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SAMMANFATTNING 

Vid simuleringar i tidsplanet av belastningarna på ett vindkraftverk måste lasten, dvs vin
den, väljas ut diskret. Att analysera simuleringar som gjorts med kontinuerliga 
vindsignaler uppmätta för att representera vinden mot ett vindkraftverk är inte effektivt. 
De delar av den kontinuerliga vinden som ger inverkan på vindkraftverket kan plockas ut 
och beskrivas i diskreta delar. Problemet består i att undersöka vilka delar som ger 
betydande inverkan på vindturbinen och vilka delar som endast ger marginell inverkan. 

I denna rapport beskrivs ett antal olika diskreta vindsignaler, vilka vi här kallar vindstruk
turer. Olika mer eller mindre troliga vindstrukturers inverkan på modeller av turbinblad 
studeras. 

ABSTRACT 

When simulations of the structurel behaviour of a windmill are to be performed in the 
time-plane the load, e.g. the wind, must be choosen in discrete pieces. To analyze simula
tions produced with continuous wind-signals, measured to represent the wind against a 
windmill, is not efticient The parts of the continuous wind, which gives effect on a 
windmill, may be picked out and described in discrete pieces. The problem consists of the 
separation of parts that give considerable effect on a windmill from parts that only give 
marginal effect. 

In this report we will describe a number of different discrete wind-signals, here called 
wind-structures. The effect on idealised turbine-blade mode Is is studied. 

*) Examensarbete på CfR, maskinteknik 

Beställare: 

lE 

Flygtekniska försöksanstalten (FFA) 
Stockholm 



FFA TN 1991-11 2 
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BETECKNINGAR OCH DEFINITIONER 

Beteckningar använda på fler än ett ställe upprepas här. ÖVeriga beteckningar är 
definierade där de uppträder. Vektorer skrives med fet stil genomgående i 
rapponen. 

Fribetsgrader, se även figur 10: 

z..: Vertikalrörelse av rotorcentrum. 
Xl' Yl: Horisontalrörelse av tornets topp i två rikmingar. 
9: Girrörelse av maskinhus. 
cp: Rotationsvinkel av turbin. 
'Ii: Bladutböjningsmod i flap-Ied. 
qvi : Bladutböjningsmod i edge-Ied. 

Å5: Differens av bladutböjningen i bladspetsen. 
ÄM: Differens av flapmomentet i bladroten. 

a åM: Standardavikelsen av flapmoment. 

alL: Standardavikelsen av flapmod. 

!l: Varvtal. 

T: tidsfilterperiod i sekunder. 

SOLVIA-modellen: En strukturmodell av bladet till ett vindkraftverk. I denna 
rapport har vindkraftverket Näsudden använts som 
referens. 

VIDYN-modellen: 

Vindby: 

Vindgradient: 

Vindstruktur: 

Disk: 

Flap-Ied: 

Edge-Ied: 

En struktur modell av ett komplett vindkraftverk. 

En allmänt erkänd definition existerar ej. En ofta använd 
definition är att en vindby består av den del av 
vindhastigheten som befinner sig över 
medel vindhastigheten. Medelvinden tagen som ett 
medelvärde av vinden under en viss tid, ofta 10 minuter. 
En vindby har utbredning i tiden. 

Den variation i höjdled som existerar hos vinden. En ofta 
förekommande förenklad gradient är att vinden ökar 
approximativt linjärt med höjden över marken. Då vi har 
fallet med en ökande vind med höjden har vi en positiv 
vindgradient 

En idealiserad del aven vindsignal beskriven 
deterministiskt i tid eller rum eller både tid och rum. 

Den cirkelformade yta vindturbinen sveper över. 

Rörelser i flap-Ied sker i bladets vekaste riktning. Denna 
riktning är normal till rotationen. 

Rörelser i edge-Ied sker i riktning med rotationen, i <p
planet. 
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l INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Vid strukturanalys och hållfasthetsdimensionering av stora vindkraftverk behövs 
beskrivningar av belastningen på vindkraftverket. Belastningarna kommer främst från 
vindens långsamma och turbulenta variation. Meteorologer beskriver vinden med 
utgångspunkt från mätningar i en eller flera punkter och ger en makrometeorologisk 
respektive en mikrometeorologisk beskrivning av vindens spektrum. Dessa 
beskrivningar är resultatet av mätningar och fourieranalys av signalerna. Man 
presenterar spektrum och koherensfunktioner. 

För maskiner med linjära responser kan man göra hela analysen i frekvensplanet. Det 
innebär att man tar fram en överföringsfunktion som ger responsspektrum. 
Slutresultatet kan vara ett RMS-värde och standardavikelse för spänningan i bladroten 
hos turbinen. 

Ett vindkraftverk fungerar så att stora amplituder aven viss vind variation kräver 
reglering (vilket kanske inte den mindre variationen gör) för att minska belastningen på 
maskinen. Man får ett icke linjärt beteende. Analys i frekvensplanet blir då felaktig. 

Av denna anledning krävs tidssimulering av maskinens gensvar. Man behöver då en 
helt annan typ av vindbeskrivning. Därför letar man efter strukturer i vinden. Om man 
kan finna ett begränsat antal deterministiska strukturer hos vinden som med sin 
förekomst i fråga om typ , antal och amplitud representerar den stokastiska vindens 
verkan på vindkraftverket har man ett gott underlag för tidssimuleringar. 

1.2 Syfte 

Vid konstruktion och dimensionering av vindkraftverk önskas en vindspecifikation 
som uppfyller krav på statistisk tillförlitlighet och simuleringar i tidsplanet. För att 
åstadkomma en vindspecifikation som uppfyller dylika krav krävs dels studier av olika 
möjligheter att presentera vinddata statistiskt, dels studier av olika vindstrukturer, som 
ger respons i vindturbinen. Syftet med arbetet har varit att identifiera möjligheter och 
problem med tidssimulering. 

1.3 Förutsättningar och begränsningar 

Vinden är inte deterministiskt förutsägbar. Därför blir varje försök att göra en 
deterministisk vindbeskrivning vansklig. I detta arbete görs ändå ett försök att beskriva 
vindens variationer med ett begränsat antal strukturer. Med struktur avses här formen 
hos vindhastighetsprofilen vid en medel vind liksom tidsvariationens form hos 
avgränsade vindbyar. Försöken att beskriva vinden med vindstrukturer gör inte anspråk 
på att efterlikna vinden i något annat hänseende än att tjäna som belastningsfall till en 
vindturbinanalys. Verifieringen av tillvägagångssättet är empirisk. Den teoretiska 



FFA 1N 1991-11 8 

bakgrunden för en sAdan beskrivning kommer att förbli ofullständig. En komplett 
teoretisk behandling kräver mycket mer arbete. 

För att få en konkret tillämpning har vindkraftverket på Näsudden, Gotland, använts 
som exempel. Arbetet har begränsats till att studera några utvalda vindstrukturers 
verkan på de två modellerna av vindkraftverket 

I arbetet förekommer två strukturrnodeller av vindkraftverket. De benäms 
SOLVIA - modellen respektive VIDYN - modellen. 
SOLVIA - modellen är en strukturmodell av ett blad till ett vindkraftverk. 
VIDYN - modellen är en strukturmodell av ett komplett vindkraftverk. 

1.4 Vindstrukturer 

Medan de lAngsamma fluktuationerna av vinden är betydelsefulla för de statiska 
belastningarna och för energiproduktionen är de snabbare fluktuationerna 
betydelsefulla för materialutmattning, speciellt i rotorbladen. Ett väsentligt bidrag till 
materialutmattningen i rotorbladen kommer från inverkan av vindens höjdgradient samt 
den ständiga vindturbulensen. Ur hållfasthetssynvinkel måste vindturbinen 
dimensioneras dels för de extremaste tänkbara vindprofiler som kan förekomma och 
dels för utmattning mot vindens fluktuationer. Att ur den stokastiskt varierande vinden 
beskriva extremfall och fluktationer är ett delikat problem. 

Vindsignalen i en punkt beskrivs ofta med en medelvindhastighet adderat med en 
tidsberoende fluktuationsamplitud så att: 

vet) = vm + v,{t), där vm: medelvind och ve: vindfluktuation. 

Medelvinden bildas ur vindsignalens värde en viss tid tillbaka, brukligt är tio minuter. 
Längre tid för medelvärdesbildningen ger praktiskt ingen vinst på noggrannhet. 

Den överlagrade fluktuerande delen av vindhastigheten, ve. kommer ur vindens 
turbulenta natur. Utseende och karaktäristika för ve finns beskriven i den 
meteorologiska facklitteraturen. En omfattande beskrivning av turbulensen finns i form 
av turbulensspektrum. Härigenom fås energiinnehållet i ve runt vm i form av ett 
spektrum över frekvensen. Dessa spektrummodeller är i allmänhet av endimensionell 
typ där fluktuationen tas i vindhastighetens längdriktning. I verkligheten har 
vindhastighetsfluktuationen naturligtvis också en utbredning tvärs vindhastighetens 
längdriktning. De matematiska svårigheterna med en flerdimensionell turbulensmodell 
är betydande. se tex examensarbete Carlen [1]. 

Spektrummodeller av turbulensen är av stokastisk natur. En deterministisk beskrivning 
av vinden kan vara användbar. Grundtanken i en sådan beskrivning ligger i att 
bestämma idealiserade vindbyar . Vindbyar kan definieras som den tid 
vindhastighetsfluktuationen. ve. befinner sig över eller under medelvindhastigheten, vm' 
Idealiserade former ses i figur 2a. 

• 
• 
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En vindstruktur är tänkt att användas för att beskriva en upprepat förekommande 
vindvariation hos den turbulenta vinden i både tid och rum. 

v 

Medelhöjdgradient 

a) 

Flgur l: a) Momentanbild av vindvlriation över disken. b) Idcalisc:ad höjdgradicnt 

Figur la visar en momentanbild av vinden framför ett vindkraftverk. Vindgradienten i 
höjdled kan beskrivas starkt idealiserat med en vindstruktur enligt figur lb. Denna 
struktur saknar tidsdimension och har endast en amplitud över disken. Vindens 
höjdgradient är i vårt idealiserade fa1llinjär. 

Vi söker efter en beskrivning av den idealiserade vindens variation i tiden kombinerat 
med en idealiserad gradient över disken. En enskild vindby skulle idealiserat kunna 
beskrivas med någon av diagrammen i figur 2a. Ett försök att kombinera en linjär 
höjdgradient med en kortvarig vindby är gjon till höger i figur 2b. Diagrammet visar då 
hur ett blad kommer att uppleva vindhastighetsvariationen. Tiden finns då i diagrammet 
som en rotation bunden till turbinsvarvtalet. 

v 
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v, . Fyrbntsfonn 

J ~t:t L 
v, Trapellfonn 

J 

VI 1- cosI2"t/,) 

b) 

Figur 2: a) Idealisctade vindbyar. b) Hannonisk vindby supc:rponerat med en linjär höjdgradienL 

När turbinen roterar i vinden utsätts bladen för dels höjd gradienten men också 
överlagrat en vindby a harmoniskt återkommande karaktär. Perioden för den har
moniskt återkommande vindbyn är kopplad till varvtal hos vindturbinen. 

Om vi definierar en fluktuationsfaktor som vindhastigheten i relation till 
medelvindhastigheten finns det ett samband mellan medelvindhastighet och 
fluktuationsfaktor som säger att: 

Med ökad medelvindhastighet minskar fluktuationsfaktorn, se referens [2J kap 6.2.4 
tex. 

Ett liknande samband existerar också mellan vindbyamplitud, fluktuationsfaktor. och • 
vindbyns utsträckning i tiden: 

Med ökad vindbyamplitud avtar utsträckningen i tiden aven vindby. 

Vi intresserar oss för de snabbare fluktuationerna. De minskar i antal med längre 
utsträckning i tid. Detta talar för att man kan hitta strukturer av ett ändligt antal. 
Huruvida dessa vindstrukturer verkligen finns i ett ändligt antal eller inte och hur de då 
skulle kunna tänkas beskrivas kan vi inte gå närmare in på. Detta kräver mer 
omfattande studier. 

• 
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- .-
2 VINDKRAFfSAGGREGATET PA NASUDDEN 

Vindkraftverket vid Näsudden på sydvästra Gotland används som referensaggregat till 
strukturmodellerna av ett vindkraftverk. Vindkraftverket är tvåbladigt och 
horisontalaxlat, med full effekt 2 MW vid vindar över 12.5 mls. Turbindiametern är 
75 m. Rotorcentrum ligger 77 m över marken. Vindturbinens vartal är 25 varv/min och 
en planetväxel ökar varvtalet till 1500 varv/min på den utgående axeln mot generatorn. 
Några huvudprinciper i den tekniska lösningen: 

• Turbinen arbetar i lovart, dvs på tornets lovartsida. 

• Bladen är vridbara för reglering av effekten och för start och stop. 

• Navet är stelt. 

• Vindkraftverket startas då vindhastigheten överskrider 7 mls. Over 12.5 rrt/s 
begränsas effekten till 2 MW. 

Vindkraftaggregat kan byggas efter två grundprinciper i förhållande till dynamisk 
respons. Den ena principen är att strukturen har låg egenfrekvens i förhällande till 
dominerande pulser i lasten - det är ett vekt koncept. Den andra använder en styvare 
konstruktionsprincip. 

Näsuddenaggregatet är byggt efter en styv grundprincip. Tornet har konstruerats för en 
lägsta egenfrekvens över den dubbla varvtalsfrekvensen, för att undvika en passage av 
ett kritiskt varvtal i samband med start. 
Ett tvärsnitt av turbinbladen på Näsudden visas i figur 3. 

Glasfiber
armerad plast 

Stålkonstruktion Glasfiberarmerad plast 

Figur 3: Tvärsnitt genom ett turbinblad till vindkraftvcritet pi Näsudden 

Vindkraftverkets blad har en bärande balk av svetsat stål. Fram- och bakkanter av 
glasfiberarmerad plast ger den önskade profilformen NACA 64-4xx. Bladen är 35.5 m 
långa och väger 21 ton/st. 

Tornet är en självbärande betongkonstruktion. Armeringen är förspänd med 19 vajrar 
från tomtoppen till fundamentet. Totalvikten är 1500 ton. 
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3 MODELLERING I SOLVIA 

För att analysera ett turbinblad på ett enkelt sätt valde vi FE-programmet SOLVIA[9]. 
SOLVIA sytemet lämpade sig väl för den analys vi behövde. SOLVIA finns 
implementerat i de VAX-stationer från Digital vi använde. FE-modellen är tänkt att 
beskriva ett turbinblad på ett enkelt sätt. 

3.1 Geometri av turbinblad 

Geometriska data hämtas ur en rapport[S] som beskriver turbinbladen på Näsudden. 
Dessa data finns i form av böj styvhet som funktion av radien. Vi valde isoparametriska 
tvånods balkelement för att modellera ett turbinblad som en konsolbalk. se figur 4. 
Genom att modellera turbinbladet med 20 isoparametriska tvånods balkelement utefter 
bladet kunde en ekvimoment och masskoncis modell uppnås. Förskjutningsfålten[10] för 
isoparametriska element är beskrivna med basfunktioner och nodförskjutningar så att: 

Ni: basfunktioner 
~: nodförskjutningar 

Eftersom modellen är liten. lite drygt 100 frihets grader. gick beräkningarna relativt 
kvickt. I veka problem ger en konsistent massmatris bättre precision och därför 
använde vi konsistent massmatris i vår modell. 

SOLVIA - modellen av turbinbladet får den geometriska form som visas i figur 4. 
Balkelement har rektangulärt homogent tvärsnitt varför ekvimomenta tvärsnitt för varje 
sektion uträknas enligt: 

=> z = (144 1/ /IJ(l/S) 
y = 12 ly I z3 

där ly och Iz är givna och där z- och y-riktningarna framgår av figur 4. Denna 
transformation ger en riktig uppskattning av böjstyvheten hos bladen. För att massan 
skall bli korrekt ändras densiteten så att varje element får samma massa som elemetets 
ekvivalenta längd på turbinbladets massa. Varje element tilldelades således ett eget 
tvärsnitt med tillhörande densitet. 

Figur 4: SOLVIA-modcllcns geometrisIw utseende 

• 
• 
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3.2 Laster på bladet 

Vid nonnaldrift är lyftkraften den dominerande kraften på bladet och den kraft som 
varierar mest i amplitud ur utmattnings synpunkt. En approximation an lyftkraften 
verkar i nonnalriktningen av balkelementen, z-riktningen i figur 4, görs. 

Lyftkraftens variation i radiell led har studerats genom att, i ekvationen[3J: 

där Up: 
UT: 
ep: 
L: 
a: 

hastighet normal mot rotorplanet, typ u 
hastighet tangentiell mot bladet, typ n·r 
tvist, pitchvinkel 
lyftkraft per bladelement 
anfallsvinkel 

använda olika medelvindhastigheter och pitchvinklar. I figur 5 har dessa olika 
lyftkraftsformer normerats och en "typisk" lyftkraftsfördelning har valts som den 
heldragna. Denna lyftkraftsfördelning har sedan använts vid belastning av bladen. 

Bladet kommer att hällas stilla i infästningen medan den påförda lasten kan ses som ett 
roterande lastfålt 

1.2 r---r------,r-----,----,----,----,----r--~ 

l 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 vindstyrkor 5 m/s - 19 m/s 

O~·------~---------~------~------~-------~----~-----~------~ 
O 5 10 15 20 25 30 35 40 

Radie fran nav, r [m] 

Figur 5: Lyftkraften fOr ett antal olika vindstyrXOJ' 10m funktion av radien 
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3.3 Aerodynamisk dämpning 

Den aerodynamiska dämpningen har beaktas med dämpelement i varje nod. På 
grundval av den studie av den aerodynamiska dämpningen som visas i appendix A 
valdes en linjärt varierande dämpning från 200 Ns/m i nod 2 till 300 Ns/m i nod 20. 
Beräkningarna i appendix A visar på något högre värden än de som använts. 

Beräkningarna är en uppskatming av hur man bör välja dämpelement för att ersätta den 
aerodynamiska dämpningen. Det bör observeras att detta är en dämpning i flap-Ied. 
Dämpelementen har endast verkan i flap-Ied. Torsionssvängningar och böj svängningar i 
edge-Ied påverkas inte. 

3.4 Indata till SOLVIA 

SOLVIA paketet innehåller en pre-processor för att generera indata till SOLVIA 
programmet Denna passade dock inte våra ändamål och därför skrevs en egen pre
processor i pascal på en pe. Data från olika statistiska beräkningar kan nu användas för 
att beskriva laster på bladen. Parametrar som E-modul, densitet och vingprofil kan 
också ändras. Den indatafil, kallad pre-fil, man erhåller transfereras sedan till en VAX
station där beräkningarna görs. Ett exempel på en pre-fil finns i appendix B. 

--
3.5 Utförda simuleringar 

3.5.1 Egenmodsanalys 

När man löser ut egenvärden för att få fram egenrnoderna och egenfrekvenserna sätter 
man dämpmatrisen, [e], och lastvektorn, {R},- till noll i systemet av 
differentialekvationer: 

[K]{D} + [e]{dD/dt} + [M]{d2D/dt2 } = {R} 

för att iterativt lösa egenvärdesproblemet: 

[K]{D} = A[M] {D} 

genom användning av subspace - iteration[9] algoritmen, vilken är ett sätt att bestämma 

• 
egenvärden i SOLVlA. • 

De beräknade egenfrekvenserna jämförs med de egenfrekvenser FFA beräknat för 
turbinbladet. Overensstämmelsen ses i tabell 1. Appendix B visar de lägsta 
egenrnoderna för SOLVIA-modellen. 
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TabeD 1: Egcnf:rekvemer av SOLVlA-modellen. [HzJ 

Mod SOLVlA FFA1 FFA2 ERNO VFW -- --
Flapping 1 1.42 1.68 1.84 1.45 1.72 
Edge-Ied l 2.64 2.26 3.26 2.50 2.97 
Flapping 2 3.55 4.23 4.69 3.56 4.47 
Flapping 3 7.14 7.56 8.63 6.66 8.43 

Massa, [kg] 19097 19380 16100 17770 19250 

Egenfrekvenser för SOLVIA-modellen uppträder vid närliggande frekvenser till FFAs 
och VFWs egenfrekvenser. Även till utseende liknar egenrnoderna de egenrnoder FFA 
och VFW uppvisar. Struktunnodellen av turbinbladet ger en uppskattning av svaret hos 
det verkliga bladet. 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika försöken: 

SOLVlA: 

FFA 1: 

FFA2: 

ERNO: 

VFW: 

3.5.2 

SOLVIA-modellen beskriven ovan. 

Enkel 20-nods FE- balkmodell av blad. Flygtekniska 
försöksanstalten, se referens [5]. 

Komplex FEM modell av hela blad strukturen, se referens 
[5]. 

Enligt ref. WT-21O-AN-012-1 i referens [5] 

Experimentellt uppmätta värden av Vereinigte 
Flugtechnische Werke - GmbH. Versuchsanstalt, se referens 
[6]. 

Turbinbladets respons av pålagda laster 

I ett försök att studera turbinbladets filtereffekt av harmoniska laster med olika frekvens 
användes harmoniska vindstukturer av den typ som visas i figurerna 6 till 8. 
Strukturerna påfördes bladet som laster genom att använda den i figur 5 beräknade 
lyftkraftsformen. Lasterna är rotationssymmetiriska för att det underlättade den 
matematiska modelleringen. Vi studerade svaret i amplitud som funktion av p!lagd 
vindstruktur. 

De p!lagda stukturerna var: 

• f=lp =0.417 Hz, z=r·Sin(1·fi), se figur6a. 

• f=2p =0.833 Hz, z=r·Sin(2·fi), se figur 6b. 

• f=3p =1.25 Hz, z=r·Sin(3·fi), se figur 7a. 
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• f=4p =1.66 Hz, z=r·Sin(4·fi), se figur 7b. 

• f=Sp =2.08 Hz, z=r,Sin(5·fi), se figur 8a. 

• f=12p =5.0 Hz, z=r·Sin(12·fi). se figur 8b. 

I fi~a 6 till 8 visualiseras lastfallen i studien. 

FIgur 6: a) f=lp idealiscnd asymmetrisk vindgradicuL b) f=2p. 

Figur 7: a) f=3p. b) f=4p. 

• 
• 

FIgur I: a) f=Sp. b) f=12p. 

För vaIje lastfall studerades svaret i tre olika typer av blad: 

• E=20S·IQ9, bladets totala massa=19 ton, f1=1.42 Hz, tungt och styvt 
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• E=30·109• bladets totala massa=19 ton. fl=O.S42 Hz. tungt och vekt 

• E=20S·109. bladets totala massa=lO ton. f l =2.31 Hz.läu och styvt 

Utböjningsamplituden. AS, visas i figur 9 som funktion av frekvensen. där frekvensen 
är presenterad som multiplar av varvtalet hos turbinen. Amplituden av AS är normerad 
med det svar bladet ger for en statisk last med given storlek. 

'O = -

7r-------r-------~------~------,_------~------~ 
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Frekvens. [p] 

" 

8 10 12 

Flpr 9: Normc:rad svarsamplitud får idealiJc::radc vindsln1kturcr som funktion av frckvcmcn • 

Det ligger nära till hands att teckna en vanlig dämpkurva av andra ordningens sytem till 
de beräknade data. Kurvorna är bästa anpassning av funktionen: 
[amplitud] = a / (1 + b·fl + c·f")(l!2>. där a, b. c är konstanter och f är frekvens . 
till de beräknade punkterna. 

Vi ser i figuren att for en frekvens över dubbla lägsta egenfrekvensen, fl. filtreras hela 
utböjningen bort. En försiktig slutsats är att endast vindstrukturer med frekvens i 
intervallet 1/2·fl - 2·fl ger en dynamisk respons i bladet För frekvenser under halva 
egenfrekvensen blir svaret av kvasistatisk natur. Då frekvensen hos vindstrukturen är 
högre än dubbla egenfrekvensen uppträder utböjningen överkritiskt och 
utböjningssvaret blir marginellt. 

Amplituden av utböjningen är av mindre intresse in belastningen i bladet. 
Utböjningsamplituden kan med hjälp aven frekvensfunktionU1} transformeras till last 

Detta har dock inte genomförts här. Samband mellan töjning, spänning och E-modul är 
sådant att det tunga och veka bladet kan vara fördelaktigt ur påkänningssynpunkt. 
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4 MODELLERING I VIDYN 

4.1 VIDYN simuleringar 

En mer detaljerad analys av turbinbladet kräver en komplicerad FEM model för att ge 
önskvärd.noggrannhet Ett program framtaget speciellt för vindturbins simuleringar 
finns hos Teknikgruppen AB i Sollentuna. VIDYN är ett simuleringsprogram för 
dynamisk analys av horisontalaxlade vind turbin system. VIDYN beskriver 
vindkraftaggregatet med en strukturmodell, vars frihets grader består av bladens böj
och torsionsmoder samt dessutom ett antal translationer och rotationer mellan marken 
och bladinfåstningarna. Frihetsgraderna är formulerade med Lagranges mekanik. 

Simuleringar med VIDYN utgAr från en indatafil, där vindkraftsaggregatet finns 
specificerat, och producerar resultat bestående av ett valbart antal tidsdiagram, 
polärdiagram och FFI's för rörelser och krafter. Det finns också möjligheter att 
producera egna komponerade diagram från resultatdatafilen. 

4.2 Indata till VIDYN 

Indata till VIDYN består aven mängd data som geometriskt beskriver vindkraftverket 
Hela aggregatet ingAr i modellen; torn, blad, maskinhus, drivlina och generator. 
VIDYN-modellen blir mer komplex än vAr enkla konsolbalk i FEM. Den modell 
Teknikgruppen använt vid beräkningar på Näsudden användes med små modifikationer. 

Programmet gör det möjligt att beskriva vindkraftsaggregat av olika typ. VIDYNs 
indatafiler är omfattande, se appendix C. 

Figur 10: FrihetsgradC'Z hOi vindturbinen i VIDYN 

. 
I 

i 
i 
I 
I 

• 
• 
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VIDYN beskriver vindkraftverket i frihets grader av translationer, rotationer och moder 
av bladutböjningar, se figur 10. Utformningen av programmet medför att man kan välja 
an studera modeller av olika komplexitet genom att låsa en eller flera frihets grader. 

Vinden kan beskrivas på ett flertal sätt i VIDYN. Det önskvärda är en kontinuerlig 
vindfunktion som har rumskoordinater och tid som parametrar, typ: 

u = f(x,y,z,t), där u = (u,v,w), vindhastighet 

Att beskriva vinden med en funktion låter sig inte göras på ett elementärt sätt Därför 
finns ett antal andra metoder att tillgå. Den enklaste av dessa är en tid-vindmodell, som 
beskriver vinden i tio tidpunkter och interpolerar vinden däremellan. Ett exempel på en 
tid-vindmodell ses i tabell 2. 

# TID 
0.0 
3.0 
5.5 
6.5 

TabeU 2: Tid-vindmodeU i VIDYN, [s], [m/s] 

VINDHAST. VIND RIKT. EXP. 
10.0 0.0 0.0 
12.5 0.0 0.0 
10.0 0.0 0.0 
8.0 0.0 0.0 

SYM. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

ASYM. 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

I en tid-vindmodell kan såväl asymmetrisk som symmetrisk och exponetiell skjuvning 
beskrivas. Tid-vindmodellen ger en kvalitativt tillräckligt avancerad vindbeskrivning 
för generella studier aven vindturbinens uppträdande. 

4.3 Utförda simuleringar 

Simuleringarna utförda i VIDYN syftade dels till att verifiera SOLVIA-modellen 
kvalitativt för att visa om en enkel FEM-modell räcker för principstudier av hur ett blad 
reagerar på olika vindstrukturer, dels i att studera effekter av filterverkan hos ett blad. 

4.3.1 Verifiering av SOLVIA-modell 

I ett försök att verifiera SOLVIA-modellen användes trapetsformad vindby för att 
jämföra resultat mellan VIDYN och SOL VIA. Dessa resultat jämförs i figur 11. 

VIDYN-modellen, som användes i simuleringen, innehöll hela vindkraftverket. 
Tornets, drivlinans och maskinhusets svängningar transplateras ut i bladet och bidrar 
till de högfrekventa svar VIDYN-modellen ger. Vi misstänker att SOLVIA-modellen är 
väl högt dämpad med våra aerodynamiska dämpelement Efter den kraftiga gradient vi 
har i början av vindstrukturen borde vi få någon översläng. En väldämpat beteende som 
i figur 11 ter sig osannolikt. 
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UtbojII tl;p 

VIDYN 

SOLVIA 
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ö 
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Ii' .. • 
!! pålagd last 
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•••• ... I." , ... ' .. ..• I.M r.H l .• l .• ... II .• 

TIll[ 

FIgur 11: En jimfårelse i svar mellaa SOL VIA- och VIDYN-modellen 

Skillnaderna har också att göra med de kopplade edge-torsion-flap-svängningama i 
VIDYN, modellen innehåller fler frihets grader än SOLVIA-modellen gör. Vore 
VIDYN-modellen väldämpad skulle formerna te sig mer lika. Endast form skall 
jämföras, amplituderna på lasterna är inte lika. 

I den enkla FEM-modell vi använde f6rloras mycket av den kopplade dynamik som 
existerar i ett vindkraftverk. 

• 
• 
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4.3.2 Frekvensanalys 

Genom att påföra vindstruktureJ: med olika frekvens hoppades vi kunna påvisa att det 
existerar en gränsfrekvens vid vilken det endast skulle ge försumbara svar i 
turbinbladet för vindstrukturer med högre frekvens. Med frekvens hos en vindstruktur 
syftar vi på inversen av pcriodtiden för vindbyar av den typ figur 2b visar. 

I ett enkelt försök påfördes i tiden sdgtandsj'ormade vindsignaler verkande över hela 
disken. Vi valde sdgtandsformade former för att dessa kunde modelleras med den enkla 
tid-vindmodell beskriven i tabell 2. Vinden modellerades med en medelvind på 8 mls, 
en amplitud på 2 mls och en pcriodtid varierande mellan 0.28 till 2.0 s. 

Frekvensinnehållet i sdgtandsjonnade strukturer är naturligtvis ston men den 
dominerande frekvensen är beroende av periodtiden hos strukturen. Detta 
överensstämmer med reultaten från den spektralanalys av vinden VIDYN ger. 

På Näsuddenbladet ligger egenfrekvensen för den lägsta flapmoden vid ca. 2 Hz, 
f1=2 Hz. Vi förväntar oss att struktursvaret i bladet skall vara störst runt den lägsta 
flapmoden och figur 12 visar att denna hypotes stämmer bra. 
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Här är: 

åS = Smax-Smin: Differensen av bladutböjningen. 

åM = MlIap_ - ~ap",.: Differensen av flapmomentet 

ql: Lägsta flapmoden. 
Ch: flapmod. 

Figuren visar att det skiljer ungefär en faktor två mellan det statiska svaret då 
frekvensen hos vindstrukturen går mot noll, och svaret hos bladrotsmoment och 
maxutböjning vid vindstrukturer runt egenfrekvensen hos den lägsta flapmoden. 

Den gränsfrekvens vi söker tycks ligga vid ca. dubbla egenfrekvensen hos lägsta 
flapmoden. Vid två gånger egenfrekvensen blir svaret av vindstrukturlasterna mindre 
än det statiska svaret för samma last. Jämför med figur 9. 

Detta resultat förbehålles Näsuddenbladet och sdgtandsjormade vindstrukturer men det 
ligger nära till hands att utsträcka ett liknande resultat till något mera generellt. 

4.3.3 Frihetsgradsanalys 

Ett stort antal simuleringar med alla frihetsgrader samtidigt verkande har utförts 
tidigare vid Teknikgruppen AB. Man har då haft tillfålle att verifiera programmet mot 
fullskalemätningar. Resultaten har varit goda. 

När man gör undersökande studier med hjälp av programmet är det svårt att urskilja 
vilka egenskaper hos aggregatet som står för särdragen i de beräknade responserna. 

Programmet medger emellertid att man låser godtyckliga frihetsgrader och kör 
simuleringar med övriga förhållanden oförändrade. En studie av detta slag har 
genomförts i syfte att påvisa sambanden mellan några renodlade egenskaper och 
respons. 

Vi började studien med att köra maskinen med alla frihetsgrader och upprepade 
därefter simuleringarna med bortagande av utvalda frihetsgrader, en efter en. 

Följande frihetsgrader har använts för denna parameterstudie: 
Zro Yl' x" e, qVl' {]J, <U' ql och cp, se figur 10. 

Här är: 
Zr: Vertikalrörelse av rotorcentrum 
x" y,: Horisontalrörelse av tornets topp i två riktningar 
9: Girrörelse av maskinhus 
cp: Rotationsvinkel av turbin 
<Ii: Bladutböjningsmod i flap-Ied 
qVi: Bladutböjningsmod i edge-Ied 

• 
• 
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Ordningsföljden i vilken elimineringen av frihets grader sker har betydelse för 
resultatet. Studien har begränsats genom att vi valde att endast ta ut en följd i vilken 
elimineringen genomfördes: 

alla, alla -~, - yl' -~, - e, - qVl' - 'b, - 'h 

Kvar finns således ql och cp, vilka här betraktas som fundamentala frihetsgrader. 

För att tydligt kunna se vilka frihetsgrader och moder som påverkas av typiska 
strukturer i vinden valdes två idealiserade vindbeskrivningar nämligen en med 
asymmetrisk och en med symmetrisk vindgradient. 

Resultatet av analysen visas i appendix C. Studerar man amplituden av de olika 
frihets graderna i appendix syns tydligt att den asymmetriska vindgradienten aktiverar 
främst frihetsgraderna 'h. 'b. Ytt 7,.. e och cp. medan den symmetriska ger inverkan på 
endast: Xl och ql' Ett mått på storleken i variation hos respektive frihetsgrad f1s om 
man bestämmer skillnaderna mellan största och minsta värde hos utböjning respektive 
moment för respektive vindgradient: 

åS = Smax-Smin: Differensen av bladutböjningen. 
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FIaur 13: Inverkan av vindgradicntcns form pl gensvaret bos utböjningeu. åS. respektive ha. böjl1lOCDeDlet vid 
bladrolel1. åM, visId med friheugradc:r 10m ~. 
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De viktigaste resultaten visas i figur 13, där man ser hur ~8 och ~M beror av 
asymmetrisk respektive symmetrisk vindgradient 

Det vi törst lägger märke till är att bladspetsdeformationen, som väntat, är känsligare 
rör höjdgradientens form än böjmomentet vid bladroten. 

Böjmomentet och utböjning är lör asymmetrisk vindgradient starkt påverkade av att 
frihetsgraden e, dvs girrörelsen, elimineras. Orsaken till detta fenomen kan direkt 
hänIöras till Coriolis accelerationen, vilken då girrörelsen är fri induceras i flap-Ied när 
bladet befinner sig i vertiaklt läge. 

Coriolis accelerationsterm[8) är: 

För att bestämma storleksordningen på ro används resultaten i appendix C. I 
diagrammet lör Yaw-, wind dir.(deg) kan dubbelamplituden av girrörelsen, e, avläsas 
till ca 0.4 deg. Vi definerar ~e som den vinkel girrörelsen sveper över. 

~e = 7.10-3 radianer. 

Turbinen befinner sig två gånger per varv i vertikalt läge vilket ger perodtiden för 
girrörelsen. FFT-diagrammet Yaw direction i appendix C bekräftar att så är fallet, 
spektrumet visar en topp för 2p. Periodtiden för ett varv fås av: 

25 varv/min <=> 0.417 varv/s <=> 2.4 s/varv 

Vi har: 4 st dubbelamplituder per varv, 2 tör varje blad. 
Om vi använder ~t för an beskriva tiden för en sveprörelse över vinkel ~e får vi: 

~t = 2.4/4 = 0.6 s/dubbelamplitud 

. Således kan storleksordningen på ro lör detta lastfall bestämmas till: 

ro = ~e/~t = 7.10-3/0.6 = 0.01 rad/s. 

Storleken av Corioliskraften för de 100 kg massa längst ut på bladet 

Vrel = r·n = 37.5 m . 25/60·21t rad/s = 100 m/s 

:. Fe = m I\: = 100 kg, 2·0.01 rad/s ··100 m/s = 200 N 

Belastningen coriolisacceleration ger upphov till samverkar med belastning från den 
asymmetriska vindgradienten. Last och coriolisacceleration verkar i samma plan som 
den asymmetriska gradienten både på det övre och det undre bladet i vertikalt läge. 
Detta exciterar en asymmetrisk flapmod, Ch, se appendix C diagram q3 (F/apassym). 

För den symmetrisk vindgradienten finns inte någon sam verkan med 
coriolisaccelerationen och den asymmetriska flapmoden exciteras ej. 

• 
• 
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Bladets svängningar i edge-Ied ger tillsammans med turbinens rotation upphov till en 
coriolisacceleration. Accelerationen verkar i radiell led utefter bladet. Bladets 
svängningar i edge-led ger alltså en pulserande töjning av bladet i radiell led. Detta 
fenomen har studerats i referens [13]. I referens [12] ges en exakt finit element metod 
för roterande vibrerande balkar. 

Studera figur 13 då ~ elimineras. Utböjningen i den asymmetriska vindgradienten, dvs 
6Basym' försvinner då den asymmetriska flapmoden, q3' elimineras. Orsaken till att 
utböjningenförsvinner kan förklaras genom: 

• 68asym är en utböjning i flap-Ied vilken består av ql' <h,~. 

• ql är liten i den asymmetriska vindgradienten. 

• q2 exciteras av zr' I FFT -diagram för ly och q2 ses överenstämmelse i 
spektrum. Då ly elimineras försvinner även <h. 

• Till 68asym är det endast ~ som ger bidrag efter det att ly har eliminerats och 
därför försvinner denna utböjning då ~ elimineras. 

(I appendix C finns resultat från studien då alla frihets grader finns med i analysen.) 
I den symmetriska vindgradienten är ql den dominerande utböjningen och 
momentalstraren. Därför sker mycket liten förändring av amplituderna för ~ym och 
68sym då frihets graderna elimineras. Detta ses tydligt i figurerna i appendix C. 

4.3.4 Vindbeskrivningsanalys 

Vinddata som finns tillgängliga är till största delen punktmätningar med olika 
samplingstider. Vindens variation i en punkt kan naturligtvis inte beskriva vinden över 
hela disken, men superponerat med en asymmetrisk gradient skulle en sådan 
vindbeskrivning kunna användas för strukturdynamisk simulering med relevans för 
dimensionering. En sådan ansats kräver att det ur vindturbinens synpunkt finns en 
betydande samvariation i vindhastighet räknat över hela turbindisken. 

Samvariationen över hela disken beror av frekvensen på vindvariationen. 
Samvariationen har av meteorologer beskrivits med en koherensfunktion. Davenp0rtf71 
föreslog en exponetialfunktion för koherensen: 

Coh(f) = e(-a r d / II), 

där a: konstant = 14 
f: frekvensen, [Hz] 
d: avstånd mellan de två samvarierande punkterna, [m] 
u: medelvind, [mls] 

Koherensen ett, Coh(f)= l, motsvarar fullständig samvariation och koherensen noll, 
Coh(f)=O, motsvarar ett helt okorrelerat fall. Med ökad frekvensen minskar således 
koherencen, vilket skulle motivera att man filtrerar bort de högsta frekvenserna som 
enligt koherens-måttet endast är lokalt förekommande. En enkel sådan tidsfiltrering 
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består av att ta löpande medelvärden av vindsignalen. En löpande medelvärdesbildning 
utan viktning tar signalens värden under en viss tidsperiod och bildar medelvärdet av 
dessa värden: 

Vi = (~ vJ /2n, 

där k: (i-n) .. (i+n) 
vk: vindsignal, [mls] 
vi: filtrerad vindsignal, [mls] 
2n: tidsfilterperioden, [antal] 

Det är fysikaliskt vanskligt att medelvärdesbilda för framtida värden. Därför använde vi 
en period bakåt i tiden att medelvärdes bilda med, k: (i-2n) . .i. Detta medför att vid stora 
tids filter förskjuts medelvärdet i förh!llande till den ursprungliga signalen. I figur 14 
syns denna förskjutning av topparna i tiden. 

Vindsignaler från Orkeneyöarna är tagna som exempel för att visa hur olika 
tidsmedelvärden påverkar systemsvaret. Dessa signaler har en samplingstid på 30 Hz 
och finns beskrivna på tre olika höjder, 6.5 m, 16.2 m och 25.9 m. Det teoretiskt riktiga 
i att extrapolera upp dessa signaler till 77 ±38 m kan diskuteras. Vi använder dem som 
ett intressant lastfall . En delmängd av vindsignalerna och deras olika tidsmedelvärden 
är presenterade i figur 14 för att åskådliggöra medelvärdesbildningen. 
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Flpr 14: LöpaDde lidsmede1värdcD av eD vindsignal 

De vindsignaler av kontinuerlig natur figur 14 visar har använts i en VIDYN 
simulering. De studerade storheterna med denna vindbeskrivning är: 

• 
• 
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åS, åM i tre snitt längs bladet 

åSud, ~: åS, åM utan dynamik i tre snitt längs bladet 

a åM: Standardavikelsen av ftapmomentet 

aCh: Standardavikelsen av l:a ftapmoden. 

Bladen är 37.5 m långa och snitten befinner sig på radien r från navet: 
snitt 1: r = O m (bladroten), snitt 2: r = 15 m, snitt 3: r = 30 m. 

Med utan dynamik menas att alla frihetsgrader utom <p är låsta. Detta innebär att 
turbinen endast roterar, utan några dynamiska vibrationer. Tom och blad kan då 
betraktas som stela. 

.<106 

l.6~---r----~--~----~-----~----r----~--~----~--__ 

E 
Z 

'":I 

. E 
--<: 

2.4 ... ' 

2.2 

2 , ...... 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 

1.8 .~ , 

1.6 

1.4 
O 

-ÅMl 

oooo ÅM 
.............. , .... ,.,', .. ", .. ,.,',.".,'.'. ........................... I.ud " .... , ... "". 

, . . 
,.~ -~.-.--_ ... "" .. .;----.~--".-- -.... 

"0- •• _.-. - - ........ •• .. ---i---_ 

2 3 4 s 6 7 8 

Tidsfilterperiod. [sj 

FIgur 15: Amplituddifferenscr, åM och åM"., som funktion av lidsfiltc:rpc:riod. 
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9 10 

I figur 15 visas ÅM = MflaplDu - M ftapaWI i snitt 1, dvs bladroten, som funktion av 

tidsfilterperioden. 

De konvariga topparna filtreras bort först, vilket förklarar att åM avtar brantare vid 
kortare filtertider och att åM planar ut vid längre tidsfilterperioder. Over ca 2.5 S" lp 
flackar kurvorna ut 
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Att en viss filtrering rimligen bör ske aven punktsignal då vi extrapolerar ut 
vindsignalen över hela disken ter sig naturligt. Samvariationen av höga frekvenser på 
ett större avstånd är liten. 

Jämför åM med läng tidsfilterperiod, T, och åM med kon T. Mellan åM(ston T) och 
åM(litet T) ligger den tidsfilterperioden som ger rimliga resultat. Ett lämpligt värde kan 
ligga vid lp där kurvorna flackar ut. DA. filtreras de högsta frekvenserna bon. 
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2 

1.8 
O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tidsfilterperiod. [s] • Figur 16: Srandardavi.kelscz. CfåM' som funktion av tidsfilterpc:riod. 

Standardavikelserna i figur 16 flackar ut dA. medelvärdestiden gär mot noll. Detta beror 
pA. att de kortvariga spikarna som filtreras bort först inverkar endast lite pA. • 
standardavikelserna. De inverkar givetvis med full styrka pA. åM dA. detta är ett max-
min värde. 

Man väntar sig att en resonanstopp skall utmärka sig i figurerna för amplituder med 
dynamik, men detta visar sig ej. Detta kan bero pA. att simuleringar inte har köns med 
filtrering vid resonansfrekvenser, (f1=2 Hz). Simuleringar bör även köras med tätare 
intervall, här har vi använt hela multiplar av varvtalet. 

Resultaten gäller för Näsuddenagregatet och vid det givna vindlastfallet 



• 
• 

FFA 1N 1991-11 29 

S DISKUSSION 

Möjligheterna att realistiskt beskriva påkänningarna av vinden p! vindturbinsbladen 
och andra delar av aggregatet begränsas av förenklingen i den modell som används. För 
en komplex modell kan en mer noggrann och realistisk beskrivning av vindlas ten 
användas. Vindlastbeskrivningen blir härav iven den mer komplex. Det finns en gräns i 
modellkomplexitet d! resultaten från dylika simuleringar blir svånolkade och problem 
uppstär att hänföra resultaten till den verkande lasten. Denna gräns kan förskjutas 
beroende p! vilken utrustning som används för simulering. 

En vindspecifikation bör vara så komplex att den ur belastningssynpunkt beskriver alla 
intressanta vindvariationer. Simuleringar i tidsplanet måste dock begränsa 
lastkomplexiteten s! att de resultat simuleringen producerar kan hänföras till den 
verkande lasten. Vindspecifikationen bör dock inte innehålla dylika begränsningar d! vi 
inte vet hur den gräns för modellkomplexitet kommer att förskjutas i framtiden. 

I denna rapport beskrivs ett antal försök att ur enkla lastspecifikationer tyda resultaten .. 
Om vi kan prediktera vad som händer d! vi ändrar filtreringen av lastsignalen är 
mycket vunnet i kunskap. För att veta vad som är viktigt att precisera noga i en 
vindspecifikation behövs sädan kunskap. Vilka frekvenser av vindftuktuation som är 
intressant och vilka amplituder som ger bidrag till utmattning i vindkraftsaggregatet 

Det behövs mer generella studier av olika vindkrafts aggregat och fler lastfall för att dra 
några l!ngtgående slutsatser av detta arbete. Det visar på några möjliga angreppssätt då 
vi intresserar oss för tids simuleringar. 

6 SLUTSATSER 

Möjligheten att dra säkra och generella slutsatser när endast några få lastfall för ett 
enda aggregat studerats är begränsade. Nedan summeras dock här de slutsatser som 
presenterats i rapporten: 

Ur den utförda frekvensanalysen på SOLVIA-modellen ser vi att för en 
frekvens över dubbla lägsta egenfrekvensen, fl' filtreras hela utböjningen av 
bladet bort. En försiktig slutsats är att endast vindstrukturer med frekvens i 
intervallet 1/2·f1 - 2·fl ger en dynamisk respons i bladet För frekvenser under 
halva egenfrekvensen blir svaret av kvasistatisk natur. Då frekvensen hos 
vindstrukturen är högre än dubbla egenfrekvensen uppträder utböjningen 
överkritiskt och utböjningssvaret blir marginellt. 

I frekvensanalysen på VIDYN-modellen söker vi en gränsfrekvens för vilken 
svaret i bladet avtar till ett marginellt värde. Denna gränsfrekvens tycks ligga 
vid ca. dubbla egenfrekvensen hos lägsta flapmoden, dvs ca 2·fl. Vid två 
gånger egenfrekvensen blir svaret av vindstrukturlasterna mindre in det 
statiska svaret för samma last Overenstämmelsen mellan de båda modellerna 
är här god. 
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Böjmomentet och utböjning är för asymmetrisk vindgradient starkt påverkade 
av att frihetsgraden e, dvs girrörelsen, elimineras. I VIDYN-modellen låser 
man en frihets grad genom att eliminera den. Orsaken till detta fenomen kan 
direkt hänföras till Coriolis accelerationen, vilken då girrörelsen är fri 
induceras i flap-Ied när bladet befinner sig i vertikalt läge. 

Att en viss filtrering rimligen bör ske aven punktsignal då vi extrapolerar ut 
vindsignalen över hela disken ter sig naturligt. Samvariationen av höga 
frekvenser på ett större avstånd är liten. En tidsfilterperiod av ca 2.5 s - lp är 
ett rimligt värde för tidsfiltrering aven sådan signal. 
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Appendix A 

Aerodynamisk dämpning, beräkningar 

A.I Beräkning av den aerodynamiska dämpningen 

Enligt grundläggande vingteori är lyfkraften per element: 
dL = 0.5 P dr c(r) CI(a) w2, där: 

r : radien från rotationsaxeln av bladet 
dr : elementets längd. 
p : densiteten hos luft. 
c : koordan = f(r) 
a : anfallsvinkeln = <I> - 8 
<I> : vindens vinkel fel. rotationsplan = arctan(vo(1-a) / rO(1+a'» 
8 : pitch = 8(r) 
a : interferenee faktor, axialled 
a' : interferenee faktor,.rotationsled 
w2 : vindhastighet rel. blad= (vo(1-a»2 + (rO(1 +a'»2 
CI : lyftkraftskoefficientens beroende av a kan inom det aktuella 

variationsområdet approximeras med funktionen 
q = O.l·a + 0.1 (a i deg) 

w = rna' 

rn 

u = Vo ( l-a) 

Flgur A.I: Hastighets- och kraft-veklorer pi en blad. 

Studera fallet enligt figur A.l då en vindby, vs' träffar bladelementet. Detta gör att 
lyftkraften ändras. dLs(ws2,as): 
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Wt? = (va + vo(1-a»2 + (r,O(1+a'»2 

aa = arctan«va + vo(1-a» / nl(1+a'» - a(r) 

32 
.. 

På grund av ökad belasming kommer då att svara med en hastighet, v Il. Bladets svar 
sker i flap-Ied vilket är en vinkel a från vinden. Detta gör att lyftkraften minskar. 
dLll(wIl2,a~: 

w l = (Va + vo(1-a) - v llCOsa)2 + (r,O(1+a') + v IlSin9)2 

all = arctan«va + vo(1-a) - v llCOSa) / (r.Q(1+a') + v IlSin9» - a(r) 

Den aerodynamiska dämpningen i flap-Ied kan ses som 

Vid beräkning av den aerodynamiska dämpningen enligt formeln d~ = (dLa - dL
ll

) / v Il 
kommer följande variabler vara okända: 

a : interferenee faktor, axialied. 

a' : rotationsled. 

va : vindbyns storlek, [m/s] 

v Il : bladets svar, [m/s] 

A.2 En förenklad ansats 

För större delen av bladet gäller att w»vo varvid approximativa förenklingar kan göras. 

Antag: 

wa2 == w!J.2 == (r.Q)2 

~ liten => arctan(x) == x 

a' liten 

a liten 

(dLa - dLll) = O.S P dr c(r) [Cl(aa) wö
2 Cos(aa) - Cl(a~ w 112Cos(a!J.)]. 

C. == 0.I·a·180/7t + 0.1 (a i rad) => 

(dLa - dL!J.) = 0.OS·180/1t P dr c(r) (r.Q)2 [aa - aJ 

~a = arctan«va + vo(1-a» /r'o(1+a'» == 

(va + vo(1-a» / r.Q(1 +a') == 

(va + vo(1-a» / r.Q . 

• 
• 
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Vs + vo( l-a) - V t. Cosa) I (rn( 1 +a ') + v t.Sina) .. 

Vs + vo(1-a) - v t.> I m . 

~ -at. = 's -'t.-

(vs + vo(l-a»!rO - (v8 + vo(1-a) - v tJIm = 
vt. I rO. . 

:. (dLs - dLtJ .. 2.865 P dr c(r) rn v t. 

:. d~ .. 2.865 p dr c(r) m 

Detta ger för: 
p= 1.18 kg/m3 

dr=1.88 m, längden av ett element i SOLVIA-modellen. 
c(r=7m)= 5.4-0.13r= 4.49 m 
c(r=37m)= 0.59 m 
n= 2.618 rad/s 

d~(r=7m)= SOO Ns/m 
d~(r=37m)= 363 Ns/m 

Dessa värden är något högre än de som använts vid beräkning iSOLVIA 
simuleringarna. Det vi vill visa med den förenklade ansatsen är vilken storleksordning 
den aerodynamiska dämpningen har då vi skall ersätta den med dämpelement 
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Appendix B 

SOLVIA 

B.l Egenmodsanalys, 4 lägsta egenmoderna -

BLADZZ 1990. Oi. O~ • ..-. o 
OIIIGINAL ~ - 3.310 
DEFOIII1ED _ 0.1381[-1 
IQ)[ 1 FIlEO Z .3050 

OIIIGINAL ~ - 3.140 
DEFOIII1ED _ o . ,1 JS(-I 
IQ)[ 3 FIlEO 1.29111 

SOLVIA-POST 90 

OIIIGIICAL ~ _ Z. ~6S 
DEFCJIItED _ 0.97~9E-2 

ltCIDE Z FIlEO 4. 1495 

OIIIGINAL ~ _ 3.874 
DE'OII"ED _ 0.3137[-1 
ltCIDE 4 FII[O 1 1 .132 

INST. HARIN OCONSTIlUlCTlONSTEOCN'K. CHALI€RS 

FIpr B.l: De fyra lägsta egemnodc:ma med respektive egenfrekvenser hos SOL VIA-modellen. 
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B.2 Exempel på SOL VIA-resultat 
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INST. MAIIIN ICONST_TJONST[JCNIIC. CHAL"EIIS 

Figur B.l: Translation, hastighet och acceleration av nod 12 i SOL VIA-modellen. 

B.3 Indata till SOL VIA, PRE.fll -

* File: BLAD22.PRE 
* Date: 1990.09.04 
* Ver O 
* (e) Jonas Reinhardt 
* 
* 5.1 
SET MODE-BArCH HEIGHT-0.2 MARGIN-1 GRAPHICS-POSTSCRIPT 
DAXABASE OP&RArION-CREAXE 
* 
* 5.2 
HEADING 'BLAD22 1990.09.04 ver:O' 
MASTER IDOF-OOOOOO 
ANAIrSIS TYPE-DYNAMIC MASSMATRIX-CONSISTENT 
FREQUENCIES SUBSPACE-ITERArION NEIG-4 
KlNEMAXICS DISPLACEMENTS-LARGE 

• 
• 
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PRINTOUT VOLUHE-MIN 
* 
* 
* 5.3 
COORDINATES 
ENTRIES NODE X y 

l 0.000 0.00 
2 2.475 0.00 
3 5.625 0.00 
4 7.500 0.00 
5 9.375 0.00 
6 11.250 0.00 
7 13.125 0.00 
B 15.000 0.00 
9 16.B75 0.00 

10 18.750 0.00 
11 20.625 0.00 
12 22.500 0.00 
13 24.375 0.00 
14 26.250 0.00 
15 2B.125 0.00 
16 30.000 0.00 
17 31. 875 0.00 
1B 33.750 0.00 
19 35.625 0.00 
20 37.500 0.00 
21 lB.750 1.00 
* 
MASSES 
2 1 111 1 1 
STEP 1 TO 
20 1 1 1 1 1 1 
* 
DAMP ERS 
2 10 10 200 1 l l 
STEP l TO 

z 

20 10 10 300 1 1 1 
* 
* 5.5 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

* total massa -10432[kg) 
MATERIAL N=l TYPE-ELASTIC 
MATERIAL N=2 TYPE-ELASTIC 
MATERIAL N=3 TYPE-ELASTIC 
MATERIAL N-4 TYPE-ELASTIC 
MATERIAL N=5 TYPE=ELASTIC 
MATERIAL N-6 TYPE=ELASTIC 
MATERIAL N-7 TYPE=ELASTIC 
MATERIAL N-B TYPE-ELASTIC 
MATERIAL N-9 TYPE=ELASTIC 
MATERIAL N-lO TYPE-ELASTIC 
MATERIAL N=l1 TYPE-ELASTIC 
MATERIAL N-l2 TYPE=ELASTIC 
MATERIAL N=13 TYPE=ELASTIC 
MATERIAL N=14 TYPE=ELASTIC 
MATERIAL N-lS TYPE*ELASTIC 
MATERIAL N-l6 TYPE-ELASTIC 
MATERIAL N=l7 TYPE-ELASTIC 
MATERIAL N-l8 TYPE-ELASTIC 
MATERIAL N-19 TYPE-ELASTIC 

* 
* 5.6 

37 

E=20SE9 NU-0.3 DENSITY=lOO.B 
E-20SE9 NU=0.3 DENSITY-231. S 
E=20SE9 NU-0.3 DENSITY=S96.9 
E=20SE9 NU-0.3 DENSITY-B09.1 
E=20SE9 NU-0.3 DENSITY=9BB.7 
E=20SE9 NU=0.3 DENSITY=1106.6 
E=20SE9 NU-0.3 DENSITY-1144.6 
E=20SE9 NU=0.3 DENSITY=1197.4 
E=20SE9 NU=0.3 DENSITY=l206.7 

E=20SE9 NU-0.3 DENSITY=llB9.9 
E=20SE9 NU=0.3 DENSITY=l161.6 
E=20SE9 NU=0.3 DENSITY=ll74.B 
E=20SE9 NU=0.3 DENSITY=l211.2 
E=20SE9 NU=0.3 DENSITY-l2SB.0 
E=20SE9 NU=0.3 DENSITY=l334.9 
E=20SE9 NU=0.3 DENSITY=1374.0 
E=20SE9 NU=O.3 DENSITY-l26S.4 
E=20SE9 NU-0.3 DENSITY=147B.S 
E=20SE9 Nu-0.3 DENSITY-l2S3.0 

EGROUP N-l TYPE-ISOBEAM MATERIAL=l 
SECTION N-l SECTl-2.1SS6 SECT2=2.43l3 
GLINE Nl-l N2-2 AUX-21 EL=l NODES=2 NCOINCIDE=ALL 
EDATA 
ENTRIES EL SECTION 
1 1 

* 
EGROUP N=2 TYPE-ISOBEAM MATERIAL=2 
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SECTION N-l SECTl-l.3739 SECT2~1.2046 

38 

GLINE Nl-2 N2-3 AUX-21 EL=l NODES-2 NCOINCIDE-ALL 
EDATA 
ENTRIES EL SECTION 
1 1 .. 

SECTIN N-2 _ SECTION N-18 

* 
EGROUP N-19 TYPE-ISOBEAM MATERIAL=19 
SECTION N-l SECTI-O.16S0 SECT2=O.OSll 
GLINE Nl-19 N2-20 AUX=21 EL=l NODES=2 NCOINCIDE=ALL 
EDATA 
ENTRIES EL SECTION 
1 1 

* 
* 5.23 
BOUNDERIES IDOF-llllll INPUT=NODES / 1 / 21 
* 
* 
* 5.28 
SaLVIA 
END 

• 
• 
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Appendix C 

VIDYN 

C.I Indata till VIDYN, grund-fiI-- -

Vi visar endast ett utdrag av ur en grund-fil till VIDYN ser ut. 
Rader som böljar med # är kommentarer eller rubrikkon. Grund-filen tillsammans med 
data-filen med data om det specifika aggregatet är ungefär 10 sidor av information. 

, Filnamn aggregatdata 
xj.data 

• Rubrik som bIa registreras i LOGG-filen 
Examensarbete, Nasudden I, ver 3.01 
99 

• Aktuell frihetsgrad=l, Ej frihetsgrad=O, lage, hastighet, text 
• Följande startvärden för konstant vind 12.5 m/s 

l 1.0018E-02 4.?623E-02 xt tornets utböjning i vindriktningen (m, m/s) 
l 3.0664E-03 8.1362E-03 Y t tornets utböjning i tvärs (m, m/s) 
l 9.?244E-03 -3.1?67E-01 zr rotorcentrumsvertikalfjädring (m, m/s) 

, Synkronvarvtal [rpm] 
25 

, Generatormomentkonstanter 
765.0 15000 

, Maximalt generatormoment [kNm] 
3000.0 

, Pitchvinkel [grader] 
0.0 

• Gravitation [m/s2] 
9.81 

, Girmomentkonstanter vid yaw 
3.0E8 0.0 0.0 

• TID VINDHAST. VINDRIKT. 
0.0 10.0 0.0 
3.0 12.5 0.0 
5.5 10.0 0.0 
6.5 8.0 0.0 

• Grafer ritas om l anges i 

• • 101 Graf nr 1 : Allmänna resultat 
000 Graf nr 2: Bladutböjning 
000 Graf nr 3: Bladkrafter 

EXP. SYM. ASYM. 
0.0 0.0 2.0 
0.0 0.0 2.0 
0.0 0.0 2.0 
0.0 0.0 2.0 

pos l för tidsdiagram 
pos 2 för polärdiagram 
pos 3 för FFT-diagram 
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! : : : l ~! l! I: J .: : : 
, ""5 ' : : ~ I ~ t f " • • • . ,.~, T .. -...... -.. :--... --.. ·:· .. -.......... -·~·-.. ·-.. - .. rt- H"',--'- -r-·--"·-·-r--·-.. ·--t---·, 
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U ••• N ... ·-.. - .... - ....... _·-.... - ........ - .... • .. "'---.. ·H--+. -f-- ~---..---.-,-:...' ---+, ----: 

; : . ; t J f t J : : : 

'j.22! t-... -.. -.. +--.-... : ........... --.-i-.-.... ----tt-i .. :-+t-..... : ' , 
o.~~o .1.-..; ~.--; .. -.~ t l Ll ___ ~. : ,_,~, __ ~, __ _ 
:: ,; il I i ' : 

1). i75 l. .. -.-.......... : ...... - ......... ~ .................. :.-.-... -.....:.._ .. _:l~-.li___ .. - _.:..._. __ ...:. ___ . _______ ......; 
I : ': l:,! ?,I ; : 

; 

.; s 7 , 10 
Tid es) 

iEKNI~6RUPPEN AS 

!!EDEl: ~,Je 

L-.---ll.' ... __ .l. ...... _ 
, ;~ fl ~ . 
: Il ,\I! : 

"YTI ~,' i ',II \ : t-_·-· .. ··1yJ-.... ~·-
t. ii ... ! i j 'Ii 

p 
!) 4 e 

iiM (~,) 

Figur C.I: Utböjning i lIap-led rör en ågtaDdsfrekvcns p14.2 p. 

Ett exempel på vad de pålagda sågtandsfonnade vindstrukturer ger för utböjning i 
bladet Exemplet är för en sågtandsfrekvens på 1.75 Hz. 

Varvtalet på turbinen är 25 varv/min := 0.416 HL => 1.75 Hz <=> 4.2 p. 

I figur C.l är åS utritad. 

• 
• 
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C.3 Frihetsgradsanalys 

Följande sidor visar de resultat VIDYN simuleringarna producerar, filen resultat 
Vilka resultat som presenteras i filen resultat bestäms genom grund-filen. Den 
simulering som visas, Examensarbete, Nasudden I, ver 3.01, är den simulering med 
alla frihetsgrader medtagna. 

De diagram som refereras i texten är: 

I Hlw-, wind d/r. (degJ:I 

I Hlw d/reet/on:1 

Iq3 (FlapassymJ:1 

sida: 43 

sida: 44 

sida: 47 

Statistik av frihetsgrader och några representativa storheter finns presenterade på de 
två första sidorna i reultatfilen. 

Intressanta diagram på sidan 43 är: 

Wind speed (m/s): 

Yaw-, wind dir ..• : 

Tower to Xt (m): 

Rotor c vert.(m): 

visar vindhastigheten i rotorcentrum, topp och botten av 
disken. 

visar e, dvs girrörelsen, av maskinhuset. 

visar translation av frihetsgraden Xl. 

visar tomtoppens vertikala transiation, ly. 

På sidorna 44 och 45 finns FFTs av diagramen på sidan 43. 
Intressanta diagram på sidan 46 är: 

ql (Flapsym): visar utböjningen av flapmod 1. 

Blade deft Flap (m): visar utböjningen i flap-Ied, här ql +<l2+q3. 

• Blade deft Edge (m): visar utböjningen i edge-led, här qvl' 

På sidan 47 finns FFTs av diagramen på sidan 46. 
Sidan 48 innhåller större format av Blade defl Flap (m) och momentet i flap-Ied av 

ql' 
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Fi l "resul tat· 09/28/90 4:32 PM 

TEKNIK6RUPPEN AB 
VIDYN 

1990-09-28 15.52.21 

Exaaensarbete, Nasudden 1, 'ler 3.01 

RESULTAT AV VIDYN-BERAKNIN6 (froA 0.020 sek) 

Turbinenergi = -1.19HE+04 Na 
1.1884E+08 NII 
5.1262E+07 NII 

Vindenergi = 
Generatorenergi = 

RORELSER (i 1\ och grader): 

xt 
Y t 
zr 
teta 
Fip 
ql 
q2 
q3 
q .... l 

Max Fi 

1.071E-02 
5.476E-03 
1.098E-02 
1. 606E-(ll 

15.4 5.155E-03 
127.1 -8.271E-03 
150.8 -1.199E-02 
82.1 -2.641E-Ol 

2.513E+Ol 178.3 2.498E+Ol 
4.379E-Ol 147.7 3.542E-Ol 
3.558E-02 117.8 -1.105E-02 
1.737E-Ol 55.0 -1.746E-Ol 
1.912E-Ol 81.7 -1.910E-Ol 

KRAFTER OCH MOMENT (i N och Nm': 

Cp.= 0.431 
Ch= 1.303 

Fi 

288.2 
58.0 

310.1 
160.2 
223.4 
27.7 

7.123E-03 
-3.848E-04 

4.889E-06 
-3.072E-03 

2.505E+Ol 
3.813E-Ol 

133.5 1. 340E-(l2 
235.4 2.218E-OS 
261.4 -3.568E-Oo 

Origo i rotoreentru~ roterande systemet 

Fxrc 
Fyrc 
Fzrc 
t'lxrc 
Plyre 
Hzre 

Max Fi Min Fi Hedel 

3.400E+05 342.3 
1.081E+Oo 205.1 
8.440E+05 175.6 
5.S32E+OS 193.3 
1.779E+06 0.0 
4.562E+03 9.0 

2.316E+OS 
-1. 093E+06 
-8.444E+05 
5.001E+04 

-1. 770E+Oo 
-4.566E+03 

3.6 2.868E+05 
84.7 -1. 293E+02 

355.2 -1.011E+03 
6.0 3.258E+05 

180.9 2.818E+02 
189.3 -1.909E-Ol 

Origo rotoreentru~ ej roterande systemet 
Hax Fi Min Fi Hedel 

F):br 
Fybr 
Fzbr 
"xbr 
Mybr 
f'lzbr 

3.406E+05 342.3 2.310E+05 
3.579E+05 10S.7 -2.781E+05 

-1.170E+06 3.6 -2.396E+06 
5.532E+05 193.3 S.001E+04 
1.779E+06 0.6 -1.011E+06 
1.278E+06 58.0 -8.665E+05 

Origo torntoppen fixa systeaet 

Fxtc 
Fy te 
Fztc 
Hxte 
Mytc 
Plztc 

Max Fi Mi n 

2.343E+OS 165.2 
1.776E+OS 162.8 

-1.602E+06 102.7 
6.342E+OS 199.3 

-4.519E+06 3.6 
8.069E+OS 73.1 

3.451E+04 
-1.860E+05 
-2.088E+06 
4.712E+04 

-7.938E+06 
-1.146E+06 

3.6 2.868E+OS 
139.2 1.787E+04 
25.3 -1.822E+06 
6.0 3.2S8E+05 

205.0 8.S91E+04 
133.2 4.337E+04 

Fi Hedel 

3. o 1.422E+05 
82.1 -6.074E+02 
8~. 7 -1.826E+06 
6.0 3.289E+05 

84.7 -6.210E+06 
345.9 -1.033E+04 

Standarda .... v. 

8.948E-04 
1. 713E-03 
3.449E-03 
6.097E-02 
3.76bE-02 
2.123E-02 
6.268E-03 
4.446E-02 
6.493E-02 

Shndarda ......... 

2.872E+05 
5.813E+05 
5.050E+05 
3.336E+05 
4.5S9E+05 
1. 201E+03 

Shndardavv. 

2.872E+OS 
1.019E+05 
1.829E+Oo 
3.336E+05 
3.S00E+OS 
2.922E+05 

Standardavv. 

1.446E+OS 
S.lb7E+04 
1. 827E+06 
3.403E+05 
6.229E+06 
3.033E+05 

• 
• 
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-resultat-

Exaaensarbete, Nasudden I , ver 3.01 

Bl adkrafter och -lIo.ent (i N och NII): 

Snitt nr 1 'lid Zb = 0.000 II 

Hax Fi l'! i n 

Fflap 1. 407E'-OS 202.0 6. 143H04 
I'Iflap 2.970E+06 S8.0 1.12SE+06 
Fedge 3.195E+OS 265.1 -3.32bE'-OS 
l'Iedge S.210E+06 84.7 -4.920E+Ob 

Sni tt nr 2 vid Zb = 15.000 • 
!'lax Fi Hin 

Fflap 1.078E+OS 108.8 3.870E+04 
Mf lap 1.264E+06 58.0 3.610E+OS 
Fedge 1.722E+OS 265.1 -1.829E+05 
Medge 1.483E+06 84.7 -1. 379E+06 

Sni tt nr 3 vid Zb = 30.000 • 
"ax Fi Hin 

Fflap 4.478E+04 S7.7 1.098E+04 
tHlap 1. 310E+05 60.7 3.454E+(l4 
Fedge 3. 24SE'-04 26S.1 -3.S69E+04 
Medge 7.922E+04 84.7 -6.ge5E+04 

43 

09/28i90 4:32 PI'! 

Fi !'Iedel Standardavv. 

180.9 1.0S9E+05 1. 073E+04 
lBO.9 2.193E+06 2.611E+OS 
84.7 -7.570E+03 1. 409E'-05 

265.1 1.629E+OS 1. 722E+06 

Fi Medel Standarda'!v. 

180.9 7.813E+04 9. 775E +03 
177.9 B.2S8E+OS 1. 231E+OS 
84.7 -S.993E+03 5.SS8E+04 

265.1 S.782E+04 3.e72E+05 

Fi Medel Standarda'!'!. 

177.3 2.71SE+04 4.609E+03 
135.8 e.132E+04 1.298E+04 
84.7 -1.804E+03 8.409E+03 

265.1 S.321E+03 1.801E+04 
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TEKNIKGRUPPEN AB 1990-09-28 16.33.36 

Wind speed (vs) 

11 

10 , 
8 

7 
O 20 

Power (UI~ 

• lE3 

1.2 

0.8 

0.4 

0.0 
O 20 

"EDEl= 9.00 
SIGM: 0.000 

40 
Titt (5) 

"EDEL= 854. 
SI~M- 204. 

40 
Hae (5) 

Prililry tor'que (HI> 

"EDEl: 3.255E+I)5 
• lEJ SIGMa 7.?62E+04 
SOO 
400 
300 

200 '-r-:--
11)0 .• __ • __ ~ •• _._ ••• _~ ... _ ... __ ...... 

O • • 

20 

Turbin! (rF-) 

41J 
TiM (s) 

"EDEl: 2S.0 
S1,"I\= 0.000 

25.125 ~--.,tlrr)ll+tt.-.--~--
25. tOO 
25.075 +--.+tllll!ti!tl+tti.ltHtllliltf+r, ••• -
25.050 
25.025 
25.000 ~--.,'ItIH!m 

o 20 40 
Ti •• (s) 

PitelI idgr> 

4 

ftEDEL= O.GOO 
SI""I: 0.000 or------.-:------.-

2 . __ .:. ___ ...:...._. __ ._ . 
o . 

-2 
-4 

o 20 40 
Tiu (s) 

ExatnenSarbete, Nasudden I, lJer 3.01 

YiaI IOllftt (Ht) 

• JE6 

0.5 
0.0 

-0.5 
-1.0 

o 

~0El:-l.609E+04 

SIGftft: 3.192E+05 

40 
ntt (5) 

I Y.w-. wind dir.(d9r ) I 
"EDEL=-J.072E-D3 
SIGft~ 6.095E-02 

0.1 

0.0 
-0.1 1 .. -' .... 1Jjnll~mttt· ..... -.~._._ .... 
-o. 2 i.-...... ~mmlftt+l. ••...... ; .•. --•..••... 

o 20 40 
Tile (5) 

Tetter ~dgr) 

IlEDEL= 0.000 
SIGM= 0.000 4 _______ ••••• _._._ ••• _ 

· 2 .... ~_ ... _~ ... _-.... _.L---.. _ .. · . · . o · . 
-2 ._ .... _ ... .-._ ... _ .. _ ....... __ .....•. 

-4 

27.5 
26.S 
25.5 
24.5 
23.5 

· . · , · . 
o 20 40 

Tiat {s) 

!!f[EL: 25. o 
51r;1I1\= 0.000 .. _.--_.-----.... -_ ... __ . · . ..... _ .. _ ........... _. __ ._._ ... __ .. . · . · . 

· . ............ _y .............. , .................. . · . · . ..... _ ...... __ ._ ................... __ . · . 
22.5 ;.......""""......,. ................. ...,.~ ........ """ 

o 20 40 
Til. (s) 

NICe l I pitch (dgr) 
!lEDEL: O.GOO 
SI'""= 0.000 4 ..•.•.•.... __ ._._ •. _ .•..• _ ..... _ · . 

2 .. _._ ...... l ............. _L ............ __ · . o : : 
-2 ... _._._.--:--_. ____ .~_ ..... _ ..... . 

· . -4 · . 
o 20 40 

Tjle (s) 

Yw di!tping (11) 

~DEl- 0.000 
SIGMa 0.000 4. ___ ._-_-. . . . 2 • • 

O 

-2 
-4 

O 20 40 
Till (s) 

Thrust CH) 

IlEln: 1.424E+05 • 
• lE3 SI;Ma 1.7?OE+04 • 
200 
130 
160 
140 
120 

Tover top Xt <I) 

n .. (5) 

lEoa- 7.123E-03 
SIGftIP 8.947E-04 

0.010 i-.-.---!--.-f:'i;"'-;-.
O. 009 i'-'--~-"'--"."II!lII!tt--.
O. 008 ~-... - ... :.tIIj a'fIrl1ll:tllW 
0.001 
0.006 

TOIIet' top 'tt <I) 

0.00500 
0.00250 
0.00000 

ftEDEL=-3.848E-04 
SI~ 1.713[-03 

-o. OO~O T.-.•.. illtfflItfUIl,f;.~':;~;;: ...... ~ .. _. 

-0.00500 -i-•. --;!tIHIIIHIIl-.-+-'--._-
-o. 00750 t:;,~t;;;;;;:;:.::;;;;;:;;:;~ 

o 

Rotor evert. (I) 

'.010 
0.005 
0.000 

-0.005 

IIEDEL: 4.6'7[-06 
SI"'f\: 3. 449E-03 

-o. 010 t;;;;:;:,:;~~;;;;:~:;;;:; 
o 40 

ni' (5) 

• 
• 
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Priur~ lorqut 

• lE3 

~ i·--t-j----r-·-··· 
30 •• _ __....;... _____ ....;. __ • __ . 

, , , , 
2S .... _ .. __ -+-__ .... _._._; .. _ ..... 
20 

15 

10 

• 
5 

D 

, , , , , , ... _-~-_. __ ._~_ .. __ .-
, , , , , , 

+---41----+.-----1--, , 

Turbint 

, , ... _----..... __ .. __ ..... ~_ .... 
, , , , 

O.ODE _ .. _ . __ ~ ___ ; .. _. __ 
, , 

o.~ ~----ll--~'~-- ' 

0.004 

0.003 ,,"--"--~ ---tI--+ 
0.002 ~--f1.--4 

0.001 .f,--:H -1 
0.000 .Il,..,...,..,..";"'~~~+'-',..,&r:""'''''''' 
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Examensarbete, Nasudden I, ver 3.01 

YMI t"'tnl 

• lE3 

160 
140 

120 

IDO 
BO 

SO 
40 

20 
o 

· . · . · . .... _ .. _ ... _-----_._-_ ... -_ ... · . , , · . ... _._ .... _--_ .. __ ._._ ....... _ .. __ .. . 
· . ._ •• _... __ ••• u ...... _ ••• _. __ •• __ •••••• _ •• _ ••• 

· . .............. _ .... __ ........... __ ... ,. __ .•.. · . · . · . ... _ .... _-_ .. _ .. _-_ .. __ . __ ... · . · . . 
_ .... , ....... - .... _ .. ' ._ .. _ .. . 

......... .._.. . ... -.- ._-.... . ......... . 
J,'\ . J I 

B 
p 

[ 'till dired ion I 

(I.on~o 
0.03000 
0,02750 
(I,02~OO 

0.02250 
0.02000 
(I,OI~(I 

0.01500 
0.01250 
0.01000 
D. (10('5[1 
0.0051)0 
0.00250 

................. _ ... ; ......... _ .. _ ........ _ ... ; .. _ ... _ ...... . 

._._- ... _ .. _ ... +._-.. __ .. _--_.! .... _ ..... . 
, , ._ ............ -...... : ............. _ ... -.. _ .. ~ .............. . 

.......... ········ .... ;.··_· .. · .. ··· .. · .. ···· .. -i··_··_·· , , 
O' •• _. .._ ......... ~ ..... _ •• _ ........... _~._ ........... . 

, , ..................... , ..... _ .......................... _ .... . . , , , ... _. . ............. ,_ ..... _ .. _-_._ . ..,.._._ .. 
, , 

O. 00000 JI,.,~.,....,lot""":~-"i,4.,..,..,.~....,..; 

Thrust 

• lE3 
5.5 
5.0 
•• 5 
4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 

8 
p 

, , 
.......... ···-·_···f·-.. _··· __ ·_····, .. _·_···· · . ...... _ ............... ~_. __ ._ ... _~._. __ .. . 

, , ... _ ....... _ ..... , ....... _._ ... -...... , .... _ .... . · , .. _-,.._... » . ........... ; .. _-_.. ._._....;._._ ... -
, . 

_.--t- --~-, . · , .. _."--- .. -.. _-_.-
· ... -.. -.,..._-

4 8 
p 

'TOll!" dtfl. Xt 

• IE-3 
0.27500 
0.25000 1-

. . .._._----_. · , · . .- ._--_._---· , 
(t.2~(l0 _ •. __ +.-___ ! __ 

0.20000 .. __ + __ -!-_~_-!: __ 

0.175(10 
0.151)1)0 
o.moo 
0.10000 
O. 0:'5l10 ... ---t-H--+-~ 
O.O~OOO 

0.0Z500 

_.~_. 

._ .. ,--

O. 00000 .J!!!:::.;.. __ ~~:;U. .... ~.....,J, 
B 

p 

* lE-3 

o.q. I -+ , 
O. s .... _ .. _1._-.;.. ____ . __ ..;_._ .... _ 

, , 
0.7 -.. --~'-------~, 
O.S ..... __ --.. -_.---, , 
O.S ._ .. _ ... _ .. _ .. ~_ .. _-.... - .... +--_ 

, , 
o,~ __ . __ ! ' 

0.3 ....... - ._ ..... _. __ ._--_ .. _ ..... . , 
0.2 +-__ Hlt-.-I~_+--+--

iolor centre vtrt 

• IE-3 
1.375 
1.250 · .. __ .--_ ... _-----
1.125 -+----~---r_-
1.000 
0.8~ 

0.750 
0.&25 

· · .. -----f--.---. · 
0.500 +------l:..-----ff.-
0.375 +----:... -+_ .. -If---
0.250 ._.---;-. __ ,._ .. _. 

(I.l~ +-----'--H ·-U---4 
0.000 ~~"""''' ....... ..;.....,..,..,~.,..,...,,.I.f''~''''''':'' 

8 
p 
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Examensarbete, Nasudden I, 'ler 3.01 

ql (Flapsya) 

0.42 +. __ .-+. __ . 

0.40 +-.. __ ~._ .. < 

0.38 

O. 36 i;;;:;:;;:;'!,:.~;:;#;;:;;: 

I q3 (FlapassYl> I 

O. 1 .f-•.. rtHHI .. ----,----

0.0 

-0.1 +--.~n.HI-H-4-.• -~--

o 20 40 

qvl (EdgesYIJ 

0.1 

O. O -AAAff*lllU_Mlf 
-0.1 

O 20 

qv3 ([dgeus~.) 

4 

2 

O 

lite (s) 

-2 +---------~---
-4 

o 20 

. . 
40 

Tite (s) 

q2 <F I apsya) 

0.03 ~ ....• __ . 

0.02 ..... _, ..... , 

0.01 
0.00 " ....• _ .... 

-o. Dl ~,.,.,.,,.,,.;~J.i.-,.,;.,..,...,..._ 

O 

q4 (Flapassya> 

4 .-.•• - ••••. -r-.-...... .,._ ..... - .... · . · . 2 ......... __ .. !-.. _ .. _ ... ! .. ____ _ 

o 
-2 

O 

· · · 
. . , _ .. _ ....... _ ........ -....... _ ..... _. · . · . · , 

20 "O 
Tite (:;) 

qv2 (Edgesya) 
fIEDa:: 0.000 
S!GtlA= 0.000 " ._-_._-_ ....... _-_ .. __ .. 

2 

o 

· . · . · . . -_ .......... _ .. _.-... __ .-.. · . · . · . · · -2 ..... _ .. _ . .!. •• _._ ••••••• _ •• _ •••••••• · . · . -4 · . 
o 20 40 

Tite (s) 

qv" (Edgeau~t) 
tlEDEl.= 0.000 

4 
SIGftI\= 0.000 ._.-.. _ ......... _--..... --_ .. -· . · . 2 · . _._--....-------· . · . O · . 

, 
-2 · .. _. __ ....... _._ ............. _ ... _ .. · . · , -4 · . 

O 20 40 
Tiae (s) 

q5 
EDEl= 0.000 
SIQtA= 0.000 4 • _____ .-_.----•• 

2 

o 

· . · . · . ----· , · 
-2 . __ --:--

-4 · · 
O 20 40 

Tilt (5) 

Blade derl Flap <t> 
f€DEL= o.m 
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