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1. Wstęp
1.1. Wprowadzenie
Niezakłócony dostęp do energii elektrycznej jest jednym z najważniejszych czynników zapewniających dynamiczny rozwój krajów i cywilizacji. Od połowy XIX wieku paliwa kopalne uważane są za najbardziej rozpowszechniony nośnik energii, co umożliwiło szybki rozwój cywilizacji europejskiej. Podobne procesy obserwuje się obecnie w Chinach, Indiach czy Brazylii,
intensywnemu rozwojowi tych krajów towarzyszy stale rosnące zużycie paliw kopalnych. Jednak ze względu na kwestie ekologiczne i ekonomiczne wiele krajów wprowadza nowe regulacje
dotyczące wykorzystania paliw kopalnych i emisji dwutlenku węgla. Nowe przepisy Unii Europejskiej kładą duży nacisk na minimalizację emisji dwutlenku węgla. Zgodnie z tymi przepisami, kraje UE są zobowiązane do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w łącznej
zainstalowanej mocy elektrycznej do 15 procent do roku 2020. Energia wiatrowa może być
dobrą alternatywą dla paliw kopalnych, która może pomóc nam zmniejszyć zużycie paliw kopalnych i emisję spalin oraz utrzymać konkurencyjność sektora energetycznego i gospodarki.
Potwierdzono, że energia wiatrowa jest obecnie najtańszym dostępnym źródłem energii odnawialnej, dlatego też jest to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów energetycznych na
świecie. Częściowo sytuacja ta może być spowodowana wsparciem finansowym udzielonym
przez rządy, uwzględniającym eksplorację tzw. odnawialnych źródeł energii. Ilość zainstalowanej energii wiatrowej na świecie wzrasta o około 20 procent rocznie. Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych wzrosła o 52,5 GW w roku 2017, osiągając oszałamiający poziom 539,1
GW na całym świecie [1]. Tak szybki wzrost jest jednocześnie przyczyną i skutkiem ogromnego
zainteresowania badaczy wszystkich dyscyplin. Główną wadą wykorzystania energii wiatrowej
jest jej wysoka wrażliwość na losowe warunki wiatrowe. Utrudnia to kontrolę i przewidywanie
produkcji energii. Wiatr można uznać za zjawisko wysoce stochastyczne, stąd też bardzo często
szczytowa produkcja energii wprowadza niejasności co do maksymalnego zapotrzebowania na
energię. Powoduje to duże problemy z równoważeniem obciążeń sieci zasilającej i zmusza operatora sieci zasilającej do posiadania odpowiedniej liczby zastępczych jednostek wytwórczych,
które można uruchomić natychmiast. Zazwyczaj turbiny gazowe są wykorzystywane jako takie
zastępcze jednostki energetyczne. Powoduje to oczywiście dalsze problemy z zapewnieniem
dostaw gazu ziemnego. Kolejną wadą jest hałas wytwarzany przez turbiny wiatrowe oraz ich
wizualne i środowiskowe (zachowanie zwierząt, zwłaszcza ptaków) oddziaływanie na otoczenie. Zasadniczo można wyróżnić dwie różne konstrukcje turbin wiatrowych, w zależności od
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orientacji kierunku osi obrotu, a mianowicie: turbiny wiatrowe o osi poziomej (HAWT) oraz
turbiny wiatrowe o osi pionowej (VAWT). Istnieją również rozwiązania zwane elektrowniami
typu up-stream, które są połączeniem turbiny wiatrowej i kolektora słonecznego, ale mają one
niewielkie znaczenie. Warto zaznaczyć, że większość zainstalowanej mocy wiatrowej na całym
świecie jest zainstalowana w tzw. turbinach wiatrowych z osią poziomą (HAWT). Mimo, że
konstrukcje HAWT oferują pewne bardzo pożądane cechy, takie jak wysoki współczynnik
mocy na jednostkę lub stosunkowo wysoka sprawność, mają one pewne istotne wady, o których
mowa powyżej. Niektóre problemy z energią wiatrową można przezwyciężyć poprzez zastosowanie małych, zarówno pod względem wielkości jak i mocy, turbin wiatrowych o osi pionowej
(VAWT), które są mniej wrażliwe na warunki wiatrowe i mają szerszy zakres roboczej prędkości wiatru. Chociaż historycznie rzecz ujmując, jako pierwsze opracowano konstrukcje turbin
wiatrowych z pionową osią obrotu, zainteresowania naukowców w ciągu ostatnich 100 lat koncentrowały się w dużym stopniu na rozwoju dużych jednostek o poziomej osi. Obecnie VAWT
są słabo rozwiniętą gałęzią technologii konwersji energii, która szybko zyskuje zainteresowanie
inżynierów.

1.2. Literatura przedmiotu a proponowane rozwiązanie
Istnieje bardzo szeroka literatura obejmująca prawie wszystkie aspekty pracy turbin wiatrowych, począwszy od ich aerodynamiki, poprzez mechanikę strukturalną, wytwarzanie energii
elektrycznej, podłączenie do sieci elektroenergetycznej, a skończywszy na aspekcie środowiskowym, np. [2],[3]. Eksperymentalne, a ostatnio także obliczeniowe badania turbin wiatrowych i ich pracy w różnych warunkach to bardzo aktualny problem, który jest przedmiotem
intensywnych badań w wielu laboratoriach na całym świecie.
Turbiny wiatrowe z osią poziomą są obecnie najpopularniejszymi jednostkami ze względu na
ich wyższą wydajność w porównaniu z jednostkami z osią pionową, e.g. [2]-[4]. Jednak niektórzy autorzy twierdzą, że jest to spowodowane głównie ponad stuleciem badań nad poprawą tej
konstrukcji [4]-[6] i przewidują, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat VAWT zdominują
sektor produkcji energii [7] Pope et alia przedstawił wstępną analizę efektywności różnych konstrukcji HAWT i VAWT w ramach pierwszej i drugiej ustawy o termodynamice. [8]. Pierwsza
konstrukcja turbiny wiatrowej z osią poziomą, która została wykorzystana do wytwarzania energii elektrycznej, została opatentowana pod koniec XIX wieku przez Jacobsa i od tego czasu
główne cechy tej konstrukcji nie uległy zmianie. Z drugiej strony, pierwsze konstrukcje jednostek pionowej osi zostały zaproponowane w latach 30. przez Darrieus’a i Savonius’a. [9],[10].
Od tamtych czasów nie było prawie żadnego zainteresowania rozwijaniem tych pomysłów. Turbiny wiatrowe tego typu oferują jednak wiele korzyści w porównaniu z turbinami HAWT, takich jak mniejsza emisja hałasu, większa prędkość odcięcia wiatru, mniejsza minimalna robocza
prędkość wiatru, bardzo niska podatność na turbulencje wiatru, wielokierunkowość, bardziej
zwarta konstrukcja. Wszystkie te elementy są powodem, dla którego oferują znacznie szersze
pole zastosowań, dlatego też ich popularność ostatnio szybko rośnie. Wyjaśnienia dotyczące
komercyjnych konstrukcji VAWT można już znaleźć w literaturze przedmiotu, np. [11],[12].
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Przepływ cieczy wokół pracującej pionowej osi turbiny wiatrowej jest bardzo złożony. Biorąc
pod uwagę jej zachowanie, istnieje kilka zjawisk przepływu występujących jednocześnie: przeciągnięcie dynamiczne, wydmuchiwanie wirowe, przepływ przez profil o stale zmieniającym
się kącie natarcia, przepływ wokół ściany o dynamicznie zmieniającej się krzywiźnie (z punktu
widzenia płynu).
Zjawiska te mają bezpośredni wpływ na pracę turbiny i jej wydajność. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych badań zarówno eksperymentalnych, jak i obliczeniowych. Badania eksperymentalne dzielą się na dwa etapy. Pierwszy z nich koncentruje się na
pomiarze globalnej wydajności turbiny wiatrowej w zależności od warunków wiatrowych.
Równolegle z badaniami eksperymentalnymi prowadzone są intensywne prace nad zastosowaniem modelowania matematycznego, w tym Computational Fluid Dynamics (CFD). Głównym
celem tych działań jest uzyskanie bliższego wglądu w szczegóły przepływu oraz opracowanie
niezawodnego narzędzia do przewidywania efektywności różnych konstrukcji VAWT i optymalizacji. Obliczeniowe metody badania pionowej osi turbin wiatrowych można podzielić w
następujący sposób:





metoda streamtube [13],[14],[20],[21],
metoda vortex [21]-[23],
metoda conformal mapping [5],[6],
Reynolds averaged Navier-Stokes (RANS) [16],[17],[18],[19]
[24]-[32],
 Large Eddy Simulations (LES) and Direct Numerical Simulations (DNS) profilu aerodynamicznego [19],[33]-[35].
Pierwsze dwa podejścia pozwalają na ocenę globalnej wydajności turbiny wiatrowej bez wchodzenia w szczegóły dotyczące pola przepływu. Potrzebują one danych wejściowych w postaci
danych dotyczących oporu i podnoszenia, które zazwyczaj są uzyskiwane eksperymentalnie w
testach statycznych. Trzecie podejście wykorzystuje złożony potencjał i podejście mapowania
konforemnego. Istniejące przykłady udanego zastosowania tej metody są ograniczone do jednego profilu powietrznego i dwóch wymiarów [6]. Najdokładniejszą metodą rozwiązywania
szczegółów przepływu jest numeryczna mechanika płynów (ostatnie dwa punkty na powyższej
liście). Praca w tym podejściu koncentruje się na dwóch tematach; pierwszym z nich jest szczegółowa symulacja LES lub DNS przepływu wokół pojedynczego profilu powietrznego rozwiązująca zjawisko dynamicznego przeciągnięcia [19],[33]-[35].
Odrębnym problemem jest metoda modelowania turbulencji w tych typach przepływów, które
są silnie zawirowane, z wysokimi prędkościami ścinania, separacją warstw brzegowych i dynamicznymi przeciągnięciami. Oczywiście najlepszym wyborem jest zastosowanie podejścia LES
lub DNS, ale ich zastosowanie jest mocno ograniczone do rozmiaru siatki, a obecnie możliwa
jest praktycznie tylko symulacja pojedynczego profilu aerodynamicznego. [19],[33]-[35].
Optymalizacja procesu projektowania VAWT jest dość złożonym tematem, który obejmuje stosunkowo dużą liczbę ważnych zmiennych, jak podano w [36]. Chociaż metody optymalizacji
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różnią się w zależności od badacza, można zaobserwować pewne główne tendencje. Najpopularniejsze podejście optymalizacyjne wśród badaczy obejmuje analizę CFD działającej turbiny
wiatrowej, chociaż można znaleźć przykłady mniej popularnych, takich jak zmodyfikowana
metoda rur strumieniowych. [37]. Głównym aspektem optymalizacji procesu projektowania turbiny jest aerodynamiczna wydajność wirnika turbiny.
Metody optymalizacji wybrane przez danego badacza również się różnią, ale najbardziej popularnym jest stosowanie wariantów metod numerycznych. Najbardziej podstawowe próby rozpoczęły się od prostych, ale bardzo skutecznych procedur optymalizacyjnych łączących moment pędu elementu łopatki z wyszukiwaniem parametrycznym [46] lub połączonych z algorytmami równoległymi [47]. Z upływem lat badacze zaczęli stosować bardziej złożone metody,
takie jak algorytmy ewolucyjne lub metody oparte na gradiencie [40],[41]-[43]. Jednak nawet
w ostatnich publikacjach, w których wypracowano stosunkowo szerokie podejście do optymalizacji, jak [44] badacze podkreślają potrzebę solidnego, holistycznego i skutecznego sposobu
optymalizacji projektów VAWT.

1.3. Cel i zakres pracy
W oparciu o przeprowadzony przegląd literaturowy, można wyciągnąć kilka istotnych wniosków. Po pierwsze, podjęto wiele prób rozważenia przeprowadzenia symulacji działających pionowych turbin wiatrowych o osi pionowej. Wśród nich podejście Computational Fluid Dynamics zdecydowanie wyróżnia się jako najbardziej popularne i efektywne kosztowo. Po drugie,
mimo że wiele publikacji opisuje wykorzystanie modeli numerycznych do obliczeń wydajności
VAWT, dane dotyczące kluczowych parametrów takich modeli są wciąż niewystarczające. Dlatego też głównym celem prezentowanej pracy jest opracowanie modelu matematycznego działającej turbiny wiatrowej o pionowej osi, a następnie poddanie opracowanego modelu dogłębnej
analizie wiarygodności. W swoich założeniach opracowany model numeryczny powinien być
w stanie uchwycić wszystkie oddziaływania dynamiczne pomiędzy wirnikiem turbiny a niestabilnym przepływem powietrza wokół pracującej pionowej osi turbiny wiatrowej. Zastosowane
podejście obejmie techniki CFD, ponieważ zapewniają one dużą elastyczność w symulowaniu
warunków pracy turbin i są bardzo ekonomiczne w porównaniu z technikami eksperymentalnymi. Wydaje się, że nieskomplikowane zadanie, jakim jest wykonywanie obliczeń przepływu
powietrza o niskiej prędkości, okazuje się jednak trudniejsze, jeśli weźmie się pod uwagę
obiekty obracające się, takie jak na przykład wirnik turbiny wiatrowej. Ponieważ nie jest możliwe opracowanie uniwersalnego podejścia symulacyjnego w modelowaniu VAWT, głównym
celem procesu weryfikacji i walidacji jest ustalenie pewnego fundamentalnego zrozumienia
wpływu parametrów modelu na jego ogólną wydajność. Proces weryfikacji pełnego modelu
został przeprowadzony przy użyciu mniejszej geometrii wirnika turbiny, która została zaprojektowana w oparciu o urządzenie eksperymentalne wykonane przez Kamoji w [15]. Do procesu
walidacji wybrano dwie geometrie, przetestowane eksperymentalnie w literaturze: mniejszą
wspomnianą wcześniej i większą, w przybliżeniu pięciokrotnie większą opisaną w publikacji
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[48]. Takie podejście powinno również zbadać kwestię skalowania modelu. Obliczenia, zwłaszcza niestabilne, wykonywane z wykorzystaniem w pełni trójwymiarowych modeli są bardzo
kosztowne pod względem nakładu obliczeniowego. Druga, główna część pracy - optymalizacja,
nie może być wykonana dla tak kosztownych modeli. W związku z tym opracowany model
numeryczny został poddany redukcji wymiarowej. Proponowana metoda optymalizacji VAWT
w pełni uwzględnia zalety metody optymalizacji populacji jako algorytmu ewolucyjnego i nisko
kosztowego modelu CFD turbiny wiatrowej.
Podsumowując, do głównych zadań realizowanych w trakcie realizacji prezentowanej pracy
można zaliczyć:


Opracowanie w pełni trójwymiarowego modelu matematycznego opisującego aerodynamikę wirnika turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu.



Przeprowadzenie kompleksowej analizy wrażliwości opracowanego modelu numerycznego.

●

Walidację opracowanego numerycznego modelu turbiny wiatrowej na podstawie danych dostępnych w literaturze.

●

Ocenę przydatności modelu turbiny o zmniejszonej wymiarowości w sytuacji wymaganej redukcji nakładu obliczeniowego.

●

Optymalizację kształtu łopatek turbin wiatrowych o pionowej osi w celu poprawy
współczynnika konwersji energii.

●

Wskazanie potencjalnych korzyści płynących z rozwoju technologii mikroturbin wiatrowych z pionową osią obrotu.

Wszystkie obliczenia CFD przedstawione w niniejszej pracy zostały wykonane przy użyciu komercyjnego pakietu oprogramowania Ansys Fluent. Taki wybór solwera CFD został oparty na
dwóch głównych cechach oprogramowania: możliwości pełnej automatyzacji procesu definiowania symulacji oraz zgodności z geometrią i numerycznym programem do tworzenia siatki w
ramach platformy Ansys Workbench.

2. Modelowanie Turbiny Wiatrowej o Pionowej Osi
2.1. Model matematyczny turbiny wiatrowej
Charakterystyka pracy turbin wiatrowych, jak wspomniano wcześniej, opiera się głównie na
dynamicznej interakcji między wirnikiem turbiny a otaczającym go płynem. Dlatego model matematyczny VAWT powinien być w stanie uwzględnić wszystkie podstawowe zjawiska, które
mogą wystąpić podczas przepływu powietrza wokół konstrukcji turbiny. Zdolność do obliczania przestrzennego rozkładu parametrów płynu, takich jak ciśnienie i prędkość, ma kluczowe
znaczenie dla oszacowania sił działających na wirnik turbiny. Dodatkowo, istnieje kilka zjawisk
fizycznych, które występują w przepływie płynu, które bezpośrednio wpływają na wydajność
turbiny i przez to powinny być reprezentowane w modelu:





separacja wirów,
opływ łopatek o zmiennym kącie natarcia,
zmienne miejsce oderwania się warstwy przyściennej,
przepływ wzdłuż ścianki o dynamicznie zmiennej krzywiźnie (z punktu widzenia
płynu).

Obecność szerokiego zakresu czasowych i przestrzennych skal turbulencji w przepływie wokół
działającej turbiny wiatrowej jest powodem, dla którego najbardziej odpowiednim podejściem
do modelowania, byłyby metody bezpośredniej symulacji numerycznej (DNS) lub symulacje
dużych wirów (LES). Niestety, ze względu na wymaganą wielkość domeny obliczeniowej i
skomplikowanej geometrii turbiny wiatrowej, rozsądny czas obliczeniowy można osiągnąć
tylko przy użyciu metody modelowania z wykorzystaniem równań Navier’a Stokes’a uśrednionych operatorem Reynolds’a (RANS) lub jego nieustalonego wariantu Unsteady RANS URANS. Obecnie stosowanie metod opartych na CFD jest stosunkowo tanim i niezawodnym
sposobem przeprowadzania symulacji przepływu płynu, a tym samym dostarczania cennych
informacji dla naukowców i inżynierów.

2.2. Modelowanie przepływu płynu
W przedstawionej pracy zachowanie się płynu modelowano za pomocą narzędzi numerycznej
mechaniki płynów. Rozwiązując równanie zachowania masy oraz równania zachowania pędu
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przyjęto szereg założeń upraszczających. Głównym celem modelowania przepływu płynu wokół obracającego się wirnika turbiny było wyznaczenie sił aerodynamicznych indukowanych na
łopatkach turbiny. Ze względu na stosunkowo niskie prędkości przepływu (liczba Macha znacząco poniżej wartości 0,3) powietrze było traktowane jako ośrodek nieściśliwy. Jako, że za siły
aerodynamiczne działające na opływane ciało w części odpowiedzialna jest lepkość płynu, powietrze modelowane było jako płyn lepki.

2.3. Modelowanie turbulencji
Przepływ powietrza wokół pracującej turbiny wiatrowej o pionowej osi, traktowany był jako
przepływ turbulentny. W pracy wykonano przegląd popularnych modeli turbulencji należących
do rodziny tzw. modeli RANS. W obliczeniach wykorzystywano zarówno modele turbulencji
oparte o tzw. hipotezę Boussinesq’a jak np. k-ϵ czy k-ω, jak i modele określane jako Reynolds
Stress Models, zakładające anizotropowy charakter turbulencji.

2.4. Modelowanie ruchu wirnika turbiny
W pracy dokonano krótkiego przeglądu możliwych metod modelowania ruchu wirnika turbiny
wiatrowej o pionowej osi obrotu, począwszy od najprostszego Moving Reference Frame poprzez Sliding Mesh na Overset Mesh i Dynamic Mesh kończąc.

3. Weryfikacja i walidacja modelu numerycznego
3.1. Geometria i dane pomiarowe
Geometria wirnika modelowanej turbiny wiatrowej została oparta na konstrukcji zbudowanej I
przebadanej eksperymentalnie prze Kamoji [15]. Była to mikro turbina o średnicy 0.208 m i
takiej też wysokości – Rysunek 3.1. Klasyczny kształt wirnika turbiny typu Savonius zbudowany był z dwóch łopat o półcylindrycznym kształcie o grubości 2 mm, spiętych u góry i dołu
dyskami o grubości 10 mm. Współczynnik zachodzenia łopat turbiny wynosił 0.15. Model obliczeniowy turbiny wiatrowej zakładał w pełni trójwymiarową geometrię wirnika.

Rysunek 3.1: Wizualizacja wirnika modelowanej turbiny wiatrowej.

3.2. Analiza wpływu elementów modelu
Proces weryfikacji i walidacji modelu numerycznego, turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu,
przedstawionego w pracy został przeprowadzony w kilku etapach. Podczas pierwszej części
analizy – weryfikacji, sprawdzany był wpływ kluczowych elementów modelu takich jak: gęstość siatki numerycznej, wielkość kroku czasu, rozmiar domeny, wybór modelu turbulencji
oraz metoda modelowania ruchu wirnika w domenie obliczeniowej. Warunki brzegowe oraz
poglądowy kształt domeny został przyjęty jak na Rysunku 3.2. We wszystkich obliczeniach z

12

3 Weryfikacja i walidacja modelu numerycznego

użyciem modelu trójwymiarowego zakładano stałą prędkość wiatru wynoszącą 10 m/s. Wybór
ten był podyktowany dostępnymi danymi walidacyjnymi. Podczas całego procesu weryfikacji i
walidacji głównym kryterium była chwilowa oraz średnia wartość momentu obrotowego dla
wirnika turbiny.

W wyniku obliczeń weryfikacyjnych ustalony został wpływ zarówno głównych parametrów
modelu jak i ustalono zachowanie się modelu w zależności od wyboru modelu turbulencji oraz
sposobu opisu ruchu wirnika. Finalną wersję modelu oparto na modelu SST lub RSM BSL zależnie od punktu pracy oraz modelowaniu ruchu wirnika metodą Sliding Mesh. Opracowany
model trójwymiarowy pozwalał relatywnie dobrze przewidywać wartość współczynnika efektywności turbiny wiatrowej.

3.3. Model o zredukowanej wymiarowości geometrycznej
Model trójwymiarowy, choć dokładny, wymagał bardzo dużego nakładu obliczeniowego. Przeprowadzenie optymalizacji konstrukcji turbiny wiatrowej z użyciem tak kosztownego modelu
było niezwykle długotrwałe. Dlatego zaproponowano dwa sposoby obniżenia wymaganych nakładów obliczeniowych. Pierwszym sposobem był model z płaszczyzną symetrii. Jak ustalono,
zastosowanie takiego modelu pozwoliło na skrócenie czasu obliczeń o połowę przy zachowaniu
jednocześnie wszystkich zalet modelu pełnego. Kolejnym etapem procedury redukcji wymiarowości modelu turbiny wiatrowej, a tym samym obniżenie skrócenie czasu obliczeń był model
dwuwymiarowy. Tak znacząca zmiana w sposobie opisu przepływu płynu, spowodowała, że
konieczna była powtórna weryfikacja i walidacja modelu. Dlatego podobnie jak w przypadku
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modelu pełnego, przeprowadzono serię obliczeń pozwalających ustalić wpływ elementów i parametrów modelu takich jak: wpływ zagęszczenia siatki numerycznej, wpływ doboru wielkości
kroku czasu oraz wpływ zastosowania konkretnego modelu turbulencji.
Na Rysunku 3.3 przestawiono porównanie wyników obliczeń z użyciem modelu dwu i trójwymiarowego.
2D

3D

Rysunek 3.2: Porównanie pól prędkości, m/s (po lewej), oraz pól energii kinetycznej turbulencji, m2/s2 (po prawej) dla modelu dwu i trójwymiarowego.
Redukcja wymiarowości geometrycznej modelu w znaczący sposób wpłynęła na przewidywane
zachowanie się turbiny oraz formację struktur przepływowych wokół obracającego się wirnika.
Model dwuwymiarowy choć oferował skrócenie czasu obliczeń o ok. 80%, przewidywał zauważalnie wyższy współczynnik efektywności. Jednak głęboka weryfikacja i walidacja modelu
pozwoliła zastosować wariant dwuwymiarowy modelu w dalszej części pracy tzn. procedurze
optymalizacyjnej.

4. Optymalizacja kształtu łopatek turbiny wiatrowej
4.1. Algorytm optymalizacyjny
Konstrukcje turbin wiatrowych typu Savonius, cechują się zauważalnie niższą sprawnością konwersji energii niż konstrukcje np. Darrieus’a. Taki stan znacznie zmniejsza ich przydatność, a
zatem popularność wśród małych turbin wiatrowych. W pracy przedstawiono proces optymalizacji kształtu łopatki w celu zwiększenia efektywności konwersji energii kinetycznej wiatru na
mechaniczną.
Na potrzeby optymalizacji opracowany został algorytm optymalizacyjny składający się z trzech
newralgicznych części: autorskiego algorytmu ewolucyjnego, modelu numerycznego turbiny
wiatrowej rozwiązywanego za pomocą programu Ansys Fluent oraz pakietu oprogramowania
Ansys Workbench, wykorzystanego do zautomatyzowanego przygotowywania zestawów geometrii oraz generacji siatek numerycznych. Poza algorytmem, do pełnej automatyzacji, zostały
przygotowane niezbędne interfejsy programowe; łączące komercyjne oprogramowanie z autorskim algorytmem ewolucyjnym.

Algorytm
ewolucyjny

Ansys
Fluent

Ansys
Workbench

Rysunek 4.1: Schemat algorytmu optymalizacyjnego.
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Algorytm ewolucyjny został napisany z użyciem języka programowania FORTRAN. Algorytm
ewolucyjny przeszukiwał przestrzeń możliwych rozwiązań, generując zestaw pseudo losowych
rozwiązań. Zmiany kształtu łopatek dokonywana była za pomocą zestawu operatorów genetycznych selekcji, krzyżowania oraz mutacji. Algorytm uruchamiany był każdorazowo z określoną maksymalną liczbą populacji, po osiągnięciu której praca algorytmu zostawała zatrzymana.

4.2. Parametryzacja geometrii łopatki
Bazowym kształtem turbin wiatrowych Savoniusa jest charakterystyczne, przypominające literę
S, złożenie dwóch łopat o półcylindrycznym kształcie. Na potrzebę zautomatyzowanego procesu optymalizacji geometrię sparametryzowano w czterech wariantach przedstawionych na
Rysunku 4.2.
2 parametry

4 parametry

6 parametrów

7 parametrów

Rysunek 4.2: Wizualizacja parametryzacji kształtu łopatki turbiny wiatrowej dla 2, 4, 6 oraz 7
parametrów.
W pierwszym, dwu parametrowym wariancie, kształt łopatek był zdefiniowany jako część
elipsy. Parametrami, które podlegały zmianom w toku optymalizacji był stosunek średnic elipsy
oraz stopień nakładania się łopatek. W kolejnym wariancie ilość parametrów definiujących geometrię została zwiększona do czterech. W tym przypadku, kształt łopatki zdefiniowany był jak
o wielomianowa krzywa Beziera. Zmiennymi parametrycznymi geometrii były trzy punkty kontrolne krzywej, zmieniające swoje położenie w kierunku pionowym, oraz współczynnik nakładania się łopatek. Ostatnie dwa warianty parametryzacji geometrii również korzystały z definicji
kształtu łopatki jako krzywej Beziera. Aby umożliwić swobodne formowanie kształtu łopatki,
dla geometrii z sześcioma i siedmioma parametrami, punkty kontrolne krzywej wielomianowej
miały dwa stopnie swobody. Dodatkowo dla przypadku z siedmioma parametrami, wartość
współczynnika nakładania łopat podlegała zmianom optymalizacyjnym.

4.3. Proces optymalizacji i wyniki
Obliczenia optymalizacyjne wykorzystywały dwu wymiarowy model turbiny wiatrowej. Punkt
pracy turbiny został arbitralnie ustawiony na wartość TSR=0.8. Obliczenia optymalizacyjne
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przeprowadzane były całkowicie automatycznie, począwszy od modyfikacji zparametryzowanej geometrii zgodnie z wartościami przesłanymi z algorytmu ewolucyjnego, przez każdorazową generację siatki numerycznej, na ewaluacji funkcji przystosowania dla danej geometrii,
kończąc. Optymalizację kształtu przeprowadzono dla czterech różnych prędkości wiatru: 3, 5,
8 i 10 m/s. Najbardziej obiecujące geometrie łopatek były następnie testowane dla innych prędkości wiatru. W rezultacie stwierdzono, żę rozwiązanie optymalne wyznaczone dla jednej prędkości wiatru, jest rozwiązaniem optymalnym dla całego badanego zakresu. W celu poprawienia
jakości otrzymanego rozwiązania, biorąc pod uwagę heurystyczny charakter algorytmu optymalizacyjnego, uruchamiano algorytm ponownie dla populacji z najlepszymi geometriami wirnika.
W wyniku przeprowadzonej optymalizacji z wykorzystaniem opracowanego algorytmu, znaleziono dwa zauważalnie lepsze kształty łopatek. Najlepsze rozwiązania znaleziono dla geometrii
łopatki sparametryzowanej za pomocą krzywej Beziera. Swoboda możliwości definiowania
kształtu łopatki dzięki zastosowaniu krzywych parametrycznych z punktami kontrolnymi o
dwóch stopniach swobody, okazała się niezbędna do generacji kształtów wirnika o sprawności
wyższej niż bazowa. W ostatnim etapie optymalizacji nowo znalezione projekty łopatek zostały
zaimplementowane w zwalidowanym i zweryfikowanym modelu numerycznym turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu. Przewidywane wartości współczynnika efektywności w wybranych punktach operacyjnych dla obu najlepszych rozwiązań (znalezione dla sześcio i siedmio
punktowej parametryzacji geometrii) zostały przedstawione na Rysunek 4.3.

Rysunek 4.3: Porównanie przewidywanej wartości współczynnika efektywności konstrukcji
bazowej oraz konstrukcji zoptymalizowanych, dla modelu dwuwymiarowego (lewa strona)
oraz trójwymiarowego (prawa strona).

5. Możliwe zastosowania małych turbin wiatrowych
Ostatnia część pracy została poświęcona niejako propozycji i omówieniu możliwych zastosowań turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu. Rozpatrywane były dwa szczególne przypadki
pierwszy w którym turbina wiatrowa była umieszczona na dachu typowego dyskontu oraz drugi,
omawiający porównanie dwóch struktur przestrzennych farmy wiatrowej.

5.1. Zastosowanie w terenie zurbanizowanym
Umiejscowienie turbiny wiatrowej na dachu budynku pozwala na dostęp do wiatrów o wyższej
prędkości na skutek wykorzystania przyspieszonej strugi powietrza opływającego budynek. Obliczenia z wykorzystaniem opracowanego modelu numerycznego turbiny wiatrowej o pionowej
osi, wykonano dla nowo przygotowanej geometrii. Przygotowana została nowa geometria domeny obliczeniowej. Prostopadłościenna domena obliczeniowa zawierała model budynku, którego wymiary były wzorowane na dyskoncie o wymiarach typowych dla sklepów tego typu
znajdujących się w Polsce. Jako geometrię wirnika przyjęto najbardziej typową konstrukcję o
półcylindrycznych łopatkach oraz średnicy wirnika równej 2 m oraz takiej samej wysokości.
Umiejscowienie wirnika nad budynkiem zostało sparametryzowane tak aby możliwa była analiza wpływu wysokości turbiny nad dachem budynku. Rozpatrywane były trzy przypadki: 0,5m,
1m oraz 1,5m.

Rysunek 5.1: Porównanie sprawności turbin wiatrowych dla różnego umiejscowienia nad dachem budynku.
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Poprawa sprawności, w stosunku do konstrukcji wolnostojącej, została zaobserwowana dla
przypadku w którym dystans pomiędzy dachem budynku a wirnikiem turbiny wynosił 1,5m.
Wyniki oraz wizualizacje przepływu zostały przedstawione na Rysunkach 5.1 i 5.2.
H=0.5 m

H=1.0 m

H=1.5 m

Rysunek 5.2: Pola prędkości przepływu powietrza dla różnego umiejscowienia wirnika turbiny nad dachem budynku.

5.2 Mikro farmy wiatrowe
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5.2. Mikro farmy wiatrowe
Jednym z głównych problemów energetyki korzystającej z tzw. źródeł odnawialnych jest niska
gęstość źródła energii w porównaniu do rozwiązań opartych na paliwach kopalnych. Jednym ze
sposobów rozwiązania tego problemu w przypadku energetyki wiatrowej może być łączenie
turbin wiatrowych w tzw. farmy. Ze względu jednak na występujące wzajemne interakcje pomiędzy gęsto rozmieszczonymi turbinami wiatrowymi, takie rozwiązanie pozwala tylko częściowo zmniejszyć istniejące dysproporcje w stosunku do paliw kopalnych.
W pracy rozważono dwie konfiguracje rozmieszczenia przestrzennego mikro turbin wiatrowych
zebranych w farmę: regularną oraz przestawną Rysunek 5.3.

Rysunek 5.3: Wizualizacja pola prędkości powietrza dla farm wiatrowych składających się z 8
oraz 9 turbin.
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Dla konfiguracji regularnej całościowa sprawność wyniosła ok. 57%. W przypadku konfiguracji
przestawnej, cała farma zachowuje ok 87% sprawności w porównaniu do ośmiu wolnostojących
konstrukcji.

6. Podsumowanie i wnioski końcowe
W niniejszej pracy przedstawiono dwie główne kwestie, które zostały poddane wszechstronnej
analizie. Pierwsza część przeprowadzonych badań dotyczyła zagadnień matematycznego modelowania j turbiny wiatrowej o pionowej osi. Obecnie, stale rosnąca popularność turbin wiatrowych małej mocy jako części elastycznych rozwiązań w zakresie inteligentnych sieci elektroenergetycznych staje się obserwowalnym trendem w polityce energetycznej wśród krajów
dobrze rozwiniętych. Proponowana metoda opracowania modelu matematycznego turbiny wiatrowej polegała na wykorzystaniu oprogramowania komputerowego wspomaganego technicznie. Druga część przeprowadzonych badań poświęcona była wykorzystaniu uprzednio zweryfikowanego i zwalidowanego modelu o zmniejszonej wymiarowości w celu zbadania możliwości
zwiększenia efektywności aerodynamicznej wirnika wiatrowego typu Savonius. Zaproponowane w niniejszej pracy podejście do modelowania turbiny wiatrowej o pionowej osi opierało
się na metodach CFD do obliczania pola przepływu wokół wirującej turbiny wiatrowej. Oszacowanie sił aerodynamicznych działających na wirnik i przez to sugerowaną wydajność turbiny
wiatrowej wykonano zgodnie z obliczonym matematycznie polem przepływu. Model numeryczny zawierający wirnik turbiny wiatrowej został najpierw opracowany jako pełny model 3D,
a następnie poddany szczegółowej analizie wiarygodności. Przeprowadzono kompleksową weryfikację modelu numerycznego, badając wpływ podstawowych założeń modelowania modelu.
Wrażliwość modelu turbiny wiatrowej badano z uwzględnieniem: wpływu siatki numerycznej,
wielkości kroku czasowego, domeny obliczeniowej oraz zastosowanego modelu turbulencji. W
wyniku etapu weryfikacji badań opracowano niezależny model turbiny wiatrowej o pionowej
osi z wirnikiem typu Savonius. Niezależność modelu została zdefiniowana za pomocą znanych
wartości i technik wyżej wymienionych założeń modelowania. Następnie przeprowadzono
drugi etap walidacji analizy wiarygodności. Wyniki uzyskane za pomocą niezależnego modelu
turbiny wiatrowej porównano z wynikami eksperymentalnymi. Przeprowadzono procedurę walidacji obejmującą cały zakres roboczy turbiny wiatrowej Savonius. Osiągnięto satysfakcjonującą zgodność z doświadczalnie zmierzonymi wartościami współczynnika mocy turbiny. Następnie, w celu sprawdzenia poprawności modelu, turbina wiatrowa została zeskalowana.
Kolejno przeprowadzono porównanie eksperymentalnie uzyskanych wartości współczynnika
mocy turbiny i obliczonych wyników modelowych. Różnice pomiędzy danymi doświadczalnymi a wartościami przewidywanymi przez opracowany model były porównywalne pod względem wielkości jak w przypadku małej turbiny i w dopuszczalnym zakresie. W związku z tym
można stwierdzić, że proponowany model obowiązuje zarówno dla mikro-, jak i małych turbin
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wiatrowych Savonius. Można również wyciągnąć wniosek, że uzyskane założenia uwzględniające modelowanie osi pionowej turbiny wiatrowej, takie jak zalecany rozmiar domeny obliczeniowej itp. mogą być z powodzeniem stosowane w innych przypadkach.
Druga część fazy opracowywania modelu w prezentowanej pracy koncentrowała się wyłącznie
na badaniu wpływu redukcji wymiarowej modelu. W celu uzyskania satysfakcjonującej konwergencji w pełni trójwymiarowego modelu, wymagany jest znaczny wysiłek obliczeniowy. Dlatego też konieczne jest możliwe zmniejszenie rozmiaru siatki. Zaproponowano dwie możliwe
procedury redukcji wymiarowości.
Pierwszy przypadek obejmował zastosowanie warunku granicznego symetrii efektywnie
zmniejszając dziedzinę obliczeniową, jak również nakład obliczeniowy wymagany o połowę.
Takie podejście pozwala zachować najlepsze cechy trójwymiarowego modelowania, takie jak
dobrą zgodność z wynikami eksperymentów oraz możliwość uchwycenia trójwymiarowych interakcji pomiędzy łopatkami turbin a dyskami granicznymi. Dalsza redukcja wymiarowa polegała na przyjęciu dwuwymiarowego przepływu turbiny wiatrowej, a zatem na efektywnym zredukowaniu łopat turbiny wiatrowej do profili aerodynamicznych przypominających łopatki.
Jednak taki stopień redukcji wymiarowości znacząco wpływa na zdolność modelu do przewidywania dynamicznych interakcji pomiędzy łopatkami turbin i napływającym powietrzem, jednak uproszczony model może być nadal przydatny w ograniczonym zakresie działania. Uproszczona wersja modelu najwyraźniej nie jest w stanie poprawnie przewidzieć pracy turbiny dla
wyższych wartości parametru Tip-Speed-Ratio, ponieważ można zaobserwować niestabilność
w rozwiązaniu. Takie zachowanie modelu można częściowo wytłumaczyć zastosowanym podejściem modelowania turbulencji, ponieważ podobną tendencję w mniejszym stopniu zaobserwowano również w przypadku trójwymiarowym.
Przeprowadzono próbę optymalizacji w celu poprawy aerodynamicznych osiągów modelowanej turbiny wiatrowej. Proces optymalizacji został przeprowadzony przez niezależnie opracowany algorytm ewolucyjny połączony z uproszczonym dwuwymiarowym modelem numerycznym. Algorytm ewolucyjny został opracowany z wykorzystaniem języka programowania FORTRAN. Ze względu na niekompatybilność opracowanego algorytmu optymalizacji z oprogramowaniem Ansys Workbench typu black box, opracowano również niezbędne interfejsy programowe.
Algorytm ewolucyjny wykorzystywał uproszczony model turbiny wiatrowej w celu uzyskania
wartości funkcji obiektywnej. Zastosowanie modelu o zmniejszonej wymiarowości w połączeniu ze znanym wpływem założeń modelowania przetestowanych w fazie weryfikacji pozwoliło
na zmniejszenie wymaganego nakładu obliczeniowego o około 95% przy zachowaniu akceptowalnej wydajności. To skrócenie czasu obliczeniowego umożliwiło równoległą ocenę funkcji
celu, co znacznie zwiększyło efektywność całego procesu optymalizacji. Ze względu na możliwości skryptów wbudowane w Ansys Workbench i Ansys Fluent, optymalizacja została przeprowadzona w sposób w pełni autonomiczny. Proces optymalizacji zakończył się sukcesem,
ponieważ zaobserwowano znaczną poprawę wydajności turbiny wiatrowej o zmodyfikowanym
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kształcie łopat. Warto zauważyć, że poprawę sprawności zoptymalizowanej turbiny wiatrowej
zaobserwowano w całym zakresie pracy.
Dodatkowo przedstawiono krótką propozycję możliwych zastosowań małych turbin wiatrowych. Jedną z głównych kwestii związanych z wykorzystaniem energii wiatrowej jest niska
gęstość źródła energii. Jako środek zaradczy zaproponowano wstępne obliczenia uwzględniające turbinę wiatrową Savonius w skali mikro. Uzyskane wyniki sugerują, że pomimo stosunkowo niewielkich odległości między wirnikami turbiny, ogólną sprawność oszacowano na 80%
w porównaniu z tą samą liczbą turbin wolnostojących. Co ważniejsze, produkcja energii elektrycznej niektórych turbin wiatrowych w farmie została zwiększona nawet poza standardem autonomicznym, co jest obiecujące w przypadku dalszych badań. Drugie z możliwych zastosowań
małych turbin wiatrowych dotyczyło wykorzystania obszarów miejskich. Przeprowadzono
kilka obliczeń dla turbin wiatrowych Savonius zlokalizowanych na płaskim dachu na dużych
typowych supermarketach. Uzyskane wyniki wykazały niewielki wzrost produkcji energii dla
turbiny zlokalizowanej w określonym obszarze miejskim. Biorąc pod uwagę główne cele niniejszej pracy i uzyskane wyniki, można stwierdzić, że wszystkie główne cele zostały osiągnięte. Ponadto, wszystkie zadania poboczne zostały zrealizowane i wykonane w zgodzie z założeniami wstępnymi.
Przeprowadzone badania ujawniły kilka istotnych kwestii związanych z modelowaniem i optymalizacją VAWT. Chociaż proponowane zmniejszenie wymiarowości modelu matematycznego turbiny wiatrowej o pionowej osi spowodowało znaczny spadek wymaganego nakładu
obliczeniowego, procedura optymalizacji z wykorzystaniem numerycznego modelu niestabilnego jest nadal czasochłonna. Duża liczba wyników uzyskanych jako produkt uboczny podczas
obliczeń z wykorzystaniem opracowanego algorytmu ewolucyjnego może być efektywnie wykorzystana w treningu modeli zastępczych. Takie meta-modele szacowania wartości momentu
obrotowego turbiny wiatrowej mogą być oparte na przykład na szybkiej transformacji Fouriera
- ze względu na sinusoidalny charakter chwilowej charakterystyki momentu obrotowego lub
prawidłowy rozkład ortogonalny. Połączenie algorytmu ewolucyjnego typu stochastycznego z
szybko obliczeniowymi meta modelami powinno znacząco zwiększyć efektywność procesu optymalizacji. Podczas gdy w prezentowanej pracy dyplomowej podejście optymalizacyjne koncentrowało się wyłącznie na zmianie dwuwymiarowego kształtu turbiny wiatrowej, w dalszych
badaniach zastosowane zostanie bardziej złożone podejście. Niektórzy autorzy sugerują zmiany
tarcz ograniczających i współczynnika kształtu turbiny, co może prowadzić do poprawy jej wydajności. Jednakże optymalizacja taka będzie wymagała zastosowania trójwymiarowego modelu, co znacznie wydłuży czas obliczeń.

7. Kierunki dalszych prac
Przeprowadzone obliczenia farmy wiatrowej zdefiniowanej jako zespół turbin wiatrowych typu
Savonius dały obiecujące wyniki. Taka struktura farmy może być zoptymalizowana w celu
zwiększenia możliwych korzyści płynących z połączenia wielu turbin wiatrowych i zwiększenia
efektywności "rolnictwa" energii wiatrowej.
Jednym z głównych problemów związanych z turbinami wiatrowymi jest generowanie hałasu.
Działająca turbina wiatrowa jako urządzenie obracające się z większą lub większą prędkością,
wytwarza hałas aerodynamiczny. W przypadku dużych konstrukcji o poziomej osi obrotu, hałas
wytwarzany jest z natężeniem wynoszącym nawet 100 dB. Poziomy hałasu w znacznym stopniu
automatycznie redukują liczbę możliwych lokalizacji takich turbin. Turbiny wiatrowe z pionowo zorientowaną osią obrotu obracają się zazwyczaj przy znacznie niższych prędkościach.
Biorąc pod uwagę konstrukcje typu HAWT, które mają być zlokalizowane w pobliżu obszarów
miejskich lub miejskich, bardzo ważne jest zapewnienie, że poziom hałasu wytwarzanego przez
takie konstrukcje jest na akceptowalnym poziomie. Zaproponowany w tej pracy model matematyczny VAWT może stanowić solidną podstawę do obliczania aerodynamicznych właściwości akustycznych działającej turbiny wiatrowej.
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