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The paper analysis the influence of power of horizontal axis wind turbines on the geometry of the blade of the turbine.
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1. Considerații inițiale
În mod cert, puterea unei turbine de vânt cu ax orizontal influențează în mod direct diametrul turbinei, deci dimensiunea ei.
Ca urmare a acestui fapt, puterea influențează direct și înălțimea stâlpului pe care este montată turbina.
În cadrul prezentei lucrări se va analiza modul în care puterea
turbinei influențează alegerea profilelor care compun paleta, pentru cazul unei turbine de vânt cu ax orizontal cu palete fixe - nereglabile.
Puterile semnificative preluate de turbină din vânt sunt puterea
la arborele turbinei - puterea preluată direct din vânt - și puterea la bornele generatorului electric - puterea electrică livrată efectiv în rețea.

Legătura dintre cele două puteri este dată de randamentul generatorului electric și al transmisiei (mecanice, de regulă) care face legătura între rotorul turbinei și generator.
2. Influența puterii asupra încărcării paletei
Utilizând metodologia de proiectare a paletelor turbinelor de
vânt ([2], [3], [4]), plecând de la datele inițiale pentru turbină, s-a determinat încărcarea paletei, respectiv variația în lungul razei paletei a căderii de presiune.
Rezultatele calculelor sunt prezentate în figura 1.

Fig. 1 Variația distribuțiilor de diferență de presiune pe profilele
componente ale paletei

În figură, prin “electric” s-a notat varianta în care definitorie
pentru proiectare s-a ales puterea la bornele generatorului electric, iar
prin “arbore” s-a notat varianta în care definitorie pentru proiectare s-a
ales puterea la arborele turbinei.
3. Influența puterii asupra geometriei paletei
Pe baza [4], [5], [7], [9], s-au calculat, plecând de la repartiția
încărcării paletei, elementele geometrice și unghiulare caracteristic fiecărei secțiuni de calcul, obținându-se, în final, repartiția coeficientului
de portanță (figura 2) și a coeficientului forței tangențiale (forță care generează momentul activ al paletei) (figura 3).

Fig. 2 Varianța coeficientului de portanță cu raza

Fig. 3 Variaţia coeficientului forței tangențiale cu raza

Pentru geometria paletei s-au ales profile NACA cu patru cifre
(NACA xxxx).
Mărimile geometrice caracteristice ale profilelor sunt reprezentate în figura 4.

Fig. 4 Elementele geometrice caracteristice ale profilului

Având calculate elementele cinematice și unghiulare ale profilelor, se pot determina caracteristicile lor geometrice.
Astfel, în figura 5 este reprezentată variația săgeții maxime relative ale profilelor, iar în figura 6, variația poziției relative a săgeții maxime (față de bordul de atac).
Se constată că, în cazul săgeții maxime relative, influența puterii este nesemnificativă.

Fig. 5 Variaţia săgeţii maxime relative cu raza

În cazul poziției relative a săgeții maxime există o diferență între cele două variante de lucru.
Se constată, de asemenea, că diferența respectivă este cu
semn contrar diferențelor dintre variante, conform figurilor 1, 2 și 3.

Fig. 6 Variaţia poziţiei săgeţii maxime relative cu raza

4. Observații asupra performanțelor globale ale turbinei
Pentru analiza funcţionării turbinei la diferite viteze ale vântului,
s-a considerat că paletele sunt fixe. De asemenea, s-a luat în considerare că viteza vântului se modifică în intervalul 2 ÷ 20 m/s.
Utilizând softul QBlade [10], s-au determinat performanțele
energetice ale turbinei.
Astfel, în figura 7 este reprezentată variația coeficientului de
putere în funcție de funcția caracteristică (tip speed ratio - TSR), iar în
figura 8 este reprezentată variația coeficientului forței tangențiale cu
funcția caracteristică.

Fig. 7 Variația coeficientului de putere cu funcția caracteristică

Fig. 8 Variaţia coeficientului forței tangenţiale cu funcția caracteristică

În figura 9 este reprezentată variația puterii în funcție de viteza
vântului. În figură se remarcă faptul ca puterea se plafonează, ceea ce
a implica reglajul paletei.

Fig. 9 Variaţia puterii în funcţie de viteza vântului

5. Concluzii
■ La o turbină eoliană, puterea este caracteristică unei anumite
secțiuni transversale pe linia de mașini, secțiunea respectivă trebuind
să fie precizat.
■ În lucrare s-a analizat influența definirii puterii asupra geometriei paletei turbinei. Astfel, s-au comparat puterea la arborele turbinei al rotorului și puterea la bornele generatorului electric.
■ Se constată că eroarea variației căderii de presiune pe paletă
- încăracera paletei are o abatere maximă (eroare) de 8,8 %, abaterea
săgeții maxime relative este de sub 1 %, iar abaterea poziției săgeții
maxime relative este de maxim 0,27 %.
■ În urma analizei efectuate, se constată că putera influențează
efectiv mărimea turbinei - diametrul paletei la periferie, deci și înălțimea
stâlpului turbinei. DE asemenea, se constată că abaterile de geometrie
necesară pentru definirea paletei este mică, pentru cele două variante
luate în calcul.
■ Pentru exactitatea clacului, se recomandă ca la proiectarea
paletei să se aleagă drept putere de referință puterea la bornele generatorului, făcându-se aproximările corespunzătoare pentru randamentele elementelor componente ale liniei de mașini.
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