
Vortexmethode voor Windpark-AerodynamiaDe Nederlandse overheid wil dat in de toekomst een groot deel van de nationale elektri-iteitsbehoefte met windturbines zal worden opgewekt, op de Noordzee. Het Energieen-trum Nederland (ECN, het Nederlandse onderzoeksinstituut op energiegebied) wil dezewindturbines op zee, matrixgewijs in groepen opstellen. Zo'n groep windturbines noemtmen een windpark. Er zijn al windparken (zie onderstaande foto).

Talrijke onderzoeksvragen bestaan er nog rondom windparken, de meeste van tehnisheaard. De belangrijkste vragen van het ECN zijn hoe de windturbines op te stellen en hoeze afzonderlijk te dimensioneren en in te stellen, zodat de energieopbrengst van het parkals geheel maximaal is.Bij het Centrum Wiskunde & Informatia (CWI) in Amsterdam is onlangs een doorECN ge�nanierde promovendus gestart met onderzoek dat geriht is op beantwoordingvan deze vragen. De promovendus zal bovenstaande vragen niet kunnen beantwoorden aanhet einde van zijn promotieonderzoek, maar hij zal de beantwoording naar verwahtingwel dihter bij brengen. De promovendus onentreert zih op de berekening van deluhtstroming door een windpark. Deze stroming wordt gedomineerd door wervels diedoor de ronddraaiende turbinebladen worden opgewekt. Klassieke, wiskundig eleganterekenmethoden die bijzonder goed geshikt zijn voor het simuleren van wervelstromingenzijn de zogenaamde vortexmethoden.Naast werveling is een ander belangrijk vershijnsel in de luhtstroming door een wind-park: afremming door wrijving. Windturbines draaien rond in de atmosferishe grenslaag,de laag waarin de wind door wrijvingskrahten uitgeoefend door het aardoppervlak (landof water) sterk afneemt met afnemende hoogte. Ter hoogte van het hoogste punt dateen turbineblad (een molenwiek) kan bereiken kan de tijdsgemiddelde windsnelheid veletientallen km/u zijn. In het laagste punt, dat even later door het bladuiteinde wordtbereikt, kan die snelheid bijna nul zijn.



In deze Bahelor-opdraht zal onderzoek worden gedaan naar de geshiktheid vanvortexmethoden voor het simuleren van een eenvoudig model van de atmosferishe grens-laag. De opdraht zal zih rihten op de numerieke oplossing van een Poissonvergelijking.Goede voorkennis is vereist van het ollege Numerieke Methoden 1. Voorkennis van ae-rodynamia is niet nodig. Er kan worden samengewerkt met de CWI-promovendus eneventueel ook met de groep Rotor- en Parkaerodynamia van het ECN. Bij sues is erhet vooruitziht van een afstudeeropdraht in deze rihting.Barry Korenbarry.koren�math.leidenuniv.nl, barry.koren�wi.nlBahelor Seminarium Analyse, Stohastiek en Besliskunde, 2009


