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Abstract

Test bench for turbine governor

Anders Vårdenius Lindqvist

The function of a turbine governor is to maintain the grid frequency 
close to the nominal value, which in the Nordic grid is 50 Hz. This 
thesis uses a standard turbine governor from Vattenfall AB, which is 
implemented with a PLC. The turbine governor gives a control signal 
which controls the guide vane opening and thus the water flow through 
the turbine.
 
A test bench for the turbine governor was created where the software 
LabView was used together with special hardware. The software 
simulates a Francis hydro power turbine, which gives a feedback 
signal to the turbine governor. Data for the hydro power turbine, 
used in the simulation, has been taken from an actual power plant. 
 
The user of the test bench has the possibility to choose between 
actions and to change parameters. For example to give start or stop 
order, or change setpoint.
 
In this thesis has, for example, a change of guide vane opening 
setpoint, a grid disturbance, and stops of the turbine, been tested. 
Validation shows that the result agrees reasonably well with the 
reality. The result leads to the conclusion that it is possible to 
create a test bench for the turbine governor with the aid of LabView. 
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P O P U L Ä RV E T E N S K A P L I G S A M M A N FAT T N I N G

I det Nordiska elnätet eftersträvas att hålla frekvensen nära 50 Hz.
Turbinregulatorer som bidrar med FCR-N har det som en av sina
uppgifter. I detta projekt har en turbinregulator för vattenkraft stude-
rats närmare. De flesta större vattenkraftturbiner är försedda med en
turbinregulator, som reglerar vattentillförseln till turbinen beroende
på ett antal parametrar, bland annat nätfrekvens.

I projektet används en standardregulator från Vattenfall, monterad i
ett skåp. Regulatorn är realiserad i en PLC, en sorts dator vanligt
förekommande inom automation. Turbinregulatorn styr turbinens på-
drag.

Programvaran LabView har använts, tillkopplad till speciell hård-
vara, för att hantera in- och utsignaler till turbinregulatorn. En eng-
elsk benämning för denna sorts test är ”hardware in the loop”.

I detta experiment simulerar LabView-programmet turbin, och ger
återkoppling till turbinregulatorn i form av pådragsläge, så kallad
pådragsåterkoppling. Modellen föreställer en Francisturbin. Data är
hämtad från en verklig anläggning.

I LabView finns ett användargränsnitt, där användaren kan styra test-
bänken, exempelvis genom att ge startorder, eller att ändra börvärde.

Test har gjorts: med uppvarvning med olika tröghetsmoment, pålast-
ning till olika börvärde, stopp av turbin, nätstörning samt lastfrån-
slag. Validering visar att testbänken till stor del överensstämmer med
verkligheten. Slutsatsen är att en testbänk för turbinregulator kan ut-
föras på detta sätt. Hardware in the loop-test fungerar då hårdvaran
har erforderlig uppdateringshastighet. Vidare ges förslag till förbätt-
ringar, exempelvis kan det LabView-baserade programmet LVTrans
användas för att tillföra vattendynamiska egenskaper.
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B E G R E P P

BCD-kod BCD-kod är en kod för att överföra decimala tal i di-
gital bitform

FCR-D Primär frekensregleringsfunktion som är i bruk vid
frekvensförändringar större än ± 0,1 Hz

FCR-N Primär frekensregleringsfunktion som är i bruk vid
frekvensförändringar inom ± 0,1 Hz

Effektåter-
föring

Reglering sker med effekt som återkoppling

EP-läge En uppsättning med parametrar för en frekvensregu-
lator

Ledskenor Ledskenorna reglerar vattentillflödet genom turbinen

Löphjul Löphjulet är en del av vattenturbinen, och upptar
kraften från vattnet

Pådragsåter-
föring

Reglering sker med pådraget som återkoppling

Snabbstopp Ett hastigt stopp som används vid större felhändelser.
Turbinen retarderas, och generatorn kopplas momen-
tant ur

Snabbavlastat
stopp

En form av stopp som kan användas i en del lägen.
Generatorn är fortfarande nätansluten för att ge ett
bromsande moment till turbinen

SvK Svenska Kraftnät, kravställande myndighet för natio-
nella elnätet, exempelvis för frekvensreglering

Statik Hur stor frekvensändring som krävs för ändring från
tomgångseffekt till maxeffekt. Invers till reglerstyrka.

Reglerstyrka Möjligheten till effektändring, mäts i MW/Hz eller
%/Hz

Reglerkraft Tillgänglig effekt från produktionsanläggningar, mäts
i MW

PLC Programmable logical controller En enklare slags dator
avsedd för processnära styrning

Proportional-
ventil

Ventil för oljehydraulik, styrd av elektrisk signal
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S Y M B O L E R

Ep Statik [pu/pu]

f Elektrisk frekvens [Hz]

fmek Mekanisk frekvens [Hz]

h fallhöjd [m]

J Tröghetsmoment [kgm2]

Kp Proportionell förstärkning [pu/pu]

Ki Integrerande del [s−1]

Ks,y Proportionell förstärkning för pådragsservot [s]

n varvtal [rpm]

p poltal [st]

Pg Generatoreffekt [W]

Pt Turbineffekt [W]

R Reglerstyrka [%/Hz] eller [MW/Hz]

L(s) Laplacevariabel

t tid [s]

Y Pådrag [%] eller [pu]

Ycontrol Styrsignal pådrag från turbinregulatorn [pu]

Ymv Uppmätt värde pådrag [%] eller [pu]

ω vinkelhastighet [rad/s]

vii
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I N T R O D U K T I O N

1.1 projektbekrivning

Detta är ett examensarbete omfattande 30 hp som utförs i slutskedet
av Masterutbildningen i Förnybar elgenerering vid Uppsala Univer-
sitet. Examensarbetet utförs på uppdrag av Vattenfall AB, Reasearch
and Development i Älvkarleby. Handledare är Per Norrlund, Vatten-
fall, och ämnesgranskare Urban Lundin, Uppsala universitet.

1.2 bakgrund

Under de senaste årtiondena har frekvenskvaliteten minskat [1]. En
möjlig förklaring torde vara den ökande elproduktionen från varier-
bara källor, som exempelvis vind- och solkraft. Det ger ett större be-
hov av reglerkraft. I det nordiska perspektivet står vattenkraften för
största delen av reglerkraften. Även marknadens avreglering, med
handelsperioder uppdelade i timmar, gör att fluktuationer uppstår
vid dessa timskarvar, vilket inverkar menligt på frekvenskvaliteten.
Alla de större elproduktionsenheterna är försedda med synkrongene-
ratorer, som genererar elektrisk effekt. Dessa är kopplade till varsin
turbin, som tillför generatorn mekanisk effekt. Varje turbin är försedd
med en turbinregulator, som reglerar pådraget, alltså mängden vat-
ten om ett vattenkraftverk avses, eller ångflödet, om ett värme- eller
kärnkraftverk avses. Insignalen till turbinregulatorn utgörs av nätfre-
kvensen. På så sätt kan alltså behovet av elektrisk effekt i nätet följas.
Genom olika inställningar av de individuella turbinregulatorerna för-
delas produktionsförändringen mellan de olika produktionsenheter-
na. Om nätfrekvensen sjunker för lågt befaras ett nätsammanbrott.

1.3 syfte

Examensarbetets syfte är att erhålla en testbänk för att testa turbin-
regulatorns funktioner i en så realistisk miljö som möjligt, utan att
behöva koppla in sig på ett befintligt vattenkraftverk. Exempelvis
kan turbinregulatorn matas med en frekvens- eller pådragsändring.
Påverkan av effektbegränsning kan också studeras. Med hjälp av en
större förståelse för turbinregulatorns funktion, kommer man närma-
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2 introduktion

re en lösning för att kvantifiera reglerförmågan i elnätet. Slitaget hos
vattenkraftverken kan också minskas med mer optimalt nyttjande av
vattenkraftens reglerförmåga, vilket leder till minskande kostnader
och minskad miljöpåverkan. Ett tänkbart scenario kan vara ett byte
av plattform för regulatorn, vilket gör att det är viktigt att studera
dess funktion.

1.4 avgränsningar

Examensarbetet omfattar endast turbintypen Francis. Programänd-
ringar, annat än konstanter, i turbinregulatorns PLC ingår ej i exa-
mensarbetet. Tillrinningen till inloppet hos vattenturbinen är model-
lerad på enklast tänkbara sätt.

1.5 metod

Metoden är en litteraturstudie, följt av ett experimentellt försök där
en turbin simuleras i programvaran LabView® och kopplas till en
turbinregulator. LabView® är ett grafiskt programmeringsspråk, ut-
vecklat av amerikanska National instruments. Till mjukvaran kopp-
las specialbyggd hårdvara för mätvärdesinsamling och signalbehand-
ling. [2]. Hårdvaran som används i detta fall kallas CompactDaq, och
kopplas med USB-anslutning till en vanlig dator. Till cDaq kan oli-
ka moduler anslutas, för exempelvis utspänning, eller strömmätning.
Ett LabView®-program kallas VI, Virtual instrument. Till varje VI hör
ett användargränssnitt, som används i realtid. En anledning till att
LabView® valdes är att programmet är enkelt att lära sig för denna
sorts tillämpningar, en annan är att kompetens inom denna program-
vara finns inom Vattenfall.

1.6 tillvägagångssätt

Ett program i LabView® är skapat. Detta program simulerar ett vat-
tenkraftverk, utsignalerna från detta program utgör indata till en Vat-
tenfall standardregulator. Även utsignaler från turbinregulatorn före-
kommer. Ett namn för denna sorts försök är Hardware in the loop, HIL
(eng).

1.7 mål

• Kortfattad historik över turbinregulatorn

• Litteraturstudie över turbinregulatorns dokumentation

• Beskriva turbinregulatorns funktion, ex: startsekvenser,
pådrags/effektstyrning



1.8 hårdvarusimulering 3

• Koppla in turbinregulatorn mot en dator. I examensarbetet in-
går att upprätta ett gränssnitt med relevanta in- och utsignaler

• Skapa rätt dynamik för återkoppling för en Francisturbin

• Analys och verifiering av testbänken

• Sammanfatta allt i en skriftlig rapport

1.8 hårdvarusimulering

Hardware in the loop (eng), förkortat HIL, är ett begrepp som an-
vänds inom systemtestning. Det innebär att en del av ett fysiskt sy-
stem, som ska testas, ersätts av en simulerad modell. De övriga de-
larna behålls intakta, men arbetar i förvissning att det är ett fysiskt
system de arbetar mot. Simuleringen går alltså i realtid.
Fördelarna med testning med hjälp av HIL, jämfört med ett i sin hel-
het ett verkligt system, är främst:

• Låg kostnad: man undviker produktionsförluster, vilka i vatten-
kraftfallet skulle motsvaras av spill.

• Tillgänglighet: om man avser att testa ett helt system, måste det
vara tillgängligt under hela testperioden.

• Säkerhet: personsäkerhet/säkerhet för omgivningen

Test med HIL ersätter inte andra testmetoder, men gör att fel kan
upptäckas tidigare i produktcykeln [3]. HIL kan ej heller användas
för regelrätt mjukvarutestning, det enda som testas är ut- och insig-
naler från systemet1. Likaså hävdar1 att samplingshastigheten hos
HIL-systemet måste vara cirka 10 gånger högre än samplingshastig-
heten hos det systemet som testas.

En fördel med Hardware in the loop test är att exempelvis frekvens-
avvikelser kan fabriceras, vilket är inte kan göras på en verklig an-
läggning ansluten mot ett större elnät. I denna rapport är det turbin-
regulatorn som definieras som hardware in the loop.

1 Hardware-in-the-loop simulation, Embedded. Nedladdad 2016-09-
05. (http://www.embedded.com/design/
prototyping-and-development/4024865/Hardware-in-the-Loop-Simulation

(
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T E O R I

2.1 frekvensreglering

2.1.1 Primär, sekundär och tertiär frekvensreglering

Att ett växelströmsnät är synkront innebär att frekvensen är densam-
ma i hela nätet. I det nordiska elsystemet strävar man efter att hålla
frekvensen 50 Hz. När frekvensen sjunker, ser den primära frekvens-
regleringen till att öka den tillförda aktiva effekten, vilket gör att fre-
kvensen ökar. När frekvensen stiger över 50 Hz, sker istället det om-
vända, det vill säga att den primära frekvensregleringen minskar den
producerade aktiva effekten. I det nordiska elsystemet är det främst
de större vattenkraftverken som står för den primära frekvensregle-
ringen.

Den sekundära och tertiära frekvensregleringen har som syfte att åter-
ställa frekvensen till det nominella värdet efter en frekvensavvikelse.
Ett exempel på åtgärd vid frekvenssänkning är att starta stillaståen-
de vattenkraftverk, så att primärregleringen blir frigjord att användas
om ytterligare en frekvenssänkning följer. Den ena delen av den se-
kundära frekvensregleringen förkortas till FRR-A, Frequency Resto-
ration Reserve Automatic, som är automatiskt styrd, och inte är i
bruk hela dygnet. Dess manuella motsvarighet är benämnd FRR-M,
Frequency Restoration Reserve Manual. Tertiär frekvensreglering har
samma syfte som sekundär frekvensreglering, men används på en
längre tidsskala.

2.1.2 Olika typer av primär frekvensreglering

Frekvensregleringsfunktionen FCR-N, Frequency Containment Reserve-
Normal, strävar efter att hålla frekvensavvikelsen inom 0,1 Hz. Fre-
kvensregleringsfunktionen FCR-D, Frequency Containment Reserve-
Disturbed, agerar istället då frekvensavvikelsen hamnar utanför detta
spann. Tidigare benämndes FCR-N istället FNR, och FCR-D benämn-
des istället FDR. Figur 1 visar schematiskt den primära och sekundära
frekvensregleringen.
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2.1 frekvensreglering 5

I Sverige är SvK (Svenska Kraftnät) kravställare på frekvensreglering
i elsystemet. De kräver att FCR-N, vid frekvens sjunkande under
50,00 Hz, är aktiverad till 63 % inom 60 s, och till 100 % inom 3 mi-
nuter. FCR-N ska även vara aktiv vid frekvenshöjning över 50,00 Hz.
Något krav på tid finns dock inte i detta fall. De kräver vidare att
FCR-D, vid en avvikelse inom spannet 49,9 till 49,5 Hz, ska vara ak-
tiverad till 50 % inom 5 s, och till 100 % inom 30 s. Leverantören av
reglerkraft får ersättning i förhållande till en prismodell, som baseras
på tillgänglig reglerstyrka [4]. Inte alla vattenkraftverk som deltar i
FCR-N bidrar till FCR-D, men däremot gäller det omvända.

Figur 1: De olika frekvensregleringsfunktionerna och dess tidsskala

2.1.3 Frekvensreglering i vattenkraftverk

Endast större vattenkraftverk deltar i frekvensregleringen. De mind-
re vattenkraftverken har oftast en så kallad trepunktsregulator, som
ger rotationshastighet proportionell mot nätfrekvensen före infasning.
Dessa vattenkraftverk kan inte användas på eget nät. [5]. Denna rap-
port kommer enbart att behandla turbinregulatorer för större vatten-
kraftverk.

Ett vattenkraftverk med turbinregulator har funktioner för start: tur-
binen varvas upp till en rotationshastighet som motsvarar nätfrekven-
sen, för att därefter ge signal till infasning mot elnätet. Infasad mot
nätet roterar turbinen med en rotationshastighet som direkt följer nät-
frekvensen. Turbinregulatorn ser därefter till att reglera aktiva effek-
ten beskrivet enligt avsnitt 2.1.1.

En annan viktig uppgift för turbinregulatorn är att handha stopp av
turbinen. Se 2.2.8.



6 teori

2.1.4 Upplagrad rörelseenergi

Synkrongeneratorer har till sin natur en stor svängmassa. När effekt-
behovet är större än effektproduktionen, kommer effekt att tas ut från
den roterande massan, och generatorn kommer att rotera långsamma-
re. Omvänt, så kommer energi att lagras i svängmassan, då effektbe-
hovet är mindre än produktionen.

Svingekvationen beskriver detta:

Pt − Pg = Jω
dω

dt
(1)

Pt betecknar turbineffekt, Pg generatoreffekt, och J är tröghetsmomen-
tet. Ju större skillnaden mellan generator- och turbineffekt är, desto
snabbare blir ändringen i rotationshastighet. När produktion och kon-
sumtion samstämmer, sker ingen ändring av den upplagrade energin.

Energin lagrade i de roterande svängmassorna i det nordiska elsyste-
met uppskattas till 50 MWh. Med ett uttag på 60 GW räcker det att
upprätthålla elnätet i ungefär 6 s [6].

2.1.5 Regulatorstruktur

Turbinregulatorns regulatorstruktur består av en standard PI(D)-
regulator kopplad i kaskad med en återföring.

Proportionell förstärkning Kp fungerar som att ju större reglerfelet
blir, desto mer kompenserar regulatorn. Med reglerfelet avses skillna-
den mellan bör- och ärvärde. Integrerande del Ki tar bort det statio-
nära felet, och gör regulatorn snabbare. För vidare läsning om regu-
latorer hänvisas till exempelvis [7]. Vattenfall har valt att ej ha med
den deriverande delen i sin regulatorstruktur, då denna är mycket
känslig för störningar. Ep står för statiken, det vill säga den statiska
förstärkningen hos regulatorn, och återkoppling med hjälp av denna
gör att utsignalen begränsas. Figur 2 visar turbinregulatorns regula-
torstruktur.
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Figur 2: Regulatorstrukturen för turbinregulatorn. E(s) utgör avvikel-
sen från börvärdet, och U(s) är utsignal från regulatorn.

2.1.6 Reglerstyrka

Reglerstyrka R brukar vanligtvis mätas i %/Hz, när det gäller en-
skilda kraftverk. Ju större reglerstyrkan är, desto mer kan kraftverket
motverka en frekvensförändring. Reglerstyrkan kan uttryckas som

R =
∆Y
∆ f

. (2)

Statik anges som den frekvensavvikelse i procent som utgör skillna-
den från tomgång till turbinens fulla effekt.

Vattenfall har diskreta lägen för reglerstyrka, så kallade EP-lägen. EP-
läget beräknas enligt

EP =
1

reglerstyrka
· [Hz]

%
· 100[%]

50[Hz]
. (3)

Vattenfall använder fyra EP-lägen, som medger en reglerstyrka från
20 %/Hz till 200 %/Hz, eller om man hellre uttrycker det i statik: från
10 % till 1 %. I tabell 1 visas reglerstyrka och statik för olika EP-lägen,
i tabell 2 visas reglerkonstanter för olika EP-lägen.

Tabell 1: EP-värden med motsvarande styvhetskonstant och statik
EP-värde reglerstyrka [%/Hz] statik(EP) [pu/pu]

EP0 20 0.1
EP1 50 0.04

EP2 100 0.02

EP3 200 0.01
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Tabell 2: EP, Kp och Ki konstanter för olika EP-lägen. Standard för
Vattenfall.

EP0 EP1 EP2 EP3

EP 0.1 0.04 0.02 0.01

KP 1 1 1 2

Ki 1/6 5/12 5/6 5/3

Genom att välja EP0 ges den lägsta aggressiviteten i regleringen. Om
behovet av reglering ökas, används EP1 eller EP2. EP-läge kan väljas
för varje enskild vattenkraftsturbin. I händelse av frekvensstörning
är EP3 avsedd att användas, vilket motsvarar funktionen FCR-D. Det
är förinställt i turbinregulatorn för den enskilda vattenturbinen om
omkoppling till EP3 ska verkställas. I de så kallade regulatorplaner-
na listas vilket EP-läge de olika turbinerna ska ha vid normaldrift,
eventuella otillåtna EP-lägen beroende på exempelvis svallningsrisk,
och vilka som ska ha möjligheten att omkopplas till EP3. Utöver de
nämnda lägena finns det ytterligare ett EP-läge, EP4, som dock inte
används. Se bilaga D.

2.1.7 Reglerstyrka i det Nordiska elnätet

FCR-N har i det synkrona nordiska elsystemet åtminstone ett värde
på 600 MW, vilket ger en reglerstyrka på 6000 MW/Hz. En annan
uppskattning av FCR-N anger 753 MW, då Norge producerar mer
FCR-N än det stipulerade värdet. [8]. Det finns ingen gemensam stra-
tegi för val av parametrar som styr FCR-N för de länder som ingår i
det Nordiska synkrona nätet.
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2.2 vattenkraftverk

2.2.1 Utformning av vattenkraftstationer

En del vattenkraftverk har vattenmagasin, där vattnet kan sparas för
att användas senare. Andra vattenkraftverk saknar magasin, och kal-
las för strömkraftverk.
Utformningen av vattenkraftverk beror starkt på den aktuella plat-
sens förutsättningar. En del vattenkraftverk, ofta äldre, är uppförda i
byggnader ovan jord, medan andra är insprängda under jord. Turbi-
nen är i alla större vattenkraftverk monterad på samma axel som ge-
neratorn. I äldre vattenkraftverk är denna axel horisontellt placerad.
I nyare verk är istället i regel axeln vertikal, med generatorn place-
rad ovanför turbinen. Vattenkraftverk kan ha flera enheter, så kallade
aggregat. Figur 3 visar ett vertikalaxlat aggregat. Det är inte ovanligt
med 4-6 st aggregat i samma vattenkraftstation.

Figur 3: Ett vattenkraftaggregat bestående av generator och turbin.
Dessa är styvt kopplade till varandra med hjälp av turbinax-
eln. Det flödande vattnet ger fart åt löphjulet.1

2.2.2 Turbintyper

I Sverige är Francis- respektive Kaplanturbinen vanligast. Kaplantur-
binen är en axialflödesturbin medan Francisturbinen är en radiaflö-

1 Cross section of hydraulic turbine generator. Source: Army Corp of Engineers. Nedladdad
2016-10-02. http://energy-alaska.wikidot.com/hydro

http://energy-alaska.wikidot.com/hydro
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desturbin. Figur 4 visar ett löphjul till en Francisturbin. Kaplanturbi-
nen har till skillnad från Francisturbinen reglerbara löpskovlar. För-
delen med detta är att Kaplanturbinen har ett brett driftområde i ett
stort spann av varierande flöde. Detta görs genom att dels anpas-
sa löpskovelvinkeln i förhållande till tillgängligt vattenflöde, det vill
säga ledskenevinkeln; dels anpassning efter fallhöjd. Denna process
kallas kombinering.

Figur 4: Löphjulet till en Francisturbin. Francisturbinen har en tyd-
lig topp i sin verkningsgradskurva. Den används vid stora
flöden, och medelhöga till höga fallhöjder. Dess mekaniska
konstruktion är mycket robust.2

2.2.3 Fallhöjd

Fallhöjden är en viktig parameter för vattenkraften, då den utvun-
na energin beror av denna. Fallhöjden räknas förenklat från vatten-
ytan på uppströmssidan, till vattenytan på nedsströmssidan. Vatten-
nivån på upp- respektive nedströmssidan utgör insignal till turbin-
regulatorn. För tillexempel verkningsgradsberäkningar måste istället
en mer komplicerad modell användas.

2.2.4 Ledskenor

Turbinens löphjul sitter centrerad mot turbinaxeln, omgiven av ledske-
nor. Löphjulet är turbinens roterande del, som via turbinaxeln överför
kraften till generatorn. Löpskovlarna är placerade på löphjulet. Med
hjälp av ledskenorna kan flödet av strömmande vatten till turbinen
regleras, allt ifrån inget flöde, till fullt flöde. Figur 5 visar ett utsnitt
bestående av åtta stycken ledskenor.

2 Francis Turbine: Turbine from a Voith Turbine Pump from the early fifties. Nedladdad
2016-12-02. https://grabcad.com/library/francis-turbine--1

https://grabcad.com/library/francis-turbine--1
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Figur 5: Ledskenorna vrider sig runt sin axel. Figuren visar ledske-
norna i öppet läge. Ovanför ledskenorna ses länkaget, som
är kopplat till oljehydraulik för manövrering av ledskenor-
na.3

2.2.5 Oljehydraulik

I många olika applikationer används en trycksatt fluid för kraftöver-
föring, så kallad hydraulik. Fördelarna är att stor kraft med god nog-
grannhet kan överföras. Vanligtvis används olja som fluid. I ett vat-
tenkraftverk används oljehydraulik för styrning av bland annat led-
skenor, och i förekommande fall då det är en Kaplanturbin, löphjul.
Ledskenorna regleras med hjälp av oljehydraulik, som i sin tur styrs
från en proportionalventil. Denna är elektriskt styrd från turbinregu-
latorn. Önskad pådragshastighet hos turbinen är proportionell mot
styrsignalen. Figur 6 visar en proportionalventil.

Figur 6: En proportionalventil styr ett oljehydrauliskt flöde, med
hjälp av en elektrisk signal.4

3 EUROPEAN PATENT APPLICATION Nedladdad 2016-12-02. https://data.epo.
org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20110112/patents/
EP1903187NWA3/document.html

4 Pilot-Operated Proportional Valves for Analog Signals D680 Series. Nedladdad
2016-12-02. http://www.moog.com/products/servovalves-servo-proportional-

https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20110112/patents/EP1903187NWA3/document.html
https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20110112/patents/EP1903187NWA3/document.html
https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20110112/patents/EP1903187NWA3/document.html
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Från 1980-talet byggs nya hydrauliksystem med ett systemtryck på
16 MPa, till skillnad från äldre system då ett tryck på 2-4 MPa an-
vänds. Fördelar med ett högtryckssystem är att utrustningen kan gö-
ras mindre, och oljevolymen minskar med upp till 90 %, vilket gör
omfattningen av ett eventuell oljeläckage mycket mindre [9].

Vattenkraftverket har, förutom nämnda oljehydrauliska system för
kraftöverföring, också smörjoljesystem för lager. Äldre kaplanlöphjul
kan innehålla en oljevolym på 5 m3, och har stor risk för läckage. Ny-
are kaplanlöphjul är istället självsmörjande, innehåller en oljevolym
om 0,2 m3, och har även en betydligt mindre risk för läckage. Ett
eventuellt oljeläckage ger bestående skador på älv och stränder långt
nedströms läckagepunkten. [9]

2.2.6 Effekt- respektive pådragsåterföring

Det finns två olika sätt att reglera ett vattenkraftverk, det ena är ef-
fektåterföring, där börvärde respektive ärvärde utgörs av effektvärden.
Dessa visas i figur 7. Den andra varianten är att börvärde respektive
ärvärde utgörs av värden på det procentuella pådraget. En jämförel-
se ger att pådragsåterföringen har fler fördelar: skillnaden i fallhöjd
ger ingen inverkan på återkopplingen (den producerade effekten är
däremot beroende på fallhöjden), och att möjlighet till en mer exakt
styrning ges. [10]

Figur 7: Överst i bilden visas pådragsåterkoppling, nedre delen visar
effektåterkoppling.

valves/industrial/flow-control/analog-with-integrated-electronics/pilot-operated-
proportional-valves-for-analog-signals-d680-series.html
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2.2.7 Begränsningar i regleringen

Regleringens snabbhet begränsas av pådragshastigheten. En begräns-
ning i frekvensregleringen utgörs också av maximal elektrisk effekt.
Det gör att regleringen blir icke-linjär.

Svallning i vattenvägarna, tex efter en sekvens av start, stopp och åter
start, kan ge upphov till översvämmningar. Därför är ofta en tidsför-
dröjning inlagd mellan stopp och start. Under denna tidsfördröjning
kan aggregatet ej delta i frekvensregleringen. [11] Ofta finns ett så
kallat hydrauliskt knä, som gör att stängningshastigheten hos ledske-
norna minskar. Det reducerar trycktransienter. [12]

2.2.8 Lastfrånslag, samt stopp av turbinen

Det finns olika sorters stopp för turbinen, ett benämnt SS, snabbstopp,
ett benämnt SAS, snabbavlastat stopp, samt nedreglering. Vid en ned-
reglering så rampas pådraget ner, tills att tomgångspådrag erhålls.
När tomgångspådraget erhållits indikeras det på turbinregulatorn,
och ovanliggande automatik får en signal att slå ifrån generatorbry-
taren. När signal Nätansluten upphör, låter turbinregulatorn stänga
pådraget helt. [13]

Vid ett snabbstopp blir generatorn spänningslös. Det från generatorn
bromsande momentet upphör, och turbinen accelereras då upp till ett
högre varvtal än nominellt. Samtidigt stängs ledskenorna, och vatten-
tillförseln till turbinen upphör, varvid turbinen retarderar. [13]

Vid ett snabbavlastat stopp är generatorn istället aktiv en kortare
stund, innan den kopplas ifrån. Även i detta fall stängs ledskenorna
vilket gör att turbinen retarderar. Skillnaden jämfört med snabbstopp
är att inget skadligt övervarvtal uppnås tack vare generatorns brom-
sande moment. Därtill är ett snabbavlastat stopp gynnsammare för
elnätet, då all aktiv utmatad effekt inte försvinner momentant. [13]

Ett lastfrånslag innebär i analogi med snabbstopp, att generatorbryta-
ren löser ut och det bromsande momentet från generatorn upphör.
Istället för att stänga ledskenorna fullt, så börjar turbinregulatorn att
varvtalsreglera turbinen. Pådraget går mot tomgångspådrag, och ro-
tationshastigheten regleras mot infasningsläget. När detta är uppnått
väntar turbinregulatorn att ånyo fasa in generatorn mot nätet. Funk-
tionen lastfrånslag kan i vissa fall vara inhiberad, med villkor om
produktionen övergår ett visst värde, eller om pådraget är större än
ett visst värde. Detta för att minska skadligt slitage på turbinen. [13]
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2.2.9 Fasning

Ett så kallat FPS-don väljer tidpunkt för infasningen mot elnätet hos
en komponent, exempelvis en synkronmaskin. F står för fasning, P
för parallellning, och S för synkronisering. FPS-donet startar efter ini-
tiering av överliggande system. Målet är att skillnaden i spänning,
frekvens respektive fas, mellan elnätet versus den aktuella kompo-
nenten, ska vara så liten som möjligt. Detta för att ge en sådan liten
negativ påverkan på generatorn som möjligt vid infasning. [14]

2.2.10 Synkrondrift

En driftform kallad synkrondrift finns. Det innebär att ledskenorna
stängs, så att vattentillförseln till turbinen upphör. Generatorn är fort-
farande ansluten till nätet, och roterar tillsammans med turbinen med
nominellt varvtal. Fördelen med synkrondrift är turbinen snabbt kan
lastas på, om behov föreligger, och återgå till att producera effekt.
Därtill ökar den tillgängliga svängmassan i nätet. Nackdelen är för-
stås att effekt behöver tillföras, då generatorn går som motor, samt
att slitage på aggregatet erhålls. Synkrondrift upphandlas idag som
en tjänst i elkraftsystemet. [15]

2.2.11 Datakommunikation i ett vattenkraftverk

Turbinregulatorn är i regel kopplad till en överordnad stationsdator.
Denna upprätthåller kontakten med driftcentralen, varifrån produk-
tionsbörvärde erhålls. Produktionsbegräsningar på grund av vatten-
läget, och liknande, erhålls också den vägen. Stationsdatorn kan där-
till ofta användas till att hantera larm från vattenkraftanläggningens
olika komponenter. Detta illusteras i figur 8. Alla vattenkraftverk är
utförda så att normaldrift ska kunna fortgå utan att ha personal på
plats. 5

2.3 övrigt

2.3.1 PLC

PLC, Programmable Logical Controller, är utvecklad som en generell
dator för automatisering. Dessa har under cirka 40 år använts i en
mängd olika applikationer, främst i processindustri. Ofta är en en
mängd in- och utgångar integrerade i en PLC. Fördelen med en PLC,
jämfört med specialanpassad elektronik, är att den är väldigt enkel
att programmera. Nackdelen är att initialkostnaden är hög, men to-
talkostnaden blir lägre ju fler funktioner PLC:n används till. En PLC

5 Wiechel, H. Personlig kommunikation 2016-06-29.
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Figur 8: Datakommunikation för vattenkraftverk med två turbiner.
Turbinregulatorn erhåller ett börvärde från stationsdatorn,
vanligtvis angivet i % då det är pådragsåterkoppling. Sta-
tionsdatorn erhåller i sin tur börvärde från driftcentralen i
MW, och återrapporterar producerad effekt.

programmeras via en vanlig dator. Ofta är PLC anslutna till nätverk
för datainsamling, och styrs, tillexempel genom ingrepp av operatör,
från överordnade system. [16]

2.3.2 BCD-kod

BCD-kod, Binary Coded Decimal, används för att representera decima-
la tal som digitala bitar. Turbinregulatorn använder sig av BCD-kod
för överföring av börvärde. I kontrollrummet monteras ett tumhjul,
som ställs in på önskat börvärde. Detta skapar då en BCD-signal
som överförs i form av parallella digitala signaler till turbinregula-
torn. BCD-koden består av olika decimala tal, som sedan görs om
till ett binärt tal. Den BCD-representation som används i turbinre-
gulatorn är 80,40,20,10,8,4,2,1-kod. För att ta ett exempel, decima-
la talet 97 blir i åtta bitars binärkod 10010111. Uträknat blir detta
80 · 1 + 40 · 0 + 20 · 0 + 10 · 1 + 8 · 0 + 4 · 1 + 2 · 1 + 1 · 1 = 97.

2.3.3 Strömslinga

Turbinregulatorn använder olika signal- och datakommunikationsme-
toder. En av dessa är 4-20 mA strömslinga, vilket är vanligt förekom-
mande i industrin. En godtycklig signal 0-100 % översätts till en ström
på 4-20 mA. Att 4 mA valts som startpunkt, gör att fel detekteras om
strömmen i slingan sjunkit under detta värde, på grund av till exem-
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pel avbrott. Även 0-20 mA används i turbinregulatorn. En fördel med
strömsignal, till skillnad mot en spänningssignal, är att signalen blir
oberoende av resistansen i slingan. [17]
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2.4 historik

2.4.1 Historik över frekvensreglering

Före elmarknadens avreglering 1995 hade varje elproducent skyldig-
het att tillse tillgång på ersättningsproduktion, och någon central
uppföljning gjordes inte. Vattenfalls vattenkraftverk stod för merpar-
ten av reglerstyrkan i elnätet. Det fanns ingen systematik för valet
av reglerparametrar. Efter avregleringen 1995 fick Svenska Kraftnät i
uppdrag att samordna reglerkraften. En marknadsmodell för regler-
kraft skapades även vid denna tidpunkt. Före 1980-talet hade driftfor-
men stationsdrift använts. [18]

Driftformen stationsdrift innebär att hela vattenkraftstationen, där
fler än ett aggregat finns, körs som en enhet, och att börvärdet sätts
som uteffekten för hela stationen. Om då ett driftstopp på ett av ag-
gregaten skulle uppstå; så tar de övriga aggregaten i stationen över
och ökar sin produktion. På så sätt upprätthålls det inställda effekt-
värdet, i mån av tillgänglig produktionskapacitet. [19]

2.4.2 Historik över turbinregulatorer

Turbinregulatorn var från begynnelsen en centrifugalregulator, dri-
ven med remdrift från turbinaxeln. Figur 9 visar en centrifugalregu-
lator.

Figur 9: Centrifugalregulatorns axel markerad med D, snurrar, drivet
från drivmaskineriet. Då axelns hastighet ökas, höjs kulan
markerad E, på grund av centrifugalkraften, och närmar sig
L. Flödet till drivmaskineriet justeras då vid V via stången H,
så att axelns hastighet minskas.6
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Centrifugalregulatorn var före vattenkraftens era välkänd för att på
ångmaskiner hålla varvtalet jämnt vid belastningsändringar. Centri-
fugalregulatorn består av två stycken roterande massor, drivet från
ångmaskinens axel. Då rotationshastigheten ökas, trycks dessa mas-
sor uppåt av centrifugalkraften, och påverkar en anordning som i sin
tur styr ångflödet till den drivna maskinen.

I vattenkraftfallet var det förstås ledskenorna som turbinregulatorn
reglerade. På 1930-talet ersattes arrangemanget med remdrift med
att en synkrongenerator drevs av turbinaxeln. Aktuellt varvtal över-
fördes sedan som en elektrisk signal till en synkronmotor, som drev
en centrifugalregulator, allt placerat i närheten av ledskenemekanis-
men. [20]

Den första elektroniska regulatorn där regulatorfunktionerna realise-
rades i en rörförstärkare kom år 1944. Denna ersatte pendelregula-
torn, och hade stora fördelar både gällande snabbhet, stabilitet och
känslighet. På 1980-talet kom den första mikrodatorn till användning.
Både dessa, och de tidigare elektroniska regulatorerna är elektro-
hydrauliska, det vill säga en elektrisk signal översätts till en hydrau-
lisk. [20]

6 Liszt collection Watts Centrifugal Regulator. Nedladdad 2016-10-
02. http://www.lisztprints.com/Historic-Inventions/c220/p1241/
Watts-Centrifugal-Regulator/product_info.html

http://www.lisztprints.com/Historic-Inventions/c220/p1241/Watts-Centrifugal-Regulator/product_info.html
http://www.lisztprints.com/Historic-Inventions/c220/p1241/Watts-Centrifugal-Regulator/product_info.html
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G E N O M F Ö R A N D E

3.1 vattenfalls turbinregulator

3.1.1 Hårdvaran i turbinregulatorn

Turbinregulatorn är modulärt uppbyggd, och är placerad i ett skåp.
Inuti detta skåp finns PLC, spänningsaggregat, mätdon för nätfre-
kvens; ett teckenfönster för statusindikering som kan visa en siffra
eller en bokstav i taget; samt en handautomatik för omkoppling i
olika driftlägen. Exempel på driftläge kan vara handkörning eller au-
tomatik. Därtill finns en rad kablage för kommunikation internt inom
turbinregulatorn, och plintgränssnitt mot yttervärlden. Exempelvis är
de analoga och digitala signalerna i detta projekt anslutna till detta
plintgränssnitt. PLC:n är hjärnan i turbinregulatorn, den behandlar
alla inkommande signaler, och styr utgångarna. Figur 10 ger en över-
sikt av de ingående delarna i turbinregulatorn. Förklaring återfinns i
tabell 3. Figur 11 visar en bild på turbinregulatorn.

3.1.2 Mjukvaran i turbinregulatorn

Mjukvaran är skriven i Siemens Simantic PLC-kod, merparten i en
form som kallas funktionsblockskod. Se figur 12. Koden är hierarkiskt
uppbyggd, med olika subrutiner som anropas i ett huvudprogram.
Subrutiner kallas FC, functions. I turbinregulatorns program heter de
FC med ett tvåsiffrigt nummer efteråt, exempelvis heter subrutinen
för signaler och utlösningar FC11. Cykeltiden hos programdelarna
varierar efter behovet av snabbhet.

Mjukvaran i turbinregulatorn är generellt skriven, tänkt att hantera al-
la sorters förekommande vattenkraftverk. Att koden blir så komplex
beror på att mjukvaran ska kunna hantera olika driftformer, som ex-
empelvis störd drift, lastfrånslag, synkrondrift, med flera, samtidigt
som den också ska hantera olika driftlägen. Turbinregulatorns mjuk-
vara stödjer omkoppling mellan samtliga driftlägen under drift. En
sådan omkoppling ska kunna ske utan att säkerheten i vattenkraft-
verket äventyras.

19



20 genomförande

Figur 10: Schematisk skiss över turbinre-
gulatorn.

Figur 11: Bild på turbinregulatorn.

Tabell 3: Förklaringar till figur 10

1 Teckenfönster
2 Mätare för pådrag resp gen.frek
3 Knapp för kvittens av fel
4 Omkopplare för handkörning
5 PLC
6 Optokopplare
7 Plintgränssnitt

8, 9 Spänningsaggregat
10 Frekvensmätningsdon

Anpassning för aktuellt vattenkraftverk görs genom val av paramet-
rar i därför avsedda datablock, benämnda DB. Mjukvaran kan han-
tera både Francis- och Kaplanturbin. Val av turbintyp görs som pa-
rameterval. Figur 12 visar en del av ett program. En konstant, be-
nämnd ”PARAMDB.Kaplan” är i programmet vanligtvis knuten till
ena ingången, som i detta fall då programdelen inte ska användas
om Kaplanturbin är aktuell. Parametern är ettsatt om Kaplanturbin
används.

Anpassning av turbinregulatorn

I detta examensarbete användes datablocket för turbinregulatorns in-
byggda simulator. Några delar av detta programblock anpassades att,
istället för att generera simulerade signaler, ta signaler från turbin-
regulatorns plintgränssnitt. Flertalet programdelar raderades. Ett av
programblocken avsedd att ge klarsignal behölls. Exempel på klar-
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Figur 12: Figuren visar ett utsnitt ur en subrutin. De två övre blocken
är OCH-grindar, vilket innebär att båda ingångarna måste
vara ett-satta för att utgången ska bli logisk etta. Den nedre
grinden >= betyder att minst en av ingångarna måste va-
ra ett-satta, för att utgången ska bli ett. Ringen betyder att
signalen inverteras, det vill säga en logisk etta blir logisk
nolla.

signalbesked är för oljetryck respektive kringutrustning. I ett verkligt
vattenkraftverk skapas dessa signaler ute i anläggningen.

När turbinregulatorn står i startläge blir signalen till proportionalven-
tilen ca -0,2 pu. Detta för att tillse fullständig stängning hos ledske-
norna på äldre aggregat.

Turbinregulatorns PLC-program är parametriserat enligt tabell 4.

Tabell 4: Turbinregulatorns konstanter
Startpådrag 18 %
Pådragsbörvärde efter första start 30 %
Minimipådrag infasad 20 %
Maximipådrag infasad 83 %
Tomgångspådrag 15 %
Frekvensbörvärde 1 pu
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3.1.3 Frekvensmätning

Turbinregulatorn har två stycken identiska frekvensmätarmoduler. De
är märkta med nr 10 i figur 10. Insignalen till modulerna är en växel-
spänningssignal, och utsignalen är 24 V signal med en frekvens som
exakt överensstämmer med insignalen. Exempelvis om 50 Hz åsyftas
så får 24 V-signalen frekvensen 50 Hz. En sådan signal visas i figur 13.

Figur 13: Fyrkantssignal med amplituden 24 V och variabel frekvens.
Frekvensen är signalbärare.

Den ena modulen är avsedd att mäta generatorfrekvens, den and-
ra att mäta nätfrekvensen. Under infasningsförloppet används den
förstnämnda, för att med hjälp av generatorns frekvens styra vilken
sekvens regulatorn ska välja. Se bilaga A. Nätfrekvensmodulen an-
vänds för att ge ett börvärde, bestående av nätfrekvensen, för infas-
ningen. Efter att generatorn är infasad mot nätet ger de båda samma
frekvenssignal. Det är då valt att generatorfrekvensmätarens signal
används. För vidare läsning om dessa moduler, se bilaga C. En sig-
nal från nätfrekvensmodulen har i detta arbete dragits till LabView®-
hårdvaran. Denna används för att veta när generatorn ska fasas in.

För att använda testbänken behöver en varierbar frekvens fabrice-
ras, som kan föreställa ett uppvarvningsförlopp av generatorn. Detta
åstadkoms genom att LabView®-programmet genererar en fyrkants-
signal, vars frekvens har samma frekvens som frekvensmätningsmo-
dulen ursprungligen mäter upp. Hur modulerna är kopplade i detta
experiment visas i figur 14.

3.1.4 Infasning

Turbinregulatorn har två olika metoder för infasning, vilket styrs ge-
nom parameterval. Den ena metoden, som turbinregulatorn är in-
ställd för i detta arbete, är att en konstant frekvensoffset används.
Den andra metoden är att använda ett varierande generatorfrekvens-
börvärde, så kallad svävning. Turbinregulatorn styr då pådraget att
variera enligt olika funktioner beroende på regulatorinställningar och
fysiska konstanter. Det ger en varierande frekvens. [13]. Det som där-
efter sker i båda fallen är att en signal benämnd ”Kallning fasning”,
sänds till FPS-donet, som då fasar in generatorn mot nätet i det ögon-
blick då frekvens, fasläge och spänning stämmer överens.
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Figur 14: De bägge frekvensmätningsmodulerna. Den i figuren be-
nämnda ”Generatorspänning” erhålls från en mättransfor-
mator med sekundärspänning på 110 V AC vid nominell
driftspänning på generatorn. I detta experiment har den
vanliga signalvägen från generatorfrekvensmodulen till tur-
binregulatorn brutits upp. Istället kommer en fabricerad fre-
kvenssignal från LabView-hårdvaran. Från nätfrekvensmo-
dulen avgrenas i detta experiment en signal till LabView-
hårdvaran.

3.2 labview och dess tillhörande hårdvara

I experimenten används en Compact Daq 9178, se figur 15. Den är
kopplad via USB till en dator. För att använda en Compact Daq mås-
te hela tiden en dator med LabView® vara ansluten. I Compact Daq
sätts olika moduler in. Ett exempel på modul visas i figur 16.

Några av modulerna har digitala signal in- och utgångar, andra ana-
loga. Att de är digitala innebär att signalen består av 0 eller 1, där
1 är en förbestämd spänningsnivå, i detta fall kring 24 V. Analoga
moduler hanterar analoga spänningar eller strömmar, som varierar
kontinuerligt. För mer läsning om hur hårdvaran är kopplad, se Ap-
pendix B.
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Figur 15: NI Compact Daq 9178, med tillkopplade moduler. Sladdar-
na är i andra änden kopplade till turbinregulatorn.

Figur 16: En LabView-modul NI 9421, utrustad med åtta st digital
utgångar. Sladdarna har isoleringen avskalad i ändarna, och
sticks in i respektive plint. Därefter skruvas sladden fast.1

3.3 testbänken

3.3.1 Användning

Från testbänkens användargränsnitt visat i figur 17, hädanefter be-
nämnt AG, styrs alla funktioner. Med hjälp av ”Startorder” startas
processen. Därefter räknas sekvenserna, visade i bilaga A, upp. Efter
att turbinen är infasad mot nätet tänds ”Nätansluten”. Pådraget går
automatiskt till 30 %. Användaren kan sedan ändra pådraget med rat-
ten ”Valt börvärde”. Då ändras siffran i boxen ”Aktuellt börvärde”.
För att få turbinen att anta detta pådragsbörvärde trycker man på
knappen ”Verkställighet börvärde”. Användaren har också möjlighet

1 National instruments NI 9421 Nedladdad 2016-10-02. http://sine.ni.com/nips/
cds/view/p/lang/sv/nid/208813

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/sv/nid/208813
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/sv/nid/208813
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att prova ”Nätstörning” och ”Lastfrånslag”. Hela tiden kan använda-
ren följa visning av Pådragsläge, Effekt och Generatorfrekvens genom
att studera visare i AG:et. Signalen loggas också. För loggningen re-
dovisas turbineffekten som den turbineffekt som erhålls från effektbe-
räkningen, medan generatoreffekten som presenteras på AG:et är 2 %
lägre än turbineffekten. Generatoreffekten är noll då turbinen inte är
nätansluten.

Figur 17: Användargränssnittet. Detta visas under hela tiden testbän-
ken är igång. Användaren kan med hjälp av brytare och reg-
lage styra processen, och läsa av värden. I läget på denna
bild är LabView-programmet, och också hårdvaran igång,
men vilande. Styrsignalen är −0, 219 pu, anledningen till
detta är att säkerställa att ledskenorna är stängda.

3.3.2 Implementation

Figur 18 visar en schematisk skiss över testbänken. När använda-
ren trycker på ”Startorder”, så aktiveras signalen ”Startorder” från
LabView-hårdvaran till turbinregulatorn. Den senare skickar då ut
Styrsignal pådrag, betecknad Ycontrol , som går till LabView®-hårdvaran.
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Figur 18: Schematisk skiss över testbänken: Till vänster syns de sig-
naler användaren kan påverka tubinregulatorn med. Turb-
inregulatorn ger ut en styrsignalen Ycontrol , och erhåller på-
dragsläge Ymv. Generatorfrekvensen som skickas till turb-
inregulatorn styrs i uppvarvningsfasen av svingekvationen,
som är beroende av effekten. Längst till höger syns mätare
som presenteras för användaren. Alla blocken är realiserade
i LabView utom blocket markerat ”Turbinregulatorn”. Strec-
ken utanför blocken utgör fysiska trådar. Digitala signaler
är markerade som streckade, analoga är heldragna.

För fullständig förteckning av signaler hänvisas till bilaga B. I mjuk-
varan är en modell av en turbin realiserad, denna beskrivs närmare i
avsnitt 3.4.2. Återkoppling ges i form av pådragsläge till turbinregula-
torn. Samtidigt som startorder ges, börjar turbineffekten att beräknas
i mjukvaran. Med hjälp av svingekvationen beräknas en elektrisk ge-
neratorfrekvens, som skickas till turbinregulatorn i form av en digital
signal benämnd ”Generatorfrekvens”. Ju mer turbinen varvas upp,
desto högre blir dess frekvens. När frekvensen når nominell nätfre-
kvens, 50 Hz, låter mjukvaran istället skicka ut en konstant frekvens
av 50 Hz. Detta visas mer i avsnitt 3.4.3. Generatorfrekvensen som
presenteras på AG:et är istället erhållen från turbinregulatorn, ”Gen-
frekvens från PLC”.

I LabView®-mjukvaran finns en infasningsfunktion, som jämför den
fabricerade generatorfrekvensen med nätfrekvensen, och då differen-
sen är mindre än en viss tolerans, och har så varit i 5 s, skickar en
signal ”Nätansluten” till turbinregulatorn. För implementation, se bi-
laga F.4. Om ej något ingrepp sker från användaren ger mjukvaran
inte ut något börvärde, men om användaren vill ställa in ett börvärde
så ges det i form av digital BCD-kod till turbinregulatorn. Se bila-
ga F.7 för implementation.
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Funktionen ”Nätstörning”, som aktiveras av användaren i AG:et fun-
gerar så att istället för att skicka ut konstant 50 Hz, skickas ett annat
fixt frekvensvärde ut till generatorfrekvensmodulen. I experiment 4.1.6
så används en nätstörning på 150 mHz. För implementering, se F.5.

”Lastfrånslag”, som också aktiveras av användaren i AG:et, funge-
rar så att signalen ”Nätansluten” tas bort, och svingekvationen åter
träder in, varvid en uppvarvning av turbinen simuleras genom att
generatorfrekvensen ökas.

3.4 modellering

3.4.1 Data för verklig anläggning

Den verkliga anläggningen som detta arbete försöker efterlikna, och
har lånat parametrar ifrån, är en Francisturbin. Francisturbinen är
betydligt enklare än Kaplanturbinen att modellera då Francisturbinen
saknar löphjulsregulator. Data visas i tabell 5.

Tabell 5: Elektriska och mekaniska data
Elektrisk effekt 145 MW
Tröghetsmoment 2,1·10

6 kgm2

Fallhöjd 135 m
Varvtal 187,5 rpm
Poltal 32 st

3.4.2 Pådrag

Styrsignalen till proportionalventilen, benämnd Ycontrol , är en öpp-
na/stänga signal, skalad från -10 V till +10 V. Det innebär att om
signalen är positiv, så ska proportionalventilen öppnas. Om signalen
är 0 V stänger proportionalvetilen, och aktuellt pådrag behålls. Om
signalen är negativ, öppnar proportionalventilen åt motsatt håll. Ju
högre spänning som läggs på, desto mer öppnar proportionalventi-
len.

Proportionalventilen styr i sin tur ett oljehydrauliskt flöde, som med
kolvar påverkar ledskeneöppningen. Ju större öppning hos propor-
tionalventilen, desto större flöde. Det gör att kolvarna, som öppnar
ledskenorna, kommer att röra sig snabbare. När signalen går till 0 V
kommer kolven att kvarstanna i sin senaste position.
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För en öppna/stänga-signal modelleras servot för proportionalventi-
len, med signaler skalade i pu, som:

Ymv = Ymv,0 + Ks,y

∫ t

0
Ycontroldt

vilket har Laplacetransformen

∆Ymv = Ks,y
1
s

Ycontrol (5)

där pådragets betecknas Ymv, medan Ymv,0 är startpositionen för på-
draget, Ycontrol är styrsignal pådrag från turbinregulatorn och Ks,y är
en förstärkningskonstant. Alla värden angivna i pu.

Av den anledningen modelleras pådragsservot som en integrator. För
implementation, se bilaga F.

3.4.3 Varvtal

För att fabricera en frekvenssignal använder sig LabView-programmet
av svingekvationen, se ekvation 1. I figur 19 ser man längst till väns-
ter att beräkningen startar med att pådragsläget erhålls. Förluster på
2 % av turbineffekten subtraheras. Turbineffekten minus förluster be-
nämns Pt-f. I figurens nästa block sker integrering och division med
tröghetsmomentet. En lösning till svingekvationen implementeras:

fmek(t) = fmek(0) +
1

2π

√
2
J

∫ t

0
Pt− f (τ)− Pg(τ)dτ (6)

Modellen är gjord så att efter infasning blir generatoreffekten lika stor
som turbineffekten minus förluster; vilket gör att de tar ut varandra,
och svingekvationen stannar då på det frekvensvärde den i ögonblic-
ket har.

För omräkning till elektrisk frekvens:

fel =
p · fmek

2
(7)
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Figur 19: Generatorfrekvensen ges som utsignal till LabView-
hårdvaran. Den skapas genom svingekvationen.

Ett missöde gjorde att faktorn
√

2 i ekvation 6 inte kom med i imple-
mentationen.

Den erhållna elektriska frekvensen läggs ut från LabView®-hårdvaran
som generatorfrekvens. När den elektriska frekvensen uppgått till
50 Hz, skickas den konstanta signalen 50 Hz ut till LabView®-hårdvaran.
Anledningen till att detta görs är att en 5 s fördröjning för infasning
finns, om den inte skulle sättas till 50 Hz konstant utan skulle ges av
svingekvationen, så skulle frekvensen öka under dessa 5 s så att en
infasning därefter ej är möjlig. För implementation, se bilaga F.5.
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R E S U LTAT

4.1 tester

Vid ett initialt test provades en uppvarvning av turbinen från stil-
lastående, till infasning. För att validera modellen provades två olika
fall, med olika tröghetsmoment. För alla testerna användes läge EP0.
I samtliga fall finns en logisk signal med, som visar när turbinen fa-
sas in mot nätet. Denna är noll då turbinen inte är infasad, och sätts
till det godtyckligt valda värdet 40, vilket består hela tiden den är
nätansluten. I samtliga figurer utgörs effekten av turbineffekt.

4.1.1 Uppvarvning med nominellt tröghetsmoment

I figur 20 varvas turbinen upp från stillastående, tröghetsmomentet
enligt tabell 5 används.

Figur 20: Turbinen varvas upp, och fasas efter ungefär 53 s in mot nä-
tet. Nominellt tröghetsmoment. Variabeln nätansluten (lila)
uppnår värdet 40, när nätanslutning sker.

4.1.2 Uppvarvning med reducerat tröghetsmoment

Turbinen varvas upp, och fasas in mot nätet, i figur 21. Tröghetsmo-
mentet är satt till 1,8 ·10

6 kgm2. Ett lägre tröghetsmoment borde ge
en kortare uppvarvningstid.

30
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Figur 21: Turbinen varvas upp med reducerat tröghetsmoment, och
fasas efter ungefär 46 s in mot nätet.

4.1.3 Uppvarvningen med större tröghetsmoment än nominellt

Turbinen varvas upp, och fasas in mot nätet, i figur 22. Tröghetsmo-
mentet är satt till 2,4 ·10

6 kgm2. Ett större tröghetsmoment borde ge
en längre uppvarvningstid.

Figur 22: Turbinen varvas upp med utökat tröghetsmoment, och fasas
efter ungefär 61 s in mot nätet.

För nedanstående tester är tröghetsmomentet återställt till det nomi-
nella.

4.1.4 Uppvarvning och pålastning till 68 %

I figur 23 varvas turbinen upp, och når efter infasning, sitt automa-
tiska satta börvärde 30 %. Efter det tillåts turbinen erhålla sitt, i detta
experiment högsta, pådragsbörvärde 68 %. Pådraget rampas upp en-
ligt ramphastigheten i turbinregulatorn.
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Figur 23: Efter att turbinen har varvats upp, rampas pådragsbörvär-
det upp till 30 %. När pådraget har stabiliserat sig där ökas
pådragsbörvärdet via AG:et till 68 %.

4.1.5 Stopp av turbinen, med nominellt tröghetsmoment

I figur 24 stoppas turbinen. Stoppet är av typen SS, snabbstopp. Då
förväntas att pådraget ska regleras ner till noll. Generatorfrekvensen
förväntas initalt öka något, för att sedan sjunka till noll.

Figur 24: Pålastad till 68 %, och därefter stopp av turbinen. Stopp äger
rum vid t=132 s. Vid t=137 s har pådraget sjunkit till noll.

Tiden det tar för pådraget att gå till noll efter stopp är ungefär 5 s. Ge-
neratorfrekvensen ligger kvar på 50 Hz, detta beror på modelleringen
av svingekvationen i detta läge saknas.

4.1.6 Nätstörning

I figur 25 ändras frekvensen från att vara konstant 50 Hz, till 49,85 Hz.
När nätfrekvensen sjunker, förväntas pådraget öka.
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Figur 25: Nätstörning 49,85 Hz.

Pådraget (den gröna kurvan) har efter 19 s ökat med 1,085 %-enheter
vid denna frekvensstörning.
I figur 26 ändras frekvensen från att vara konstant 50 Hz, till 50,15 Hz.
Pådraget förväntas minska.

Figur 26: Nätstörning 50,15 Hz.

Pådraget minskar något. Tyvärr finns bara data sparat för 8 s. Pådra-
get minskar under denna tid med 0,512 %-enheter.

4.1.7 Lastfrånslag

I figur 27 prövas ett lastfrånslag, efter att turbinen är infasad, vid bör-
värdet 30 %. Vid ett lastfrånslag förväntas turbinen att accelera, då
generatorns bromsande moment upphör. Efter att lastfrånslaget in-
träffat strävar turbinregulatorn att gå till infasningsläge, motsvarande
sekvens ”4”.
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Figur 27: Lastfrånslag inträffar, aktuellt börvärde är 30 %.

Frekvensen ökar till som mest ca 53 Hz, och sjunker därefter. Pådra-
get snuddar vid noll, och går sedan till tomgångspådrag.

I figur 28 prövas ett lastfrånslag, efter att turbinen är infasad, vid
börvärdet 68 %. Frekvensen förväntas stiga högre, än i det förra fallet.

Figur 28: Lastfrånslag inträffar, aktuellt börvärde är 68 %. Det tar un-
gefär 110 s att nå tomgångspådrag.

Frekvensen ökar till som mest ca 63 Hz, således högre än i förra fallet,
och sjunker därefter. Pådraget snuddar vid noll, och går sedan till
tomgångspådrag.

4.2 validering

4.2.1 Validering med hjälp av turbinregulatorns teckenfönster

Det enklaste sättet att validera testbänken är att följa teckenfönstret
på turbinregulatorn och studera när sekvens byts. Teckenfönstret är
markerat med ”1” i figur 10. För mer läsning hänvisas till bilaga A.
I exemplet 4.1.1 så går teckenfönstret över från att visa ”0” till ”1”
direkt efter start. Sedan är ”1” synlig, innan startpådraget 18 % är
uppnått och ”2” visas. Helt riktigt så visas ”3” när generatorfrekven-
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sen överstiger 45 Hz. När 50 Hz med en marginal på ± 0,25 Hz upp-
nåtts, ska ”4” visas, i detta fall står dock denna kvar ända till 50 Hz. I
samband med infasning sker omslag till ”5”, och helt riktigt visas ”6”
efter att pådragsbörvärdet 30 % är uppnått.

4.2.2 Validering med hjälp av data från verkliga testkörningar

Uppvarvning

Efter att ha mätt upp uppvarvningstiden för turbinen i testbänken,
valideras detta mot fältförsök från en verklig anläggning, se figur 29.
Denna anläggning har samma data som i tabell 5. På så sätt kan
svingekvationen valideras. Denna har till uppgift att bestämma ge-
neratorfrekvensen beroende av effekten. När turbingeneratorn byter
sekvens beror av generatorfrekvensen.

Figur 29: Figuren visar ett uppvarvningsförlopp under en provmät-
ning för ett vattenkraftaggregat, med data överensstämman-
de för det vattenkraftverk som används i denna rapport.
Den röda kurvan visar varvtal i %, och den gröna kurvan
visar pådraget i %. Observera att turbinstart inte sker vid
tiden noll. Vid ungefär t=85 s börjar pådraget öka, vid cirka
t=100 s börjar turbinen rotera, och vid t=175 s har inregle-
ring skett och turbinen är infasad mot elnätet.

I det verkliga fallet tar alltså uppvarvningen ungefär 75 s, medan i
testfall 4.1.1 tar ca 53 s, i båda fallen med nominellt tröghetsmoment.
I fallet med lågt respektive högt tröghetsmoment, förändras uppvarv-
ningstiden åt rätt håll.
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Väl att lägga märke till, är att turbinregulatorn efter att frekvensen är
över 45 Hz, ändrar pådraget för att verkställa inregleringen. Pådraget
sjunker till tomgångspådraget 15 %. Detta är i överensstämmelse med
[13].
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4.2.3 Nätstörning

I [21] finns en formel för förväntad pådragsrespons för frekvenssteg
beroende av tiden t räknat från att frekvenssteget inträffar

∆Y(t) = − 1
Ep

(1− 1
EpKp + 1

e−
t

T2 )a (8)

där

T2 =
Kp

Ki
+

1
EpKp

(9)

och a är frekvenssteget i pu med tecken, t tiden i s.

För frekvenssteget från 50 Hz till 49,85 Hz är pådragsändringen 1,085 %-
enheter, här är den förväntade pådragsändringen 0,95 %-enheter efter
19 s. För frekvenssteget från 50 Hz till 50,15 Hz är pådragsändringen
-0,512 %-enheter. Den förväntade ändringen är -0,58 %-enheter efter
8 s.

Lastfrånslag

Lastfrånslaget är validerat mot figur 30. I fallen med lastfrånslag så
ökar varvtalet - och därav frekvensen - helt enligt vad som är för-
väntat. I fallet där turbinen är pålastad till 68 % vid lastfrånslaget
stiger frekvensen högre än i fallet där den är pålastad till 30 %. Det
är helt naturligt, ledskeneöppningen är större vilket medger en högre
effekt. Den större ledskeneöppningen gör att en längre stängningstid
erfordras. Lastfrånslaget vid 68 % tar betydligt längre tid att hantera,
än lastfrånslaget i figur 30, till trots att det senare sker vid ett ännu
större pådrag. LabView-programmet använder svingekvationen för
att beräkna frekvensen.

Eftersom turbinregulatorn går till sekvens ”4”, det vill säga finregle-
ring inför infasning, så styr den ner pådraget drastiskt, nära till 0, för
att få ner frekvensen, och hamna nära möjlighet för infasning. Effekt-
värdet går då under noll - turbinen bromsas upp.

Vid en granskning av turbinregulatorns PLC-program under ett last-
frånslag så växlar i båda fallen turbinregulatorns teckenfönster inte
från ”6” till ”C”, vilket är lastfrånslag, utan istället tänds ”4”. För att
hamna i sekvens ”C” behöver den vara i sekvens ”5” eller ”6”, och då
går det inte att uppnå ”C” från sekvens ”4”.
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Figur 30: Figuren visar ett lastfrånslag från en provmätning för ett
vattenkraftaggregat. Orange kurva visar varvtalet i %, mörk-
röd generatoreffekten i MW, samt lila pådraget i %. Tiden
från lastfrånslag till att den åter nåt nominellt varvtal är
21 s.

4.3 felkällor

4.3.1 Effektberäkning

Den största felkällan i experimentet torde vara att faktorn
√

2 i ek-
vation 6 saknas i implementationen. Även beräkningen av turbinför-
luster är en stor felkälla, då svingekvationen blir beroende av dessa
förluster. Därav påverkas både uppvarvningstid och lastfrånslag.

De data som turbineffekten är beräknat av kommer från generatoref-
fekt. Generatorn har en mängd olika förluster, varav en del beror av
belastning.

Turbinförlusterna i modellen är satta till 2 % vilket ger en ungefärlig
överensstämmelse för validering mot uppvarvningstid i en verklig
anläggning.

Effektvärdet beräknas från en funktion, se F.8, där effekten är bero-
ende av pådraget. Indata till funktionen är uppmätt generatoreffekt.
Denna effekten sägs då utgöra turbineffekt. Den minskas sedan med
en procentsats, för att simulera förlusterna i generatorn, innan den
presenteras för användaren.
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Problemen med denna förenkling är flera. Turbinen är optimerad för
att ha bästa verkningsgrad vid nominellt varvtal, och därför kom-
mer effektkurvan vid uppvarvningen att ge ett högre effektvärde, än
i verkligheten.

Ett tredje gradens polynom används för kurvanpassning av produk-
tionsdatan. Exaktheten för denna är inte total.
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D I S K U S S I O N

I detta examensarbete har ett LabView®-program färdigställts, in- och
utsignaler från detta har kopplats via hårdvara till en Vattenfall stan-
dardregulator. Med hjälp av detta kan turbinregulatorn studeras i
relevanta situationer. Exempelvis uppvarvningstid, pålastning, stopp
och nätstörning har provats.

5.1 modellering

Modellerna i detta examensarbete har begränsad fysik, exempelvis ut-
görs effektvärdet av en kurvanpassning från produktionsdata. Detta
är beskrivet i 4.3.1. En förbättring skulle vara att effekten beräknades
utifrån flödet multiplicerat med fallhöjden.

Det nuvarande LabView®-programmet räknar upp frekvensen till 50 Hz
med hjälp av svingekvationen, och gör sedan infasning, förutsatt att
nätfrekvensen ligger inom given tolerans. En förbättring vore att in-
fasning sker när den simulerade generatorfrekvensen ligger inom gi-
ven tolerans jämfört med verklig nätfrekvens. En önskad variant är
också att kunna simulera en nätfrekvens, för att kunna kontrollera
denna under infasningsförloppet.

Svingekvationen är gjord så att när generatoreffekten är lika med
turbineffekten, kommer ingen skillnad att föreligga och frekvensen
kommer att vara konstant. Eftersom en fördröjning på 5 s är inlagd
för att invänta fasning, så kommer frekvensen att räknas upp under
denna tid. Det gör att frekvensen är 1-2 Hz högre än vad den skulle
ha varit, i det ögonblick ett lastfrånslag görs, om modellen har över-
ensstämt med verkligheten.

Likaså utgör svingekvationens beroende av förlusteffekten en stor fel-
källa. Exemepelvis en kurvanpassning med hjälp av splineinterpola-
tion hade gett en bättre överensstämmande effektfunktion.

I alla försök som redovisas i rapporten är servotidskonstanten satt
till 1 s. Den har utprovats att istället sättas till 0,4 s, vilket gör att
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pådragskurvan blir annorlunda. Detta beror antagligen på att turb-
inregulatorn styr ut en större styrsignal för att kompensera för en
långsammare process.

5.2 mjukvaran i turbinregulatorn

Ett problem med validering mot mätdata från verkliga kraftverk, ex-
empelvis 4.2.2, är att data inte finns tillgänglig för hur turbinregula-
torn i dessa fall är parametriserad. Turbinregulatorn kan vara para-
metriserad på olika sätt, exempelvis rampningshastighet beroende på
exempelvis svallningsbegräsningar.

5.3 snabbstopp

Eftersom modellen inte bygger på svingekvationen i stoppläge, så
stämmer den ej överens med verkligheten. Vid ett verkligt snabbstopp
ska frekvensen öka något, för att sedan sjunka.

5.4 lastfrånslag

Tiden för försöket i testbänken jämfört med valideringen är olika. Det-
ta beror sannolikt på bortappad faktor samt att effektfunktionen ej ger
rätt bromsande moment. En förbättring är att göra förlusterna varv-
talsberoende.

Efter att ett lastfrånslag har hanterats i sekvens ”C”, så ska turbinre-
gulatorn hamna i sekvens ”4” för att invänta fasning. Det kan vara
möjligt att ett lastfrånslag hanterades utan att betraktaren hann upp-
märksamma detta.
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S L U T S AT S E R O C H F Ö R S L A G PÅ F O RT S AT T
A R B E T E

6.1 slutsatser

Det är fullständigt genomförbart att med hjälp av LabView® bygga
en modell av ett vattenkraftverk, som en Vattenfall standardregulator
arbetar emot. Det finns en rad olika punkter att vidareutveckla test-
bänken på. I dessa experiment har något fler signaler använts, än det
som är absolut minimum. För en vidareutveckling är det främst digi-
tala signaler som är aktuella att läggas till i LabView®-hårdvaran: ex-
empelvis fler börvärdessignaler, byte av EP-läge, Snabbavlastat stopp.
Men om effektåterkoppling önskas måste också ytterligare en analog
signal läggas till.

En slutsats är att det fungerar utmärkt att göra Hardware in the loop-
test. LabView®-hårdvaran är tillräckligt snabb för att hantera signaler-
na från turbinregulatorn. När ett prov gjordes med att öka tidssteget
i LabViews simuleringsloop, påverkade det insignalen till turbinregu-
latorn menligt på så sätt att turbinregulatorns utsignal bottnade, och
kurvan för exempelvis pådragssignalen på intet vis överensstämde
med data från verkligheten.

6.2 förslag på fortsatt arbete

6.2.1 LVTrans

LVTrans är en simuleringsmodul, skriven i LabView®-kod, utvecklad
av norska SINTEF. LVTrans är helt modulärt, och har fullständigt öp-
pen källkod, vilket gör att programmet kan anpassas efter behoven.
LVTrans innehåller bland annat magasin, tilloppstunnlar, turbiner, ge-
neratorer och utskov. LVTrans har god förmåga att göra beräkningar
för all förekommande vattendynamik. [22]
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6.2.2 Förslag på fortsatt arbete

• Skriv om LabView®-programmet till Sub-VI:s. Med Sub-VI me-
nas underprogram. Detta kommer inte att förändra program-
mets prestanda, men kommer att underlätta felsökning.

• Markera stationsspecifika konstanter, och låt dem bli ändrings-
bara i AG:et. Det gäller tröghetsmoment och poltal.

• Skapa ett LabView®-program som kan hantera en Kaplantur-
bin. Då behöver en kontrolloop för den betydligt långsammare
löphjulsregulatorn göras.

• Skapa ett LabView®-program som i tillägg till pådragsåterkopp-
ling också hanterar effektåterkoppling.

• Skapa ett LabView®-program som kan hantera Snabbstopp och
Snabbavlastat stopp. Lägg till ett hydrauliskt knä på stängnings-
kurvan.

• Skapa ett LabView®-program som kan generera en dynamisk
kontinuerlig frekvensstörning, som aktiveras av att användaren
trycker på ”Nätstörning”.

• Prova med övergång till EP4.

• Skapa en programdel i LabView som ger vattendynamik, för att
kopplas till ÖVY- och NVY-ingångarna. Det gör att svallningar,
som kan vara begränsande för effektreglering, kan modelleras.

• Med hjälp av LVTrans skapa en modell av ett helt vattenkraft-
verk. Denna modell kan ha betydligt mer avancerad vattendy-
namik.
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A
S E K V E N S E R

Turbinregulatorn arbetar enligt sekvenser, exempelvis startsekvens
och stoppsekvens. I turbinregulatorns teckenfönster indikeras i vil-
ken sekvensen regulatorn befinner sig i. Exempel på startsekvens: ”0”
visas i teckenfönstret före start. Efter start tar det en stund att varva
upp svängmassan i hela systemet. Pådraget rampas upp långsamt.
När turbinregulatorn uppnått det så kallade startpådraget visas ”2”
i teckenfönstret. Frekvensmätaren markerad med 2 i figur 10, med
skala graderad i procent, visar 0-100 Hz. Då generatorn har uppnått
frekvensen 45 Hz, indikeras ”3” i teckenfönstret. Generatorn mag-
netiseras. Därefter ges order för infasning till elnätet, då frekvensen
är 0,25 Hz över eller under det nominella värdet 50 Hz. Samtidigt
slår frekvensmätaren markerad med 2 i figur 10 om för visning på
en skala från 49,8 Hz till 50,2 Hz. Siffran ”4” visas i teckenfönstret
då fasning inväntas. Efter att generatorn är infasad mot elnätet visas
siffran ”5” i teckenfönstret, samtidigt som pålastning sker, dvs turbin-
regulatorn ökar pådraget. Om inget pådragsbörvärde ges, tar turbin-
regulatorn sitt förinställda pådragsvärde. När pålastning är uppnådd
visar teckenfönstret ”6”, vilket indikerar normal drift. Figur 31 visar
turbinregulatorns sekvenser. När stopp sker visas istället "7". Om ett
snabbavlastat stopp skulle inträffa tänds ”A”, för ett lastfrånslag ”C”.

Figur 31: Sekvenser hos turbinregulator. Numren i figuren korrespon-
derar mot numren beskrivna i ovanstående text.1

1 Wiechel, H, 2011, Funktionsbeskrivning för turbinregulator Vreg 1.0, Vattenfall Service
Nordic
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B
U P P K O P P L I N G

En lista över de LabView-moduler som använts i projektet redovisas
i tabell 6. De LabView®-modulerna som ger utspänning kräver en
matningsspänning, 24 V är standard. I de flesta fallen tas denna mat-
ningsspänning från turbinregulatorns spänningsaggregat, markerad
med ”9” i figur 10.
Ett externt, galvaniskt separerat aggregat för matningsspänning till
analog ström ut-modulen är vald. Detta för att eliminera en jord-
slinga som uppkom vid tidigare försök med tillkoppling till turbin-
regulatorns matningsspänning. Följden av denna jordslinga blev att
det räckte med ha endast ena anslutningen i strömslingan ansluten.

Tabell 6: Lista över LabView-moduler
användning

NI 9215 Styrsignal pådrag och Genfrekvens från PLC
NI 9265 Pådragsläge och vattenytor
NI 9472 Digitala utsignaler
NI 9421 Digitala insignaler

Tabell 7 är en förteckning över analoga signaler, tabell 8 visar digitala
signaler. Signalriktningen i nedanstående tabeller (vänsterkolumnen)
anger signalriktning definierad utifrån turbinregulatorn.

Tabell 7: Lista över analoga signaler
in/ut signalnamn typ modul

ut Styrsignal pådrag spänning -10 till 10 V NI 9215

in Pådragsläge ström 4-20 mA NI 9265

in ÖVY ström 4-20 mA NI 9265

in NVY ström 4-20 mA NI 9265

ut Genfrekvens från PLC spänning 0-10 V NI 9215

1



2 uppkoppling

Tabell 8: Lista över digitala signaler
in/ut signalnamn typ av modul modul

in Startorder ut NI 9472

in Stopporder ut NI 9472

in Nätansluten ut NI 9472

in Generatorfrekvens ut NI 9472

in Verkställighet börvärde ut NI 9472

in Börvärde 40 % ut NI 9472

in Börvärde 20 % ut NI 9472

in Börvärde 8 % ut NI 9472

- Nätfrekvens in NI 9421

För samtliga digitala signaler är spänningsnivån 24 V. Nätfrekvenssig-
nalen går från frekvensmätningsmodul, och in i LabView®-hårdvara,
och berör således inte turbinregulatorn.



C
F R E K V E N S M ÄT N I N G S M O D U L

Frekvensmätarmodulerna är konstruerade för en varierande inspän-
ning, allt ifrån mV-nivå, då det remanenta magetiska flödet nyttjas i
början av startförloppet då rotorn ej är magnetiserad, till 230 V AC.
Modulerna är markerade med nummer 10 i figur 10. Figur 32 visar
modulerna på plats i turbinregulatorn. Frekvensmätarmodulerna har
en enkel transformator, som lätt går i mättnad, på så sätt dämpas
oönskade störningar. Därtill finns filter för att dämpa högfrekventa
störningar. På frekvensmätningsmodulens ovansida finns en inkopp-
ling av 24 V DC matningsspänning, en signalutgång samt jord. Utsig-
nalen från frekvensmätaren består av 24 V fyrkantspulser, med sam-
ma frekvens som den uppmätta växelspänningen. Denna frekvenssig-
nal går in till ett Siemens Simatic räknarkort, som sedan är kopplat
till PLC:n. Efter att generatorn är infasad mot nätet används modul
avsedd för generatorn för att ge frekvenssignal till turbinregulatorn. I
räknarkortet sker en medelvärdesbildning över 4 respektive 70 mätpe-
rioder med 20 ms periodtid. Den förstnämnda signalen används för
att detektera störningar under drift, medan den sistnämnda används
vid infasning. 1

1 Wiechel, H. Personlig kommunikation 2016-06-29.

1



2 frekvensmätningsmodul

Figur 32: De två gröna identiska frekvensmätningsmodulerna, ut-
vecklade av Vattenfall. Den vänstra är för generatorn, och
den högra för nätspänningen. Utsignalen, som kommer från
sladdarna från modulens överdel, är en 24 V fyrkantsvåg
vars frekvens är den önskade storheten. Under moduler-
na syns de två svarta anordningar, vilka är filter avhjäl-
pandes högfrekventa nätstörningar, exempelvis härhörande
från lysrörsbelysning.



D
S T Ö R D D R I F T

För att uppfylla frekvensregleringsfunktionen FCR-D övergår de tur-
binregulatorer som är förbestämda till detta, till EP3 vid en frekvens-
avvikelse av ± 250 mHz. En svallningsbegränsning finns i vissa kraft-
verk, så om denna aktiveras blockeras övergång till EP3. Någon be-
gränsning för hur länge EP3 kan vara inkopplad finns ej. När fre-
kvensavvikelsen upphör övergår regulatorn till det EP-läge den hade
före störningen. Bokstaven ”d” tänds på turbinregulatorns display då
frekvensavvikelse uppkommer1. Detta har alltså inget att göra med
derivatan på frekvensen. Då ”d” tänds skickas en signal till spän-
ningsregleringsautomatiken, vilket inhiberar en förändring av spän-
ningsregleringen, detta för att inte ge upphov till instabil spännings-
reglering1.

Turbinregulatorn har ytterligare ett EP-läge, benämnt EP4 eller EP3

störd drift, som i dagsläget inte används av Vattenfall. För att EP4 ska
aktiveras krävs att frekvensavvikelsen är ± 250 mHz, samma som i
fallet för omkoppling till EP3. Därtill krävs också att derivatan på
frekvensen överstiger 70 mHz/s. EP4 kan bara vara aktiverad i 30 s,
beroende på att hydrauliken inte är dimensionerad för de krafter den-
na reglering ger upphov till. EP4 är dessutom blockerat i 60 s efter
att det inträtt, därefter kan det ånyo göra regleringrepp. I läget EP4

är också integrationstiden 15 s, istället för 60 s i de andra EP-lägena.
[13]

1 Wiechel, H. Personlig kommunikation 2016-06-29.
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I tabell 9 presenteras erhållna produktionsdata:

Tabell 9: Produktionsdata
pådrag % Effekt MW
4,0* 0*
13,80 9,31

17,21 16,60

20,66 24,17

23,77 31,15

26,83 38,18

29,82 45,25

32,73 52,29

35,56 59,29

38,35 66,30

41,15 73,43

44,00 80,66

46,91 87,94

49,85 95,17

52,83 102,25

55,80 109,12

58,78 115,83

61,77 122,47

64,80 129,15

67,92 135,94

71,22 142,64

74,74 149,00

78,38 154,79

81,99 160,20

85,55 165,64

89,16 171,35

93,31 176,43

93,72 176,83

*Det finns friktion i turbinens och generatorns lager, liksom att gene-
ratorn har ventilationsförluster, och därför krävs det ett stort moment
för att dra runt aggregatet. Beroende på detta krävs det ett begynnel-

1



2 data

sepådrag för att effekt ska börja genereras. I detta fall har följande
antagande gjorts: effekten är 0 MW vid 4 % pådrag. Dataserien från
produktionsprov började istället med 9,31 MW vid 13,8 % pådrag.
Att göra ett sådant antagande ger en bättre kurvanpassning, än en
extrapolation av värdena.



F
I M P L E M E N T E R I N G I L A B V I E W

De i denna bilaga kursiverade signalnamnen korresponderar mot in-
och utsignaler från LabView-hårdvaran. Se bilaga B.

Samtliga programdelar i denna bilaga är placerade i ett och samma
LabView-program, och exekveras parallellt.

f.1 control and simulation toolbox

I examensarbetet används en LabView-toolbox som heter Control and
simulation toolbox. Den ingår inte i grundversionen. Toolboxen ger till-
gång till förfabricerade reglerteknikfunktioner som exempelvis PID-
regulatorer. I detta fall är det integratorer som används från toolbox-
en. Integratorerna måste placeras i en speciell Control and simulation-
loop. Parametervärden ska ställas in för dessa loopar, exempelvis löp-
tid för loopen och metod för lösning av ordinära differentialekvatio-
ner. I detta arbete är dessa parametervärden valda enligt [23].

f.2 integratoer

Integratorn är försedd med skydd som hindrar integratoruppvrid-
ning, eng anti-windup. När styrsignalen bottnar, i detta fall i -10 V,
eller +10 V, strävar integraldelen att öka, till trots att den inte kan
påverka processen mer. Anti-windup ser då till att integraldelen inte
ökar när styrsignalen bottnar. Om funktionen inte hade funnits skulle
det introducerats en tidsfördröjning.

f.3 pådragsåterföring , presentation av effekt för an-
vändaren, generatorfrekvens mm

En av de viktigaste programdelarna är pådragsåterföringen, visad i
33. Denna är placerad i en Control and Simulation loop, typen av
loop känns igen på den fetmarkerade ramen. Beskrivning av denna
programdel börjar i övre vänstra hörnet, se kommentarsrutan ”Styr-
signalen kommer in från turbinregulatorn”. Det är en spänningssig-
nal, -10 till 10 V. Den röda kvadraten med texten ”Daq mx” och glas-

1
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F.4 funktion för infasning 3

ögonsymbol betyder att det är en insignal från LabView-hårdvaran.
Signalen skalas sedan till en signal mellan -1 och 1 pu. Triangeln in-
nehåller den proportionella förstärkningen Ks,y, vilken representerar
servohastighetens beroende av styrsignalen. Den är i alla i rapporten
redovisade försök satt till 1 s. Utprovning har gjorts med ett värde så
lågt som 0,4 s.

Därefter integreras signalen, integratorn är implementerd enligt F.2.
Signalen omvandlas sedan till 4-20 mA. Blocket därefter är en signal-
begränsare. Signalen går sedan ut till hårdvaran som ”Pådragsläge”.
4 mA motsvarar 0 pu pådragsläge, 20 mA motsvarar 1 pu pådragslä-
ge.

Pådragsläget används också av en effektberäkningsfunktion, som vi-
sar Turbineffekt på AG:et, och också Generatoreffekt. Generatoreffek-
ten är 2 % lägre än turbineffekten, för att motsvara generatorns för-
uster. Effektberäkningsfunktionen beskrivs i F.8. I denna loop finns
också en loggfunktion som beskrivs senare.

I blocket finns också en funktion där generatorfrekvensen, erhållen
från turbinregulatorn, tas in som en 0-10 V spänningssignal, anpassas
och presenteras på AG:et. Likaså finns funktionen Stopporder i detta
block.

f.4 funktion för infasning

Denna funktion, visas i figur 34, jämför den verkliga nätfrekvensen
med den i LabView beräknade generatorfrekvensen, med hjälp av
LabView-funktionen Comparision. Så fort nätfrekvensen på 0,5 Hz
när överensstämmer med generatorfrekvensen sker en väntetid på 5 s.
Efter att denna tidsfrist gått ut anses generatorn infasad. En digital
utsignal Nätansluten ges då, vilket syns i AG:et. Vidare tänds en diod
på turbinregulatorn. Turbinregulatorn använder denna signal för att
byta från sekvens ”5” till ”6”.
Den andra case-rutan innehåller en hållkrets, som gör att Nätanslu-
ten är aktiv efter att den en gång ettsatts. Dock blir Nätansluten false
om Stopporder blir true. Case-rutan längst till höger, styrs av varia-
beln Lastfrånslag. När den är false, går signalen bara rakt igenom och
Nätansluten ettsätts, om villkoren från tidigare är uppfyllda. Om Last-
frånslag blir true, sätts Nätansluten till false.

f.5 funktion för uppvarvning

Då den digitala signalen Startorder blir 1 så startar uppvarvning. Styr-
signalen från turbinregulatorn integreras, och ger upphov till ett på-
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Figur
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dragsläge. Detta används i sin tur i ytterligare en effektberäknings-
funktion, som beräknar ett turbineffektvärde som används som inda-
ta till svingekvationen. För att läsa om effektfunktion, se F.8. Detta
visas i figur 35.
Med hjälp av ekvation 1 beräknas uppvarvningsfrekvensen. Den er-
hålls i mekanisk rotationsfrekvens, som sedan räknas om till elektrisk
frekvens med hjälp av poltalsförhållandet.

Så länge som den beräknade frekvensen är under 50 Hz, förs denna
ut att bli den interna frekvensvariabeln ”Frekvensvariabel”. När fre-
kvensen blir 50 Hz, ser den första case-rutan till att en konstant 50 Hz
istället läggs ut till ”Frekvensvariabel”. Den andra case-rutan styrs av
Nätstörning, som aktiveras från AG. När Nätstörning är false, går fre-
kvenssignalen ostört igenom denna ruta. När istället Nätstörning är
true, tas frekvensen ifrån en konstant inlagd i denna case-sats. Denna
nätstörningsfrekvens är alltså hårdkodad. Detta visas i andra halvan
av denna loop, se figur 36.

Nästa ruta styrs av interna variabeln Lastfrånslag. Funktionen är på
likadant sätt som föregående ruta, när Lastfrånslag är false går fre-
kvenssignalen ostört igenom. När istället Lastfrånslag blir true, kom-
mer frekvensen från variabeln ”Frekvens svingekvation” och går till
”Frekvensvariabel”.

f.6 funktion för utmatning av generatorfrekvens

En pulsklocka i Compact Daq nyttjas för att ge en frekvenssignal
ut från hårdvaran. Den ingående frekvenssignalen kan vara av oli-
ka slag, beroende på om det är exempelvis uppvarvning, lastfrånslag
eller nätstörning. Detta visas i figur 37.

f.7 funktion för att generera börvärden

För testbänken är bit-börvärderna 40, 20 respektive 8 % valda, bero-
ende på att denna turbinregulators PLC-program är parametriserat
för att blockera för börvärden lägre än 20 % respektive högre än 80

%. Gränserna varierar för olika turbiner beroende på typ, ålder och
lokala förhållanden. Faran med ett för lågt pådrag är bakeffekt, och
riskerna med ett för högt pådrag är slitage och kavitation.

Detta ger 6 st giltiga börvärdeskombinationer: 68 %, 60 %, 48 %, 40

%, 28 %, 20 %. Börvärdena matas ut som digitala 24 V-signaler, alltså
BCD-kod, från LabView-modul 9421. I figur 38 är alla tre bitarna ett-
satta, det vill säga börvärdet 68 % ges. Dessutom finns det en signal
som ger Verkställighet börvärde i form av en puls.
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Figur
3
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För att ställa om börvärdet vrider användaren på börvärdesratten.
När det är dags att byta till det på börvärdesratten aktuella värdet,
trycks på Verkställighet börvärde på AG:et.

f.8 effektfunktion

På två ställen i programmet används turbineffekten. Turbineffekten
skapas genom kurvanpassning med ett tredje gradens polynom, från
produktionsdata enligt bilaga E. Den erhållna ekvationen skrevs se-
dan in i en Formula Node i LabView, som då utifrån aktuellt pådras-
läge i % ger effekt i MW.

Pg = −0, 0002 ·Y3
mv + 0, 0322 ·Y2

mv + 1, 0288 ·Ymv − 7, 6795 (10)

f.9 funktion för vattennivå

I figur 39 visas funktion för att generera vattennivåer. Vattennivån
är hårdkodad, angiven i meter. Sedan sker signalanpassning till 4-20

mA, och därefter läggs denna ut som en strömsignal till turbinregu-
latorn.

Figur 39: Funktion för generering av vattenytor. Filmrutorna är valda
för att funktionerna inte ska exekveras samtidigt.

f.10 funktion för att tillvarata utdata

I figur 33 syns längst i övre hörnet funktion ”Write to Measurement
File”, som har till uppgift att logga mätdata. I denna konfiguration
är analoga värdena Turbineffekt, beräknad Generatorfrekvens och på-
drag valda att loggas, och därtill också en digital variabel som visar
när turbinen är nätansluten. Detta presenteras också i ett graf i AG:et.
Mätfilen lagras i formatet lvm, och datat kan öppnas i exempelvis
Excel eller Matlab.
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