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Figuur 1 Verticale doorsnede van de structuur van het wind-
snelheidsveld in het zog achter een windturbine. De getallen
geven de afstand, uitgedrukt in het aantal rotordiameters.

Rekenmethoden voor de stroming in een windpark
Voor bet oplossen van bet stromingsprobleem zijn twee

verschillende methoden beschikbaar: de analytische en de
numerieke.

De analytische methoden zijn rekenregels voor de grootte van
het windsnelheidstekort als functie van de stroomopwaartse wind-
snelheid, de oppervlakteruwheid, en de positie achter de wind-
turbine. De eerste generatie rekenregels is empirisch van aard,
zoals die in de jaren tachtig van de vorige eeuw door TNO voor
het Handboek Energieopbrengsten zijn opgesteld uit veld- en wind-
tunnelmetingen en numerieke berekeningen. Latere rekenregels,
zoals die van Jensen, zijn gebaseerd op vereenvoudigde stromings-
vergelijkingen. Het Jensen-model en latere varianten beschrijven
het windsnelheidstekort in windparken in het windparkontwerp-
programma WaSP Engineering en in vroege versies van WindPro
en GH WindFarmer. In beide gevallen zijn er aannames gemaakt
over de vorm van het windsnelheidstekort.

De numerieke methoden gebruiken dergelijke aannames niet
en Iossen de stromingsvergelijkingen op een numerieke manier op.
Een van de eerste numerieke methoden is die van Ainslie waarbij
het windsnelheidstekort in windparken via het programma FLaP
en in latere versies van WindPro en GH WindFarmer wordt
beschreven.

FarmFIow
ECN heeft het windparkontwerpprogramma FarmFIow ontwik-

keld om de windsnelheidsverliezen en de toegenomen turbulentie
in offshore windparken uit te rekenen. Het berekent zowel de wind-
snelheidstekorten als de toegevoegde turbulenties in een windpark.

FarmFIow rekent drie-dimensionale stromingsvergelijkingen
door, omdat de stroming langs een windturbine in de atmosferische
grenslaag drie snelheidscomponenten heeft en van de drie coOrdi-
naten afhangt. Deze stroming is turbulent, vandaar dater een apart
model voor de turbulentie is dat zowel de turbulente kinetische

Op een afstand van tien rotordiameters recht achter een
windturbine is er nog tien procent van het oorspronkelijke
windsnelheidstekort over. Voor de toegevoegde turbulentie
is die afstand twee keer zo groot.

Figuur 2 Horizontale doorsnede van het windsnelheidsveld
op ashoogte in het offshore windpark Nysted. De kleur is
een maat voor de windsnelheid in meter per seconde; zie de
legenda in figuur 3

Figuur 3 Verticale doorsnede van het windsnelheidsveld
op circa tien rotordiameters achter een windturbine in
het offshore windpark Nysted

energie als de dissipatie van turbulente kinetische energie uitrekent.
Beide grootheden bepalen de turbulente menging in de stroming.

Om een realistisch gedrag in de modellering te krijgen is in
het nabije zog de turbulente menging verminderd, terwijl in het
overgangsgebied de turbulente menging geconcentreerd is in
een dunne interne grenslaag. Verder is er een concessie aan de
werkelijkheid gedaan met het oog op rekenkundige effici~ntie,
met als consequentie dater een vrije-wervel model nodig is om
de drukgradi6nt dicht achter de rotor de juiste waarde te geven.
Tijdmiddeling is ook zo’n concessie, met als gevolg dater alleen
uitspraken mogelijk zijn over de gemiddelde windsnelheid en de
variantie, dat is het gemiddelde van de windsnelheid fluctuaties.

Berekening gem. windsnelheid en turbinevermogen
Met FarmFIow zijn de gemiddelde windsneJheden in het offshore

windpark Nysted (in de Oostzee) berekend als de windrichting ten
opzichte van de turbinerijen ongeveer acht graden is. De structuur
van het windsnelheidsveld in dat windpark bestaat uit enkelvoudige
en meervoudige windsnelheidszoggen. Dat is te zien in de horizon-
tale doorsnede op ashoogte (figuur 2), en in de verticale doorsnede
van een enkelvoudig zog op circa tien rotordiameters achter een
turbine (figuur 3). De dunne interne grenslagen en de grote wind-
snelheidstekorten in de nabije zoggen zijn duidelijk zichtbaar.
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Figuur 4 Windsnelheid
als functie van de hoogte
boven het wateroppervlak
stroomopwaarts (blauw)
en stroomafwaarts (rood)
van de eerste turbine in
een rij in het offshore
windpark Nysted

FarmFIow kan de energieopbrengst van
een windpark uitrekenen voor een gegeven
configuratie en windklimaat. Deze taak heet
windparkon twerp.
Maar FarmFIow kan ook worden gebruikt
om de layout van een windpark te opti-
maliseren voor een gegeven turbinetype
en windklimaat, oftewel voor park-
optimalisatie.

¯

Ee~ andere weergave van de structuur is het verticale snelheids-
profiel, dat is de windsnelheid als functie van de hoogte, in posities
stroomopwaarts en stroomafwaarts van de eerste windturbine in
een rij (figuur 4). Ook hier is het windsnelheidstekort duidelijk te
zien.

Belangrijker dan de gemiddelde windsnelheden in een windpark
zijn de gemiddelde vermogens die de windturbines in het wind-
park leveren. Met FarmFIow zijn die vermogens berekend van de
turbines in het ECN Windturbine Testpark Wieringermeer en in het
offshore windpark Horns Rev (in de Noordzee) voor een wind-
richting parallel aan de turbinerij(en).

In de figuren 5 en 6 is te zien dat de overeenkomst met de
meetwaarden zeer goed is; in het bijzonder bij de tweede turbine in
een rij waar het verschil in vermogen ten opzichte van de stroom-
opwaartse turbine het grootst is.

Dat betekent dat de relevante fysische processen - dissipatie
van turbulente kinetische energie en turbulente viscositeit in het
nabije zog - goed in FarmFIow zijn gemodelleerd.
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Figuur 5 Verdeling van het verrnogen in de rij met vijf
windturbines in het ECN WindturbineTestpark Wieringermeer
zoals gemeten bij en berekend voor twee verschillende
windsnelheden

Figuur 6 Verdeling van het vermogen in een rij met tien
windturbines in het offshore windpark Horns Rev. zoals
gemeten bij en berekend voor twee verschillende
windsnelheden
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Figuur 7 Gemeten turbulentie-intensiteit in een dubbel zog
(vierkant) en twee enkele zoggen (driehoek en kruis) in het
Offshore Windpark Egmond aan Zee als functie van de
windrichting. Daarnaast is de referentiesituatie weergegeven
waarbij beide stroomopwaartse turbines uit staan (diamant)

Turbulentie-intensiteit volgens FarmFIow
Maar zijn de processen goed genoeg gemodelleerd om zinvolle

uitspraken over de turbulentie in een windpark te kunnen doen?
Met FarmFIow is de turbulentie-intensiteit, dat is de verhouding

tussen de standaardafwijking en het gemiddelde van de wind-
snelheid, berekend voor zowel een dubbel zog als een enkel zog
in het Offshore Windpark Egmond aan Zee; in het enkel-zog geval
voor twee afstanden achter de windturbine.

Een weergave van de structuur van het turbulentieveld achter
6~n of meerdere windturbines is het horizontale profiel van de
turbulentie-intensiteit op ashoogte (figuren 7 en 8). Dit profiel geeft
de turbulentie-intensiteit als functie van de windrichting. Te zien
zijn de turbulentie-intensiteiten voor situaties waar beide turbines
uit staan, ~n van beide operationeel is, of beide operationeel zijn.
Dat geeft verschillende waarden voor de turbulentie-intensiteit,
die kwalitatief goed overeenkomen met de berekende waarden.
Dit versterkt de eerdere conclusie: de relevante fysische processen
zijn goed in FarmFIow gemodelleerd.

Met FarmFIow kunnen dan ook zowel zinvolle uitspraken
over gemiddelde windsnelheden en turbinevermogens als over
turbulentie gedaan worden.

Windparkoptimalisatie
Tot zover is windparkontwerp besproken in de context van

het berekenen van de energieopbrengst voor een gegeven park-
configuratie. Maar hoe zit het nu met windparkoptimalisatie?

Bij windparkoptimalisatie wordt de optimale parkconfiguratie
gezocht voor het windklimaat in het gebied waarin de windturbines
komen te staan. Optimaal betekent hier: de hoogste energie-
opbrengst tegen de laagste kosten.

Traditioneel gaat het om de kosten van installatie, maar er is een
trend om ook andere kosten in rekening te brengen zoals die door
windbelasting, productievariabiliteit of bedrijfsvoering en onderhoud.
De configuratieparameters die gevarieerd worden, zijn in elk geval
de posities van de windturbines maar soms ook de ashoogte, het
turbineaantal of het turbinetype.
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Figuur 8 Berekende turbulentie-intensiteit voor de situaties
beschreven in figuur 7

Het optimalisatieprobleem wordt aangepakt door een methode
voor het windsnelheidstekort te combineren met een zoekalgoritme
voor de optimale configuratie.

De windsnelheidstekorten worden anno 2011 voornamelijk
met analytische methoden berekend omdat deze rekenkundig
snel zijn. Er is echter een trend om dat met de nauwkeurigere
maar langzamere numerieke methoden te doen.

FarmFIow is bij uitstek geschikt om een rol te spelen in
windparkoptimalisatie omdat het niet alleen de windsnelheids-
tekorten maar ook de toegevoegde turbulentie uitrekent. Daarbij
combineert bet de grote gedetailleerdheid en nauwkeurigheid van
een numerieke methode met de snelheid van een analytische
methode.
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