ritning 
eller figur visats samtidigt hade detta förtydligat resultatet men det har förmodligen inte så stor 
inverkan på användarens förmåga att ta till sig informationen. Det hade varit av intresse att undersöka 
hur lätt eller svårt det är att få fram en bladritning samt konstruera dessa blad för användare utefter de 
genererade parametrarna. En positiv detalj med Spreadsheet Converter är att den redan har en knapp 
för att skriva ut eller spara resultatbladet som pdf. 

En av parametrarna för utdatan som har diskuterats mycket under arbetets gång är antalet blad. Det har 
inte hittats någon teori som styrker hur många blad som ska väljas under vilka förhållanden. Tidigare 
arbeten visade att 7 blad är att föredra medan andra experter menar att 3 blad är det som ska 
användas, avsnitt 3.2.4. Inget av de slutsatserna har kunnat förkastas utan istället så väljs antalet blad i 
dagsläget beroende på medelvindhastigheten, många blad har lättare att ta upp långsamma vindar. 
Teori som beskriver rimliga värden för låg respektive hög vindhastighet har inte påträffats. Gränserna 
valdes istället utefter vad som ansågs rimligt baserat på indatan till EPF-kartorna. Detta område måste 
därför undersökas vidare. 

Något som detta verktyg inte har med är alla elektroniska komponenter som är ett måste i en skarp 
version. 

8.2.3 Gränssnittet 

Verktyget är uppdelat i fyra steg för att det ansågs vara lättare att använda och navigera mellan de olika 
bladen, jämför med avsnitt 3.4.4. Hade användartester utförts skulle detta kunna bekräftats. Eftersom 
upplösningen 1024x768 är vanlig i dagsläget utformades verktyget med denna i åtanke. Detta satte 
stora krav på att minimera funktioner och hade denna begränsning inte funnits hade verktyget 
förmodligen utformats lite annorlunda. Utöver detta begränsades även gränssnittet av Spreadsheet 
Converter som inte riktigt går att modifiera hur som helst. Däremot har de riktlinjer som nämnts i avsnitt 
3.4 följts för att ge verktyget ett bra intryck. 

För att ge hemsidan ett professionellt utseende användes en färdig mall som sedan ändrades efter eget 
tycke. En stor begränsning var att verktyget skulle passa att implementeras på hemsidan vilket minskade 
antalet valmöjligheter markant. Dessutom var mallen tvungen att genomgå en ganska stor 
omstrukturering för att få allt att fungera. I efterhand så känns det som att mallen ändå underlättade 
arbetet ganska mycket ty allt var redan strukturerat och uppbyggt för att passa en hemsida. Det är 
oftast lättare att modifiera än att skapa helt nytt, jämför med avsnitt 3.3.1. Hade arbetet gjorts om på 
nytt hade programvaran Adobe Photoshop använts tillsammans med Adobe Dreamweaver eftersom där 
är det betydligt enklare att testa nya färgkombinationer och strukturer än i Adobe Dreamweaver. 

8.2.4 Automatisering 

När verktygets nivå av automatisering analyseras anses den nå relativt högt. Det är många parametrar 
som går att mata in och samtliga har någon påverkan på de få parametrarna som matas ut. Verktyget 
har dessutom en hög flexibilitet och hanterar olika inmatningsmetoder och enheter kan väljas fritt. Alla 
beräkningar sker direkt och automatiskt vilket är en positiv aspekt. En stor del av den information som 
behövs finns tillgänglig där den behövs och på rätt plats. Felmeddelanden säger till ifall värden är 
ovanligt höga eller låga och uppmanar användaren att tänka om gällande inmatningen. De olika 
konstruktionsunderlagen varierar utefter hur de inmatade parametrarna förhåller sig mot varandra och 
olika texter visas beroende på om parametrarna är lämpliga för vindkraftverk.  

Några önskvärda automationsfunktioner att implementera vore att kunna klicka i en karta på sin 
position alternativt söka på sitt område och på så sätt få fram relevant vinddata. Att ha olika modeller av 
vindkraftverk att välja mellan och låta användaren bestämma bladlängd, verkningsgrad hade gjort 
verktyget mer användbart. Men eftersom verktyget är begränsat till att ge resultat för de vindkraftverk 
med rörblad som Linköpings universitet har utfört flera projekt kring så har detta inte undersökts. 
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Vid jämförelse med vanligt förekommande fallgropar som listas i avsnitt 3.3.1 var förutsättningarna att 
utveckla ett verktyg för automatisk konstruktion av ett vindkraftverk dåliga. Området var svårt att 
modellera vilket ledde till en lång utvecklingstid, en kunskapsbas var tvungen att byggas upp och att 
förutsättningarna kan förändras, exempelvis om vindkraftverkets verkningsgrad förändras. 
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9 Slutsats och framtida studier 

Här sammanställs svaren på de frågeställningar som definierades i avsnitt 1.3.  

F1: Vilka parametrar påverkar designen av ett vindkraftverk? 

Ett vindkraftverks design påverkas av ett flertal parametrar som alla återfinns i Figur 17. Speciellt har 
vindhastigheten, fördelningen och terrängen stor betydelse på hur mycket vindkraftverket kan 
generera. Däremot kommer konstruktionsunderlaget att variera kraftigt utefter de inmatade 
parametrarna för maximal bygghöjd och höjd på närliggande hinder. De enda parametrarna som 
eventuellt kan försummas är de som är direkt kopplade till luftdensiteten, d.v.s. temperaturen och 
höjden över havet. Av noggrannhetsskäl har dessa inkluderats i verktyget.  

F2: Hur kan automatisk konstruktion appliceras på ett vindkraftverk? 

Genom att finna förhållandet mellan ovan nämnda parametrar och vindkraftverkets designparametrar 
(se Figur 17) kan värden på dessa automatiskt genereras. Denna typ av metod är bra för att finna 
dimensionerna för ett vindkraftverk men för att få ett trovärdigt konstruktionsunderlag krävs att exakt 
indata anges. Det är troligt att den tänkta målgruppen för verktyget inte har förutsättningarna att finna 
den exakta data som krävs för sin plats. Möjligheten att snabbt få ett resultat talar till fördel för att 
utveckla ett verktyg med stöd för automatisk konstruktion och att resultatet är anpassat för 
användaren. Däremot är det viktigt att veta att det inte går att lita på det genererade resultatet fullt ut 
då felkällor kan förekomma. 

F3: Vad kan man förvänta sig att användaren har för kompetens? 

Eftersom ingen utförlig användarstudie utförts är det oklart ifall användarna är på den nivå som antagits 
under arbetets gång. Antagandet som bygger på att användaren i princip inte har någon kunskap alls 
säkerställer dock att verktyget bör vara användbart för samtliga besökare. Olika inmatningsmetoder, 
förklaringar och hjälplänkar bör i stor utsträckning täcka eventuella frågor och underlätta för var 
användaren kan hitta dessa parametrar. Det konstruktionsunderlag som genereras är tänkt att ge en 
ungefärlig bild på hur vindkraftverket behöver dimensioneras. Det är inte en heltäckande lösning där 
samtliga komponenter inkluderats utan vidare undersökning om batterikapacitet och 
tornkonstruktioner behövs. 

F4: Hur utformas ett verktyg för automatisk konstruktion av vindkraftverk på lämpligt 
sätt? 

Excel visade sig vara ett lätt verktyg att utveckla verktyget i och möjligheten att konvertera det direkt till 
en hemsida gjorde det till ett attraktivt val. Hemsidor lämpar sig speciellt för att kunna sprida teknologin 
med lättkonstruerade vindkraftverk på grund av dess lättillgänglighet. Dessutom är det lätt för 
utvecklaren att lägga till intressanta länkar eller hjälpavsnitt utan att användaren behöver uppdatera sitt 
verktyg. 
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Appendix A - Vindskjuvningsexponenter 

Tabell 6: Vindskjuvningsexponenter hämtade ur Gipe [10] 

Terrain α 

Ice 0,07 

Snow on flatground 0,09 

Calm sea 0,09 

Coast with onshore winds 0,11 

Snow-covered crop stubble 0,12 

Cut grass 0,14 

Short-grass prairie 0,16 

Crops, tall-grass praire 0,19 

Hedges 0,21 

Scattered trees and hedges 0,24 

Trees, hedges, a few buildings 0,29 

Suburbs 0,31 

Woodlands 0,43 
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Appendix B - Kravspecifikation 

Verktyget 

Must 

 Användaren ska själv kunna mata in data i verktyget 

 Verktyget ger en användbar beskrivning av ett konstruktionsunderlag för ett vindkraftverk 

 konstruktionsunderlag ska uppfylla användarens önskemål 

Should 

 Verktyget bör vara lätt att använda 

 Verktyget bör vara professionellt utformat 

 konstruktionsunderlaget levereras direkt 

 Om bara grundläggande data finns tillgänglig ska det ändå generera ett konstruktionsunderlag 

Could 

 Verktyget är internetbaserat 

Would 

 Verktyget finns tillgängligt på flera språk 

Hemsidans upplägg 

Must 

 Hem: Introduktionstext, ev med bilder, skapare 

 Kalkylator, vind, omgivning, energi, utdata 

 Kontact: kontaktuppgifter (vem?), specifik mailadress? 

Should 

 Guider och hjälp 

 Länkar: länkar till användbara sidor 

 ”Sök”: sök på hemsidan 

Could 

 Projekt: pågående och genomförda projekt 

Would 

 Nyheter: nyheter inom organisationen 

 Forum. användare kan diskutera 

 Beställa: beställa generator med tillbehör 
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Appendix C - Val av plattform 

Tabell 7: Relativ viktighet av plattform kriterier 

                

  
1 2 3 4 5 6 7 
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1 genomförbarhet X 1 1 1 1 1 1 
 

6 6 5,0 
 

genomförbarhet 5,0 

2 tillgänglighet   X 0 1 1 1 1 
 

4 4 4,0 
 

tillgänglighet 4,0 

3 användarvänlighet     X 1 1 1 1 
 

4 5 4,0 
 

Användarvänlighet 4,0 

4 funktion (verktyg)       X 0 1 1 
 

2 2 2,0 
 

kvalité (utdata) 3,0 

5 kvalité (utdata)         X 1 1 
 

2 3 3,0 
 

funktion (verktyg) 2,0 

6 underhållbarhet           X 0 
 

0 0 1,0 
 

estetiskt tilltalande 2,0 

7 estetiskt tilltalande             X 
 

0 1 2,0 
 

underhållbarhet 1,0 

                
 

Tabell 8: Konceptscreening av plattformar, omgång 1 

Konceptscreening omgång 1 

Utfärdare:  Skapad:  Sida 

K.Rockström, E.Lindberg 2013-02-15 1 

Kriterier 

Plattform 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ExcCAD Exc Web Handbok Exe Tjänst App WebCAD 

1 genomförbarhet 0 + 0 + - + - - 

2 tillgänglighet 0 + + + 0 + 0 + 

3 användarvänlighet 0 0 + - + 0 0 + 

4 funktion (verktyg) 0 0 + - 0 + 0 + 

5 kvalité (utdata) 0 - - - - 0 - 0 

6 underhållbarhet 0 + 0 + 0 + 0 - 

7 estetiskt tilltalande 0 0 + 0 + - + + 

 

Antal + 0 3 4 3 2 4 1 4 

Antal 0 7 3 2 1 3 2 4 1 

Antal - 0 1 1 3 2 1 2 2 

Nettovärde 0 2 3 0 0 3 -1 2 

Rangordning 5 3 1 5 5 1 8 3 

Vidareutveckling                 

Beslut Plattform 3 ny referens 
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Tabell 9:Konceptscreening av plattformar, omgång 2 

Konceptscreening omgång 2 

Utfärdare:  Skapad:  Sida 

K. Rockström, E. Lindberg 2013-02-15 2 

Kriterier 

Plattform 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ExcCAD Exc Web Handbok Exe Tjänst App 
WebCA

D 

1 genomförbarhet 0 + 0 + - 0 - - 

2 tillgänglighet - - 0 0 - 0 - 0 

3 användarvänlighet - - 0 - 0 - 0 0 

4 funktion (verktyg) - - 0 - 0 - 0 0 

5 kvalité (utdata) + 0 0 - 0 + - + 

6 underhållbarhet 0 + 0 + - + - - 

7 estetiskt tilltalande - - 0 0 0 0 0 0 

 

Antal + 1 2 0 2 0 2 0 1 

Antal 0 2 1 7 2 4 3 3 4 

Antal - 4 4 0 3 3 2 4 2 

Nettovärde -3 -2 0 -1 -3 0 -4 -1 

Rangordning 6 5 1 3 6 1 8 3 

Vidareutveckling 
       

 

Beslut Plattform 6 ny referens 

 

Tabell 10: Konceptscreening av plattformar, omgång 3 

Konceptscreening omgång 3 

Utfärdare:  Skapad:  Sida: 

K.Rockström, E.Lindberg 2013-02-15 3 

Kriterier 

Plattform 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ExcCAD Exc Web Handbok Exe Tjänst App WebCAD 

1 genomförbarhet - + 0 + - 0 - - 

2 tillgänglighet - 0 0 + - 0 - 0 

3 användarvänlighet 0 0 + - 0 0 + + 

4 funktion (verktyg) - - + - + 0 0 + 

5 kvalité (utdata) 0 - - - 0 0 - 0 

6 underhållbarhet - + - + - 0 - - 

7 estetiskt tilltalande + + 0 0 + 0 + + 

 
Antal + 1 3 2 3 2 0 2 3 

 
Antal 0 2 2 3 1 2 7 1 2 

 
Antal - 4 2 2 3 3 0 4 2 

 
Nettovärde -3 1 0 0 -1 0 -2 1 

 
Rangordning 8 1 3 3 6 3 7 1 

 
Vidareutveckling   Ja Ja Ja   Ja   Ja 

 
Beslut Plattform 2, 3, 4, 6, 8 går vidare till konceptscoring 
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Tabell 11: Koncepsscoring av plattformarna från konceptscreening omgång 3 

Konceptscoring av vidareutvecklade plattformar 

Utfärdare Skapad Modifierad 

K.Rockström, E.Lindberg 2013-02-18 2013-02-26 

Kriterier r 

Plattform 

2 3 4 6 8 

Exc Web Handbok Tjänst WebCAD 

v t v t v t v t v t 

1 genomförbarhet 5,00 5 25 3 15 5 25 4 20 1 5 

2 tillgänglighet 4,00 3 12 5 20 5 20 4 16 5 20 

3 användarvänlighet 4,00 4 16 4 16 2 8 3 12 4 16 

4 funktion (verktyg) 2,00 2 4 5 10 2 4 3 6 5 10 

5 kvalité (utdata) 3,00 3 9 3 9 3 9 4 12 5 15 

6 underhållbarhet 1,00 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 

7 estetiskt tilltalande 2,00 3 6 5 10 3 6 2 4 5 10 

 

Total 23 75 28 83 24 76 24 74 26 77 

Rel total 1,0 1,0 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 

Medel 3,3 5,4 4,0 5,9 3,4 5,4 3,4 5,3 3,7 5,5 

Antal svaga punkter 0   0   0   0   2   

Rangordning   4   1   3   5   2 

Beslut En hemsida preliminär vinnare 

r = relativ viktighet v = kriteriums viktning på plattformen (1-5) 

t = r * v som sedan summeras till ett tal som jämförs. v = 0 eller 1 markerar svag punkt 
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Appendix D – Logotyp 

 

Figur 29: Logotyp - idéskiss 1 

 

Figur 30: Logotyp - idéskiss 2 
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Figur 31: Logotyp – idéskiss 3 

 

Figur 32: Logotyp – idéskiss 4 och slutgiltigt val 
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Appendix E - Koncept på gränssnitt 

Vindbladet 

 

Figur 33: Vindkoncept – rad 

 

Figur 34: Vindkoncept – matris 
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Figur 35: Vindkoncept - Kolumn och gömma 

  



Utveckling av ett verktyg för automatisk framtagning av konstruktionsunderlag för småskaligt vindkraftverk  

 

80 

Omgivning 

 

Figur 36: Omgivningskoncept – statisk 

 

Figur 37: Omgivningskoncept - skala och integrerad 
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Energi 

 

Figur 38: Energikoncept – gömma 

 

Figur 39: Energikoncept – kolumn1 
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Figur 40: Energikoncept – Rad och kolumn2 
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Utdata 

 

Figur 41: Utdatakoncept - uppdelad 

 

Figur 42: Utdatakoncept - detaljerad och multipel 
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Appendix F  - Windfinder guide 

 

Figur 43: Windfinder guide steg 1 [36] 

 

Figur 44: Windfinder guide steg 2 [36] 
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Figur 45: Windfinder guide steg 3 [36] 
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Appendix G – EPF-kartor 

Koncept 

 

Figur 46: Koncept regionvärde. Modifierad version av Ritz [31] 

 

Figur 47: Koncept default. Modifierad version av Ritz [31] 
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Figur 48: Koncept punktvärde. Modifierad version av Ritz [31] 

 

Figur 49: Koncept punktfärgskala. Modifierad version av Ritz [31] 
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Figur 50: Koncept regionfärgskala. Modifierad version av Ritz [31] 
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Afrika, kartläggning EPF-värden 

Tabell 12: EPF-värden för Afrika [38-50] 

 

 

 

Figur 51: EPF-karta över Afrika. Modifierad version av Ritz [31] 

V (m/s) k c (m/s) EPF V (m/s) k c (m/s) EPF

Morocco Eritrea

Tangier Airport 6,17 1,96 6,96 1,9 Aseb 9,2 2,2 11,5 2,3

Kouida Blanco 10,94 2,42 12,34 1,6 South Africa

Cape Verde Islands Alexander bay 5,96 1,56 6,6 2,5

Airport Praia 6,66 2,63 7,51 1,5 Cap Hangklip 7,65 2,39 10,71 3,1

Windpart Mindelo 9,84 2,85 11,1 1,5 Darling 4,9 1,89 5,59 2,1

Senegal Calvinia 5,66 1,87 6,4 2,1

Met. Station St. Louis 5,06 2,57 5,71 1,6 Vredendal 6,26 2,08 7,1 1,9

Mbakana 4,88 3,6 7,34 3,2 Vredenburg 6,35 1,96 7,2 2,0

Mali Napier 7,88 2,1 8,9 1,8

Gao 3,87 2 4,36 1,9 Sutherland 6,66 1,89 7,5 2,0

Egypt Beaufort west 6,65 2,13 7,5 1,8

Hurghada 7,27 2,52 10,2 3,0 Humansdorp 7,13 1,96 8 1,9

Cairo 3,43 2,05 3,87 1,9 Noupoort 7,13 2,04 8,1 1,9

Namibia Butterworth 6,01 1,83 6,8 2,1

Walvis Bay 6,5 2,11 7,37 1,8 Tunisia

Lüderitz 8,38 2,57 9,44 1,6 Gulf the Tunis 5,24 1,83 5,89 2,1

Ethiopia Nigeria

Airport Mekelle 6,71 2,06 9,38 3,5 Lagos 1,1

Libya Algeria

Sirt 5,5 2,38 7,35 2,7 Ténès 3,81 1,46 4,2 2,8

Rwanda Tamanrasset 4,55 1,85 4,5 1,4

Butare 2,09 2,42 2,36 1,6 Mocambique

Kigali 2,07 1,95 2,34 2,0 Ponta de Ouro 6 2,46 6,7 1,6

Gisenyi 2,75 1,55 3,05 2,6 Tofinho 6,8 2,11 7,7 1,8

Kamembe 1,43 1,12 1,49 4,6 Uganda

Soroti 2,1 1,4 2,3 3,0
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Asien, kartläggning EPF-värden 

Tabell 13: EPF-värden för Asien [51-61] 

 

 

 

Figur 52: EPF-karta över Asien. Modifierad version av Ritz [31] 

V (m/s) k c (m/s) EPF V (m/s) k c (m/s) EPF

Bangladesh Malaysia

Teknaf 3,22 1,68 3,6 2,32 kudat 3,31 1,65 3,7 2,38

Mongla 3,44 2,02 3,85 1,84 labuan 1,7 3,4 3,03

Kina Pakistan

zhe ghu island 6,5 1,97 7,35 1,94 keti bandar 4,6 2,38 5,18 1,64

Cheung chau island 5,19 2,09 5,86 1,83 Russia

Huitengxile 7,24 2,19 8,18 1,75 Gizhiga 7,8 1,5 8,83 2,36

India Taiwan

Malwan Mahalasatra 4,52 2,37 5,1 1,64 taiwan strait 9,67 1,94 10,9 1,84

mirzapur 4,98 2,8 5,59 1,46 Thailand

muppendal 8,3 2,37 9,36 1,64 Phuket 5,17 1,95 5,83 1,96

Korea

yeongwang 6,08 1,94 6,86 1,97
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Europa, kartläggning EPF-värden 

Tabell 14: EPF-värden för Europa [14, 62-69] 

 

 

 

Figur 53: EPF-karta över Europa. Modifierad version av Ritz [31] 

V (m/s) k c (m/s) EPF V (m/s) k c (m/s) EPF

Sverige Spain

Linköping 3,61 1,7 4,04 2,3 Tafalla 3,02 1,6 3,37 2,4

England Tyskland

Cardiff 2,66 1,7 2,99 2,2 Stuttgart 2,61 1,2 2,8 3,7

Schweiz Berlin 4,17 1,9 4,7 2

Davos 2,35 1,3 2,54 3,4 List 7,08 2,2 8 1,8

Greece Litauen

Athens 2,54 1,4 2,79 3 Baltic Sea 6,60 3,2 7,37 1,4

north aegean 2,98 1,3 3,21 3,6 Frankrike

Ungern Mer d’Iroise 8,46 2,3 9,55 1,7

Keszthely 1,90 5,0 2,07 1,1

Italy

Enna 5,54 1,8 6,23 2,1

Monte 5,07 2,2 5,73 1,8



Utveckling av ett verktyg för automatisk framtagning av konstruktionsunderlag för småskaligt vindkraftverk  

 

92 

Nordamerika, kartläggning EPF-värden 

Tabell 15: EPF-värden för Nordamerika [10, 70-75] 

 

 

 

Figur 54: EPF-karta över Nordamerika. Modifierad version av Ritz [31] 

Measurement station V (m/s) k c (m/s) EPF Measurement station V (m/s) k c (m/s) EPF

1 4,28 2,21 4,83 1,7 16 5,70 1,96 6,43 2,0

2 5,87 1,97 6,62 1,9 17 6,33 1,81 7,12 2,1

3 5,11 2,12 5,77 1,8 18 3,68 2,64 4,14 1,5

4 5,69 2,07 6,42 1,9 19 3,15 1,84 3,55 2,1

5 3,56 1,99 4,02 1,9 20 5,41 1,81 6,08 2,1

6 5,32 1,55 5,92 2,6 21 5,47 2,18 6,18 1,8

7 6,80 2,07 7,68 1,9 22 5,30 1,89 5,97 2,0

8 3,71 2,14 4,19 1,8 23 5,51 2,41 6,22 1,6

9 7,67 2,13 8,66 1,8 24 3,60 1,47 3,98 2,8

10 3,23 2,03 3,65 1,9 25 6,10 2,64 6,86 1,5

11 5,86 2,05 6,62 1,9 26 10,56 1,77 11,86 1,7

12 5,75 2,13 6,49 1,8 27 2,92 1,40 3,20 3,0

13 3,42 1,90 3,85 2,0 28 5,37 2,44 6,06 1,6

14 3,77 1,80 4,24 2,1 29 5,68 2,55 6,40 1,6

15 2,66 1,59 2,97 2,5



  Litteraturförteckning 

  93 

Oceanien, kartläggning EPF-värden 

Tabell 16: EPF-värden för Oceanien [76-79] 

 

 

 

Figur 55: EPF-karta över Oceanien. Modifierad version av Ritz [31] 

  

V (m/s) k c (m/s) EPF V (m/s) k c (m/s) EPF

Australia Australia

Canberra 6.2 2.03 7.15 1.9 Hobart 7.1 2.01 8.16 1.9

Sydney 7.5 1.85 8.37 2.1 Strahan 8 1.91 9.12 2

Tamworth 5.32 2.03 6.15 1.9 Melbourne 7.1 1.92 8.15 2

Darwin 5.5 2.39 6.32 1.6 Kalgoorlie Boulders 6.6 2.59 7.50 1.5

Tenant Ctreek 7.3 2.60 8.35 1.5 Port Headland 6.6 2.26 7.61 1.7

Longreach 6.01 2.34 6.93 1.7 New Zealand

Townsville 6 2.42 6.96 1.6 Lyttelton 7.08 2.14 8 1.8

Weipa 5.81 2.25 6.68 1.7 Tararua 9.43 1.96 10.64 1.9

Adelaide 4.3 1.89 5.05 2 Fiji

Woomera 7.3 2.51 8.30 1.6 Taveuni 6.69 2.93 7.5 1.4
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Sydamerika, kartläggning EPF-värden 

Tabell 17: EPF-värden för Sydamerika [80-88] 

 

 

 

Figur 56: EPF-karta över Sydamerika. Modifierad version av Ritz [31] 

V (m/s) k c (m/s) EPF V (m/s) k c (m/s) EPF

Brazil Chile

Sao Joao do Cariri 4,79 2,54 5,4 1,6 Carrizalillo 4,67 1,66 5,22 2,4

Campinas - Sao Paulo 5,31 2,4 5,99 1,6 Grenada 5,17 2,51 5,83 1,6

Santa Vitoria do Palmar 8,29 2,84 9,3 1,5 Bolivia

Paracuru 6,98 2,65 7,85 1,5 North 3,46 2 3,9 1,9

Argentina South 4,88 1,9 5,5 2,0

Nequen 4,86 1,89 5,48 2,0 East 4,62 2,7 5,2 1,5

SW of Buenos Aires 9,75 2 11 1,8 Tera Kora 7,3 4,5 8 1,2
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Mellanöstern, kartläggning EPF-värden 

Tabell 18: EPF-värden för Mellanöstern [89-94] 

 

 

 

Figur 57: EPF-karta över Mellanöstern. Modifierad version av Ritz [31] 

V (m/s) k c (m/s) EPF V (m/s) k c (m/s) EPF

Saudi Arabien Palsestina

Bahrin 4,14 1,87 4,66 2 Hebron 3,20 3,78 3,54 1,3

Förenade Arabemiaten Turkiet

Masdar 3,02 1,56 3,36 2,6 Manisa 6,80 1,71 7,62 2,3

Iran Nigde 7,99 1,74 8,97 2,1

Tehran 4,26 2,02 4,81 1,9 Elazig 8,57 1,65 9,58 2,1

Jordan Ezurum 8,65 1,73 9,71 2,1

Aqaba 4,76 2,26 5,37 1,7 Kars 7,54 1,77 8,47 2,1

Irbid 3,09 2,14 3,49 1,8

Amman 3,09 1,75 3,47 2,2
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Appendix H - Terrängbilder 

Coast with onshore winds 

 

Figur 58: Referensbilder - Coast with onshore winds 

 

Figur 59: Förhandsgranskning – Coast with onshore winds 
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Cut grass, short-grass praire 

 

Figur 60: Referensbilder – Cut grass, short-grass praire 

 

Figur 61: Förhandsgranskning – Cut grass, short-grass praire 
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Crops, tall-grass praire, bushes 

 

Figur 62: Referensbilder – Crops, tall-grass praire, bushes 

 

Figur 63: Förhandsgranskning – Crops, tall-grass praire, bushes 
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Scattered trees, hedges 

 

Figur 64: Referensbilder – Scattered trees, hedges 

 

Figur 65: Förhandsgranskning – Scattered trees, hedges 
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Trees, hedges, a few buildings, suburbs 

 

Figur 66: Referensbilder – Trees, hedges, a few buildings, suburbs 

 

Figur 67: Förhandsgranskning – Trees, hedges, a few buildings, suburbs 
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Woodland, hills 

 

Figur 68: Referensbilder – Woodland, hills 

 

Figur 69: Förhandsgranskning – Woodland, hills 
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Appendix I – Skärmdumpar gränssnitt 

 

 

Figur 70: Skärmdump startsida 

 

Figur 71: Skärmdump länkar 
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Figur 72: Skärmdump kontakt 

 

Figur 73: Skärmdump vindbladet 
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Figur 74: Skärmdump omgivningsbladet 

 

Figur 75: Skärmdump energibladet 
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Figur 76: Skärmdump utdatabladet 


