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Симулиране на вятърен поток върху терен с използване на CFD софтуер.

Петър Петров Ангел Терзиев Иван Геновски

Познаването на разпределението на скоростното поле върху дадена площадка
(терен) е важно основно поради фактът, че благодарение на това могат да бъдат
определени зоните с по-висок енергиен потенциал (полета с по-високи скорости), а от
там и да бъдат разположени по оптимално най-добър начин вятърните генератори.

В настоящата работа се прави опит за симулиране на един такъв тип течения
върху свободна повърхност използвайки CFD базиран софтуер. Проведените симулации
са върху реален флуиден обем и се правят с цел определяне на скоростното поле върху
терена.

Wind flow simulation over flat terrain using CFD based software.

Peter Petrov Angel Terziev Ivan Genovski

Velocity distribution recognition over definite place (terrain) is very important because due to that the
zones with high energy potential could be defined (the fields with high velocities). This is a precondition for
optimal wind turbine generators micro-sitting.

In current work a simulation of the open flow over the flat terrain using the CFD based software is
reviewed.

The simulations are made of a real fluid flow in order to be defined the velocity fields over the terrain.

3. Въведение
В практиката съществуват множество продукти за пресмятането на

енергопроизводството от дадена площадка. Всеки един от тях използва съответните
математически модели за определяне на енергопроизводството, което е единствено
възможно само при известно скоростно поле на височината на хъба на вятърната турбина.
Поради фактът, че в множеството от случаите височината на измерване на скоростта на
вятъра не съвпада с височината на хъба на вятърната турбина е необходимо да бъдат
проведени симулации с цел не само установяване на стойността на скоростта на
височината на турбината, но и в нейната околност. Поради тази причина в настоящата
работа е проведена симулация на ветровия поток в даден флуиден обем с цел построяване
на скоростно поле на определена височина, използвайки CFD симулационен продукт.
Обърнато е и специално внимание на граничните и начални условия, възприети при
провеждане на симулацията.

4. Симулация на флуидния поток с Fluent софтуер
Гранични условия
Проведена е симулация на флуидния поток върху терен, за който релефът,

формираният флуиден обем и неговото омрежването са подробно описани в [1]. Разгледан
е конкретен пример за симулация на флуидно течения във флуиден обем, включващ
разглеждания терен. Долната повърхност представлява релефа на терена. Той служи като
ограничително условие за затваряне на целия флуиден обем. Горната стена е разположена
на отстояние 400м от точката с най-висока z  координата на долната повърхност, съгласно
[1]. Останалите четири странични стени формират цялостния флуиден обем.

След „вмъкването” на геометричния модел във CFD средата е необходимо да бъдат
зададени началните и гранични условия на задачата. Преди това обаче е необходима
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информация както за скоростта на вятъра така и за неговата посока. Тази информация е
възможно да се получи от няколко места: дългосрочни измервания с висока мачта; базата от
дългогодишните метеорологични данни на БАН и др.

За конкретния случая като входни данни са избрани
такива, получени от висока (60м) мачта, разположена
почти в центъра на разглеждания флуиден обем. Данните
представляват десет минутни осреднени стойности на
скоростта и посоката на вятъра на височина 60м. Важното
в случая е да бъде определена посоката на вятъра,
понеже тя определя „входа” и „изхода” на разглеждания
флуиден обем.

За целта е построена роза на вятъра въз основа на
данните от измерванията (фиг. 1). От фигурата става
ясно, че преобладаващите посоки на вятъра са три: С-
СИ;  Ю-ЮИ и З-СЗ.  Тъй като двете посоки С-СИ и Ю-ЮИ
са противоположни, то симулацията е проведена само за
едната. Отделна симулация е проведена и по посока З-
СЗ.

При преобладаваща посока от Север се възприемат
гранични условия за ограждащите флуидния обем елементи представени в табл. 1. По
аналогичен начин са определени и елементите за другата преобладаваща посока на
вятъра.

фиг. 2

Отделните елементи от флуидния обем са показани на фиг. 2.

Табл. 1
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Елемент Зададено условие
Вход Скорост на входа
Лява стена Симетрично гр. условие
Дясна страна Симетрично гр. условие
Изход Изходящ дебит
Терен Стена с пристенни функции
Горна стена Симетрично гр. условие

Математичен модел
Изборът на съответен математичен модел е важна стъпка, предхождаща

симулационния процес. При симулиране на свободни течения най-подходящият
турбулентен модел който може да се използва е т. нар. k e-  модел.  В този случай към
основната система уравнения, описваща течения се добавят две допълнителни уравнение –
за турбулентната кинетична енергия ( k ) и за скоростта на дисипация (e ). Скоростта на
дисипация (e ) е всъщност фактор, определящ мащаба на турбулентността, докато ( k )
определя енергията в турбулентността. С цел да се оцени по-добре влиянието на терена
върху поведението на флуидния поток, при симулациите е използван т. нар. NRG k e-
(ренормализиран) модел. С този модел значително по-точно могат да бъдат описани
пристенните функции (в близост до обтечената повърхност).

Тези уравнения заедно с уравнението за непрекъснатост имат вида:
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Константите в моделните уравнения са представени в табл. 2, съгласно [2]. За сравнение са
представени и коефициентите в стандартния k e-  модел.

Табл. 2
             Константа
Модел

Cm ks es 1
Ce 2Ce h b

NRG k e- 0,0845 0,7194 0,7194 1,42 1,68 4,38 0,012
Станд. k e- 0,09 1,0 1,3 1,44 1,92
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Изменението на скоростта по височина се дава със степен закон. Така полученият
скоростен профил по височина служи като входно условие за симулацията. За степен
показател е избран 0,3a =  (за условията на равнинен терен), който той изключително
зависи от факторната грапавост на релефа.

Входни данни и ограничителни условия
Като начална стойност за турбулентната кинетична енергия е избрана 2 20,9  /k m s= .

Тази стойност е съобразена, както със средното стандартно отклонение от средната
стойност на скоростта, така и с факторната грапавост на релефа. Числената симулация
продължава до достигане на сходимост на скоростите, турбулентната енергия, скоростта на
дисипация и съответно при запазване на съответствие между входните и изходни баланси.
Непрекъснатостта се установява с изравняване на масовите баланси на входа и изхода.
Изследването на сходимостта на изброените по-горе параметри се реализира по следния
начин: сравняват се две последователно изчислени стойности на отделния изследван
параметър и се определя грешката. Когато тя достигне стойност по-малка от предварително
зададена пресмятанията се прекратяват автоматично. За скоростите, турбулентните
енергии и за скоростите на дисипация тази пределна стойност е 0,001%, а за масовите
баланси – 0,000001%.

Като начална скорост е възприета средната такава, получена на височина 60м от
проведените дългосрочни измервания. Поради това, че се разглежда тримерна задача,
векторът на скоростта също е възможно да бъде въведен по трите оси. След около 1000
итерации е достигнат съответния баланс на потоците и предварително зададената точност
на търсените параметри.

фиг. 3
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фиг. 4

Резултати от симулацията

Проведени са числени симулации при възприемане на поставените по-горе условия.
Изследвани са двата случая при две преобладаващи посоки на вятъра – С и З-СЗ.
Резултатите от числената симулация са представени на фиг. 3 и 4. На фиг. 3 е представено
разпределението на скоростта на височина 110м (приблизително на височината на хъба на
вятърната турбина). От симулациите лесно могат да бъдат определени зоните с високи и
ниски скорости. На фиг. 4 е показана симулация, респ. разпределение на скоростта при
преобладаваща посока З-СЗ. В този случай е показано и случайно възприетото
първоначално разпределение на ветрогенераторите съгласно [1]. Забелязва се, че при това
първоначално разпределение голяма част от генераторите попадат в полета със скорости
близки до максималните за изследвания флуиден обем.

Благодарение на симулациите е възможно да се прецизира микро - разположението на
турбините с цел максималното оползотворяване на енергията от вятъра.

Турбулентността като явление, възникващо при среща на флуидния поток с препятствия
е нежелано явление. Като следваща стъпка чрез симулация е възможно да се определи и
разпределението на турбулентната интензивност върху изследвания терен с цел
избягването на тези зони при микро - разположението на генераторите.

Изводи
В работа е разгледан конкретен случай на симулация на флуиден поток върху терен с

цел получаване на известно скоростно поле. Разгледани са началните и гранични условия
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при които се решава така поставената задача. Математическия модел включва
нормализиран модел на турбулентност, като за конкретния случай са подбрани и
съответните моделни константи. Представени са резултати от числената симулация на
скоростното поле.
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