
 

 

UPTEC ES 18029 

Examensarbete 30 hp 

Juni 2018 

Integrering av Savonius-
vindturbiner och solpaneler  

 

Kristofer Kihlberg 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknisk- naturvetenskaplig 

fakultet UTH-enheten 
 
Besöksadress:  
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress:  
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon:  
018 – 471 30 03 
 
Telefax:  
018 – 471 30 00 
 
Hemsida:  
http://www.teknat.uu.se/student 

 

Abstract 
 

Integration of Savonius wind turbines and solar panels  
 
 

Kristofer Kihlberg 
 
 

 
This thesis considers the integration between Savonius wind turbines and photovoltaics 
to form a hybrid power system. Different integration techniques were studied to find the 
most suited technique and the necessary components. The hybrid system was then to be 
compared with a solar panel system of equal sizing to investigate whether it could 
compete in terms of production and profitability. A model of the hybrid systems was built 
in MATLAB Simulink to simulate the production of the systems. Simulations used SMHI 
measurement data over wind speeds, solar radiation and temperature, with data 
resolution of one hour for 2017. The Swedish electricity trading market was also studied 
to determine which guidelines and prices that apply when selling electricity to the grid. 
The investment costs for the systems were estimated to allow economic conclusions to 
be drawn. The result was that a hybrid system had a higher power delivery to the load but 
the total production was higher for the solar system. The hybrid system couldn’t compete 
with the profitability of the solar system in the studied case. Possible reasons for the result 
was that the wind resources at the tested location wasn’t enough and that the price for 
wind turbines was high. Conclusions was that the price of the turbines needs to decrease 
in order to make the hybrid system more competitive. For hybrid systems that contain 
wind turbines, it is important that the chosen site has good wind resources to take 
advantage of the potential of the turbines. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Handledare: Hans Bernhoff 
Ämnesgranskare: Sandra Eriksson 
Examinator: Petra Jönsson 
ISSN: 1650-8300, UPTEC ES 18029 

 
 



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Sveriges elsystem står inför stora framtida utmaningar då flera av produktionsanläggningarna börjar bli 

allt äldre, elanvändningen förändras och kraven på förnybar energi ökar. Konsumenter och företag 

ställer även nya krav på elsystemet och elmarknaden då de i större utsträckning vill producera egen el. 

Därför måste nya lösningar undersökas för att hitta hållbara lösningar för att säkerställa framtidens 

energibehov. Att installera solpaneler på byggnader har en stor teknisk potential men de dras dock med 

problemet att de inte kan producera under natten och att de i Sverige har en mycket låg produktion under 

vinterhalvåret. En möjlig lösning på detta är att utnyttja batterier för energilagring, men detta är kostsamt 

och ofta inte lönsamt i stora volymer. 

Det är därför intressant att titta på hybridsystem som ett alternativ till solpanelsystem. I ett hybridsystem 

med vindturbiner kan de komplettera solpanelerna vid de tillfällen då solinstrålningen är låg, t.ex. på 

natten eller på vintern. Det finns studier som pekar på att det finns en negativ korrelation mellan 

solinstrålning och vindhastighet, att det alltså är mindre blåsigt när det är soligt och vice versa. Ett 

system med flera mindre vindturbiner kunna integreras i ett system med solpaneler för att öka 

tillförlitlighet och energileveransen över dygnet. Ett exempel är vindturbiner av typen Savonius. 

Fördelarna med Savonius-turbiner är att de är vertikalaxlade, vilket gör att de fungerar för alla 

vindriktningar, förväntas generera mindre buller, genererar mindre vibrationer och är tåliga för turbulens 

(vilket ofta uppstår vid byggnader). Dess enkla konstruktion kan även göra den billigare än typiska 

vindturbiner. 

För att undersöka potentialen hos ett hybridsystem där Savonius-turbiner integreras med solpaneler 

studerades olika möjligheter till integration och vilka komponenter som behövs för att skapa ett sådant 

system. En modell skapades i programvaran MATLAB Simulink för att kunna undersöka produktionen 

från hybrid- och solpanelsystemet. Hybridsystemet testades i olika storlekar och konfigurationer för att 

hitta den uppsättning av turbiner och solpaneler som var mest konkurrenskraftig. Två olika 

integrationslösningar för hybridsystemet användes för att jämföras med solpanelsystemet. Den första 

integrationen byggde på en av de äldre och vanligare metoderna där varje energikälla är kopplad till en 

egen DC-DC-omvandlare innan de integreras med varandra. Denna lösning är dock kostsam då ett stort 

antal omvandlare behövs, men är beprövad och förenklar integrationen av flera energikällor. 

Den andra lösningen är en obeprövad lösning där vertikalaxlade turbiner som Savonius-turbinen spelar 

en central roll. Här används inga DC-DC-omvandlare till turbinerna utan endast till solpanelen. Detta 

ger lägre kostnader på grund av att färre omvandlare krävs. Lösningen är dock obeprövad och kan ha 

drift- och produktionssvårigheter. För att simulera produktionen för hybridsystemet och 

solpanelsystemet användes timvis mätdata över vindhastighet, solinstrålning och temperatur från SMHI 

för 2017. Det fanns ingen mätstation som hade timvis data för både solinstrålning och vindhastighet, så 

två mätstationer som var placerade så nära som möjligt valdes. Anledningen till att de måste vara nära 

placerade är för att minska riskerna att mätdata kommer från två olika väderförhållanden. 

För att veta hur stor del produktionen som levererats och hur stor del överskottet var för varje timma 

behövdes det en last. Lasten som användes representerades av endast driftelen för en 

flerbostadsbyggnad, där det totala energibehovet simulerades till att vara 24 MWh för ett år. Den 

producerade energin delas upp i levererad energi till lasten och överskottsenergi. Det som levererades 

till lasten blev insparade kostnader och överskottet kunde säljas. Energin som levererades till lasten hade 

ett något högre ekonomiskt värde då elen köps in för en högre kostnad jämfört med vad den säljs för. 

Investeringskostnaderna behövde fastställas för att kunna undersöka systemens ekonomi och därför 

behövdes priset på komponenterna bestämmas. Det största skiljande faktorn mellan systemens 

investeringskostnader var prisskillnaden mellan solpanelerna och vindturbinerna. Kostnaden för 



 

 

vindturbinerna var 12 000 SEK/kW vilket nästan är det dubbla jämfört med solcellernas kostnad på 6300 

SEK/kW. Valet av integrationslösning hade också en påverkan på hybridsystemets investeringskostnad 

då antalet nödvändiga komponenter varierade. Återbetalningsmetoden och nuvärdesmetoden 

tillsammans med nuvärdeskvoten användes för att ta fram det ekonomiska resultatet. 

Resultatet av simuleringarna var att hybridsystemet är något bättre på att leverera energi till lasten 

jämfört med solpanelsystemet, där hybridsystemet tillfredsställde 34% av årsbehovet jämfört 29% för 

solpanelsystemet. Solpanelsystemet producerade totalt sett mer med 11,9 MWh jämfört med 

hybridsystemets 11,1 MWh. När ekonomin undersöktes för hybridsystemet var resultatet att det inte 

kunde konkurrera med solpanelerna i det studerade fallet. Återbetalningstiden för 

investeringskostnaderna var 11 år för hybridsystemet och ungefär 9 år för solpanelsystemet. 

Sammanfattningsvis var hybridsystemets möjlighet att kunna utnyttja både solinstrålning och 

vindresurser inte tillräckligt i det studerade fallet för att ge någon fördel mot solpanelsystemet. Det 

uppskattade priset för vindturbinen visade sig vara för högt för att hybridsystemet ska kunna konkurrera 

ekonomiskt med solpanelerna. En viktig faktor för att öka konkurrensmöjligheten för hybridsystemet är 

att sänka kostnaderna för vindturbinen. Valet av integration kan även det spela en viktig roll i ekonomin 

för hybridsystemet, lösningar där antalet komponenter kan reduceras kan minska 

investeringskostnaderna och på så sätt stärka ekonomin. En viktig faktor för hybridsystem innehållande 

vindkraft är vindresurserna. Det är viktigt att säkerställa om platsen där hybridsystemet ska installeras 

har tillräckligt goda vindresurser. I det studerade fallet var vindresurserna inte tillräckliga för att 

hybridsystemet skulle kunna utnyttjas till dess fulla potential och öka den levererade energin med en 

större betydelse jämfört med solpanelsystemet. 

 

  



 

 

Exekutiv sammanfattning 

I denna studie har det undersökts vilka integrationsmöjligheter det finns för ett hybridsystem 

innehållande ett flertal mindre Savonius-vindturbiner med solpaneler, tänkt för takinstallation. 

Hybridsystemet jämfördes med ett solpanelsystem av motsvarande storlek för att undersöka om 

hybridsystemet kan konkurrera med solpanelsystemet i produktion, kostnader och intäkter. 

Konfigurationen av hybridsystemet som användes bestod av 12 turbiner med en totaleffekt på 4,4 kW 

och solpaneler på en total effekt på 9,2 kW, tillsammans ger de totalt 13,6 kW. Solpanelsystemet som 

hybridsystemet jämfördes med hade en total effekt på 13,4 kW.  

Den totala produktionen från hybridsystemet var lägre jämfört med solpanelsystem. Hybridsystemet 

levererade en något större energi till lasten jämfört med solpanelsystemet. Ekonomin hos systemen 

undersöktes med nuvärdeskvoten för en tidsperiod på 20 år och en kalkylränta på 5 %. Utifrån 

nuvärdeskvoten var hybridsystemet lönsamt mot investeringskostnaden och hade en återbetalningstid 

på 11–12 år. Dock kunde inte hybridsystemet i det studerade fallet konkurrera ekonomiskt med 

solpanelsystemet som hade en betydligt högre nuvärdeskvot och återbetalningstid på närmare 9 år.  

Ekonomin hos ett hybridsystem innehållande vindturbiner och solpaneler är tydligt påverkad av 

kostnaden hos vindturbinerna. Priset på vindturbinerna uppskattades till ungefär 12 000 SEK/kW och 

skulle behöva vara lägre för att förbättra hybridsystemets möjlighet till konkurrens. När 

vindturbinspriset sänktes med 20 % förbättrades ekonomin men inte i den grad att det kunde konkurrera 

med solpanelerna. Vilken typ av integrationslösning som används har även det en märkbar inverkan på 

ekonomin hos systemet, en integrationslösning med färre komponenter kan minska 

investeringskostnaderna.  

En avgörande faktor för att använda ett hybridsystem innehållande vindturbiner är att vindresurserna på 

den tänkta platsen måste vara goda. I det studerade fallet var vindtillgångarna inte tillräckliga för att 

vindturbinerna skulle ge en tillräcklig produktionsfördel. 
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Förkortningar 
 

BAWT – Byggnads anpassade vindturbiner (Building Augumented Wind Turbines) 

BOS – Omkringkostnader för kraftsystem (balance of system) 

CSI – Strömstyrd växelriktrare (current-source inverter) 

EMI – Elektromagnetisk störning 

DFIG – Dubbelmatade induktionsgenerator (doubly-fed induction generator) 

G – Grundinvestering 

HAWT – Horisontalaxlade vindturbin (horizontal-axis wind turbine) 

HFAC – Hög frekvens AC (high frequency AC) 

InCond – Stegvis konduktans (Incremental Conductance) 

MPP – Maxeffektpunkten (maximum power point) 

MPPT – Maximal effektpunktspårning (maximum power point tracking) 

NK – Nuvärdeskvot 

NV – Nuvärdet 

P&O – Perturb och observera (perturb and observe) 

PBF – Plan- och byggförordningen  

PFAC – Kraft frekvens AC (power frequency AC) 

PMSG – Permanentmagnet synkrongenerator 

PMSM – Permanentmagnet synkronmaskin 

PV – Fotovoltaik (photovoltics) 

TSR – Spetshastighetsförhållande (tip speed ratio) 

VAWT – Vertikalaxlade vindturbin (vertical-axis wind turbines) 

VSI – Spänningsstyrd växelriktare (voltage-source invereter) 

WT – Vindturbin (wind turbine) 
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1. Inledning 

Elsystemet i Sverige har varit relativt oförändrat de senaste 20 åren i hur produktionen sett ut. Idag är 

elproduktionen fördelade med cirka 40 procent vattenkraft, 40 procent kärnkraft, 10 procent vindkraft 

och 10 procent kraftvärme (Byman et al., 2016, p. 13). Sveriges energisystem står inför stora 

förändringar då flera produktionsanläggningar blir allt äldre och energianvändningen förändras 

(Energimyndigheten, 2016a, p. 147). Vattenfall och E.ON annonserade 2015 att fyra kärnreaktorer ska 

stängas, dessa reaktorer motsvarar 30 procent av den installerade effekten i kärnkraften. Konsumenterna 

ställer även nya krav på elsystemet och elmarknaden då de i större grad önskar producera egen el för 

konsumtion och försäljning (Energimyndigheten, 2016a, p. 10). 

Allt fler företag är intresserade av att installera solceller för att få mer kontroll över energibehovet och 

kostnaderna. Den producerade förnybara energin sänker kostnaderna och kan ge avkastning. Företagen 

vill även vara miljömedvetna och hållbara. Detta kan stärka deras varumärke och göra dem mer 

konkurrenskraftiga (E.ON, 2017). 

Det finns en stor teknisk potential för solelproduktion på byggnader. Solpaneler dras dock med 

problemet att det inte kan producera el under natten, en lösning till detta är att använda batterier för att 

lagra energin. Det är även ett problem att det i Sverige är få soltimmar under vinterhalvåret vilket gör 

att produktionen från solpanelerna blir låg och det är ofta då energibehovet är som störst (IVA, 2016, p. 

19). I en tidigare studie på lönsamheten av batterilagring i kommersiella fastigheter tillsammans med 

solceller var slutsatsen att lönsamhet inte kunde påvisas (Olofsson and Sandell, 2017, p. 53). Det är 

därför intressant att titta på andra lösningar som minimerar dessa problem och leder till ett system som 

har en mer tillförlitlig effektleverans. 

Det här projektet ämnar därför att studera hur Savonius-turbiner kan samköras med solpaneler i 

hybridsystem på byggnader. Fördelen med ett hybridsystem kan vara att det producerar mer 

kontinuerligt då fler energikällor utnyttjas. Vindturbinerna kan producera när det är dåligt med 

solinstrålning och solpanelerna kan producera när det är fint väder och eventuellt vindstilla.  

Fördelarna med Savonius-turbinen är att den är av typen vertikalaxlad vindturbin och är därför inte 

beroende av vindriktning. Savonius-turbinen förväntas generera mindre buller jämfört med 

horisontalaxlad vindturbin (Golecha et al., 2012, pp. 607–608). Dessutom är den robust vilket leder till 

mindre vibrationer och att den är tålig mot den turbulens som förekommer invid byggnader. Andra 

möjliga fördelar med en Savonius-turbin är den relativt enkla konstruktionen vilket kan göra den 

billigare än typiska turbiner, den är alltid rättriktad i vinden, mindre rörliga delar och generatorn sitter 

inte uppe vid turbinen (Akwa et al., 2012, p. 3055). 

Projektet syftar till att studera hur konkurrenskraftigt ett hybridsystem innehållande flera Savonius-

turbiner och solpaneler är jämfört med ett solpanelsystem. Finns det produktionsfördelar i 

hybridsystemet och finns det ekonomiska fördelar? Hur kan ett sådant hybridsystem se ut, vilka möjliga 

integrationer finns och vilka komponenter är nödvändiga?  

Finns det nya möjligheter att minska antalet komponenter för integrationen med solpaneler när 

Savonius-turbin är konfigurerad för att gå med konstant varvtal och levererar en jämn konstant 

spänning? Utmaningen blir att undersöka vilka krav som ställs på elsystem respektive generator i kontext 

av inmatad energi från vinden och funktionen för solpanelens regulator. 

Projektet har gjorts i samarbete med företaget Vertical Wind AB som är belägget i Uppsala. Vertical 

Wind AB är ett företag som utvecklar och bygger vindkraftverk. De har specialiserat sig inom vertikal 

vindkraft med satsningar på tillverkning och försäljning av kompletta gårdsverk och specialdesignade 

direkt drivna generatorer för leverans till andra aktörer inom vertikal vindkraft.  
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1.1. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att:  

• Studera hur produktionen från ett hybridsystem med Savonius-vindturbiner och solpaneler kan 

se ut.  

• Studera om hybridsystemet är ekonomiskt konkurrenskraftigt mot ett motsvarande 

solpanelsystem.  

• Studera hur hybridsystemet mellan vindturbiner och solpaneler kan utformas och vilka 

komponenter som är nödvändiga.  

• Ge förslag på en grundläggande design av systemet.  

Utifrån detta skall slutsatser kunna dras om potentialen i integrationen mellan Savonius-vindturbiner 

och solpaneler. 

1.2. Frågeställningar 

Examensarbetet har som mål att besvara de fyra övergripande frågorna presenterade nedan. 

1. Hur ska systemet se ut, vilka integrationslösningar finns och vilka komponenter är nödvändiga? 

2. Hur ser produktionen ut för ett hybridsystem med Savonius-turbiner och solpaneler? 

3. Ger kombinationen med Savonius-turbiner och solpanel några produktionsfördelar jämfört med 

att bara utnyttja solpaneler? 

4. Kan slutsatser dras om den ekonomiska aspekten? Ger kombinationen med Savonius-turbiner 

och solpanel några ekonomiska fördelar jämfört med att bara utnyttja solpaneler? 

1.3. Avgränsningar 

Endast vindturbin av typen Savonius kommer undersökas och simuleras tillsammans med systemet. 

Studien avser inte att undersöka vilken typ av vindturbin som passar bäst till systemet, utan hur systemet 

fungerar med en Savonius-vindturbin. Systemet ska inte utnyttja energilagring t.ex. batterier. 

Simuleringen av systemet kommer vara anpassat för nordiskt klimat och sol- och vinddata för 

Stockholmsregionen kommer därför användas. Den ekonomiska undersökningen är förenklad till att 

titta på investeringskostnaden för systemen och endast ta med kostnaden för huvudkomponenterna. För 

komponentpriserna har det antagits att det är liknande priser i Sverige som för Tyskland och att liknande 

trender i prisförändringar har skett.  

1.4. Metod 

Litteratur och tidigare studier undersöktes för att samla in teori och kunskap kring hybridsystem. 

Information som söktes var vilka komponenter som behövdes för integration och på vilka sätt 

integrationen kunde genomföras. 

Examensarbetets litteraturstudie har som mål att ligga som grund för de andra momenten i projektet. 

Den ska bidra med kunskap för att kunna lösa de olika problem som projektet ställs inför och även hitta 

olika lösningar som kan testas under modelleringen och simuleringen. Den har även som uppgift att 

undersöka tidigare arbeten inom fältet. 
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Hybridsystemet modellerades med en grundläggande design i MATLABs Simulink. Modellen 

grundande sig i insamlad teori och tidigare arbete gjort på en Savonius-vindturbinmodell i Simulink av 

Morgan Rossander. 

Simuleringar gjordes med modellen för att samla in produktionsdata för hybridsystem och 

solpanelsystem av olika konfigurationer. Indata som användes till dessa modeller var solinstrålning, 

lufttemperatur och vindhastighet från SMHI öppna klimatdatabas.  

2. Bakgrund och Teori 

2.1. Hybridsystem 

Både sol- och vindkraft är intermittenta kraftkällor, vilket innebär att de är helt beroende av deras 

respektive energikällor som varierar över tid och inte är konstanta. Solkraft följer årliga och dagliga 

instrålningsmönster som orsakas av jordens rotation runt solen. Den störs av molnens rörelse över klotet, 

detta i jämförelse med vindkraft som istället följer de lokala vindhastighetsvariationer som är en följd 

av väderfronter som drar fram. Det är visat att solkraft och vindkraft är negativt korrelerade över stora 

områden i alla tidssteg, från timlig upp till årlig jämförelse. (Widén, 2011, p. 177) 

Det är även visat att det finns en negativ korrelation mellan sol- och vindkraft i ett lokalt sammanhang. 

Korrelationen är svagast vid timlig jämförelse och ökar tydligt vid daglig jämförelse. Detta visar på att 

det finns en korrelation mellan sol- och vindenergiresurser, vilket är fördelaktig för ett hybridsystem 

(Solbakken et al., 2016, p. 4).  

Hybridsystem syftar ofta till kombinationen av två ingående källor, där t. ex. solkraft kan integreras med 

dieselgeneratorer, vindkraft, bioenergi eller andra förnyelsebara eller icke förnyelsebara energikällor 

(Sumathi et al., 2015, p. 69). Ett hybridsystem kombinerar fördelarna hos två eller flera energitekniker 

för att leverera energi (Sumathi et al., 2015, p. 391). Hybridsystem gör det möjligt att överkomma de 

begränsningar vind- och solkraft har var för sig då deras produktionsegenskaper påverkas av 

ogynnsamma förändringar i väderförhållandena. I ett hybridsystem kan det ogynnsamma 

väderförhållandet för den ena energiproducenten innebära ett gynnsamt förhållande (Saidi and Chellali, 

2017, p. 51). Enligt flera energiexperter kan ett litet hybridsystem innehållande sol- och vindkraft 

erbjuda flera fördelar över ett homogent system med dessa kraftkällor (Sumathi et al., 2015, p. 391). 

Ofta i hybridsystem med solkraft är storleken på solsystemet sådant att det möter grundbehovet hos 

lasten och den alternativa källan nyttjas bara när det är nödvändigt (Sumathi et al., 2015, p. 69). 

Hybridsystem kan komma i flera former och storlekar, beroende på de energikällor som används och 

hur integrationen sker varierar vilka komponenter som är nödvändiga. Huvudkomponenterna som 

bygger upp de flesta hybridsystem är energikällor (vindturbiner, solpaneler, dieselgeneratorer, 

bränsleceller, bränslegeneratorer och vattenkraft), DC-DC-omvandlare, växelriktare, likriktare, batterier 

och regulatorer (Kaldellis, 2010, pp. 9-10 kap 1.). 

Ett område inom hybridsystem med vindturbiner och solpaneler där mycket forskning sker är 

systemdimensionering. Verktyg för att hitta den optimala storleken och konfiguration för 

hybridsystemet studeras. Det som söks är den installerade effektstorleken på systemet och hur den 

installerade effekten bör fördelas mellan vindturbiner och solpanelerna. Målet med att optimera 

systemdimensioneringen är att minimera systemkostnader, maximera reliabiliteten och maximera 

produktionen (Nadjemi et al., 2016, p. 1252). Den vanligaste användningen av hybridsystem är vid 

applikationer fristående från elnätet (stand-alone applikationer). Detta är applikationer där det finns ett 
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elbehov men elnät är för avlägset för att en påkoppling ska vara ekonomiskt eller genomförbart. Exempel 

är fritidsbåtar, fritidshus och hus. Detta betyder att den största delen av forskningen har skett på 

hybridsystem designade för dessa applikationer. Det finns därför ett behov för utökade studier på 

hybridsystem som är kopplade till elnätet (Nadjemi et al., 2016, p. 1253).  

 

   

2.2. Vindkraft 

Vindkraft finns i varierande storlek och stil och kan kategoriseras genom om de är horisontalaxlade 

vindturbiner (HAWT) eller vertikalaxlade vindturbiner (VAWT). Horisontalaxlade vindturbiner är den 

mest populära och använda typen, de har en högre aerodynamisk effektivitet och har den största delen 

av marknaden för storskaliga vindkraftverk. (IRENA, 2012, p. 4)  

Det finns ingen officiell definition av vad som avses med små vindkraftverk. Generellt är det definierat 

som en turbin med en effekt på 100 kW eller mindre. Små vindkraftverk har generellt en högre 

kapitalkostnad och uppnår en lägre kapacitetsfaktor jämfört med storskaliga vindkraftsanläggningar. 

Små vindkraftverk kan möta viktig ouppfylld efterfrågan på el och kan ge lokala ekonomiska och sociala 

förmåner. Små vindturbiner produceras ner till storleksordningen 0,2kW och kan tillfredsställa det 

elektriska behovet för individuella hem, lantbruk, företag, byar och mindre samhällen. De kan vara en 

konkurrerande lösning för elektriska system som inte är kopplade till nätet och kan fungera som ett 

komplement till solpaneler i ett hybridsystem. Små vindturbiner är en etablerad teknik men behöver 

utvecklas för att minska kapitalkostnaden och höja effektiviteten. Tekniken för små vindturbiner har 

stadigt utvecklats sedan 1970-talet och installationen av små turbiner har börjat ökat drastiskt med att 

tekniken börjat mogna. (IRENA, 2012, p. 9) 

I IRENAs rapport skrivs att de flesta småvindturbinerna är av typen HAWT och använder direkt drivna 

permanentmagnet synkrongenerator (PMSG), passiv girkontroll och två till tre blad. Det finns även 

turbiner med fler blad för att minska rotationshastigheten och öka vridmomentet. Lokalisering av plats 

för små vindturbiner är ett kritiskt problem då det inte är ekonomiskt att samla in korrekta vindmätningar 

på grund av kostnaderna och tiden relativt investeringen. Lokalisering sker ofta baserad på erfarenhet 

och expertbedömning, vilket öppnar för stort felutrymme. Dålig lokalisering kan resultera i dålig 

produktion och även ökat slitage på turbinen. En nyckelfaktor för små vindturbiner är tornet, det är 

viktigt att turbinen placeras högt för att få nå bra kapacitetfaktor och minska vindturbulensen. Höga torn 

underlättar men ökar kostnaden signifikant jämfört med turbinkostnaden. Viktiga aspekter för små 

vindturbiner är robusthet och underhållskrav, tillförlitligheten måste vara hög då höga 

underhållskostnader kan göra små vindturbiner oekonomiska. (IRENA, 2012, pp. 9–10) 

Små vindturbiner är generellt placerade i eller nära bebyggelse där vindhastigheten är låg och turbulent. 

Det är därför viktigt att utforma små vindturbiner till att vara tillförlitliga, ha hög prestanda och ha låg 

ljudnivå. Ett ökat intresse för vertikalaxlade vindturbiner har växt fram då de påverkas mindre av 

turbulent vind, har lägre installationskostnader, kräver lägre vindhastigheter för att generera el och 

roterar med en tredjedel av hastigheten jämfört med en horisontellaxlad turbin vilket minskar ljudnivån 

och vibrationerna. Dessa fördelar gör att vertikalaxlade vindturbiner kan ha en viktig roll i lantlig 

elektrifiering i s.k. mininät som ej är kopplade på elnätet. En annan stor potential som tillverkarna ser 

är takinstallerade turbiner. (IRENA, 2012, p. 10) 
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2.2.1. Savonius 

Savonius-rotorn är vertikalaxlad och namngiven efter den finska uppfinnaren Savonius som utvecklade 

och patenterade den under 1920-talet. Krossektionen av rotorn har en S-form och liknar en vertikal 

cylinder som kluvits vertikalt. Savonius kan nå upp till en effektkoefficient på 0,24 vilket är relativt lågt 

jämfört med en konventionell vindturbin. Tekniken som krävs för att bygga rotorn är enkel och kan till 

och med göras av en kluven oljetunna där halvorna svetsas fast i formen av ett s, i krossektionen, på en 

axel för att få en enkel rotor. Savonius-rotorn är därför lämpad i utvecklingsländer där det finns behov 

till en enkel och billig elproduktion. (Paraschivoiu, 2002, p. 17) 

Savonius-rotorn kräver låga vindhastigheter för att starta och fungerar utmärkt i turbulent vind  (Casini, 

2015, p. 57). Savonius-turbinen är baserad på att utnyttja vinddraget och är begränsad av den tangentiella 

hastigheten av bladen. Savonius-rotorn är snabbare att starta jämfört med Darrieus- och Garlov-

rotorerna som även de är vertikal axlade (Casini, 2015, p. 60). Savonius-rotorn är bättre lämpad på 

byggnader jämfört med Darrieus då den bättre klarar av att motstå och producera i den turbulenta vinden 

som uppstår vid byggnader (Casini, 2015, p. 61). 

Savonius-turbinen producerar i jämförelse med Darrieus-turbinen sämre vid samma hastighet. Savonius 

har fördelen att den har en lägre minsta distans mellan turbinerna om flera ska installeras nära varandra 

jämfört med Darrieus, vilket gör det möjligt att nå en högre maxeffekt om det är brist på 

installationsutrymme. (Casini, 2015, pp. 63–64) 

Den drivande kraften i en Savonius-turbin är dragkraften. När vind blåser på rotorn är dragkraften på 

den konkava ytan större än draget på den konvexa ytan och därmed roterar rotorn. Rotorn på en 

Savonius-turbin är en hög soliditetsmaskin och ofta betyder ett högre soliditetsförhållande ett starkare 

startvridmoment. Detta gör att Savonius-rotorn kan börja rotera redan vid låga vindhastigheter. 

Soliditeten i konstruktionen ger styrka och styvhet i konstruktionen, detta gör att Savonius-turbinen kan 

motstå större krafter. (Golecha et al., 2012, pp. 607–608). 

Andra fördelar med Savonius-rotorn är att den fungerar oavsett vindriktning och har relativt lågt 

bullervärde jämfört med andra rotortyper (Golecha et al., 2012, pp. 607–608). Den har en enkel 

konstruktion med låga kostnader, behöver inte anpassa sig till vindriktning, lågt ljud och vinkelhastighet 

vid drift, minskad förslitning på rörliga delar, olika möjligheter i rotorkonfiguration och hög statistiskt 

och dynamiskt moment. (Akwa et al., 2012, p. 3055) 

Nackdelarna Savonius-rotorn har är att den upplever höga tryckkrafter på grund av soliditeten. Den 

kräver mycket material på grund av den solida konstruktionen och den har en låg effektkoefficient. 

(Golecha et al., 2012, pp. 607–608) 

2.2.2. BAWT 

Turbiner som utnyttjar vindförhållanden kring byggnader är kallade Building Augumented Wind 

Turbines (BAWT). BAWT delas upp i tre huvudgrupper: nära byggnader (på taket eller på sidorna av 

byggnaden), mellan byggnader och inom luftledningar/öppningar i byggnaden. Fördelar med att placera 

vindturbiner på byggnader är att produktionen sker då nära användaren och det ger möjlighet att utnyttja 

vind med högre hastigheter med lägre kostnader för vindturbintornet. Det är dock viktigt att undersöka 

den tillgängliga vinden då det kan uppkomma fickor med dåliga vindförhållanden. Samtidigt kan man 

utnyttja byggnadens utformning för att kanalisera vinden och skapa områden där det är optimalt att 

placera vindturbiner. (Casini, 2015, p. 58) 
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2.2.3. Regler för uppförande av takinstallerade vindkraftverk  

För att anlägga takinstallerade vindkraftverk gäller samma regler som för vindkraftverk placerade på 

marken. En regel som direkt vidrör takinstallerad vindkraft är Plan- och byggförordningen (PBF) 

nummer 2011:338. Där det finns det regler för bygglov gällande vindkraftverk, där lokalisering, yttre 

utformning och användning prövas. Vindkraftverket får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har givit 

ett startbesked och för att tas i bruk krävs även ett slutbesked. För uppförandet av vindkraft krävs 

bygglov (6 kap. 1 § PBF) då verket är högre än 20 meter över markytan, placeras på ett avstånd från 

tomtgränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken, monteras fast på en byggnad eller har en 

vindturbin med en diameter som är större än 3 meter. Regeln angående bygglov vid installation på 

byggnad beror på att en sådan placering kan påverka byggnadens konstruktion och utseende. Det finns 

undantag då bygglov inte gäller, om vindkraftverk är små till den grad att de varken påverkar 

byggnadens konstruktion eller utseende omfattas de inte av bygglovsplikten (Boverket, 2018). 

2.2.4. Teori 

I detta stycke presenteras ekvationer och teori som används som stöd för modelleringen av 

vindturbinerna.  

Vindhastigheten vid en viss höjd kan estimeras med 

 𝑉𝑧 = 𝑉𝑖 (
𝑍

𝑍𝑖
)

𝑥

 (1) 

 

där Vz är den estimerade vindhastigheten vid den sökta höjden, Vi är vindhastigheten vid referens höjd, 

Z är höjden vindhastigheten ska estimeras till, Zi är referens höjd och x beskriver de underliggande 

egenskaperna hos ytan där turbinen står (t.ex. x är 1/7 för öppet landskap). 

Den grundläggande ekvationen för den mekaniska effekten från vindturbinen är  

 𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ =
1

2
𝜌𝐴𝐶𝑝𝑉3 (2) 

                                                                                                

där ρ är luftdensiteten, A är svepta arean av rotorbladen, V är vindhastigheten och CP är vindturbinens 

effektkoefficient. Teoretiskt maximalt värde för Cp är 0,593. Förhållandet mellan hastigheten på 

rotorbladspets och vinden λ (tip speed ratio, TSR) ges av  

 𝜆 =
𝜔𝑅

𝑉
 (3) 

 

där ω är vinkelhastigheten för rotorn och R är rotorradien. (Bhandari et al., 2015, p. 105) 

Effektkoefficient Cp för tvåbladig Savonius-turbin fås av Paraschivoius ekvation 

 𝐶𝑝 = 0,57𝜆 − 0,375𝜆2 + 0,04𝜆3 (4) 

 

där λ (TSR) har ett värde mellan 0 och 1,4 och bestäms genom ekvation (3) (Paraschivoiu, 2002). Cp 

presenteras i Figur 1. 
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Figur 1 - Cp från ekvation (4), plottat mot λ (TSR). 

 

Det mekaniska vridmomentet för vindturbinen fås av 

  
𝑇 =  

𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ

𝜔
 

(5) 

där Pmech bestäms av ekvation (2).  

2.3. Solkraft 

Solkraft bygger på fotovoltaik, vilket är den teknik som utnyttjar den fotovoltaiska effekten för att 

omvandla solinstrålningen till elektrisk energi med solceller. Solceller kallas även förkortat PV (från 

”photovoltics”) (IRENA, 2016, p. 29). 

Solkraft som teknik har mognat och dess kommersiella lösningar erbjuder konkurrerande lösningar för 

att producera energi för flera applikationer. Småskaliga system representerar den största andelen av de 

installerade solkraftsystemen, de storskaliga systemen representerar dock den största andelen 

produktionskapacitet (IRENA, 2016, p. 29). 

Solceller är ofta klassificerade efter tre generationer beroende på material och mognad på marknaden. 

Första generationen består av fullt kommersiella solceller som bygger på kristallin kiselteknik, 

monokristallin och multikristallin. Andra generationen består av tunnfilmsteknologi, vilken har börjat 

användas på kommersiell skala, men delvis i låg volym. Tredje generationen inkluderar tekniker som 

fortfarande är i demonstrationsstadiet, inte nått den kommersiella marknaden, är i utvecklings- och 

konceptstadiet. Koncentrerad solkraft och organiska solceller tillhör även tredje generationen. Första 

och andra generationen solceller dominerar marknaden och kommer fortsätta dominera i nära framtid 

(IRENA, 2016, p. 29). 

En solpanel i Sverige bör om den är väl fungerande under ett år leverera cirka 800 – 1100 kWh per 

installerad kW. För att solpanelen ska fungera optimalt i Sverige är det viktigt att tänka på att ha 

solpanelen i optimal lutning som är cirka 35-50 graders lutning, att solpanelen är installerad i en sydlig 

riktning och minimera störningar som skuggning, nedsmutsning och snötäckning (Stridh, 2015). Den 

genomsnittliga verkningsgraden på moderna solceller ligger idag på 17 % (Fraunhofer ISE, 2018, p. 7).  

2.3.1. Teori 

I detta stycke presenteras ekvationer och teori som används som stöd för modelleringen av solpanelerna. 
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DC strömmen genererad av en ideal solcell ges av  

 𝐼 =  𝐼𝑃𝑉 𝑐𝑒𝑙𝑙 − 𝐼𝑆 𝑐𝑒𝑙𝑙(
𝑉

𝑒𝑎𝑉𝑡
− 1) (6) 

IPV cell är proportionerlig till solinstrålningen, Is cell är diodströmmen som beskriver den ickelinjära 

relationen mellan fotocellström och spänning, V diod spänningen, a är en konstant som beskriver graden 

av idealitet hos dioden och kan väljas godtyckligt mellan 1 och 1,5 intervallet och Vt är fotocellens 

termiska spänning.  

Genom att inkludera serieresistansen (Rs), shuntresistansen (Rsh) och antalet celler till ekvation får vi 

formeln för en modul  

 𝐼 = 𝑁𝑃 (𝐼𝑃𝑉 − 𝐼𝑠 (𝑒
𝑞(𝑉+𝐼𝑅𝑆
𝑎𝑁𝑆𝐾𝑇 − 1)) −

(𝑉 + 𝐼𝑅𝑆)

𝑅𝑠ℎ
 (7) 

  

NP är antalet celler kopplat parallellt i modulen, IPV är strömmen från solstrålningen, K är Boltzmann 

konstanten, q ör elektronladdningen och T är celltemperaturen. Vt är fotocellens termiska spänning och 

beskrivs i ekv (8)  

 𝑉𝑡 =  
𝑁𝑠𝐾𝑇

𝑞
 (8) 

 

där Ns är antalet celler kopplat i serie i modulen. IPV som är strömmen från solstrålningen, beror linjärt 

på strålningen och beror på temperaturen.  

 𝐼𝑃𝑉 =
𝐺

𝐺𝑆𝑇𝐶
(𝐼𝑃𝑉𝑛 + 𝐾𝐼(𝑇 − 𝑇𝑆𝑇𝐶)) (9) 

 

IPVn är den nominella strömmen, G är solinstrålningen på cellens yta, T är celltemperaturen, 

solinstrålning GSTC och temperaturen TSTC är de nominella värdena eller standardiserade testförhållanden 

för dessa (1 kW/m2 och 25 °C). KI är kortslutningsström koefficienten (ofta given av tillverkaren). Den 

nominella strömmen genererad från solinstrålningen IPVn ges av 

 𝐼𝑃𝑉𝑛 = (
𝑅𝑠 + 𝑅𝑠ℎ

𝑅𝑠
)𝐼𝑠𝑐𝑛 (10) 

  

där Iscn är den nominella kortslutningsströmmen eller den maximala strömmen som finns tillgänglig vid 

terminalerna. Den andra termen i ekv (2) IS är diodströmmen som är en funktion av spänning och 

strömkoefficienterna, IS ges av 

 
𝐼𝑠 =

𝐼𝑠𝑐𝑛 + 𝐾𝐼(𝑇 − 𝑇𝑆𝑇𝐶)

𝑒
𝑉𝑜𝑐𝑛+𝐾𝑉(𝑇−𝑇𝑆𝑇𝐶)

𝑎𝑉𝑡 − 1

 

 

(11) 

där KV är koefficienten för den öppna kretsensspänningen och Vocn är öppna kretsensspänningen (Saidi 

and Chellali, 2017, p. 52). 

 

Effekten en solmodul levererar per timma med en area APV och solinstrålning I(t) uppskattas med 

 𝑃𝑃𝑉 = 𝜂𝑃𝑉𝐴𝑃𝑉𝐼(𝑡) (12) 
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där ηPV är systemets verkningsgrad, den täcker in modul verkningsgraden, omvandlar verkningsgraden, 

och effektförluster. (Nadjemi et al., 2016, p. 1354) 

Generellt definieras en solpanels prestanda av dess toppeffekt som ger den maximala elektriska effekten 

vid solinstrålningen 1 kW/m2 och solcell temperaturen 25 °C. Dessa förhållandena är bara nominella 

och varierar där panelen används. Temperaturen i solcellerna Tc är en viktig parameter som påverkar 

energiomvandlingens effektivitet i solpanelen, en ökande temperatur sänker effektiviteten och den 

levererade effekten. Det är därför viktigt att ha med celltemperaturen då en solpanel skall simuleras. Det 

finns flera komplicerade formler där temperaturen väldigt exakt kan uppskattas. Detta kräver mycket 

data och andra paramaterar. Därför används istället här den förenklade formeln för att uppskatta Tc vid 

solinstrålningen G, nominella drift temperaturen TNOCT och lufttemperaturen Tair  

 
𝑇𝑐 = 𝑇𝑎𝑖𝑟 + (𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20)

𝐺

800
  

 

(13) 

(Ciulla et al., 2013, p. 2) 
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2.4. Elektriska komponenter 

En Diod (D) är en elkraftskomponent som bara leder strömmen primärt i en riktning. Den har låg 

resistans (idealt noll) i en riktning och i den andra hög resistans (idealt oändlig). På detta sätt placerar 

dioden en restriktion på strömriktningen i en krets. Se Figur 2 för diodens symbol (Rashid, 2011, p. 5). 

 

Figur 2 - Diodens (D) symbol 

 

Brytare (alternativt switch, S) är ett samlingsbegrepp för flera typer av komponenter som har som 

funktion att öppna och stänga i en krets. Se Figur 3 för brytarens symbol. Brytare är antingen styrbara 

(tyristorer, transistorer) eller icke styrbara (dioder) (Dokić and Blanuša, 2014, p. 1). En ideal brytare ska 

fungera som en öppen krets (oändlig resistans) när brytaren är stäng och som en kortslutning (noll 

resistans) när den är öppen. Detta ger att spänningen över brytaren är noll när den är stängd och 

strömmen över brytaren är noll när den är öppen. Den ideala brytaren är omedelbart öppen eller stängd, 

tiden mellan stadierna är noll. Några av de vanligaste styrbara brytarna är ”insulated gate bipolar 

transistor” (IGBT), MOSFET, och tyristor. Ett gemensamt krav för styrbara brytar är att de behöver en 

kontrollsignal som signalerar om brytaren skall vara öppen eller stängd. (Dokić and Blanuša, 2014, pp. 

16–20)  

 

Figur 3 – Brytarens (S) symbol i a) öppet läge, b) stängt läge 

 

Kondensatorns (C) basfunktion är att lagra elektrisk energi i form av elektrisk laddning. De används i 

stor mängd tillämpningar inom kraftelektronik. Se Figur 4 för kondensatorns symbol. Några typiska 

tillämpningar är som skyddskretsar i kraftbrytare, olika typer av filter, effektfaktor korrektion i AC 

kretsar, för DC separation i DC-DC omvandlare. Kondensatorer kan klassificeras till keramiska, film 

(plast, papper) och elektrolytisk. De har olika kapacitansnivåer och tillåtna driftspänningar. (Dokić and 

Blanuša, 2014, pp. 30–31). 

 

Figur 4 – Kondensatorns (C) symbol 
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Induktorn (L) är en passiv komponent som lagrar energi i ett magnetiskfält när ström flödar igenom den, 

denna energin kan sedan laddas ut i kretsen. Se Figur 5 för induktorns symbol.   

 

Figur 5 – Induktorns (L) symbol 

2.4.1. Regulatorer och MPPT-styrning 

Inom kraftelektronik används ofta en regulator för att styra regleringselementen (oftast växlandet av 

brytarna) hos en omvandlare. Styrningen uppnås enligt den information som regulatorblocket samlat in 

från kretsen. Informationen består oftast av utgående spänning, lastström och ström eller spänning vid 

någon kritisk del av kretsen. Regulatorn kan funktionellt vara mycket enkel eller en komplex elektronisk 

hopsättning av analoga eller digitala komponenter (Dokić and Blanuša, 2014, p. 1). 

Maximum Power Point Tracking (MPPT) används för att se till att maximal effekt genereras och 

används främst inom solkraft för detta. MPPT är inte ett mekaniskt spårningssystem utan fungerar 

genom att utnyttja en spårningsalgoritm och använder ett styrsystem. MPPT-algoritmen ser till att 

maximal effekt genereras då maxeffekten varierar med solinstrålning och temperatur för solceller och 

med vindhastighet för vindturbiner. Den spänningen där den maximal effekten kan fås kallas för 

”maximum power point”. (Sumathi et al., 2015, p. 110) 

Det finns flera olika MPPT tekniker där de skiljer i flera aspekter som nödvändiga sensorer, komplexitet, 

kostnad, effektivitetsområde, konvergens tid, nödvändig utrustning, kvalitet i spårning och pouläritet. 

Två av dessa tekniker är Perturb and Observe (P&O) metoden och the Incremental Conductance 

(InCond) som är de vanligaste tillämpade algoritmerna. Andra tekniker som baserade på andra principer 

är fuzzy logic control, neurala nätverk, fractional open circuit voltage or short circuit current och current 

sweep. P&O metoden och InCond algoritmerna bygger båda på ”hill-climbing” principen, denna teknik 

består av att flytta driftpunkten för systemet i den riktningen där effekten ökar. Hill-climbing tekniken 

är den mest populära för MPPT metoder på grund av det är enkel att implementera och presterar bra. 

Fördelarna med P&O metoden och InCond är deras enkelhet och kräver låg beräkningskraft, 

nackdelarna är att de kan oscillera runt den maximala kraft punkten och gå i fel riktning vid snabbt 

skiftande väderförhållanden. (Sumathi et al., 2015, p. 115)   

2.4.1.1. P&O metoden 

De Brito et al. (2013) beskriver, i deras artikel om olika tekniker för MPPT, hur P&O metoden fungerar. 

P&O metoden arbetar genom att periodiskt öka eller minska utgångsspänningen från solpanelen och 

jämför den nuvarande cykelns effekt med den tidigare cykelns effekt (dP/dV). Om spänningen ändras 

och effekten ökar då ändrar regulatorn driftpunkten i den riktning som genererade effektökningen. Om 

istället effekten minskar då flyttas driftpunkten i motsatt riktning. När riktningen för förändring är känd 

då flyttas driftpunkten i konstant takt. Förändringstakten är en parameter som skall anpassas till en 

balans mellan snabbare respons och mindre fluktuationer vid steady state. En modifierad version av 

P&O kan göras genom att steglängden ändras beroende på distansen till MPP, vilket resulterar till högre 

effektivitet. Det är en utmärkt metod att snabbt nå MPP och den är inte bunden till någon typ av solpanel 
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eller tillverkare. Metoden kan dock lida av snabba förändringar i miljöförhållandena. Följande ekvation 

beskriver metoden  

  (
𝑑𝑃

𝑑𝑉
) (−𝑘𝑟) = 𝐷 (14) 

   

där dP/dV är derivatan av den uppmäta effekten P i relation till derivatan av den uppmäta spänningen 

V, kr är en konstant och D är arbetscykeln (de Brito et al., 2013, p. 1158). 

2.4.1.2. Incremental Conductance 

InCond-algoritmen använder två sensorer, en sensor för att mäta spänningen och en för att mäta 

strömmen ut från terminalen på kraftkällan. Den utgående spänningen från terminalen justeras alltid 

efter maxeffektpunkten (MPP) med InCond och är baserad på den stegvis ökande (incremental) och den 

momentana (instantaneous) konduktansen (conductance) hos kraftkällan. Basekvationerna för denna 

metod är som följande (Sumathi et al., 2015, p. 117). 

 𝑑𝐼

𝑑𝑉
= −

𝐼

𝑉
 𝑣𝑖𝑑 𝑀𝑃𝑃

𝑑𝐼

𝑑𝑉
> −

𝐼

𝑉
 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑣ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑚 𝑀𝑃𝑃

𝑑𝐼

𝑑𝑉
< −

𝐼

𝑉
 𝑡𝑖𝑙𝑙 ℎö𝑔𝑒𝑟 𝑜𝑚 𝑀𝑃𝑃

 

(15) 

 

Där dI/ dV är relationen mellan förändringen av strömmen dI och förändringen av spänningen dV och 

där I/V är relationen mellan den momentana strömmen och spänningen. Den vänstra sidan av ekvationen 

representerar den stegvisa konduktansen och den högra delen representerar den momentana 

konduktansen. MPP uppnås då förhållandet mellan förändringen i stegvisa konduktansen (vänstra ledet 

av ekv. (44)) är lika med den negativa momentana konduktansen (högra ledet av ekv. (44) ). När istället 

den stegvisa konduktansen är större än den momentana konduktansen, då ligger algoritmen till vänster 

om MPP och då förändras styrsignalen att arbetspunkten söker sig till höger mot MPP. Tvärtom sker då 

den stegvisa konduktansen är mindre än momentana konduktansen och ligger till höger om MPP 

(Sumathi et al., 2015, p. 117). Styrningen för att uppnå MPP sker genom att algoritmen ändrar 

styrsignalen för DC-DC-omvandlaren för att uppfylla villkoret (dI/dV)+I/V=0 (Sumathi et al., 2015, p. 

118).  

InCond algoritmen dras med samma två nackdelar som P&O metoden. Den första är att den kan tappa 

spåret på MPP vid snabba förändringar i solinstrålning eller vindhastighet, beroende på om det är en 

solpanel eller vindturbin. Problemet sker då algoritmen inte kan avgöra om förändringen i effekt beror 

på dess egna styrning eller förändring i solinstrålning eller vindhastighet. Den andra nackdelen är att 

metoderna kan oscillera runt MPP vid steady state. Detta beror på att styrningen är diskret och 

spänningen och strömmen inte är konstanta vid MPP utan oscillerar. En lösning som finns är 

avvägningen att minska steglängden som används för att styra mot MPP, detta hjälper till att minska 

oscillationen till priset att MPP nås långsammare (Sumathi et al., 2015, p. 119).             
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2.4.2. DC-DC-Omvandlare 

DC-DC-omvandlare används oftast för att reglera en inkommande DC-spänning VS till en utgående DC-

spänning VO, det kan även vara DC-ström som regleras. Under denna regleringen kan spänningen eller 

strömmen öka, minska eller vara den samma beroende på applikationens behov och omvandlarens 

struktur. Spänningen och strömmen ökar och minskar på den andras bekostnad, detta för att behålla 

effektbalansen. DC-DC omvandlaren kan även användas som isolator mellan ingångskällan och lasten 

och även skydda dessa mot elektromagnetisk störning (EMI) (Rashid, 2011, p. 275). 

Användningsområdet för DC-DC-omvandlare är brett då de finns i konfigurationer och storlekar för att 

leverera 1 volt i VLSI-kretsar eller leverera tiotusentals volt till en röntgenlampa. Ett 

användningsområde är i distribuerade strömförsörjningssystem där DC-DC omvandlare fungerar som 

byggstenar för att omvandla spänningen från en DC-buss till de olika lasternas krav. Exempel på sådana 

DC-system är rymdstationer, fartyg, flygplan, telekommunikation och datorer. Ett annat stort område 

för DC-DC-omvandlare är relaterat till växelspänning (AC) och kraftförsörjningsnätet. För kritiska 

laster som behöver en reservenergikälla, t. ex. batterier, används omvandlaren för att se till att rätt storlek 

på spänning når batterierna när de laddas och sedan att rätt storlek på spänningen når lasten ifall nätet 

går ner och batterierna förser källan med energi. Omvandlarna ligger även som mellanliggande steg 

innan andra omvandlare för att öka effektfaktorn och minska störningar i spänningen från andra 

kraftkomponenter (Rashid, 2011, p. 288). DC-DC-omvandlare kan ha en effektivitet på upp till 99% 

(Fraunhofer ISE, 2018, p. 37). 

DC-DC-omvandlare används i hybridsystem för att reglera DC-spänningen för att integrera med andra 

komponenter systemet. De används för att öka effektfaktorn hos energikällan de kopplas genom 

installation av en regulator som utnyttjar MPPT. De fungerar även som skydd mellan de olika 

energikällorna (Sumathi et al., 2015, p. 405). 

Se bilaga 2 i stycke 8.2 för att se olika typer av DC-DC-omvandlare och deras grundläggande teori. 

2.4.1. Likriktare 

En likriktarens uppgift är att omvandla en ingående AC källa till DC. Likriktaren används ofta 

tillsammans med andra komponenter för att bilda en AC/DC omvandlare. Likriktarens 

huvudkomponenter för att omvandlingen ska kunna genomföras är dioder och tyristorer. Den utgående 

spänningen och strömmen från likriktaren är utsatta för stora pulsationer och därför behövs filter. Filtren 

är ofta enkla och består av kondensatorer och spolar. Ett styrblock används vid styrbara likriktare för att 

kunna kontrollera formen av den utgående spänningen och strömmen, de består av transistorer och 

tyristorer. En icke styrbar likriktare har inget styrblock och består av dioder. När den primära AC 

spänningen är direkt kopplad till likriktaren är tumregeln att det är en styrbar likriktare. Likriktaren finns 

i många olika modeller där den kan kategoriseras av hur den är kopplad till AC källan, formen av den 

utgående signalen och graden av styrbarhet. Likriktare kan även delas upp i ensidig (halvvåg) eller 

tvåsidig (helvåg) (Dokić and Blanuša, 2014, p. 395). 

Likriktare används i hybridsystem där en energikälla producerar AC-spänning (t.ex. vindkraft). 

Likriktaren omvandlar AC-spänning till DC-spänning för att integration med DC-källor ska bli möjlig 

(Sumathi et al., 2015, p. 404). 
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2.4.1.1. Trefaslikriktare 

Vid trefas AC spänning är det rekommenderat att använda trefaslikriktare. Jämfört med en 

enfaslikriktare är den utgående DC komponenten högre, rippel effekten är lägre och den utgående 

effekten är högre för en trefaslikriktare. Trefaslikriktare är bättre utrustade och har fördelaktiga 

funktioner för att användas vid höga effekter, DC-strömmar och relativt höga spänningar. 

Trefaslikriktare är ofta av typen helvågslikriktare med brygga och använder på samma sätt som 

enfaslikriktare sig av ett enkelt kondensatorfilter vid ut terminalen (Dokić and Blanuša, 2014, p. 411). 

 

Figur 6 – Kretssystem för Sexpulslikriktare, en trefaslikriktare av typen helvågslikriktare. 

 

Den utgående spänningen från en likriktare varierar över ett brett spektrum, från noll till maxspänning. 

Det går att tillföra filter i likriktarens utgång som kan reducera de harmoniska strömmarna genom lasten 

och rippeleffekten på den utgående spänningen. Två filter används huvudsakligen för detta, 

kapacitivfilter för små strömmar och L filter för stora strömmar. Kapacitiv filter består av en kondensator 

som placeras parallellt med lasten (Dokić and Blanuša, 2014, p. 404). För stora lastströmmar används L 

filter som består av induktans som sitter i serie och en kondensator som sitter parallellt med lasten (Dokić 

and Blanuša, 2014, p. 408).   

2.4.1.2. Fasstyrd likriktare 

Vid fasstyrda likriktare används tyristorer istället för dioder. Likriktare som använder dioder är statiska 

och kan inte styras. Med tyristorer kontrolleras medelvärdet av den utgående spänningen genom att styra 

när tyristorn kan leda. Tyristorn börjar leda när en kort puls når dess port, den ingående spänningen 

transporteras då igenom likriktaren till lasten. Tyristorn stängs igen när den ingående spänningen blir 

negativ. Fasstyrda likriktare har samma kretsschema som de tidigare nämnda likriktarna med dioderna 

utbytta mot tyristorer (Dokić and Blanuša, 2014, p. 416). 

2.4.1. Växelriktare 

DC-AC omvandlare kallas oftast växelriktare, inverter, och används för att omvandla energin från en 

DC källa till att ta formen av en AC signal. De funktioner som krävs för att ha en fungerande DC/AC 

omvandling är en DC ström- eller spänningskälla, kontrollmodul, växelriktare, utgångsfilter och ström- 

eller spänningsregulator. Kontrollmodulen skickar driftsignaler till omkopplingskomponenterna, 

transistorerna eller tyristorerna, i växelriktaren. Utgångsfiltret har i uppdrag att extrahera den 

grundläggande harmoniska tonen från sekvensen av fyrkantspulser för att den utgående spänningen skall 
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hålla hög kvalitet. Regulatorn för strömmen och spänningen upprätthåller ett givet värde på den 

utgående AC spänningen och begränsar den utgående strömmen för att förhindra att omvandlaren blir 

överbelastad (Dokić and Blanuša, 2014, p. 359).  

Beroende på storlek och användningsområde finns det central och string växelriktare, där string 

växelriktare är mindre och kopplas i serie till en spänningskälla och central växelriktare är större kan ha 

flera parallella spänningskällor inkopplade samtidigt (Fraunhofer ISE, 2018, p. 37). 

Växelriktare kan delas upp i de två kategorierna ”voltage-source invereter” (VSI) och ”current-source 

inverter” (CSI). En växelriktare av typen VSI är konfigurerad för att se till att en konstant spänning hålls 

vid ingången på DC-sidan omvandling från DC- till AC spänning sker. Spänningen kan hållas konstant 

genom att istället variera storleken på strömmen som upptas från DC-sidan. Växelriktare av typen CSI 

ser istället till at hålla strömmen konstant på DC-sidan av växelriktaren, detta genom istället variera 

spännings upptaget från DC-sidan (Rashid, 2011, p. 357). 

Växelriktarens huvuduppgift i ett hybridsystemet är att se till att omvandla DC- till AC-spänning 

(Sumathi et al., 2015, p. 395). Beroende på systemets utformning varierar användandet av string eller 

central växelriktare. Växelriktare av typen VSI eller CSI kan användas i hybridsystem för att hålla en 

konstant spänning eller ström i en DC-länk för att möjliggöra integration mellan flera energikällor 

(Amorndechaphon et al., 2012, pp. 1–2)), (Rashid, 2011, p. 357). 

2.4.1.1. Enfasväxelriktare 

Enfasväxelriktare är den grundläggande typen av DC-AC omvandlare (Dokić and Blanuša, 2014, p. 

360). Enfas VSI finns både som halvbrygga och helbrygga. Enfas VSI i båda konfigurationerna täcker 

bara ett smalt effektintervall, men är ändå vida använda i nätaggregat, enfas UPS-enheter (avbrottsfria 

kraftförsörjare) och för att bilda högstatiska effektkomponenter (Rashid, 2011, p. 359). En helbrygga 

har den fördelen att AC utspänning kan ta värden upp till DC länk spänningen, vilket är dubbelt av vad 

en halvbrygga kan leverera (Rashid, 2011, p. 363).  

2.4.1.2. Trefasväxelriktare 

Enfasväxelriktare används vid lågeffekts tillämpningar och trefasväxelriktare används vid medium- till 

högeffekts tillämpningar. Huvuduppgiften är att omvandla DC till AC spänning och fungera som en 

trefasspänningskälla, där amplituden, fasen och frekvensen är kontrollerbara. De flesta tillämpningar 

kräver också att det ska vara en sinusformad spänningsvåg, men det finns undantag när inte detta är 

nödvändigt. Växelriktaren består av sex brytare (S1, S2, S3, S4, S5 och S6), sex dioder (D1, D2, D3, D4, D5 

och D6) och 2 kondensatorer (C+ och C-). Här gäller att alla brytare inte kan vara stängda för då kortsluts 

växelriktaren och att inget av ”benen” kan öppnas samtidigt som ett annat då. Växelriktaren har 8 

definierade tillstånd där tillstånd ett till sex produceras AC spänning skild från noll och tillstånd sju och 

åtta producerar noll AC linjespänning. Valet av tillstånd och när de ska aktiveras görs med regulatorer 

som ser till att producera den vågformen som önskas och ser till att de inte önskvärda tillstånden sker 

(Rashid, 2011, p. 367). Trefasväxelriktare har en effektivitet upp till 98 % (Fraunhofer ISE, 2018, p. 

37).  
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Figur 7 – Kretssystem för trefasväxelriktare av typ VSI. 

2.5. Beskrivning av olika tekniker för integration av 

vindturbiner och solpaneler 

De olika energikällorna som används i hybridsystem kan ha olika egenskaper. Det är fortfarande möjligt 

att integrera dem enligt tre generella integrationskonfigurationer. De tre möjliga 

integrationskonfigurationerna är DC-kopplad, AC-kopplad och hybridkopplad konfiguration (Chauhan 

and Saini, 2014, p. 101). 

Integration av energikällor sker inte bara inom lokala hybridsystem utan kan ske över längre distanser 

mellan olika energikällor eller när energikällor ska kopplas till nätet. Principen är densamma för små 

som stora system och de använder liknande utrustning och komponenter används, där de största 

skillnaderna ligger i robusthet och säkerhet (Farret, 2006, p. 312). 

Den DC-kopplade integrationen är även känd som integration över en DC-länk. DC-länk-integrationen 

är den äldsta och enklaste formen av elektrisk energiintegration (Farret, 2006, p. 315). Denna 

konfigurationen har bara en DC-buss och alla energikällorna är kopplade till bussen via lämplig 

kraftelektronisk utrustning. Energikällor som producerar DC-spänning kan vara direkt kopplade till 

bussen eller via en DC-DC-omvandlare. Energikällor som producerar AC-spänning kan vara 

påkopplade via en likriktare samt en DC-DC-omvandlare vid behov. Målet är att ha en stabil DC-

spänning i bussen efter den nivå som systemet är konfigurerat till. DC-bussen kan sedan leverera till 

DC-laster och även AC-laster. En AC-last eller ett elnät måste vara kopplade till DC-bussen via en 

växelriktare som levererar en AC-spänning efter de krav som finns (Chauhan and Saini, 2014, p. 101). 

Några av fördelarna med integration över DC-länk är:  

- synkronisering är inte nödvändig  

- låga transmissionsförluster jämfört med AC  

- högre pålitlighet på grund av parallella källor  

- omvandlarna som behövs är lättillgängliga  

- vid integration över längre distanser är transmissionsinfrastrukturen enklare och billigare 

jämfört med AC-länk  

Några av nackdelarna är att: 

- spänningsnivåerna måste vara noggrant kompatibla för att förhindra ström åter cirkulering 

in i spänningskällorna  

- behov av ett stort antal komponenter och regulatorer 

- komplicerad galvanisk isolering 
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- korrosions av elektroderna kan vara ett bekymmer 

- högre kostnad för terminalutrustning    

(Farret, 2006, p. 315). 

Integrationen som är AC-kopplad som är detsamma som integration via en AC-länk är en annan 

möjlighet. Frekvensen i en AC-länk är 50 eller 60Hz. AC-länkens kan antingen vara elnätet eller en 

lokal länk i ett system eller mikronät. Om energikällorna eller en lokal AC-länk är kopplade till elnätet 

måste de uppfylla de el kvalitetskrav som ställs av nätet (Farret, 2006, p. 316).  

Vid integration över en AC-länk kopplas flera energikällor till en AC-buss med lämplig kraftelektronisk 

utrustning. Energikällor som producerar AC-spänning kan kopplas direkt till AC-bussen om de uppfyller 

bussens krav. Källor som levererar DC-spänning behöver kopplas via växelriktare till AC-bussen. AC-

laster kan vara direkt kopplade till AC-bussen och DC-laster får kopplas via likriktare (Chauhan and 

Saini, 2014, p. 102). 

En del av fördelarna med integration via AC-länk är: 

- nätregler och underhåll för driftspänning vilket förenklar leverans av effekt till nätet 

- vissa konfigurationer kan ett mindre antal omvandlare behövas 

- enkelt med multispänning och multiterminal matchning  

- enkel galvanisk isolering 

- väletablerad ekonomi för konsumenter och befintliga verktyg 

Några nackdelar är:  

- behovet av rigorös synkronisering, matchning av spänningsnivå och korrekt fassekvens 

mellan källorna vid sammankoppling och drift 

- läckage vid induktans och kapacitans samt skinneffekten och    

- bekymmer med elektromagnetisk kompabilitet 

- risk för åter cirkulering av ström till energikällorna 

- behov av justering av effektfaktor och harmonisk distorsion       

(Farret, 2006, p. 316). 

Integration över AC-länk kan även delas upp i två kategorier: Power Frequency AC (PFAC) och High 

Frequency AC (HFAC). PFAC är den vanligare av de två och är den integration som sker över elnätet, 

mikronät och de hybridsystem som utnyttjar AC-länk. I HFAC konfigurationer används frekvenser över 

de vanligen använda 50 eller 60 Hz. Vanligen används HFAC-länk på 400Hz inom industrier, 

rymdskepp, båtar, flygplan, ubåtar och andra likande laster. HFAC-länk är något som även med fördel 

skulle kunna användas inom hybridsystem (Chauhan and Saini, 2014, p. 102). 

Den hybrida konfigurationen använder både en DC-buss och AC-buss för integrationen. Energikällor 

och laster som använder DC-spänning är påkopplad till DC-bussen. Likaså gäller för AC-bussen (50 

eller 60 Hz) där lasterna och energikällorna som använder AC-spänning är sammankopplade. De båda 

bussarna är sedan koppla via en dubbelriktad omvandlare där elen kan flöda i båda riktningarna. 

Fördelen med detta systemet är att antalet nödvändiga omvandlare kan minska, vilket leder till lägre 

kostnader och högre effektivitet. Dock kräver detta systemet komplex styrning och energihantering 

(Chauhan and Saini, 2014, p. 102). 
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2.5.1. Tidigare studier inom integration av vindturbiner och 

solpaneler 

I detta stycke presenteras några rapporter som studerat integrationslösningar för hybridsystem som 

använder vindturbiner och solpaneler. Dessa har varit underlag för att välja vilka integrationslösningar 

att modellera. 

2.5.1.1. MPPT med en enkel DC-DC omvandlare och växelriktare för 

nätkopplat hybridsystem med solpaneler och vinddriven 

permanentmagnet synkrongenerator 

Singravel och Daniel (2015) skriver om tekniken de undersökt och testat för att koppla samman 

solpaneler med en vinddriven PMSG i ett system för att leverera till elnätet. Uppbyggnaden av det 

system som de föreslår är att permanentmagnetgeneratorn är kopplad till en likriktare som är kopplad 

till en DC-DC-omvandlare. DC-DC-omvandlaren är kopplad till den nätbundna växelriktaren, 

solpanelerna är påkopplade på DC-DC-omvandlarens utgång och bildar en gemensam DC-länk. 

Växelriktarens ingångsterminal är kopplad till den gemensamma DC-länken (Rajan Singaravel and 

Daniel, 2015, p. 4850). 

Med detta system kan antalet DC-DC-omvandlare minskas från två till en, den omvandlaren som annars 

kopplats på efter solpanelen är inte nödvändig i det nya systemet. För att se till att båda energikällorna 

kan leverera maxeffekt testade de även två nya regulatorer, regulator 1 och regulator 2. I systemet är 

solpanelernas spänning (VPV) knuten till den utsända spänningen från DC-DC-omvandlaren (VDC). Detta 

på grund av att deras utgångterminaler är sammankopplade. Utgående spänning från DC-DC-

omvandlaren varierar automatiskt av en PV MPPT-regulator (regulator 1) till solpanelens maximala 

effektpunkt. Under detta förhållandet dras den maximala strömmen för den givna solinstrålningen från 

solpanelerna, detta styrt av strömregulatorn (regulator 2) i växelriktaren. Den utgående spänningen från 

växelriktaren är knuten till nätspänningen och nätets krav på frekvens och fas är automatiskt mötta. 

Strömmen som levereras till nätet (IGRID) från växelriktaren följer referensström signalen (Iref) vilken 

styrs av regulator 2 till att dra maximal ström från permanentmagnet synkrongeneratorn och 

solpanelerna. Toppeffektpunkten nås för båda energikällorna då DC-DC-omvandlarens 

referensspänningen är satt till maxeffektspänningspunkten för solpanelerna. Samt om referensströmmen 

för den ström styrda växelriktaren är satt till den maximala strömmen från de två energikällorna (Rajan 

Singaravel and Daniel, 2015, p. 4850). 

Se bilaga 3 stycke 8.3 för att se en närmare beskrivning av styrningen för regulator 1 och 2. 

2.5.1.2. Växelriktare med flera ingångar för nätkopplat hybridsystem med 

vindturbin och solpaneler. 

I en studie av Chen et al (2007, p. 1070) föreslår de en multi ingång växelriktare för att bilda ett 

hybridsystem med solpaneler och vindturbiner. Den föreslagna multi ingång växelriktaren består av en 

sammanslagning av en buck-boost omvandlare, en buck-omvandlare och sedan en växelriktare. Denna 

sammanslagna komponent är konfigurerad till att flera spänningskällor kan kopplas för att integreras till 

en gemensam spänningskälla. I den första delen av komponenten innehållande DC-DC omvandlarna 

integreras spänning mellan de olika ingångarna, denna delen är även utrustad med regulator som ser till 

att både vindturbinen och solpanelerna levererar maxeffekt med hjälp av MPPT. DC-DC-omvandlaren 
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är sedan direkt ihopkopplad med växelriktaren som omvandlar DC till AC, vilken möter elnätets krav 

(Chen et al., 2007, p. 1070). 

2.5.1.3. Modifierad nätkopplad CSI för hybridsystem med vindturbiner och 

solpaneler. 

Denna integrationslösning bygger på att solpanelen och vindturbinen är kopplade till nätet via en CSI. 

Detta istället för en VSI som oftast används. Fördelen med att använda CSI växelriktare är att de har 

möjlighet att höja den utgående spänningen utan att boost-omvandlare behöver tillföras. Det är viktigt 

då förlusterna i brytarna i omvandlarna är höga och färre omvandlingssteg innebär mindre förluster. 

Kostnaderna för systemet kan även sjunka då färre komponenter behövs för att reglera spänningen. 

Därför är CSI-växelriktare rekommenderad i situationer där DC-spänningen från källorna är lägre än 

den påkopplade nätspänningen. Andra fördelar är att CSI generellt har en enklare struktur och ett pålitligt 

kortslutningsskydd (Amorndechaphon et al., 2012, pp. 1–2). 

Systemet är uppbyggt med att solpanelen och vindturbinen är kopplade till separata DC-DC-omvandlare 

i form av DC-choppers. Omvandlarna använder samma brytningsfrekvens vilket ger att strömmen har 

samma vågform. Omvandlarna levererar sedan en konstant strömsignal till en DC-länk där de är 

parallellt kopplade. Ström är additiv när den är parallellt kopplad vilket ger en summerad ström i DC-

länken. DC-länken är sedan kopplad till den nätkopplade CSI-växelriktaren (Amorndechaphon et al., 

2012, p. 2). Systemet tillåter enkel expansion om högre effekt önskas. Detta görs genom att tillföra fler 

turbiner eller solpaneler med DC-choppers som kopplas på DC-länken och modifikationer görs på 

växelriktaren för att hantera det större flödet (Amorndechaphon et al., 2012, pp. 10–11).     

2.5.1.4. Effektiv design för ett expanderbart hybridsystem med vindturbiner 

och solpaneler. 

I Skretas och Papdopoulos studie (2009) undersöks ett expanderbart hybridsystem innehållande 

vindkraft och solkraft som är kopplad till elnätet. Lösning som föreslås använder en central DC-länk 

som är kopplad till en enfasväxelriktare som sedan kopplas till en transformator innan den koppas till 

nätet. Solpanelen är sedan kopplad till två buck-boost-omvandlare och via dem till DC-länken. 

Vindturbinen är på samma sätt kopplad separat till DC-länken via två buck-boost-omvandlare. De två 

omvandlarna i varje led utnyttjar samma regulator som mäter och styr deras drift (Skretas and 

Papadopoulos, 2009, p. 1272).  

Den första omvandlaren använder MPPT för att se till att kraftkällan kan utnyttjas till dess fulla potential. 

Den andra omvandlaren ser till att stabilisera spänningen innan den levereras till DC-länken för att se 

till att den injicerade spänning till elnätet håller hög kvalitet och inte fluktuerar. Detta är anledning till 

att två DC-DC-omvandlare används istället för en som är det vanligaste (Skretas and Papadopoulos, 

2009, p. 1274). I rapporten delar de in systemet i subsystem, en kraftkälla med två omvandlare och en 

växelriktare. Detta system är modulärt och enkelt att expandera med nya subsystem som tillförs 

innehållande en kraftkälla och två omvandlare för att koppla på DC-länken parallellt med de andra 

subsystemen innehållande kraftkällor. (Skretas and Papadopoulos, 2009, p. 1272). 

Fördelen med ett hybridsystem där man använder en central DC-bus är att det är robust, ekonomiskt, 

enkelt att expandera och enkelt att applicera styrning (t.ex. MPPT) (Skretas and Papadopoulos, 2009, p. 

1272).  
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2.5.1.5. Integration av vindturbin och solpaneler med förbättrad effektivitet. 

I en studie av Wandhare och Agarwal (2015) har en integrationslösning undersökts där en vindturbin 

med en dubbelmatade induktionsgenerator (DFIG) är integrerad med solpaneler. I DFIG baserade 

vindsystem bär statorkretsen volymen av effekten och rotorn tillhandahåller balanseffekt under 

varierande vindhastigheter. Detta resulterar i kravet på effektomvandlare blir lägre för 

tillståndsförändring av rotoreffekt. Detta är något som är speciellt attraktivt för installationer i 

storleksordning 1 MW (Wandhare and Agarwal, 2015, p. 3638). En DFIG vindturbin är kopplad direkt 

till elnätet via statorn och rotorn är indirekt kopplad till nätet via två omvandlare. Via statorn levererar 

DFIG trefasig AC effekt vid elnätets önskade frekvens. Omvandlarna i den indirekta länken är 

dubbelriktade vilket möjliggör att effekt kan levereras i båda riktningarna, denna länken balanseras 

vindturbinens effekt när vindhastigheten varierar (Muller et al., 2002, p. 28). 

I det förslagna systemet är statorn direktkopplad till nätet genom en brytare och rotorn är kopplad till 

nätet via två omvandlare, den första omvandlare (AC till DC) är kallad VSC1 och den andra är en 

växelriktare (DC till AC) kallad VSC2. Denna uppställningen är enligt en typiskt DFIG 

vindturbininstallation. Rapporten beskriver att omvandlare som har en kapacitet på 25 % av 

vindturbinens maxeffekt är tillräcklig för att hantera den del av den turbinens totala levererade effekten 

som passerar via omvandlarna i drift. Integration med solpanelen sker via DC-länken som finns mellan 

de båda omvandlarna. Solpanelen är direktkopplad till DC-länken som finns mellan de båda 

omvandlarna, panelen har en högre kapacitet än vad växelriktaren är märkt för (Wandhare and Agarwal, 

2015, p. 3640).  

Systemet under drift levererar effekt enligt flera scenarier beroende på väderförhållandena, för att system 

ska leverera balanserat och fungera på korrekt sätt krävs mycket styrning och reglering av de olika 

komponenterna. Första sceneriet innebär hög vindhastighet och låg solinstrålning, då levererar 

vindturbinen effekt via statorn enligt nätets krav och den extra effekten levereras via rotorn till nätet 

genom omvandlarna tillsammans med den effekt som produceras i solpanelen. I det andra sceneriet är 

det lägre vindhastighet och stark solinstrålning, då levererar vindturbinen all effekt via statorn och 

konsumerar effekt via rotorn för att se till att statorn kan leverera enligt elnätets krav och solpanelen 

levererar effekt till rotorn via omvandlaren VSC1 och levererar effekt till nätet via VSC2. I scenario 

nummer tre är det hög vindhastighet och stark solinstrålning, då levererar vindturbinen effekt via både 

statorn och rotorn och från solpanelen begränsas effekten för att förhindra överkapacitet genom VSC2. 

I sceneriet då vindhastigheten är låg och det är låg solinstrålning, då kan turbinen ta hjälp av nätet genom 

att dra effekt genom omvandlarna för att se till att statorn kan leverera tillräckligt för att tillfredsställa 

elnätets krav (Wandhare and Agarwal, 2015, pp. 3644–3645). 

Fördelarna med den föreslagna integrationen är mindre förluster och minskade kostnader då solpanelen 

inte behöver en egen omvandlare. Genom att samma omvandlare används av två energikällor fås en 

högre utnyttjandegrad och effektivitet av den omvandlarna. Denna integration minskar risken för 

cirkulerande effekt i jämförelse med andra DFIG system. Variationen i nätleverad effekt över dagen är 

minimerad genom att en minimumeffekt levereras genom dagen från systemet. Det finns även möjlighet 

att addera energilagring till systemet (Wandhare and Agarwal, 2015, p. 3640). 
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2.6. Ekonomi 

2.6.1. Elpris 

Det rörliga elpriset för varje månad hos Vattenfall varierar mellan 32,65 öre/kWh till 40,14 öre/kWh 

med ett medelvärde för alla månader på 36,13 öre/kWh. Priset följer svängningarna på den nordiska 

elbörsen Nord Pool. Vattenfalls rörliga elpris består av deras inköpspris (Nord Pool), kostnad för 

elcertifikat och deras påslag på 2,0 öre/kWh (2,5 öre inklusive moms). Till deras pris tillkommer 

energiskatt, moms och årsavgift (Vattenfall, 2018a). Medelvärdet för elspotpriset på Nord Pool var 30,1 

öre/kWh för elområde SE3 (Bixia, 2018).   

Energiskatten faktureras från och med 1 januari 2018 av elnätsföretagen, istället för elhandelsföretagen. 

Energiskatten som företag betalar varierar med verksamheten företaget bedriver och vart den bedrivs. 

Vattenfall skriver att energiskatten för 2018 är 33,1 öre/kWh (41,38 öre/kWh inklusive moms), för 

företag kan detta variera (Vattenfall, 2018b). 

Elnätsavgift är kostanden för att få el levererade till fastigheten över elnätet. Avgiften består av två delar 

en fast som är knuten till storleken på den installerade huvudsäkringen och en rörlig som är kopplad till 

mängden använd kWh. Hos Vattenfall har den delat upp priserna mellan det norra och södra elnätet 

(Vattenfall, 2018c). Den fasta avgiften hos Vattenfall i det södra nätet är från 4330 kr/år för en 

huvudsäkring på 16 A och upp till 20 100 kr/år för en huvudsäkring på 63 A, inklusive moms. Den 

rörliga kostnaden hos Vattenfall är 34 öre/kWh, inklusive moms (Vattenfall, 2018d). 

2.6.2. Sälja överskottsel  

Som privatperson eller företag kan man ha egen elproduktion och få ersättning genom att sälja 

överskottet. Ersättningen beror på mängden och hur produktionen går till. Förutom de minskade 

energikostnaderna finns det fyra sätta att tjäna pengar på egenproduktionen. Det första sättet är 

ersättning för nätnyttan som betalas ut av elnätsföretaget där systemet är på kopplat. Nätnyttan sker då 

den levererade elen avlastar elnätet och minskar kostnaderna för överföringen för nätägaren. Storleken 

varierar på området och vilket företag som är nätägare. Det andra är ersättning för såld el, ersättningen 

beror elpriser och vilket elhandelsbolag som köper elen. Den tredje är elcertifikat som kan fås av staten 

för varje producerad MWh förnybar el. Elcertifikatet kan sedan säljas på en öppen marknad där tillgång 

och efterfrågan bestämmer priset. Det sista sättet är att ansöka om ursprungsgarantier från staten som 

sedan kan säljas vidare på en öppen marknad, elproducenten får en garanti för varje MWh (Vattenfall, 

2018e). Genomsnitt priset för ett elcertifikat var 99,74 kr under perioden 2017-05-07 till 2018-05-07 

(NECS, 2018). Egenproduktion delas upp i mikroproduktion och storskalig produktion beroende på hur 

mycket som produceras. Uppdelning sker då olika regler gäller för de två kategorierna (Vattenfall, 

2018e). 

För att få sälja överskottsel som en mikroproducent måste företaget uppfylla och följa uppsatta krav. 

Först krävs ett inmatningsabonnemang med nätbolaget för att bekräfta att anläggningen är godkänd och 

kan anslutas till nätet. Sedan skall kraven på att endast förnybar el produceras, elanläggningen har en 

huvudsäkring på högst 63 A och inmatningseffekten får högst vara 43,5kW. Företaget måste vara fast 

anslutet till elnätet, uttag och inmatning av el sker över samma huvudsäkring och elmätare samt att 

företaget köper mer el än det säljer (Vattenfall, 2018f). En huvudsäkring på 63 A innebär en årlig 

elförbrukning på 55 000 – 70 000 kWh och maximalt effektuttag på 44 kW (Vattenfall, 2018g).  
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Ett företag räknas som storskalig producent när anläggningens levererade effekt är större än 43,5kW, 

behöver en huvudsäkring större än 63A eller säljer mer el än det köper utslaget över ett helt år 

(Vattenfall, 2018h). 

Priset som elleverantörerna köper elen för kan variera då de har olika erbjudanden. Fortum köper för 

Nord Pools spotpris i det gällande elområde, plus moms på 25% (Fortum, 2018). E.ON erbjuder spotpris 

plus 10 öre om man är elhandelskund hos dem och om man inte är elhandelskund får man spot pris 

minus ett avdrag på 4 öre per kWh (E.ON, 2018). Vattenfall köper el för Nord Pools timspotpris 

(Vattenfall, 2018i). Nätbolagen betalar ut en ersättning för nätnyttan på ca 2 till 7 öre/kWh beroende på 

nätbolag (Fortum, 2018). 

Mikroproducenter har rätt till skattereduktion på 60 öre/kWh för förnybar överskottsel som levereras till 

nätet. För att vara behörig till skattereduktionen måste kraven för mikroproduktion uppfyllas. Om 

ersättningen från försäljningen av överskottsel överstiger 30 000 kr exklusive moms under ett år då är 

försäljningen momspliktig. Är ersättningen mindre än 30 000 kr då är försäljningen befriad från moms, 

för att bli befriad från momsplikten får inte ersättningen ha överskridit 30 000 kr de två närmast 

föregående åren (Skatteverket, 2018). 

2.6.3. Livslängd vindkraft och solkraft 

Livslängden för energikällor är en viktig ekonomisk aspekt. Jämfört med återbetalningstiden kan det 

avgöra om en energikälla kommer generera vinst eller inte (Energimyndigheten, 2016b, pp. 8–9). 

Livslängden kan delas upp i teknisk och ekonomisk livslängd. Den tekniska livslängden är tiden en 

maskin beräknas vara funktionsduglig (DokuMera, 2018a). Den ekonomiska livslängden är istället den 

tiden en investering bedöms vara ekonomiskt lönsam. Aspekter som påverkar den ekonomiska 

livslängden är att tekniken föråldras, vikande försäljning och stegrande reparationskostnader. Den 

ekonomiska livslängden kan inte vara längre än den tekniska (DokuMera, 2018b). 

Vanligen designas vindkraftsturbiner för en livslängd på 20 till 25 år, men kan även vara upp till 30 år. 

Vindturbiner har en certifierade tekniska livslängden på 20 år men vindkraftsbolagen och tillverkarna 

jobbar för att förlänga denna tid (Energimyndigheten, 2016b, p. 8). Solpanelsystems tekniska-

ekonomiska livslängd uppskattas till mellan 20 och 30 år. Återbetalningstiden för systemen bör inte 

överstiga denna tid om vinst ska genereras på investeringen (Energimyndigheten, 2016c, p. 41). 

2.6.4. Komponentkostnader  

Den genomsnittliga kostnaden för takinstallerade system i Tyskland 2016 var 1300 €/kW. I denna 

kostnad ingår även kostnaden för växelriktare och ”balance of system” (BOS). Med BOS menas 

monteringsanordning och kablar, installation, nätkoppling. I den totala kostnaden stod växelriktaren och 

BOS för 54 % av kostnaderna, vilket gör att kostnaden för endast solpanelen uppskattas till 600 €/kW. 

Kostnaden för takinstallerade solceller i Tyskland har sjunkit med 75 % mellan 2006 och 2016 (Wirth, 

2018, p. 8). 

I en rapport av IRENA har installationskostnaden för vindkraft i Sverige 2010 uppskattats till 2123 

USD/kW, för kommersiell storskalig vindkraft (IRENA, 2012, p. 29).  I installationskostnaden ingår 

nätpåkoppling, planering, fundament och vindturbin med elektriskutrustning, av den totala kostnaden 

var 64 % knuten till själva vindturbinen (IRENA, 2012, p. 18). I en rapport av Fraunhofer uppskattas 

kostnaden för stringväxelriktare, lämpade för upp till 100 kW, till mellan 0,07–0,20 €/W under 2016. 
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För centralväxelriktare, lämpade vid 100 kW och mer, var kostnaden 0,06 €/W (Fraunhofer ISE, 2018, 

p. 37). 

I två rapporter av Battelle har en kostnadsanalys gjorts över bränsleceller där priset för DC-DC-

omvandlare uppskattats. Kostnaden har uppskattats från information given från tillverkare av liknande 

komponenter. Dessa kostnaderna har sedan jämförts med kostnaderna för solpanelsystem som använder 

likvärdiga komponenter som bränsleceller. DC-DC-omvandlarens kostnad uppskattas till 0,32 $/W för 

system på 100 kW (Battelle, 2017, pp. 79–80). I en tidigare rapport av Battelle för mindre bränsleceller 

uppskattades priset för DC-DC-omvandlare till 0,15-0,25 $/W för system på 1 kW (Battele, 2014, p. 

37). Enligt en rapport av Fraunhofer var kostnaden 2016 för DC-DC omvandlare 0,09 €/W (Fraunhofer 

ISE, 2018, p. 37). I Battelles rapport (2014, p. 37) uppskattas priset för MPPT regulator som används 

till att styra DC-DC-omvandlare till 84 $ per enhet. 

I slutet av 2016 var det estimerade totala priset för ett installerat solpanelsystem i Tyskland ungefär 1270 

€/kW enligt Fraunhofer (Fraunhofer ISE, 2018, p. 10). För valutaomvandling används dollar priset 8,82 

SEK för 1 dollar och för euron används 10,47 SEK för 1 euro, hämtat den 5 maj 2018 (Valuta.se, 2018). 

2.6.5. Stöd 

Det finns idag investeringsstöd att få till solcellsanläggningar som regeringen avsätter. 

Energimyndigheten fördelar dessa sedan till länsstyrelserna i landet. Stödet kan ansökas av alla aktörer 

och omfattas av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Stödnivån är 

30% av investeringskostnaderna för alla och beräknas utifrån de stödberättigade 

installationskostnaderna. 1,2 miljoner kronor är det högsta berättigade stödet för en installation och de 

stödberättigade kostnaderna per installerad kilowatt får högst uppgå till 37 000 kronor. Installationen 

ska vara slutförd senast 31 december 2020 (Energimyndigheten, 2018). 

2.6.6. Ekonomisk teori 

Pay-back-metoden är en mycket enkel investeringskalkyl som för en investering beräknar 

återbetalningstiden. Den beräknar hur långtid det kommer ta innan inbetalningsöverskottet från 

investeringen motsvarar grundinvesteringen. Variabler som kalkylränta, ekonomisk livslängd eller 

restvärde omfattas inte i pay-back-metoden. Detta gör att modellen saknar direkt lönsamhetstänkande, 

den visar indirekt att lönsamheten är bättre hos ett investeringsalternativ med kort återbetalningstid. 

Fördelen är att den är snabb och enkel att jämföra olika alternativ (BL Info, 2018a).   
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Nuvärdemetoden används för att bestämma lönsamheten hos ett investeringsalternativ genom att 

beräkna de framtida kassaflödena. Detta görs med kalkylräntan som motsvarar det avkastningskrav som 

sätts på investeringen. När nuvärdet är större än investeringen innebär det en lönsam investering. Detta 

betyder att intäkterna från investeringen är större än vad räntan från investeringskostnaden hade varit 

för samma period vid satt kalkylränta (BL Info, 2018b). Nuvärdet (NV) vid återkommande belopp 

bestäms av  

 
𝑁𝑉 =

𝑅

1 + 𝑝𝑛
+ 𝑎 (

1

𝑝
−

1

𝑝(1 + 𝑝)𝑛
) 

(17) 
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där R är värdet på maskin/värdepapper/tillgång vid beräkningens slut, p är kalkylräntan, n är antalet år 

nuvärdet beräknas för och a är årligt inbetalningsöverskott. 

Nuvärdeskvot (NK) kan användas för att jämföra olika investeringar vilken som är mest lönsam per 

satsad krona, istället för det absoluta beloppet. Nuvärdeskvoten fås av att dela nuvärdet med 

grundinvesteringen (G), för att vara lönsamt skall kvoten vara över ett och högst kvot är mest lönsam. 

 
𝑁𝐾 =

𝑁𝑉

𝐺
 

(18) 

  

2.7. Driftel 

Driftel (även kallad fastighetsel) är den el som används för fastighetsdrift. Den el som behövs för att 

driva byggnadens installationer och gemensamma funktioner. Driftel avser den el som används för att 

driva byggnadens centrala system som behövs för att byggnaden skall kunna användas på avsett sätt. 

Till driftel räknas elanvändning som exempel är ventilationsfläktar, pumpar, hissar, fast installerad 

belysning i de gemensamma utrymmena och dylikt (Energimyndigheten, 2017, p. 39). 

I dokument från Energikontoret region Stockholm skriver de att driftelen kan variera beroende på 

byggnadsår och standard mellan 5–55 kWh/m2 per år. I äldre byggnader kan elanvändningen vara lägre 

om de saknar hissar och är byggda med självdragsventilation. I nyare byggnader finns hissar, 

fläktventilation och annan utrustning som gör att elanvändningen ökar. (Ekelin et al., 2015, p. 27) 

I en rapport av Sveby (2012) har de tagit emot data från en energistatistikundersökning av 1210 relativt 

nybyggda lägenheter med frånluftsventilation där den genomsnittliga fastighetselanvändningen (driftel) 

var på 15 kWh/m2 för ett år (Sveby, 2012, p. 29).   
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras metoden för projektets genomförande och de antaganden som gjorts för 

projektet. Metoden bestod av val av system, insamling av data, modellering, simulering och ekonomiska 

beräkningar. 

3.1. Hybridsystem 

Det tänkta hybridsystem ska utnyttja flera mindre Savonius-vindturbiner tillsammans med solpaneler 

för installation på byggnader. Detta gör att några integrationslösningar lämpar sig bättre än andra. En 

lösning har valts efter att studerat de som presenterats i stycke 2.5. Här följer några korta tankar om de 

olika systemen och hur de passar till det tänkta hybridsystemet. 

I stycket 2.5.1.1 presenterades lösningen där en vindturbin och solpanel utnyttjar en gemensam DC-DC-

omvandlare på ett effektivt sätt. Denna lösningen är kostnadseffektiv då den minskar antalet nödvändiga 

omvandlare. Den är dock tänkt för ett system där endast en större vindturbin används. Det skulle vara 

problematiskt att dimensionera upp systemet med fler vindturbiner. Detta gör att den inte lämpar sig för 

det tänkta systemet i detta projekt. 

En integrationslösning där en växelriktare och två DC-DC-omvandlare kombineras presenteras i stycke 

2.5.1.2. Denna lösningen skulle kunna vara ett intressant alternativ då den beskrivs som att ha multi 

ingång. Det specificeras aldrig hur många turbiner eller paneler som kan vara möjligt eller om multi 

syftar bara på ett par. Kombinationen av tre omvandlar komponenter gör även systemet komplext. 

Stycke 2.5.1.3 presenterade en lösning där energikällorna kopplas via egna DC-choppers till en 

gemensam DC-länk där strömmen hålls konstant istället för spänningen. Denna lösningen ska erbjuda 

enkel expansion då en ny energikälla kan läggas till via en ny DC-chopper. Denna typen av lösning är 

smidig då flera turbiner ska användas men kostnaderna ökar då antalet komponenter ökar snabbt då varje 

energikälla behöver en DC-chopper. 

I stycke 2.5.1.4 beskrivs en integrationslösning som bygger på en av de vanligaste 

integrationslösningarna. Varje energikälla är kopplad till två DC-DC-omvandlare innan de integreras 

över en DC-länk där spänningen hålls konstant. Vanligtvis används bara en DC-DC-omvandlare till 

varje energikälla. Två DC-DC-omvandlare används i detta fall för att minimera spännings fluktuationer 

till DC-länken. Detta system är mycket enkelt att expandera med flera vindturbiner men kostnaderna är 

blir höga om dubbla DC-DC-omvandlare används.    

Integrationslösningen i stycke 2.5.1.5 är lämplig för installationer på 1 MW där en större vindturbin 

används. Solpanelen integreras till vindturbinen för att optimera driften. Denna lösningen lämpar sig 

inte för flera mindre turbiner. 

Utifrån detta föll valet att använda integrationslösningen som bygger på att varje energikälla är anslutna 

till en egen DC-DC-omvandlare som sedan är parallellt till de andra energikällorna ansluten till en DC-

länk. Detta är den vanligaste typen av integration och är enkel t.ex. flera turbiner ska användas. 

Nackdelen är att många DC-DC-omvandlare används vilket drar upp investeringskostnaden. DC-länken 

är sedan kopplad till en trefasväxelriktare av typen VSI som sedan är kopplad till nätet. Se exempel på 

utformning av systemet i Figur 8.  
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Figur 8 – Schematisk bild som exemplifierar hur integrationen mellan flera vindturbiner och solpaneler som utnyttjar flera DC-

DC-omvandlare kan se ut. 

En potentiell integrationslösning som finns när man använder flera mindre vertikalaxlade vindturbiner 

är den där alla turbinerna är parallellt direkt kopplade till DC-länken. Detta möjliggörs genom att 

vindturbinerna styrs till att ha konstant rotationshastighet och på detta sätt generera en konstant 

spänning. Detta görs genom att en trefasväxelriktare av typen VSI ser till att hålla spänningen konstant 

på DC-sidan genom att variera mängden ström den släpper igenom. Solpanelerna är kopplade till DC-

länken via en DC-DC-omvandlare. Detta är en obeprövad lösning som behövs studeras närmare. Det 

finns risken att solpanel skulle störas av en sådan drift då den även skulle bli påverka av strömvariationen 

som sker. Effektuttaget från vindturbinerna risker också att inte bli optimalt. Denna lösningen är dock 

intressant att studera vidare. Se exempel på utformning av systemet i Figur 9. 
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Figur 9 - Schematisk bild som exemplifierar hur integrationen mellan flera vindturbiner och solpaneler kan se ut när inga DC-

DC-omvandlare används av vindturbinerna. 

3.2. Sol- och vinddata 

Till modellerna används sol- och vinddata hämtade från SMHI och deras öppna databas över 

meteorologiska observationer (SMHI, 2018). Valet av mätstation gjordes genom att hitta en mätstation 

för vinddata nära en station för solstrålning. Anledning till att mätstationerna ska vara nära varandra är 

att de ska samlat in data för samma väder om ett stort avstånd skiljer dem kan även vädret skilja mellan 

plasterna. 
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Figur 10 – Medelvindhastighet för var fjärde timme under 2017. Vindhastigheten som används som indata i modellerna vid 

simulering är för varje timme, att plotta för varje timme under ett helt år blev för många datapunkter att tydligt presentera i 

figur.   

Vinddata kommer från mätstation Stockholm-Bromma (WMO-nummer 2-464, position 

59.3537;17.9513) och är för året 2017. Mätstationen mäter vindriktning och vindhastighet på 10 meter 

över markytan. Mätstationen tar ett prov var tionde minut och sedan räknas ett medelvärde fram för 

varje timme. Vinddata som används är vindhastighet (m/s) för varje timme på dygnet över hela året 

2017, vindriktning påverkar inte en Savonius-turbin (SMHI, 2018). Se Figur 10 för vindhastigheten för 

hela 2017.   

 

 

Figur 11 – Medelsolinstrålning för var fjärde timme under 2017. Solintrstrålningen som används som indata i modellerna vid 

simulering är för varje timme, att plotta för varje timme under ett helt år blev för många datapunkter att tydligt presentera i 

figur.   

Data över solinstrålning och temperatur kommer från mätstation Stockholm-Sol (WMO-nummer 2–483, 

position 59,3534;18,0634) och är för året 2017. Mätningarna sker två meter ovan markytan och är 

medelvärdet av mätningar var tionde minut över en timme (SMHI, 2018). SMHI mäter solinstrålning 

som infaller på en horisontell yta (SMHI, 2014). Soldata som används är solinstrålning (W/m2) och 

lufttemperatur (°C) för varje timme på dygnet över hela året 2017. Se Figur 11 för solinstrålningen för 

hela 2017.  

3.3. Modeller 

I detta avsnitt beskrivs modellerna som använts för att studera hybridintegration mellan solpaneler och 

Savonius-vindturbiner. Modellerna används för att undersöka hur ett hybridsystem presterar och står sig 

ekonomiskt. Modellerna är skapade med Simulink i MATLAB och bygger på insamlad teori. 
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Vindturbinmodellerna som används bygger på tidigare gjort arbete av Morgan Rossander (under sin tid 

på Uppsala Universitet) på en Savonius-vindturbinmodell i Simulink. Två modeller skapades, där 

Modell 1 studerade produktionen för de testade systemen och Modell 2 skulle studera de tekniska 

aspekterna av systemen. 

3.3.1. Modell 1 

Modellen används för att skapa data över vilken effekt ett hybrid- eller solpanelsystem kan leverera i 

olika konfigurationer. Modellen körs med solinstrålning- och vinddata från SMHI för hela 2017. 

Upplösningen på använd data var för varje timme över ett dygn för alla dagar under året. Modellen är 

gjord i Simulink och använder MATLAB-script för att ladda in nödvändiga parametrar till Simulink 

modellen, se MATLAB-scriptet i Bilaga 8.1 .  

Förenklingar som gjorts i modellen är att den inte beskriver koppling till elnätet, ett antagande görs om 

att integrationen fungerar tekniskt. Omvandlingstegen i DC-DC-omvandlarna och växelriktaren är 

förenklade till att bara beräknas som den effektförlust de resulterar i. Nackdelen med dessa förenklingar 

är att man inte kan studera el kvaliteten av de olika konfigurationerna, om den levererade elen uppfyller 

de krav som ställs av elnätet.      

Modellen för att beräkna levererad effekt från ett hybrid- eller solpanelsystem innehåller tre mindre 

modeller, vilket är en solpanelmodell, vindturbinmodell och en modell över en vindturbin med konstant 

rotation. Se Figur 12 för schematisk bild över Simulink modellen. 

 

Figur 12 – Schematisk bild över Simulink Modell 1 som använts för att simulera producerad effekt från olika konfigurationer 

av hybrid- och solpanelsystem. De ingående delarna beskrivs i kommande avsnitt.   
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3.3.1.1. Solpanelmodell 

Solpanelmodellen utnyttjar Simulinks PV-array-block för att modellera en solpanelsfunktion. Blocket 

har som indata solinstrålning och paneltemperatur. I PV-array-blocket kan solpanelens specifikationer 

manuellt fyllas i för den panel som skall simuleras eller kan en fördefinierad panel av någon av 

solpanelstillverkarnas modeller väljas som finns registrerade i blocket. I detta arbete har den förinställda 

panelen använts. Se Figur 13 för schematisk bild från Simulink över solpanelmodellen. 

 

Figur 13 – Schematisk bild över solpanelmodellen från Simulink. Solpanelmodellen är en del av Modell 1 och simulerar 

effekten producerad av solpanelen. 

Timvis data för solinstrålning och lufttemperatur under 2017 laddas in, mätningarna är gjorda på 

Brommas flygplats. Som indata krävs solpanelens temperatur och för att uppskatta temperaturen 

används ekvation (13) där solinstrålning och lufttemperatur används som variabler för att beräkna detta. 

Se Figur 14 för schematisk Simulink modell.  

 

Figur 14 – Modell för att uppskatta solcells temperaturen, som är nödvändiga indata till solpanelen, från solinstrålning och 

lufttemperatur.  

PV-array-blockets utdata kommer i form av DC-spänning och ström, som levereras till en simulerad last 

vars storlek anpassas till solpanelens styrka. Den levererade spänningen och strömmen mäts för att 

beräkna den totala effekten som levereras från solpanelen. Den beräknade effekten levereras till block 

som representerar förluster i spänningsomvandlare för de hybridkonfigurationer där de används. Den 

beräknade effekten för varje timme exporteras därefter. I Tabell 1 presenteras specifikationerna för 

solpanelmodellen. 
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Tabell 1 – Specificationer för en solpanel, Sunpower SPR-305E-WHT-D 

Parametrar Värde Enhet 

Maximal Effekt 305 W 

Antal celler per modul 96 st 

Voc (tommgångspänning) 64,2  V 

Spänning vid MPP 54,7  V 

Isc (kortslutningssströmmen) 5,96  A 

Ström vid MPP 5,58  A 

Antal moduler Beror på simulering  

3.3.1.2. Vindturbinmodell 1 

Vindturbinmodell 1 består av tre delar: vindmodellen, generatormodellen samt mätningar och last. Se 

Figur 15 för schematisk bild av vindturbinmodell 1. 

 

Figur 15 – Schematisk bild över vindturbinmodell 1 från Simulink. Vindturbinmodellen är en del av Modell 1 och simulerar 

effekten producerad från vindturbinen.  

Vindmodellen är konstruerad av en serie av Simulink-block för att beräkna effekten som en Savonius-

rotor kan utvinna och vilket vridmoment detta resulterar i. Vindturbinen bygger till stor del av den 

tidigare Savonius-turbinen gjord av Morgan Rossander. Timvis vindhastighet under 2017 laddas in till 

vindmodellen från SMHI där mätningarna är gjorda på Brommas flygplats. Mätningarna är gjorda på 

tio meters höjd och ekvation (1) används för att estimera hastigheten till önskad höjd. Vindmodellen 

behöver även rotationshastigheten på vindturbinensaxel som indata för att beräkna levererad 

vridmoment, rotationshastigheten fås av generatorn som roterar i samma hastighet som axeln. Med hjälp 

av ekvation (2), (3) och (4) kan vridmomentet sedan beräknas med ekvation (5) i vindmodellen. 

Vridmomentet levereras och används som indata för att driva generatormodellen. Se Figur 16 för 

schematisk bild över vindmodellen.  
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Figur 16 – Schematiskbild av vindmodellen som är en del av vindturbinmodell 1. Vindmodellen simulerar den uppfångade 

vindenergin av vindturbinen och det resulterande vridmomentet.   

Generatormodellen består av Simulink-blocket Permanent Magnet Synchronous Machine (PMSM) och 

en sammansatt likriktare. PMSM blocket kan användas både som en motor och en generator beroende 

på om insignalen är positiv eller negativ, med negativ insignal fungerar den som en generator (PMSG). 

PMSG kan konfigureras till att fungera efter önskade specifikationer. Som insignal används 

vridmomentet från vindmodellen i form av faktiskt värde men med ombytt tecken för att bli negativt så 

den opererar i generatorläge. Utsignalen från generatorn är AC-spänning och generatorns 

rotationshastighet. För att omvandla AC-spänningen behövs en likriktare för att omvandla spänningen 

till DC. Likriktaren är konstruerad efter teorin i avsnittet om trefaslikriktare och utformad enligt Figur 

6. Rotationshastigheten från generatorn levereras till vindmodellen för att fungera som indata för att 

kunna beräkna ekvation (3), (4) som behöves för att beräkna (5). Likriktarens DC spänning blir 

utsignalen från generatormodellen och levereras till delen med lasten och mätinstrumenten. Se Figur 17 

för schematiskbild av generatorn och likriktaren. 

 

Figur 17 – Schematiskbild över modellen av vindgeneratorn (PMSG) och likriktaren.  

Spänning och ström mäts för att beräkna den levererade effekten från vindturbinen. Sedan läggs 

eventuella förluster från omvandlingskomponenter till om de används i undersökt hybridsystem och 

antalet turbiner som modelleras multipliceras på. Den totala producerade och omvandlade effekten från 

vindturbinerna lagras för att sedan exporteras till Microsofts Excel för analys därefter. Tabell 2 och 

Tabell 3 presenterar de viktigaste specifikationerna för vindturbinen och vindgeneratorn.  
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En förenkling som gjorts i denna modell är att rotationshastigheten varierar under driften. Detta beror 

på att modellen är förenklad till att inte ha en växelriktare som kan styra rotationshastigheten i systemet 

genom att variera mängden ström som tas ut från systemet.   

Tabell 2 – Specifikationer för en Savonius-vindturbin 

Parametrar Värde Enhet 

Maximal Effekt 370  W 

Höjd  2 m 

Diameter 1 m 

Antal blad 2 st 

Rho 1,3  kg/m3 

Cp max 0,24  

TSR max 1,4   

Maximal rotationshastighet 200 rpm 

 

Tabell 3 – Specifikationer för en PMSG 

Parametrar Värde Enhet 

Maximal Effekt 370  W 

Maximal rotationshastighet 200  rpm 

Maximal spänning (DC efter likriktning) 61,3  V 

Maximal ström (DC efter likriktning) 6,13  A 

Polpar 4 st 

Rotor tröghetsmoment 0,015  kg m2 

3.3.1.3. Vindturbinmodell 2 

Vindturbinmodell 2 är en modell med en vindturbin med konstant rotationshastighet och används som 

ett komplement till Vindturbinmodell 1. Den konstant roterande vindturbinen består av tre liknande 

delar i Vindturbinmodell 1. Skillnaden är att en modell med konstant rotationshastighet används istället 

för vindmodellen, vilken genererar ett konstant vridmoment som sedan levereras till generatormodelen. 

För att göra detta används Simulink-block som simulerar mekanisk rotation. Se Figur 18 för schematisk 

bild på modellen för konstant rotationshastighet. 

 

Figur 18 – Schematiskbild av modellen för konstant rotationshastighet för Vindturbinmodell 2.  

Generatormodellen är identisk med den första vindturbinmodellens generator och likriktare. Anledning 

till att detta komplement används är att Vindturbinmodell 1 kan inte kontrollera dess rotationshastighet, 

vilket leder till att en rotationshastighet över den tänkta max hastigheten uppnås vid tillfälliga 

vindhastighetstoppar. Därför simulerar vindturbinmodell 2 effektproduktionen vid den tänkta max 



35 

 

rotationshastighetens och kan användas då vindturbinmodell 1 överskriver denna hastighet. Därför mäts 

rotationshastigheten hos Vindturbinmodell 1 kontinuerligt och jämförs i ett block med den satta 

maximala rotationshastigheten. 

 

Figur 19 – Schematiskbild av delmodellen som kontrollerar rotationshastigheten från vindturbinmodell 1 mot den maximala 

rotationshastigheten och kopplar till korrekt effektuttag från vindturbinmodell 1 eller 2 beroende på rotationshastighet 

kriterierna. 

Systemet har två driftlägen där det första är när rotationshastigheten är lika med eller mindre än det satta 

gränsvärdet, då hämtas effekten från Vindturbinmodell 1. Det andra driftläget är då rotationshastigheten 

hos Vindturbinmodell 1 överstiger gränsvärdet. Då hämtas effekten från Vindturbinmodell 2 som har en 

konstant rotationshastighet och levererar en effekt som motsvarar den vid maximal rotationshastighet. 

När rotationshastigheten hos Vindturbinmodell 1 sjunker under gränsvärdet då slår den över och 

använder effekten hos Vindturbinmodell 1 igen. På detta sätt lyckas effekten från en vindturbin med en 

maximal rotationshastighet simuleras. Se Figur 19 för schematiskbild över modellen.  
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3.3.2. Modell 2 

Modell 2 var modellen där hybridsystemen skulle undersökas ur ett tekniskt perspektiv. Om det skulle 

ske några tekniska problem vid integrationen mellan solpanel och Savonius-turbinen. Det uppstod 

problem att få modellen att fungera och den kunde inte färdigställas för simulering inom projekttiden. 

Schematiskbild över systemet presenteras i Figur 20. 

 

Figur 20 – Schematiskbild över Modell 2 i Simulink som skulle användas för att simulera integrationen av en vindturbin och 

solpanel som var kopplade till nätet via en växelriktare. Målet med modellen var att studera om integrationen skulle fungera 

tekniskt.  

Modell 2 skulle studera de båda valda hybridsystemen för att kunna jämföra deras resultat. Modell 2 var 

speciellt intressant för att studera integrationen där vindturbinens varvtal hålls konstant för att leverera 

en konstant spänning. Detta för att se om denna integration var en riktig möjlighet eller om den har några 

tekniska svårigheter som gör att den inte kan producera optimalt.   

Solpanelen och vindturbinmodellen var byggda på liknande sätt som i Modell 1. För hybridlösningen 

där varje vindturbin och solpanel hade en egen DC-DC-omvandlare användes en Boost omvandlare 

enligt stycke 8.2.3. För det andra hybridsystemet skulle inga DC-DC-omvandlare användas till 

turbinerna. Till solpanel skulle en Buck-Boost utnyttjas enligt stycke 8.2.4. I båda fallen var en 

trefasväxelriktare av typen VSI tänkt att användas för att se till att spänningen i DC-länken hölls 

konstant. 

Delen av modellen som inte blev funktionell var styrningen av VSI växelriktaren. Styrningen som skulle 

se till att spänningen hölls konstant på DC-sidan genom att variera strömmen och se till att en AC-

spänning levererades i fas med nätet.   
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3.4. Modellkörningar 

Namnstrukturen som används under körningarna av modellerna är strukturerad som följande: 

SysX_Y_Z, där X bestående av en bokstav representerar typ av hybridsystem (A, B, C etc), Y är antalet 

vindturbiner (1, 2, 3 etc) och Z är antalet solpanelmoduler (1, 2, 3 etc). 

System A (SysA) består av hybridintegrationen där alla spänningskällor kopplas via en individuell DC-

DC-omvandlare till en gemensam DC-länk för att sedan kopplas till växelriktaren. Solpanelerna är alltid 

sammankopplade innan de är kopplade till en omvandlare. Detta betyder att solpanelerna alltid använder 

en gemensam omvandlare. Se Tabell 4. 

Solpanelsystemet är kallat SysA_0_Z i simuleringarna där Z är antalet solpaneler. Solpanelerna är 

sammankopplade innan de är kopplade till en DC-DC-omvandlare. Se Tabell 5. 

System B (SysB) består av hybridintegrationen där alla vindturbinerna är kopplade parallellt till en 

gemensam DC-länk. Solpanelerna är sammankopplade innan de är kopplade till en DC-DC-omvandlare 

sedan även den är kopplade till DC-länken. Detta betyder att solpanelerna alltid använder en gemensam 

omvandlare. DC-länken är sedan kopplade till en växelriktare. Se Tabell 6 

Tabell 4 – Lista över namn och sammansättning på SysA konfigurationer som simulerats för att hitta ett konkurrenskraftigt 

hybridsystem.  

Testnamn Antal vindturbiner  Antal solpaneler Installerad effekt (kW) 

SysA_20_10 20 10 10,45 

SysA_12_20 12 20 10,54 

SysA_14_18 14 18 10,67 

SysA_16_16 16 16 10,8 

SysA_18_14 18 14 10,93 

SysA_20_12 20 12 11,06 

SysA_14_20 14 20 11,28 

SysA_16_18 16 18 11,41 

SysA_18_16 18 16 11,54 

SysA_20_14 20 14 11,67 

SysA_16_20 16 20 12,02 

SysA_18_18 18 18 12,15 

SysA_20_16 20 16 12,28 

SysA_18_20 18 20 12,76 

SysA_10_30 10 30 12,85 

SysA_20_18 20 18 12,89 

SysA_12_28 12 28 12,98 

SysA_14_26 14 26 13,11 

SysA_16_24 16 24 13,24 

SysA_18_22 18 22 13,37 

SysA_20_20 20 20 13,5 

SysA_12_30 12 30 13,59 

 

Tabell 5 – Lista över namn och sammansättning på konfigurationer med endast solpaneler som simulerats. 

Testnamn Antal vindturbiner Antal solpaneler Installerad effekt (kW) 

SysA_0_20 0 20 6,1 

SysA_0_24 0 24 7,32 

SysA_0_28 0 28 8,54 

SysA_0_32 0 32 9,76 

SysA_0_36 0 36 10,98 

SysA_0_40 0 40 12,2 

SysA_0_44 0 44 13,42 

SysA_0_48 0 48 14,64 

SysA_0_52 0 52 15,86 
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Tabell 6 - Lista över namn och sammansättning på SysB konfigurationer som simulerats för att hitta ett konkurrenskraftigt 

hybridsystem. 

Testnamn Antal vindturbiner Antal solpaneler Installerad effekt (kW) 

SysB_16_20 16 20 12,02 

SysB_18_18 18 18 12,15 

SysB_20_16 20 16 12,28 

SysB_18_20 18 20 12,76 

SysB_10_30 10 30 12,85 

SysB_20_18 20 18 12,89 

SysB_12_28 12 28 12,98 

SysB_14_26 14 26 13,11 

SysB_16_24 16 24 13,24 

SysB_18_22 18 22 13,37 

SysB_20_20 20 20 13,5 

SysB_12_30 12 30 13,59 

3.5. Last 

Lasten som försörjdes av hybrid- och solpanelsystemen var driftelen (som omnämns i stycke 2.7) för en 

flerbostadsbyggnad. Driftel är den elen som byggnadsägaren betalar för och består ej av hushållsel. 

Byggnaden uppskattades till att vara 4 våningar med 4 lägenheter på 100 m2 på varje våning. Detta gav 

en totala byggnads arean på 1600 m2 och driftelen var 15 kW/m2 per år, som nämnts i stycke 2.7. Detta 

motsvarar ett energibehov på 24 000 kWh för ett helt år eller 2,74 kW per timme. Lasten är förenklad 

till att vara konstant under hela dygnet, information saknades över hur driftelen varierade under dygnet 

och året. Det som talar för att förbrukningen är något konstant under dygnet är att system som ventilation 

och pumpar behövs dygnet runt. Det som talar emot att den är konstant är att pumparna som används 

dygnet runt antagligen har effekttoppar när behovet är större som på morgonen och vinterhalvåret. Den 

producerade effekten hos systemen jämfördes varje timme mot lastens effektbehov, där den producerade 

effekten gick främst till att levereras till lasten. För de timmarna då produktionen var större än 

effektbehovet blir det resterande efter att lasten tillfredsställts ett överskott som såldes till elnätet. Det 

görs en skillnad mellan levererad energi och överskott i resultatdelen för att särskilja vad som använts 

av byggnaden (lasten) och vad som sålts. 

3.6. Ekonomiska beräkningar 

De ekonomiska beräkningarna har gjorts i Microsofts Excel. Komponentpriserna används för att beräkna 

investeringskostnaderna för de olika konfigurationerna som studerats. Från den producerade energin 

beräknas inkomsterna fördelat i sparade kostnader från minskat elinköp och försäljning av överskott el.  

För att utvärdera de olika systemen i den ekonomiska modellen användes pay-back metoden, 

nuvärdesmetoden och nuvärdeskvoten vars teori presenterats i stycke 2.6.5. Nuvärdeskalkylerna har 

gjorts för tidsperioderna 20, 25 och 30 år och med en kalkylränta på 5%. Tidsperioderna som valts 

kommer från den tekniska livslängden hos vindturbiner och solpanelerna, där 20–25 år är vad de oftast 

byggs för och 30 år är den eventuellt möjliga livslängden. 

Förenklingar som har gjorts är att moms inte är beaktat i den ekonomiska modellen, alla kostnader och 

priser är exklusive moms. Kostnaden för systemen är förenklat till endast inköpskostnader för olika 

komponenter. Kostnader som projektering, installation, dokumentation och underhåll är inte en del av 
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investeringskostnaderna. Det ekonomiska stödet för att installera nätkopplade solpaneler är inte 

inkluderat i beräkningarna då de är tidsbegränsade och hur stödet implementeras i fallet för hybridsystem 

är oklart. 

Komponentpriserna som har använts i de ekonomiska kalkylerna presenteras i Tabell 7. För de 

komponenterna där flera priser presenterats i rapporten har urvalet skett genom att välja priserna från de 

källor bäst representerat systemen som simulerats. 

Tabell 7 – Kostnaden för de olika komponenterna i ursprungs valuta och omvandlat till SEK.   

Komponenter € /kW $/kW $/st SEK/kW SEK/st 

Solpanel 600   6282  

Vindturbin  1359  11 986   

DC-DC-omvandlare 90   942,3  

Växelriktare 120   1256  

Regulatorer   84  740,9 

 

För att beräkna de sparade utgifterna när energin levererats till lasten behövdes ett inköpspris för elen 

bestämmas. Priset bygger på Vattenfalls prissättning och består av tre huvuddelar vilka är rörligt elpris, 

rörlig elnätavgift och energiskatt. I Tabell 8 presenteras det i modellen använda priset. 

Tabell 8 – Uppskattat elpris för inköp hos Vattenfall, exkl. moms 

Kategori Öre/kWh 

Elpris 36,13 

Elnätavgift 33,1 

Energiskatt 34 

Summa 103,23 

   

För att beräkna inkomsterna för överskottsproduktionen behövdes ett säljpris bestämmas. 

Prisuppgifterna som används bygger på att systemet kvalificerats som en mikroproducent. Säljpriset 

bygger också på tre huvuddelar vilka är rörligt elpris, elnytta och skattereduktion. Det rörliga elpriset 

innehåller inga påslag som när det köps in, utan grundar sig helt i Nord Pools spotpris. Priset på elnyttan 

varierar beroende på nätägaren. Det uppskattade priset för att sälja elen presenteras i Tabell 9. 

Tabell 9 - Uppskattat elpris för försäljning, exkl. moms. 

Kategori Öre/kWh 

Elpris 30,1 

Elnytta (2–7 öre/kWh) 4,5 

Skattereduktion 60 

Summa 94,6 

 

För varje MWh som ett system producerar erhålls ett elcertifikat som säljs för 99,74 kr/st. 

Inbetalningsöverskottet är summan av sparade el kostnader, såld el och sålda elcertifikat. 
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4. Resultat 

Alla resultat och simuleringar har gjorts mot en last som är 24 000 kWh över ett år (alternativt 2,74 kW 

per timme). Alla referenser till behov eller energibehov syftar till denna last. Systemen producerar effekt 

för varje timme och kan inte leverera mer än effektbehovet för varje timme, den effekt som blir över när 

effektbehovet blivit tillfredsställt för den timmen blir ett överskott som säljs. 

4.1. Produktion 

I detta avsnitt presenteras produktionsdata från simuleringar av olika hybridsystem och solpanelsystem. 

Data över hur produktionen varierar med olika konfigurationer och hur den producerade energin är 

fördelad mellan levererad- och överskottsenergin presenteras. Produktionsdata för hur produktionen 

varierar över året kommer också presenteras. 

 

Figur 21 - Effektproduktionen för varje timme över ett år för fördelat mellan en Savonius-vindturbin (WT) och en solpanel 

(PV). 

I Figur 21 presenteras hur produktionen från en vindturbin och en solpanel skiljer sig åt under ett år, 

mätningarna är för varje timma under dygnet för varje dag under ett år. Produktionen från vindturbinen 

har en liknande fördelning över året med några tillfälliga effekttoppar, det är tydlig variation dag från 

dag men mönstret är relativt konstant över året. Produktionen från solpanelen är mycket lågt under 

vintern med en betydligt större produktion som växer fram under våren fram till sommaren. 
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4.1.1. Hybridsystem SysA 

 

Figur 22 – Total producerad energi fördelat på levererad energi till last och sålt överskott för ett år för olika konfigurationer 

med vindturbiner och solpaneler för SysA, sorterat efter storlek på installerad effekt (kW) stigande från vänster till höger.  

Den totala producerade energien för olika systemkonfigurationer presenteras i Figur 22, uppdelat mellan 

levererad energi till last och sålt överskott. SysA_20_10 är den konfiguration som producerade minst 

energi (6365 kWh). Den konfigurationen som producerade störst mängd energi är SysA_12_30 (8198 

kWh). SysA_10_30 och SysA_12_28 producerar en större mängd energi jämfört med flera av de lite 

större konfigurationerna. Konfigurationer med stort antal solpaneler har generellt producerat störst 

mängd energi sett till installerad effektstorlek. 

 

Figur 23 – Hur stor del av energibehovet (24000kWh) över ett år som tillfredsställts för olika konfigurationer med 

vindturbiner och solpaneler för SysA, sorterat efter storlek på installerad effekt (kW) stigande från vänster till höger. 

Hur stor del av energibehovet som tillfredställts av olika konfigurationer med antalet vindturbiner och 

solpaneler presenteras i Figur 23. När storleken på systemet ökar, ökar andelen av behovet som 

tillfredställts. SysA_20_10 är den konfiguration som tillfredställer behovet minst (26,5 %), 

konfigurationen som tillfredsställer störst del av behovet är Sys_12_30 (34,0 %).     
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Figur 24 – Visar hur stor del av energibehovet som tillfredsställts och hur stor överproduktionen var i jämförelse med 

energibehovet. Detta för olika konfigurationer med vindturbiner och solpaneler för SysA, sorterat efter storlek på installerad 

effekt (kW) stigande från vänster till höger. 

Figur 24 visar hur stor del av behovet i procent som tillfredsställts samt hur stor överproduktionen varit 

i procent relativt behovet. Hur stor del av behovet som tillfredsställs är de samma som för Figur 23. 

Överproduktionen är minst för SysA_20_10 (2 %) och SysA_12_30 har den största överproduktionen 

(12,1 %). Konfigurationerna SysA_14_26, SysA_16_24, SysA_18_22 och SysA_20_20 är alla något 

mindre i storlek jämfört med SysA_12_30 men har i stort sett tillfredsställt lika stor del av 

energibehovet. Konfigurationer med stort antal solpaneler jämfört med vindturbiner har en större 

produktion och ett överskott. Konfigurationer med stort antal vindturbiner är något bättre på att leverera 

till energibehovet men producerar ett mindre överskott. 

Ur ett produktionsperspektiv är SysA_12_30 den bästa hybridsystems konfigurationen av kategori 

SysA. 

4.1.2. Hybridsystem SysB 

Hybridsystem SysB är förenklat till att ha samma produktionsdata som SysA.  
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4.1.3. Solpanelsystem 

 

Figur 25 – Total producerad energi över ett år från olika stora solpanelsystem fördelat över levererad energi till last och sålt 

överskott. 

Den totala producerade energin för solpanelsystem med olika storlek presenteras i Figur 25. 

Produktionen ökar linjärt med att antalet solpaneler ökar, det minsta systemet SysA_0_20 producerade 

5407 kW och det största systemet SysA_0_52 producerade 14 059 kW. När antalet solpanel ökar utgör 

överskottsproduktionen en allt större del av produktionen. För det minsta studerade solpanelsystem 

SysA_0_20 utgjorde överskottet 9,3% av den totala producerade energin och för det största systemet 

SysA_0_52 utgjorde överskottet 47%.  

 

Figur 26 - Visar hur stor del av energibehovet som solpanelsystem i olika storlek har tillfredsställt och hur stor 

överproduktionen var i jämförelse med energibehovet. 

Figur 26 visar hur stor del av energibehovet som de olika solpanelsystemen har tillfredsställt och hur 

stort överskottet har varit jämfört med energibehovet. Det minsta systemet SysA_0_20 levererade 20,4% 

av behovet och hade ett överskott på 2,1%. Det största systemet SysA_0_52 levererade 31% av behovet 

och hade ett överskott på 27,6%. 
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Figur 27 - Visar hur stor del av energibehovet som solpanelsystem tillfredsställer med att antalet solpaneler ökar och hur 

överproduktionen ökar. 

Figur 27 visar hur antalet solpaneler påverkar hur stor del av energibehovet som tillfredsställts och hur 

överskottet ökar med antalet. Överskottet ökar snabbar när antalet paneler ökar och den levererade 

andelens ökning avtar med antalet solpaneler. Solpanelsystemets möjlighet att tillfredsställa en större 

del av behovet avtar med storleken på systemet. 
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4.2. Ekonomi 

I detta avsnitt presenteras ekonomiskdata från simuleringar av olika hybridsystem och solpanelsystem. 

Resultat som investeringskostnader, inbetalningsöverskott, återbetalningstid och nuvärdeskvot 

presenteras och jämförs. I investeringskostnaderna har inte installationskostnader beräknats med.    

4.2.1. Hybridsystem SysA 

 

 

Figur 28 - Investeringskostnad i SEK för olika konfigurationer med vindturbiner och solpaneler för SysA, sorterat efter 

storlek på installerad effekt (kW) stigande från vänster till höger.  

Figur 28 visar investeringskostnaden i SEK för olika konfigurationer med vindturbiner och solpaneler. 

Investeringskostnaden ökar generellt med storleken på systemet. Förutom för konfigurationerna där 

antalet solpaneler är betydlig större än vindturbinerna. System SysA_10_30 har en investeringskostnad 

på 133 372 SEK jämfört med likvärdigt stora SysA_20_18 med investeringskostnad på 157 559 SEK. 

Liknande för SysA_12_30 med investeringskostnad 143 869 SEK jämfört med likvärdigt stora 

SysA_20_20 med investeringskostnad på 162 732 SEK. Konfigurationer med stort antal vindturbiner 

har en större investeringskostnad.  

 

Figur 29 – Inbetalningsöverskott i SEK för olika konfigurationer med vindturbiner och solpaneler för SysA över ett år. 

Inbetalningsöverskottet är summan av sparade el kostnader, såld el och sålda elcertifikat. Sorterat efter storlek på installerad 

effekt (kW) stigande från vänster till höger. 

I Figur 29 presenteras inbetalningsöverskottet för olika konfigurationer av vindturbiner och solpaneler 

i ett system. Inbetalningsöverskottet är summan av sparade el kostnader, såld el och sålda elcertifikat. 

SysA_10_30, SysA_12_28 och SysA_12_30 är de konfigurationer som generar störst inkomst. 
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SysA_12_30 generar störst inkomst på 12 399 SEK över ett år. Detta är 1815 SEK mer jämfört med 

SysA_20_20 som är likvärdigt stort till installerad effekt.  

 

Figur 30 - Återbetalningstiden för olika uppsättningar av antal vindturbiner och solpaneler för SysA, sorterat efter storlek på 

installerad effekt (kW) stigande från vänster till höger.  

Figur 30 visar återbetalningstiden för olika konfigurationer av vindturbiner med solpaneler. 

Konfigurationer där antalet solpaneler är större än vindturbiner har lägre återbetalningstid. Den kortaste 

återbetalningstiden har konfigurationen SysA_12_30 med en återbetalningstid på strax under 11,7 år. 

Konfigurationen med längst återbetalningstiden är SysA_20_10 (18 år). Det skiljer 3,7 år mellan de två 

största systemen SysA_12_30 och Sys_20_20. Andra system med låg återbetalningstid är SysA_10_30 

(11,8 år), SysA_12_28 (12,5 år) och SysA_14_26 (13,7 år). Trenden som kan urskiljas är att 

konfigurationer där det är betydligt fler solpaneler jämfört med vindturbiner har lägre återbetalningstid. 

De som har lång återbetalningstid har fler vindturbiner än solpaneler. 

  

Figur 31 - Återbetalningstiden när vindturbin priset sänkts med 20 %, för olika uppsättningar av antal vindturbiner och 

solpaneler för SysA, sorterat efter storlek på installerad effekt (kW) stigande från vänster till höger.  

Återbetalningstiden när vindturbin priset sänks med 20 % presenteras i Figur 31. Återbetalning sjunker 

med 0,8 till 2 år beroende på konfiguration. SysA_12_30 har fortfarande den lägsta återbetalningstiden 

på nu 10,83 år, detta är en sänkning med över 0,9 år. Det skiljer 2,8 år mellan de två största systemen 

SysA_12_30 och Sys_20_20 efter prissänkningen, detta är en minskning på mindre än ett år. Systemet 

med längst återbetalningstid är fortfarande Sys_20_10. Ett lägre vindturbinpris sänker alla 

konfigurationers återbetalningstid, sänkning är störst i de fall det är majoritet vindturbiner. 
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Tabell 10 - Nuvärdeskvoten med en kalkylränta på 5% över 20, 25 och 30 år, detta för olika uppsättningar av antal vindturbiner 

och solpaneler för SysA, när lönsamt markerat i fet stil. Sorterat efter storlek på installerad effekt (kW) stigande neråt i tabellen. 

 
Nuvärdeskvot 

Testnamn 20 år (5 %) 25 år (5 %) 30 år (5 %) 

SysA_20_10 0,69 0,78 0,86 

SysA_12_20 0,92 1,04 1,14 

SysA_14_18 0,87 0,98 1,07 

SysA_16_16 0,81 0,92 1,00 

SysA_18_14 0,77 0,87 0,95 

SysA_20_12 0,73 0,82 0,89 

SysA_14_20 0,89 1,01 1,10 

SysA_16_18 0,84 0,95 1,04 

SysA_18_16 0,80 0,90 0,98 

SysA_20_14 0,75 0,84 0,92 

SysA_16_20 0,87 0,98 1,07 

SysA_18_18 0,81 0,92 1,00 

SysA_20_16 0,77 0,87 0,95 

SysA_18_20 0,84 0,95 1,03 

SysA_10_30 1,05 1,19 1,30 

SysA_20_18 0,80 0,90 0,99 

SysA_12_28 1,00 1,13 1,23 

SysA_14_26 0,91 1,03 1,12 

SysA_16_24 0,88 1,00 1,09 

SysA_18_22 0,84 0,96 1,04 

SysA_20_20 0,81 0,92 1,00 

SysA_12_30 1,07 1,20 1,31 

 

I Tabell 10 presenteras nuvärdeskvoten för de olika konfigurationerna för tidsperioderna 20, 25 och 30 

år med en kalkylränta på 5 %. En kvot > 1 tyder på en lönsaminvestering och en kvot < 1 tyder på en 

olönsaminvestering.  För en 20 års period är det endast system Sys_10_30 och Sys_12_30 som är 

lönsamma investeringar och SysA_12_28 är inte olönsam. För en 30 års period är även SysA_12_28, 

SysA_12_20, SysA_14_20 och SysA_14_26 lönsamma och SysA_16_24 är inte olönsam. För en 30 års 

period är majoriteten lönsamma. Sys_12_30 är lönsammast för alla perioder. Notera att 

investeringskostnaderna är exklusive installationskostnader.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv är SysA_12_30 det bästa ut av hybridsystemen av kategori SysA. 



48 

 

4.2.2. Hybridsystem SysB 

 

Figur 32 - Återbetalningstiden för olika konfigurationer av antal vindturbiner och solpaneler för SysB, sorterat efter storlek 

på installerad effekt (kW) stigande från vänster till höger. 

Figur 32 presenterar återbetalningstiden för olika konfigurationer av SysB. Den kortaste 

återbetalningstiden har SysB_12_30 med 11,1 år och SysB_20_16 har den längsta på 14,8 år, det skiljer 

3,7 år dem emellan.  

 

 

Figur 33 - Återbetalningstiden när vindturbin priset sänkts med 20 % för olika konfigurationer av antal vindturbiner och 

solpaneler för SysB, sorterat efter storlek på installerad effekt (kW) stigande från vänster till höger. 

I Figur 33 presenteras återbetalningstiden för SysB då vindturbin priset sänkts med 20 %. SysB_10_30 

har den kortaste återbetalningstiden på 10,3 år vilket är sänkning på 0,8 år. SysB_20_16 

återbetalningstid har sänkts med 1,9 år ner till 12,9 år. Det skiljer nu 2,6 år mellan den längsta och 

kortaste återbetalningstiden. 
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Tabell 11 - Nuvärdeskvoten med en kalkylränta på 5 % över 20, 25 och 30 år, detta för olika uppsättningar av antal vindturbiner 

och solpaneler för SysB, när lönsamt markerat i fet stil. Sorterat efter storlek på installerad effekt (kW) stigande neråt i tabellen 

 
Nuvärdeskvot 

Testnamn 20 år (5 %) 25 år (5 %) 30 år (5 %) 

SysB_16_20 0,93 1,06 1,15 

SysB_18_18 0,88 1,00 1,09 

SysB_20_16 0,84 0,95 1,04 

SysB_18_20 0,90 1,02 1,12 

SysB_10_30 1,11 1,25 1,36 

SysB_20_18 0,87 0,98 1,07 

SysB_12_28 1,06 1,20 1,30 

SysB_14_26 0,97 1,10 1,20 

SysB_16_24 0,94 1,07 1,16 

SysB_18_22 0,91 1,03 1,12 

SysB_20_20 0,88 0,99 1,08 

SysB_12_30 1,12 1,27 1,38 

 

I Tabell 11 presenteras nuvärdeskvoten för SysB för tidsperioderna 20,25 och 30 år med en kalkylränta 

på 5 %. Efter 20 år är SysB_10_30, Sys_12_28 och SysB_12_30 lönsamma. Efter 25 år majoriteten 

lönsamma, där SysB_20_16, SysB_20_18 och SysB_20_20 fortfarande är olönsamma. Efter 30 år är 

alla konfigurationer av system SysB lönsamma. Notera att investeringskostnaderna är exklusive 

installationskostnader. 

4.2.3. Solpanelsystem 

 

Figur 34 - Investeringskostnad i SEK för solpanelsystem när antal solpaneler ökar. 

Figur 34 presenterar investeringskostnaden för solpanelsystem med ökande antal solpaneler. 

Investeringskostnad ökar linjärt med antalet paneler.   
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Figur 35 - Inbetalningsöverskott i SEK per år för solpanelsystem när antal solpaneler ökar. Inbetalningsöverskotten är summan 

av sparade el kostnader, såld el och sålda elcertifikat. 

I Figur 35 presenteras inbetalningsöverskottet per år för solpanelsystem där antalet paneler ökar. 

Inbetalningsöverskottet ökar i stort sett linjärt med antalet paneler. Inkomsten för det minsta systemet 

SysA_0_20 var 6037 SEK och för det största SysA_0_52 var inkomsten 15 338 SEK. SysA_0_52 hade 

något större inkomst då det precis uppfyllde kravet för ett till elcertifikat.     

 

Figur 36 - Återbetalningstid för solpanelsystem när antalet solpaneler ökar. 

Återbetalningstiden för solpanelsystem av varierande storlek presenteras i Figur 36. Det sker en linjär 

ökning av återbetalningstiden när antalet solpaneler ökar. Det varierar endast några månader i 

återbetalningstid för det största systemet jämfört med det minsta. SysA_0_52 bryter trenden något då 

det hade en lite större inkomst, det skiljer dock mindre än 0,05 år jämfört med SysA_0_48. 

Återbetalningstiden för solpanelsystemen ligger mellan 8,66 och 8,84 år. 

Tabell 12 - Nuvärdeskvot med en kalkylränta på 5 % över 20, 25 och 30 år för solpanelsystem, när antalet solpaneler ökar. 

 
Nuvärdeskvot 

Testnamn 20 år (5 %) 25 år (5 %) 30 år (5 %) 

SysA_0_20 1,44 1,63 1,78 

SysA_0_24 1,43 1,62 1,77 

SysA_0_28 1,43 1,62 1,76 

SysA_0_32 1,42 1,61 1,76 

SysA_0_36 1,42 1,61 1,75 

SysA_0_40 1,42 1,60 1,75 

SysA_0_44 1,41 1,60 1,74 

SysA_0_48 1,41 1,59 1,74 

SysA_0_52 1,42 1,60 1,75 
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I Tabell 12 presenteras nuvärdeskvoten för solpanelsystem över tidsperioderna 20, 25 och 30 år för en 

kalkylränta på 5 %. Alla solpanelsystem är en lönsam investering, lönsamheten är i princip lika stor 

oberoende på storlek. Det minsta systemet SysA_0_20 har en något större lönsamhet. Notera att 

investeringskostnaderna är exklusive installationskostnader. 

4.3. Jämförelse hybridsystem med solpanelsystem 

Hybridsystem SysA och SysB har jämförts med ett solpanelsystem. Systemen SysA_16_20 (12,0 kW), 

SysB_16_20 (12,0 kW) och SysA_0_40 (12,2 kW) har jämförts med varandra. Samt SysA_12_30 (13,6 

kW), SysB_12_30 (13,6 kW) och SysA_0_44 (13,4 kW) har jämförts med varandra.  

 

Figur 37 – Jämförelse av total producerad energi för två hybridsystem och två solpanelsystem över ett år.   

I Figur 37 jämförs den totalt producerade energin mellan två hybridsystem och ett solpanelsystem i två 

konfigurationer av liknande storlek. Hybridsystem SysA_16_20 och SysB_16_20 producerade 8829 

kWh vilket är 1985 kWh mindre än motsvarande solpanelsystem SysA_0_40 som producerade 10 814 

kWh. Hybridsystem SysA_12_30 och SysB_12_30 producerade 11 093 kWh vilket är 803 kWh mindre 

än motsvarande solpanelsystem SysA_0_44 som producerade 11 896 kWh. Solpanelsystemen har en 

större produktion jämfört med hybridsystemen.  

  

Figur 38 – Jämförelse av två hybridsystem och två solpanelsystem och hur stor del av energibehovet de olika systemen 

tillfredsställer, samt hur stort överskottet var relativt energibehovet.   

Figur 38 visar hur stor del av energibehovet som har tillfredsställts för två hybridsystem och två 

solpanelsystem. Hybridsystemen levererade över 30 % av energibehovet, SysA_16_20 och SysB_16_20 
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30,8 % och SysA_12_30 och Sysb_12_30 34,2 %. Solpanelsystemen levererade under 30 % av 

energibehovet, SysA_0_40 28,5 % och SysA_0_44 29,4 %. Hybridsystemen överproduktion var 6 % 

och 12,1 % jämfört med solpanelsystemen som hade en överproduktion på 16,6 % och 20,1 %. 

Hybridsystemen är något bättre på att leverera mot energibehovet. 

  

Figur 39 - Jämförelse av återbetalningstiden för två hybridsystem i två konfigurationer och ett solpanelsystem i två 

konfigurationer. 

Figur 39 presenterar återbetalningstiden i år för de två hybridsystemen i två konfigurationer och 

solpanelsystemet i två konfigurationer för att jämföra dem. Hybridsystemen hade en betydligt längre 

återbetalningstid jämfört med solpanelsystemen, återbetalningstid för SysA_16_20 är 14,4 år och för 

SysB_16_20 13,4 år jämfört med 8,8 år för SysB_0_40. De större hybridsystemen hade något kortare 

återbetalningstid där SysA_12_30 hade 11,7 år och SysB_12_30 hade 11,1 år. Solpanelsystem 

SysA_0_44 återbetalningstid var på 8,8 år. SysB_12_30 hade den kortaste återbetalningstiden av 

hybridsystemen, dock var den 2,3 år längre än solpanelsystemen. 

 

Figur 40 - Jämförelse av återbetalningstiden när vindturbin priset sänkts med 20 % för två hybridsystem i två konfigurationer 

och ett solpanelsystem i två konfigurationer. 

I Figur 40 jämförs återbetalningstiden mellan två hybridsystem och ett solpanelsystem i två 

konfigurationer då vindturbin priset sänkts med 20 %. SysA_16_20 och SysB_16_20 hade fortfarande 

en återbetalningstid som är 3 år längre än SysA_0_40. SysA_12_30 hade nu en återbetalningstid på 10,8 

år och SysB_12_30 på 10,3 år, det är en sänkning på ungefär 0,8 år för båda. Detta är 2 och 1,5 år ifrån 

SysA_0_44 återbetalningstid på 8,8 år. 
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Tabell 13 - Nuvärdeskvot med en kalkylränta på 5 % över 20, 25 och 30 år, jämförelse mellan två hybridsystem och ett 

solpanelsystem av motsvarande storlek. 

 
Nuvärdeskvot 

Testnamn 20 år (5 %) 25 år (5 %) 30 år (5 %) 

SysA_16_20 0,87 0,98 1,07 

SysA_12_30 1,07 1,20 1,31 

SysA_0_40 1,42 1,60 1,75 

SysA_0_44 1,41 1,60 1,74 

SysB_16_20 0,93 1,06 1,15 

SysB_12_30 1,12 1,27 1,38 

 

Tabell 13 presenterar nuvärdeskvoten för två hybridsystem och ett solpanelsystem, i två konfigurationer, 

över tidsperioderna 20, 25 och 30 år med en kalkylränta på 5 %. För tidsperioden på 20 år var 

SysA_12_30, SysA_0_40, SysA_0_44 och SysB_12_30 lönsamma. För 25 år vara alla system förutom 

SysA_16_20 lönsamma. Vid 30 år var även SysA_16_20 lönsam. Solpanelsystemen var betydligt mer 

lönsamma. Hybridsystem SysB_12_30 var lönsammast av hybridsystemen. Notera att 

investeringskostnaderna är exklusive installationskostnader. 

Tabell 14 - Nuvärdeskvot då vindturbinpriset sänkts med 20 % med en kalkylränta på 5% över 20,25 och 30 år, jämförelse 

mellan två hybridsystem och ett solpanelsystem av motsvarande storlek. 

 
Nuvärdeskvot 

Testnamn 20 år (5 %) 25 år (5 %) 30 år (5 %) 

SysA_16_20 0,96 1,09 1,19 

SysA_12_30 1,15 1,30 1,42 

SysA_0_40 1,42 1,60 1,75 

SysA_0_44 1,41 1,60 1,74 

SysB_16_20 1,05 1,18 1,29 

SysB_12_30 1,21 1,37 1,50 

 

I Tabell 14 jämförs nuvärdeskvoten när vindturbin priset sänkts med 20 % för två hybridsystem och ett 

solpanelsystem, i två konfigurationer, över tidsperioderna 20, 25 och 30 år med en kalkylränta på 5 %. 

Vid sänkt vindturbinpris var solpanelsystemen fortfarande mest lönsamma. Alla hybridsystem var 

lönsamma förutom Sys_16_20 för tidsperioden på 20 år. SysB_12_30 är mer konkurrenskraftigt vid ett 

sänkt pris på vindturbin. Notera att investeringskostnaderna är exklusive installationskostnader. 
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5. Diskussion 

I Figur 21 visar de tillfälliga produktionstopparna från vindturbinen vilken inverkan högre 

vindhastigheter har på produktionen från en vindturbin. Energin ur vinden ökar med kubik på 

vindhastigheten, vilket gör att små förändringar i vindhastigheten har stor inverkan på produktionen. 

Detta gör att vindresurserna på platsen som ska användas är mycket viktiga. Detta kan vara ett problem 

för mindre installationer då undersökningar av vindresurser är mycket kostsamma och oftast inte 

realistiska att investera i. Det kan behövas lokal kännedom eller erfarenhet att avgöra om en plats lämpar 

sig för att installera vindturbiner utan tillgång till data. Från Figur 21 är det tydligt att vindturbinen 

producerar långt ifrån sin potential. Tittar man på Figur 10 ses att vindhastigheten under ett år till största 

del legat mellan 2 till 4 m/s vilket är för lågt för att få en bra vindkraftsproduktion. Ska hybridsystemen 

konkurrera på riktigt behöver det installeras på en plats med bättre vindresurser. 

Vinddata som använts för simuleringarna kommer från mätstationen Stockholm-Bromma från en höjd 

på tio meter. Det finns inte mycket information om platsen hur det ser ut terrängmässigt och med 

byggnader. I simuleringarna används formel för att uppskatta vindhastigheten på högre höjd som är mer 

lämplig för vindkraftverk. En parameter i formeln (1) representerar den lokala miljön för vinddata som 

används vilket har antagits till öppet landskap i simuleringarna. Detta var inte tillräckligt för att 

kompensera för de dåliga vindresurserna på platsen.    

Mätningarna av solinstrålningen från SMHI sker på en horisontellyta och solpanelen i modellerna är 

även de modellerade som horisontella. Solpaneler är ofta vinklade i ett väderstreck lämpligt för den 

platsen för att optimera solinstrålningen på panelen. Detta är inte modellerat i studien vilket gör att det 

finns en risk att solpanelerna inte presterar sin fulla potential. Anledning till att detta inte modellerats är 

på grund av saknad kunskap och resurser för att genomföra. 

 

En begränsning som gjorts under simuleringarna är att för de konfigurationerna som ansetts som mer 

realistiska så har inte antalet vindturbiner överskridit tjugo stycken. Detta har gjorts på grund av att tjugo 

turbiner skulle behöva stå i en rad på över tjugo meter för att få plats, vilket ansetts ta för mycket plats 

och att risken för oväsen när det blir ett stort antal roterande turbiner.  

Priserna för komponenterna som använts för att beräkna investeringskostnaderna är grovt uppskattade 

och medför en vis osäkerhet till investeringskostnaderna och återbetalningstiderna som tagits fram. Den 

ekonomiska delen är väldigt förenklad i att den tittar endast på några utvalda komponenter. Den 

ekonomiska modellen tar inte med kostnader för monteringsanordningar, konstruktionskostnader och 

underhållskostnader.  

Prisuppgifterna för DC-DC-omvandlarna som beskrivits varierade kraftig, där den högsta kostnaden var 

tre gånger större än den lägsta. Valet föll på den lägsta kostnaden för att den prisuppgiften var för DC-

DC-omvandlare tänk för solpanelsystem som är mycket passande för denna studien. En osäkerhet som 

finns med denna kostnaden är att det inte är specificerat för vilken storlek detta priset är tänkt. En annan 

osäkerhet är att det finns en mängd olika uppsättningar av DC-DC-omvandlare där komplexiteten 

varierar. Detta borde ha en påverkan på priset och att inte alla DC-DC-omvandlare har samma kostnad. 

Kostnaden för Savonius-vindturbinerna är den osäkraste prisuppgiften i kostnadsundersökningen. Priset 

som använts är det uppskattade priset för att installera storskalig vindkraft och i detta arbete är det 

mycket små vindturbiner som studerats. Det sker ingen storskalig produktion av Savonius-turbinen 

vilket kan innebära högre konstruktions kostnader och ett högre pris. Savonius-turbinen är av typen 

VAWT vilket i sin tur kan innebära lägre kostnader på grund av mindre komplex konstruktion. 

Kostnaden som använts ger ett exempel på hur kostnaderna kan se ut för ett system där de används. Det 

vore intressant att vidare studera hur kostnaderna kan se ut för småskaliga Savonius-vindturbiner. Detta 
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då kostnaden som användes för en vindturbin var nästan två gånger större jämfört med solpanelen. Vilket 

hade en stor inverkan på den ekonomiska aspekten som investeringskostnad och återbetalningstiden. Ett 

lägre pris på Savonius-turbinen kan ha en stor inverkan på dess konkurrenskraft.       

Kostnad för regulatorerna tillfördes då olika integrationslösningar varierar antalet regulatorer som 

används för att styra systemen. Därför var det intressant att ta med regulatorer för att se vilken påverkan 

det hade på investeringskostnaden. En annan fördel det tillförde var att det skapade en viss 

kostnadsskillnad mellan att använda två mindre omvandlare jämfört med en större, då två mindre 

omvandlare betyder två regulatorer jämfört med en regulator för en större.  

Kostnaden för komponenterna bygger på den effektstorlek de är skapade för. Detta gör att kostnaderna 

för komponenterna är linjära för komponenterna när de ökar och minskar i storlek. Nackdelen med detta 

är att priset för tio små komponenter är den samma för en stor komponent som kan utföra det arbetet 

som de tio små tidigare gjorde. Större komponenter kanske kräver mer kostsamma delar som klarar 

högre påfrestning. De små komponenterna kanske innehåller delar som inte ökar med priset när de blir 

större. Detta ledder till att för vissa hybridsystem som använder lösningar där antalet omvandlare 

minskas inte får en lägre investeringskostnad. Detta kan ske i de fall då antalet omvandlare minskas och 

alla kraftkällorna förväntas använda de omvandlarna som kvarstår. Då måste de omvandlarna som är 

kvar öka i storlek för att hantera effekten vilket gör att priset blir detsamma som innan. 

 

En jämförelse på investeringskostnaden för hybridsystemen och solpanelsystemen görs med den 

presenterade kostnaden för ett solpanelsystem i Tyskland 2016. Priset för det tyska solpanelsystemet är 

betydligt högre än för de studerade systemen i projektet. Detta beror på att investeringskostnaderna för 

hybrid- och solpanelsystemen är förenklade till endast de huvudsakliga komponenterna i systemen. 

Kostnaderna som installation, underhåll och dokumentation är inte studerade i detta projektet. Detta är 

något som återfinns i kostnaden för de tyska solpanelsystemen.  

Det har gjorts en tydlig skillnad mellan levererad- och överskottsenergi i studien. Denna skillnaden har 

gjorts av två anledningar. Den första är att det ekonomiska värdet skiljer mellan de två, den sparade 

kostnad från att leverera direkt till den egna lasten är högre jämfört med priset som energin kan säljas 

för. Detta gör att ur ett ekonomiskt perspektiv är en tydlig fördel att producera för att leverera till lasten 

jämfört med att sälja. Den andra anledningen är för att kunna övervaka i vilken grad som den 

producerade energin tillfredsställer behovet som lasten har. Det kan även finnas situationer där 

tillförlitlig leverans värderas högre. 

Av resultaten kan man bedöma att de olika systemen inte har möjlighet att tillfullo tillfredsställa den 

modellerade lasten. Det uppskattade energibehovet per kvadratmeter kanske har använts på fel sätt och 

syftar till byggnadens mark area och inte som använts här den totala bostadsytan från alla våningar, det 

framgår inte av källan vad siffrorna syftar till. Dock om inte arean för varje våningsplan tas med i 

beräkningar skulle energibehovet bli väldigt missvisande för byggnader med många våningar, detta 

tyder på att alla plans area borde ingå i beräkningarna. 

Från resultatet av produktionen från solpanelsystemen kan man se att effektiviteten att leverera energi 

till lasten minskar med att antalet solpaneler ökar. Detta beror på att den producerade energin ökar mest 

under sommaren då solinstrålningen är som störst och lasten är redan tillfredsställd, vilket leder till att 

överskottet istället ökar snabbare. Då hybridsystem levererar en något högre andel till lasten jämfört 

med solpanelsystem tyder det på att det finns en liten negativ korrelation i vindhastighet och 

solinstrålning som ett hybridsystem kan utnyttja. Den negativa korrelationen för den studerade platsen 

var för låg och vindresurserna var för dåliga för att det skulle ha en större inverkan på resultatet i detta 

fallet. Det var även en tydlig trend från resultaten av de olika konfigurationerna att hybridsystemet fick 

bättre resultat när andelen turbiner minskade och panelerna ökade. Vilket gör att den bästa 

konfigurationen hade tillslut blivit den med 1 vindturbin och resterande solpaneler.    
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Ett hybridsystem kan vara lönsamt mot materialkostnaderna men då har inte installationskostnader 

beaktas. Skulle installationskostnaderna tas med i beräkningarna skulle det bli svårt för hybridsystemet 

att nå lönsamhet. Sett endast till investeringskostnaden för komponenterna kunde inte hybridsystemet 

konkurrera med solpanelsystemens lönsamhet. Solpanelerna kostade ungefär hälften av turbinpriserna 

sett till kW, vilket gör att investeringskostnaderna blir betydligt lägre för solpanelerna. I det studerade 

fallet var vindresurserna för den simulerade platsen även alldeles för låga för att turbinerna skull kunna 

konkurrera. Det behövs vinddata för en högre höjd än 10 meter för att studera vilken effekt bättre 

vindresurser skulle ha på resultatet. Hybridlösningar där antalet komponenter kan minskas ökar 

möjligheten till lönsamhet något och även då möjligheten till att konkurrera med solpanelsystemen.   
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6. Slutsats 

I detta projekt har möjligheten att integrera Savonius-vindturbiner med solpaneler studerats för att bilda 

ett hybridsystem. Systemet modellerades och simulerandes för att undersöka produktionen över ett år 

och jämföra med ett solpanelsystem av motsvarande storlek. Målet var att undersöka hur 

konkurrenskraftigt hybridsystemet är med ett solpanelsystem. 

Ett system där solpaneler och vindturbiner integreras kan ta form på flera sätt. Det som har en avgörande 

roll för utformningen av systemet är vilken typ av energikällor som används. Integrationen formas till 

stor del av storlek, antal och attribut hos energikällorna. Hybridsystem använder liknande komponenter 

som solpanelsystem och andra liknande elkraftsystem.  

En möjlig integration för det studerade fallet är den vanligaste formen där varje vindturbin och 

solpanelen är kopplade till en egen DC-DC-omvandlare för att se till att en jämn och konstant spänning 

nås. Efter DC-DC-omvandlarna kan energikällorna integreras genom en parallell koppling även DC-

länk innan de kopplas till en växelriktare. Det är nödvändigt att koppla regulatorer till omvandlarna som 

ser till att driften styrs. Denna lösningen lämpar sig väll vid integrering med flera energikällor. Den 

potentiella integreringen utan DC-DC-omvandlare till turbinerna måste studeras vidare innan den kan 

rekommenderas. 

När den totala producerade energin över ett år jämfördes mellan hybridsystemet och solpanelsystemet 

hade solpanelsystemet en större produktion. Hybridsystem levererade en större del energi till lasten och 

hade en mindre andel överproduktion jämfört med solpanelsystemet. Solpanelsystemet hade en mycket 

större överproduktion vilket ledde till en högre total produktion. Hybridsystemet levererade energi något 

mer jämt fördelat över året jämfört med solpanelsystemet som levererade till största del under 

sommarhalvåret. Detta gav inte någon större fördel för hybridsystemet i detta fall. Hybridsystemet hade 

låg till ingen produktion under natten och solpanelsystemet hade ingen nattlig produktion. Varken 

hybridsystemet eller solpanelsystemet kan ensamt tillfredsställa lasten i det studerade fallet. 

Ett hybridsystem har högre investeringskostnader jämfört med ett solpanelsystem av liknande storlek. 

Den högre kostnaden för hybridsystemet kommer från att priset på en vindturbin uppskattas till att vara 

nästan två gånger kostnaden för motsvarande solpanel. Hybridsystemet har längre återbetalningstid 

jämfört med ett solpanelsystem av liknande storlek i det studerade fallet. Återbetalningstiden var 11 år 

för det bästa hybridsystemet och 9 år för solpanelsystemet.  

Överproduktion sker från båda systemen och det finns möjlighet att sälja överskottet till elnätet. 

Kostnaden för att köpa el är större än priset den säljs för, detta gör att det är mer värt att spara in på 

elanvändningen genom att leverera till lasten. 

En annan viktig slutsats är att vindresurserna i det studerade fallet var väldigt låga och på så sätt 

påverkade möjligheten för hybridsystemet att utnyttja vindturbinernas fulla potential. Detta påverkade 

hybridsystemet möjlighet att på riktigt konkurrera ekonomiskt med solpanelerna. De fördelar som 

vindturbinerna innebar kunde aldrig utnyttjas. Det är därför viktigt att noga undersöka vindresurserna 

när ett hybridsystem innehållande vindkraft ska användas.   

Sammanfattningsvis kan hybridsystemet i det studerade fallet konkurrera med ett solpanelsystem när 

det gäller levererad energi till last, där hybridsystemen leverera mer än det likvärdiga solpanelsystemet. 

För att hybridsystemet ska kunna konkurrera med solpanelsystem ekonomiskt måste 

investeringskostnaderna sjunka samt att ordentliga vindresurser finns tillgängliga. Den största 

potentialen till att sänka investeringskostnaden finns i sänkta kostnader för vindturbinen.  
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Under projektet lyckades inte en modell göras där integrationen testades ur ett mer tekniskt perspektiv. 

En del tekniska problem stöttes på och det fanns inte tillräckligt med tid att få simuleringarna fungera 

under arbetets omfattning.    
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6.1. Rekommendationer till fortsatt arbete 

Då projektet inte lyckades göra en djupare teknisk undersökning av hur integrationen kan gå till skulle 

det vara intressant att göra detta för att se vilken lösning som lämpar sig bäst ur ett tekniskt perspektiv. 

Är integration mellan solpaneler möjliga utan att använda omvandlare till turbinerna utan att störa 

produktionen från solpanelerna? 

Inom projektets omfattning gjordes en förenklad ekonomisk analys av hybridsystemet det skulle därför 

vara intressant att göra en djupare ekonomisk analys för att se om samma resultat uppnås. Det skulle 

vara speciellt intressant att studera Savonius-turbinens kostnader och om det finns möjligheter till en 

lägre kostnad.  

Går det att skapa verktyg för att enkelt uppskatta vindresurser i bebyggd miljö. Intresset för att få 

installera småskalig elproduktion i bebyggda områden och på byggnader ökar. Projektet visade på 

problematiken med dåliga vindresurser för ett mindre hybridsystem. Det finns ofta inte vinddata för 

dessa miljöer och man får tillförlita sig på bedömningar och erfarenhet för att avgöra om ett system är 

lönsamt på en plats. Det är med dagens verktyg alldeles för resurskrävande att göra undersökningar inför 

små installationer.  
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8.  Bilagor 

8.1. Bilaga 1: MATLAB script till Modell 1 

 

clear all 
clc  

  

  
Sample_time_workspace = 0.01;       %0.1 for 1 week data, 0.01 for 1 year 

data 
Run_time = 87.61;                   %19.2 for 1 week data, 87.61 for 1 year 

data 

  

  
%--------PV parameters ------------------- 

  
PV_parallell_strings = 30; 

  
PV_series_modules_per_string = 1; 
PV_converter_x = 1;                 %Number of dc-dc converter connected to 

PV system 
PV_converter_n = 0.99^PV_converter_x; 
PV_inverter_n = 0.98; 
PV_on_off = 1;                      %0 = no PV connected, 1 = PV connected 

  

  

PV_open_circuit_V = 64.2; 
PV_short_circuit_I = 5.96; 

  

  
%-------------------------Wind Turbine-------------------------------------

---- 

  
W_turbines = 1;                     %Number of wind turbines in the system 

(1 turbine Pmax=370W) 

  
W_on_off = 1;                       %0 = no Wind turbine connected, 1 = 

Wind turbines connected 
W_max_rpm = 200; 
W_converter_x = 1;                  %Number of dc-dc converter connected to 

1 wind turbine 
W_converter_n = 0.99^W_converter_x; 
W_inverter_n = 0.98; 

  

  
W_Znav = 20;                        %Nav height above ground  
W_Zref = 10;                        %Wind speed ref heigt 
W_surface = 1/7;                    %Surface attribute at location (1/7 

equals open ground)     
W_windspeed_fix = (W_Znav/W_Zref)^W_surface; 

  
%----------------- Turbine ---------- 
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W_height = 2;                       %Height of turbine blades (m) 
W_radius = 1/2;                     %Radius of turbine blade area (m) 

  
%----------------- Generator -------- 

  
W_StatorPhaseR = 0.0485;            %Stator phase resistance Rs (ohm) 
W_ArmatureL = 0.000395;             %Armature inductance (H) 
W_FluxLink = 3*0.1494;              %0.1194;         %Flux linkage (V.s) 

  
W_inertia = 0.015;                  %Inertia (J(kg.m^2)) 0.0027 0.015 
W_damping = 0.0004924;              %Viscous damping (F(N.m.s)) 
W_polepairs = 4;                    %Pole pairs (n) (4) 
W_friction = 0;                     %Static friction (Tf(N.m)) 

  
W_Initialwm = 0.01;                 %Initital generator turning speed 

(rad/s) (Necessary at current model design.) 

  
%----------------- Rectifier -------- 

  
W_Ron = 0.001;                      %Diode: on Resistance (Ohms) 
W_Lon = 0;                          %Diode: on Inductance (H) 
W_Vf = 0.8;                         %Diode: on Forward Voltage (V) 

  
W_Rs = 500;                         %Diode: snubber resistance (Ohms) 
W_Cs = 250e-9;                      %Diode: snubber capacitance (F) 

  

               
%------------------------------------- 

  
B_area = 1600; 
B_power_use = 15000/(365*24); 

  
Ts_Control = 1e-4; 
Ts_Power =  1e-6; 

  

  
%--------- Grid and inverter parameters                      

  
%f = 50;                            %systeem freq 
%Vbase = 300;                       %grid voltage 

  
%fs = 99*f;                         %switching freq 
%Ts_Power1 = 1/(fs*100);            %sampling time 
%P = 370;%inverter power 

  

  

  
PV_power = 305;                      %converter power 
PV_Vin_min = 50;                    %minimum input voltage 
PV_fq = 5000;                       %switching frequency 
PV_Vout = 70;                       %initial output coltage 

  
PV_n = 1;                           %efficiency converter 
PV_dv_percent = 1;                  %percent of output voltage 

  
PV_D = 1-(PV_Vin_min*PV_n)/PV_Vout; %Duty cycle 
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PV_Iout = PV_power/PV_Vout; 
PV_Irip = 0.2;                                      %Irip = A good 

estimation for current ripple  
                                                    %current is 20% to 40% 

of output current 

  
PV_di = PV_Irip*PV_Iout*(PV_Vout/PV_Vin_min);       %estimated inductor 

ripple current 

  

  
PV_dv = PV_Vout*PV_dv_percent/100;                  %output voltage ripple 

  

  

  
PV_Cin2 = PV_Iout*PV_D*(1-PV_D)/(PV_fq*PV_dv);      %input capacitor filter             
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8.2. Bilaga 2: Olika typer av DC-DC-omvandlare 

8.2.1. DC Chopper  

DC-choppers är en typ av DC-DC-omvandlare som gör en konstant DC-spänning till pulsformad. En 

DC-chopper består av den ingående spänningen VS, den styrbara brytaren S och resistiva lasten R. Den 

utgående spänningen från DC-chopperns styrs genom att justera tiden som brytaren är stängd, vilket styr 

den utgående spänningens pulsbredd. En DC-chopper kan konfigureras med fler komponenter till att 

den kan justera den utgående spänningen till att öka eller sänkas jämfört med den ingående spänningen. 

Den tar en snarlikform av en boost- eller buck-omvandlare i dessa fall.  (Rashid, 2011, p. 250) 

 

Figur 41 – Kretssystem för DC-Chopper 

 

8.2.2. Step-Down (Buck) Omvandlare 

Step-Down DC-DC-omvandlaren, även känd som en buck-omvandlare, används för att leverera en lägre 

spänning, då den utgående spänningen alltid är lägre jämfört med den ingående. Buck-omvandlaren 

består av ingående spänningen VS, kontrollerade brytare S, diod Di, filterinduktor L, filterkondensatorn 

C och lastresistansen R. Kretsen fungerar att när S är i stängd då är Di omvänt förspänd, vilket förhindrar 

att elektricitet flyter igenom Di. När S istället är i ett öppen då leder Di igenom ström för att stödja den 

oavbrutna strömmen i L (Rashid, 2011, p. 251). 

 

Figur 42 – Kretssystem för Buck omvandlare 

 

Relationen mellan ingående spänning, utgående spänning och brytarens driftcykel D, D är fraktionen av 

en period då en signal eller system är aktiv, fås vid steady-state av 
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(𝑉𝑠 − 𝑉𝑂)𝐷𝑇 = −𝑉𝑂(1 − 𝐷)𝑇) 

 
(19) 

där T är den totala perioden av signalen. Från ekvation (19) får vi att förhållandet mellan utgående och 

ingående spänning ger storleken på driftcykeln  

 
𝑀𝑉 ≡

𝑉𝑂

𝑉𝑆
= 𝐷 

 

(20) 

Från ekvation (19) kan vi se att den utgående spänningen alltid är mindre än den ingående. (Rashid, 

2011, p. 251) 

För buck-omvandlaren bestäms filterinduktansen Lb, som bestämmer gränsen mellan CCM och DCM, 

av 

 𝐿𝑏 =
(1 − 𝐷)𝑅

2𝑓
 (21) 

 

där f är brytarfrekvensen och när L > Lb då är omvandlaren i CCM läge. Induktor strömmen iL i CCM 

består av en DC-komponent IO med en inlagrad AC-komponent, denna AC-komponent orsakar en rippel 

i den utgående DC spänningen VO. För att se till att rippelspänningen inte överskrida en specifik 

spänning Vr behöver kapacitansen C var större än Cmin som fås av 

 𝐶𝑚𝑖𝑛 =
(1 − 𝐷)𝑉𝑂

8𝑉𝑟𝐿𝑓2
 . (22) 

     

De viktigaste ekvationerna för att designa buck-omvandlaren är (21) och (22). Värden som in- och 

utgående spännings samt lastresistansen är ofta förbestämda av tillämpningen av omvandlaren. 

Designern måste fastställa värdena för de passiva komponenterna L och C och brytningsfrekvensen f. L 

bestäms av ekvation (21) och C bestäms av (22). För att minska storleken på omvandlaren och minska 

ledningsförluster ska de passiva komponenterna vara små. Detta uppnås genom att öka storleken på f, 

brytningsfrekvensen är begränsad av typen av halvledarbrytare och av brytningsförluster (Rashid, 2011, 

p. 250). 

 

8.2.3. Step-up (Boost) Omvandlare 

Step-up omvandlaren, även kallad boost omvandlare, används för att öka spänningen. Boost 

omvandlaren har alltid en högre utgående spänning jämfört med den ingående. Den består av ingående 

spänning Vs, boost induktor L, styrda brytaren S, diod Di, kondensatorfilter C och last resistansen R. I 

drift när S är stängd då ökar strömmen linjärt i L, samtidigt är Di avstängd. När S är öppen då släpps 

energin lagrade i L genom Di vidare till RC delen av kretsen. Boost omvandlare fungerar i CCM läget 

då L > Lb. Boost omvandlare kräver ett större kondensatorfilter jämfört med buck omvandlaren för att 

minska rippel effekten i den utgående spänningen.  
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Figur 43 – Kretssystem för Boost omvandlare 

 

Från boost induktorn med hjälp av Faradays lag får vi 

 𝑉𝑠𝐷𝑇 = (𝑉𝑂 − 𝑉𝑠)(1 − 𝐷)𝑇 . (23) 

 

från ekvation (23) får vi överföringsfunktionen  

 𝑀𝑉 ≡
𝑉𝑂

𝑉𝑠
=

1

(1 − 𝐷)
  (24) 

 

vilket ger att D fås av 

 
𝐷 = 1 −

𝑉𝑆

𝑉𝑂
. 

 

(25) 

(Rashid, 2011, p. 255) 

Induktorns värde ges av 

 
𝐿𝑏 =

𝑉𝑠𝐷

∆𝐼𝐿𝑓
 . 

 

(26) 

(Sumathi et al., 2015, p. 109) 

Induktorns rippelström ∆IL fås av  

 
∆𝐼𝐿 = (0,2 𝑡𝑖𝑙𝑙 0,4) ∗ 𝐼𝑂

𝑉𝑆

𝑉𝑂
  

 

(27) 

Där en god uppskattning på rippel värdet för ström ligger mellan 20% och 40% (Hauke, 2014, p. 3). 

Det minsta värdet på filterkapacitansen som resulterar i spänningsrippel Vr ges av    

 𝐶 =
𝐼𝑂𝐷

𝑉𝑟𝑓
 .   (28) 

 

Tolererbara gränsen för spännings rippeln går vid 20% och Vr fås av 

 𝑉𝑟 = (0,01 𝑡𝑖𝑙𝑙 0,2) ∗ 𝑉𝑂 

 

(29) 

(Sumathi et al., 2015, p. 109) 
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8.2.4. Buck-Boost Omvandlare 

Buck-boost omvandlaren som namnet tyder på utnyttjar både funktionen från en buck och boost 

omvandlare och kan därför antingen sänka eller höja spänningen. Buck-boost-omvandlaren består av 

ingående spänning VS, styrd brytare S, induktor L. diod Di, filterkondensator C, och last resistansen R. 

När S är stängd då ökar induktorströmmen medans dioden är avstängd. När S är öppen då öppnar Di upp 

en väg för L strömmen. Det är polariteten på Di som gör att den dess ström dras från den utgående delen 

av kretsen. (Rashid, 2011, p. 255) 

 

Figur 44 – Kretssystem för Buck-Boost omvandlare 

 

 𝑉𝑠𝐷𝑇 = (−𝑉𝑂)(1 − 𝐷)𝑇 (30) 

 

Överföringsfunktionen för buck-boost omvandlaren fås av  

 𝑀𝑉 ≡
𝑉𝑂

𝑉𝑠
=

𝐷

(1 − 𝐷)
 . (31) 

 

Den utgående spänningen VO är negativ relativt till jordningen, dess storlek kan vara större eller mindre 

än den ingående spänningen beroende på storleken på D (lika med vid D=0,5).  

 𝐿𝑏 =
(1 − 𝐷)2𝑅

2𝑓
 (32) 

 

Polariteten är det enda som skiljer i strukturen för den utgående sidan av omvandlaren jämfört med boost 

omvandlaren. Därför kan ekvation (28) användas här för att bestämma värdet på filterkapacitansen 

(Rashid, 2011, p. 255). 

8.2.5.  Ćuk Omvandlare 

Ćuk omvandlaren kan som buck-boost omvandlaren antingen höja eller sänka den ingående spänningen. 

Den består av ingående spänning VS, ingångs induktor L1, styrbara brytaren S, kondensator C1 för 

energiöverföring, diod Di, induktor filter L2, last resistansen R. En fördel med Ćuk omvandlarens 

struktur är att det är kontinuerlig ström vid både ingång och utgång i omvandlaren. En nackdel är att 

omvandlaren innehåller ett stort antal reaktiva komponenter och har en hög strömpåfrestning på 

brytaren, dioden och kondensatorn. När S är stängd då är Di avstängd och C1 urladdas av L2 strömmen. 

Med S öppen då leder Di strömmen från L1 och L2 medans kondensatorn C1 laddas av ström från L1 

(Rashid, 2011, p. 256). 
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Figur 45 – Kretssystem Cuk Omvandlare 

 

Överföringsfunktionen för spänningen fås med hjälp av principen om att genomsnittströmmen genom 

en kondensator är noll vid steady-state drift. Med antagandet att induktor L1 och L2 är stora nog att man 

kan bortse från rippel effekten. Kondensatorn C1 är i steady-state om     

 

 

 
𝐼𝐿2𝐷𝑇 = 𝐼𝐿1(1 − 𝐷)𝑇 (33) 

och för en förlustfri omvandlare 

 𝑃𝑆 = 𝑉𝑆𝐼𝐿1 = −𝑉𝑂𝐼𝐿2 = 𝑃𝑂. (34) 

 

Kombineras ekvation (33) och (34) fås överföringsfunktionen för DC spänningen 

 𝑀𝑉 ≡
𝑉𝑂

𝑉𝑠
=

𝐷

(1 − 𝐷)
 . (35) 

 

Överföringsfunktionen för ćuk omvandlaren är densamma som för buck-boost omvandlaren. Gränsen 

mellan CCM och DCM bestäms med 

 𝐿𝑏1 =
(1 − 𝐷)𝑅

2𝐷𝑓
 (36) 

 

för L1 och 

 𝐿𝑏2 =
(1 − 𝐷)𝑅

2𝑓
 (37) 

för L2. 

Den utgående delen av ćuk omvandlaren är lik den för buck omvandlaren, uttrycket för det minsta C 

kan vara är 

 𝐶𝑚𝑖𝑛 =
(1 − 𝐷)𝑉𝑂

8𝑉𝑟𝐿2𝑓2
 .  (38) 

 

Topp till topp rippelspänningen Vr i C1 fås av  

 𝑉𝑟1 =
𝐷𝑉𝑂

𝐶1𝑅𝑓
 .  (39) 

 

(Rashid, 2011, pp. 256–257). 
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8.3. Bilaga 3: Beskrivning av regulatorstyrningen för 

integrationen presenterad i stycke 2.5.1.1 

Singravel och Daniel (2015) beskriver hur regulator 1 och regulator 2 fungerar mer i detalj under drift 

och hur de fungerar i fallen då det inte finns någon vind eller då det inte är någon solinstrålning. 

Regulator 1 använder sig av en Perturb och Observe (P&O) algoritm med en inverterad arbetscykel i 

detta system. När vind- och solresurserna producerar tillsammans kommer variationen i arbetscykeln 

för DC-DC-omvandlaren tillslut störa solpanelens terminalspänning då VDC=VPV. Spänningen från 

likriktaren varierar med vindhastigheten och arbetscykel för omvandlaren måste automatiskt anpassas 

att VDC är lika med toppeffekt spänningspunkten (Vm) för solpanelen. Vid det tillfället fås VPV=VDC= 

Vm och solpanelen levererar maximal ström (Im) som samtidigt dras av den ström styrda växelriktaren. 

För att driva solpanelen vid dess toppeffektpunkt anpassas DC-DC-omvandlarens utspänning till Vm 

genom den varierande arbetscykeln i regulator 1. Regulator 1 får arbetscykelns variation av 

 𝛿𝑛𝑒𝑤 = 𝛿𝑜𝑙𝑑 + 𝑠𝑔𝑛(∆𝑃)𝑠𝑔𝑛(∆𝑉𝑃𝑉)∆𝛿 (40) 

 

där Δδ är perturbation i arbetscykel, sgn är en signumfunktion, ΔP är skillnaden i solpanels effekt och 

ΔVPV är skillnaden i solpanels spänningen före och efter perturbation. Om både ΔP och ΔVPV är antingen 

positiva eller negativa kommer arbetscykeln minska eller öka. Arbetscykeln i detta system är därför 

precis motsatt mot hur P&O regulatorer arbetscykel fungerar i den vanliga lösningen där solpanelen är 

kopplad direkt till en DC-DC-omvandlaren innan den kopplas till resten av systemet. Uppgiften för 

regulator 2 är att variera den utlevererade strömmen från växelriktaren till nätet. Referensströmmen (Iref) 

för regulator 2 (en hysteresström regulator) baseras på den maximala effekten som är tillgänglig för det 

givna tillfällets vind och bestrålnings resurser. Regulator 1 ger värdet för toppeffekt punkten för VPV. 

Strömmen från omvandlaren (Ib) och solpanelerna (IPV) maximeras genom att ändra Iref  att  

 𝐼𝑟𝑒𝑓(𝑛𝑒𝑤) = 𝐼𝑟𝑒𝑓(𝑜𝑙𝑑) + 𝑠𝑔𝑛[∆(𝐼𝑃𝑉 + 𝐼𝑏)]𝐾 (41) 

 

där Δ(IPV + Ib) är förändringen i summan av IPV och Ib och där K är steget i perturbation av Iref. Det är 

klart från (X) att om strömmen från omvandlaren ökar då kommer Iref öka motsvarande. Vid steady state 

för ett visst tillstånd av instrålning och vind är Iref  

 𝐼𝑟𝑒𝑓 =
√2(𝑉𝑃𝑉𝐼𝑃𝑉 + 𝑉𝑅𝐼𝑅)

𝑉𝐺𝑅𝐼𝐷
 (42) 

 

där VR och IR är spänningen och strömmen levererad från likriktaren (Rajan Singaravel and Daniel, 

2015, p. 4852). 

De två fallen när det inte sker någon solinstrålning och när vindhastigheten är för låg kommer regulator 

1 och 2 anpassas sig att systemet fortsätter att leverera maximala effekt. I det första då det inte sker 

någon solinstrålning kommer solpanelens terminal inte ge någon signal till den påkopplade ström 

transducern. I det fallet kommer regulator 1 hoppa över PV-MPPT algoritmen och istället arbete i ett 

spänningskontrolläge. Genom att ta transducerns utspännings (VDC) som återkopplingssignal kan 

regulator 1 variera arbetscykeln för omvandlaren till att vidhålla DC-länk spänningen till ett DC värde 

som motsvarar nätets nominella rms-spänning. Då IPV i detta fall är noll kommer regulator 2 anpassa Iref 

till att dra maximal effekt från endast permanentmagnet synkrongeneratorn. Då IPV= 0 i ekvation (41) 

får vi att      

 𝐼𝑟𝑒𝑓(𝑛𝑒𝑤) = 𝐼𝑟𝑒𝑓(𝑜𝑙𝑑) + 𝑠𝑔𝑛[∆(𝐼𝑏)]𝐾 (43) 
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Permanentmagnet synkrongeneratorn generar ingen effekt då det inte är någon vind och då får DC-DC-

omvandlaren inte någon indata. Detta gör att regulator 1 inte genererar någon utlösande puls. Regulator 

2 kommer då ensamt styra solpanelerna genom att variera Iref till att maximala effekt levereras. Då Ib = 

0 i ekvation (41) får vi att    

 𝐼𝑟𝑒𝑓(𝑛𝑒𝑤) = 𝐼𝑟𝑒𝑓(𝑜𝑙𝑑) + 𝑠𝑔𝑛[∆(𝐼𝑃𝑉)]𝐾 . (44) 

 

(Rajan Singaravel and Daniel, 2015, p. 4852). 

 

 


