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I.  INLEIDING 

A.  Lemcko  

Lemcko is een elektrotechnisch expertisecentrum 

voor Energie, EMC en Power Quality verbonden aan 

de Universiteit van gent  

B.  Emulatie model 

In opdracht van Lemcko is het in eerste instantie de 

bedoeling om een emulatie model op te stellen voor 

een windturbine. Er fungeert een asynchrone motor 

als turbine. Met een windprofiel wordt er via het 

model een koppelprofiel opgesteld. De motor zet dit 

koppelprofiel dan over naar een generator. Zo kan 

een windturbine nagebootst worden in labo 

omgeving.   

C.  Implementatie in het net 

Een praktische opdracht in deze studie, is het 

onderzoek naar het vermogen geleverd door een 

bepaalde turbine. Zodat het vermogen zo optimaal 

mogelijk in het net kan worden geïmplementeerd. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van het emulatie model is om met een 

bepaalde dataset met windsnelheden, het geleverd 

vermogen op de as van de generator te simuleren. Het 

geleverde vermogen is dan afhankelijk van in te 

stellen parameters ( bijvoorbeeld: rotordiameter, hub 

hoogte, …). Om dit model te kunnen definiëren is het 

van belang om ook eerst een theoretische studie te 

maken rond windturbines. Eens het model opgesteld 

is en gecontroleerd is op de correctheid ervan, kan er 

gekeken worden hoe het vermogen optimaal in het 

net kan geïmplementeerd worden. Hieruit kan dan 

een dimensionering van energieopslag afgeleid 

worden. 

III.  RESULTATEN 

A.  Theoretische studie 

In de theoretische studie wordt onder meer ingegaan 

op de wetgeving rond windturbines.  Zo worden 

windturbines ingedeeld in drie klassen. De kleine 

klasse word gedefinieerd als een windturbine waarbij 

de hub hoogte beperkt is tot 15 meter. De 

middenklasse is waanneer een windturbine een hub 

hoogte van meer dan 15 meter heeft, maar waarbij 

het vermogen van de turbine beperkt is tot 300kW. 

De grote klasse zijn dan de turbines met een 

vermogen die groter zijn dan 300kW. De grootste 

aandacht in deze studie gaat vooral uit naar de 

middelgrote klasse, omdat deze klasse nog 

onderbenut potentieel heeft om lokaal in het net te 

plaatsen. 

Om een emulatie model te kunnen maken is het eerst 

handig om de eigenschappen van de wind te 

bekijken. Wind ontstaat ten gevolge van een 

drukverschil tussen twee gebieden. Dit drukverschil 

is op zijn beurt te wijten aan een verschil in 

temperatuur. Deze luchtstroom heeft een bepaalde 

energie-inhoud en heeft een sterk fluctuerend 

karakter. Dit komt onder andere door de ruwheid van 

het aardoppervlak. Een windturbine heeft de 

bedoeling om zoveel mogelijk energie uit de wind 

om te zetten naar mechanische energie op de as van 

de generator. Echter is er een theoretische limiet die 

zegt dat er maar maximaal 59.3% aan energie uit een 

stromend fluïdum kan gehaald worden. In de praktijk 

zal een windturbine deze limiet nooit halen. 
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 De procentuele hoeveelheid vermogen die uit de 

wind kan gehaald worden, wordt de 

vermogencoëfficiënt genoemd (Afgekort “Cp”). 

De rotor waarbij momenteel de grootste 

vermogencoëfficiënt kan behaald worden: is een 

rotor met drie wieken. 

 Ook is het toerental van de rotor van belang om 

de vermogencoëfficiënt zo hoog mogelijk te 

houden. Zo is er in een windturbine nood aan een 

toerental regeling. 

 Er bestaat dus een optimaal toerental in functie 

van de windsnelheid. De factor die rekening houd 

met het toerental en de windsnelheid wordt de Tip 

speed ratio genoemd. 

 Bij een bepaald toerental en een bepaalde 

windsnelheid zal er nu een koppel gegenereerd 

worden op de wieken van de turbine. Bij de 

koppel berekening wordt rekening gehouden met 

pulsaties in het koppel, dit onder andere door 

aanwezigheid van de paal (Dit fenomeen wordt 

torenschaduw genoemd, factor die hier mee 

rekening houd: “Vts “) en ook door het feit dat de 

windsnelheid stijgt naarmate de hoogte stijgt (Dit 

fenomeen wordt windschering genoemd, factor 

die hier mee rekening houd: “Vws “)). 

 Met het koppel en het toerental van de rotor kan 

dan het vermogen worden berekend, die op de as 

van generator terecht komt. 

De twee meest gebruikte soorten generatoren zijn de 

dubbel gevoede inductie generator en de synchrone 

generator. In de middel grote klasse wordt meer en 

meer gebruikt gemaakt van een synchrone axiale flux 

generator. Deze generator heeft het grote voordeel 

dat er geen reductie kast meer nodig is doordat de 

generator hoge koppels aan kan, bij lage toerentallen. 

Door het ontbreken van de een reductie kan er een 

nog beter rendement van de machine bekomen 

worden. 

B.  Model 

In het model wordt gestart met een data set van 

windsnelheden. Het is gewenst dat deze snelheden 

met een kleine sample periode worden gemeten, dit 

om ogenblikkelijke waarden van het vermogen te 

bekomen. Alleen is er weinig data beschikbaar die 

een kleine sample periode  heeft. In deze studie 

werd gewerkt met data van de meetmast Cabauw 

(Nederland). Deze data heeft een sample periode 

van 10 minuten. Daarom werd op deze data via de 

PSD (Power Spectral Density) factor een turbulente 

component aan de data toegevoegd, zodat er data 

verkregen wordt met een sample periode van 1 

seconde. Met deze verkregen data wordt dan met de 

stappen die te zien zijn in figuur 1 het vermogen 

berekend die aan de as van de generator wordt 

geleverd.  

 

 

Figuur 1: Flowchart van Wind naar Vermogen 

In figuur 2 is nu het resultaat van het model te zien. 

De blauwe grafiek stelt de windsnelheid voor in 

m/s. De groene stelt het toerental voor. Tussen 

seconden 400 en 450 is te zien dat bij een windpiek 

het toerental constant is. Dit is de fysische grens van 

de turbine die in het model opgelegd wordt. De rode 

grafiek stelt dan finaal het vermogen voor. 
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Figuur 2: Resultaat model met willekeurige winddata 

Na het opstellen van een model is het altijd 

belangrijk om de correctheid van het model te 

testen. Hiervoor werd het model vergeleken met 

wind en vermogen data van een bestaande 100 kW 

windturbine. De berekende data heeft een hoge 

resolutie. Ter controle van de gesimuleerde 

winddata, wordt seconden data uitgemiddeld naar 

10 minuten data. Met de PSD kan de data dan weer 

worden vergeleken met de originele data. Dit wordt 

dan gedaan aan de hand van drie factoren: het 

gemiddelde, de RMSE waarde en de 

correlatiefactor. Ook wordt de berekende vermogen 

data vergeleken aan de hand van opgemeten data 

van een echte turbine. Het model is een goede 

weergave voor een turbine. Maar het is wel iets 

optimistischer dan in de realiteit. Dit komt vooral 

omdat in het model het toerental altijd optimaal 

wordt beschouwd terwijl in de praktijk dit niet altijd 

zo is door onder andere de inertie van de rotor. 

C.  Analyse vermogen 

Door het sterk fluctuerende karakter van de wind 

zal ook het vermogen dezelfde eigenschappen 

hebben. Door het stijgend aantal turbines wordt het 

een uitdaging om het net stabiel en veilig te houden. 

Daarom is het nuttig om het vermogen te 

analyseren. Om het net stabiel te houden kan 

bijvoorbeeld de pieken in het vermogen opgeslagen 

worden. De opgeslagen energie kan dan eventueel 

later met een constant karakter aan het net worden 

afgeven. In figuur 3 is het effectieve gemeten 

vermogen van een windturbine te zien (Blauw 

grafiek). Dit met een sample periode van 1 seconde. 

De rode, groene en zwarte grafieken zijn het 

resultaat van het filteren op de blauwe grafiek. De 

laagdoorlaat filters laten enkel signalen door met 

een lagere frequentie dan de blauwe grafiek. Zo zal 

het vermogen die de zwarte grafiek voorstelt het 

gewenste vermogen op het net zijn. De snelle 

pieken die te zien zijn in de blauwe grafiek moeten 

dan tijdelijk worden gebufferd. Hiervoor moet er 

dan een opslag systeem gedimensioneerd worden. 

Het opslag systeem moet enerzijds voldoende 

energie kunnen opslaan, maar het moet ook de 

snelle vermogen pieken kunnen opslaan of terug 

geven. 

Figuur 3:Gemeten en gefilterd vermogen met verschillende 

periodes 

In figuur 4 is opnieuw 

het gemeten vermogen 

te zien in de blauw 

grafiek. De rode grafiek 

is hetzelfde vermogen 

maar met een opslag 

systeem. De bedoeling 

is om de zwarte grafiek 

van in figuur 3 te 

benaderen maar door de 

grenzen van het opslag 

systeem is er soms nog 

een grillig verloop te zien. Daarom is het zeer 

belangrijk om een goede keuze van opslag systeem 

te maken. In deze studie wordt de combinatie van 

windturbine met vliegwiel en/of loodzuurbatterij 

conceptueel bekeken. De reden hiervoor is dat met 

een hybride systeem de totale energiekost optimaal 

gereduceerd kan worden. 

IV.  BESLUIT 

Ondanks het zeer theoretische kader van deze studie 

is het gemaakte model een goede representatie voor 

wat er in werkelijkheid zou gebeuren. Ook is de 

keuze van een eventueel opslag systeem belangrijk 

om een eerder “constant” vermogen in het net te 

injecteren. 

Figuur 4: Vermogen met batterij opslag 

systeem (0.1 kW/kWh) 


