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INLEIDING 

Wereldwijd groeien zowel de energiemarkt als de 
vraag naar duurzame energieproductie. Samen 
vormen deze factoren een stabiel socio-economisch 
draagvlak voor de ontwikkeling van financieel 
aantrekkelijke technieken die toelaten om 
hernieuwbare energiebronnen aan te wenden.  

Een voorlopig onderbenutte duurzame energiebron 
is golfenergie. Energieopwekking uit golven is een 
door onderzoek gedreven, snel evoluerende 
technologie. Om energie te onttrekken uit golven 
worden golfenergieconvertoren (GEC’s) gebruikt. 
Deze toestellen zijn ontworpen om door interactie 
met golven te bewegen en hierbij kinetische energie 
om te zetten in elektrische energie. 

Om golfenergie als duurzame energiebron op een 
economisch aantrekkelijke manier aan te bieden, 
moeten golfenergiecentrales onder de vorm van 
GEC-parken uitgevoerd worden [1].  

De golfinteracties van elke GEC beïnvloeden echter 
het golfveld voor naburige GEC’s. Dit resulteert  
uiteindelijk in een toe- of afname van de totale 
energieproductie van het GEC-park en geeft het 
belang aan van accurate golfmodellen die deze 
interacties kunnen voorspellen om een optimale 
geometrische indeling van de GEC’s in het 
golfenergiepark te bekomen [2]. 

                                                           
 

Om golfmodellen te valideren is echter nood aan 
experimentele data die tot op heden nog niet 
beschikbaar is. Een schaalmodel van een GEC-park 
zal in het ‘WECfarm’ project van Universiteit Gent 
gebouwd worden als proefopstelling om een 
gedetailleerde database op te stellen die de 
validatie van recent ontwikkelde golfmodellen 
mogelijk maakt. 

DOELSTELLINGEN 

Dit eindwerk heeft als doel om op basis van 
inputdata een testopstelling voor een GEC te 
ontwerpen die metingen van interacties tussen 
GEC’s en hun energieabsorptie onder verschillende 
golfcondities mogelijk maakt. De opstelling moet uit 
commercieel beschikbare componenten bestaan en 
voorzien zijn van een power take-off (PTO) die de 
beweging van de converter op eender welk moment 
kan beïnvloeden.  

Na optimalisatie en structurele analyse op basis van 
eindige-elementenmethodes in Siemens NX wordt 
een model in Simulink [3] opgesteld om tests uit te 
voeren op systeemniveau. Op basis van WEC-Sim [4] 
inputdata moet dit model een zo waarheidsgetrouw 
mogelijk beeld geven van hoe de opstelling zich zal 
gedragen onder de aangelegde testcondities. 

RESULTATEN 

Om de structurele geschiktheid van de opstelling 
onder eender welke testconditie te garanderen, 
wordt een structurele analyse van het mechanisch 
ontwerp uitgevoerd in Siemens NX [5].  

Ontwerp en numerieke modellering van een 
testopstelling voor een golfenergieconverter 
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Figuur 1 geeft een overzicht weer van het finale 
ontwerp. De beweging van de gele boei kan actief 
gecontroleerd en gestuurd worden door het 
tandwiel-tandheugelsysteem dat boven het 
wateroppervlak opgesteld staat en aangedreven 
wordt door de aan het overhangende frame 
gemonteerde elektromotor met reductor. 

 

Figuur 1: Overzicht van het finale ontwerp van de testopstelling van 

een GEC. 

De lineaire geleiding van het systeem wordt 
voorzien door twee geleiders in combinatie met drie 
luchtlagers in een stijve configuratie. Hierdoor kan 
de boei verticaal bewegen over een amplitude van 
30 cm ten opzichte van de initiële positie. De 
tandheugel kan in dit werkingsgebied de boei 
aandrijven en is uitgelijnd langs de centerlijn van de 
boei. Doordat het zwaartepunt van de boei op deze 
lijn ligt, veroorzaakt de PTO-kracht nagenoeg geen 
extra belasting op de stilstaande componenten in 
het systeem.  

Het verbindingsstuk tussen de boei en het lineaire 
geleidingssysteem is zo licht mogelijk gemaakt. Dit 
leidt tot een kleinere systeeminertie en bijgevolg 
een dynamischer ontwerp. De optimalisatie is 
uitgevoerd op basis van de maximale belasting die 
inwerkt op het verbindingsstuk. Onder deze 
belasting is door iteratief ontwerp de massa van het 
verbindingsstuk gereduceerd van 1,9 kg naar 1,27 kg 
terwijl de structurele integriteit van de component 
gewaarborgd blijft.  

De motor en reductor zijn gedimensioneerd op basis 
van de WEC-Sim inputdata. Hiermee is een koppel-
snelheidscurve opgesteld, bestaande uit alle 
werkingspunten van de opgegeven testcondities. 
Vervolgens kan de in Figuur 2 weergegeven koppel- 
snelheidscurve van de motor-reductorcombinatie 
opgesteld worden waarbij deze punten het 
volledige werkingsgebied van de aandrijving 
benutten. 

 

Figuur 2: Koppel-snelheidscurve van de motor. De blauwe S1-lijn 

geeft hierbij het nominale werkingsgebied van de motor weer, terwijl 

de S5-lijn het maximale koppel- en snelheidsbereik van de motor 

aangeeft. 

Alle werkingspunten die optreden bij regelmatige 
golfcondities, aangegeven door zwarte stippen en 
afgebakend door de zwarte streeplijn, moeten 
binnen het nominale werkingsgebied van de motor 
liggen aangezien deze tweemaal per golfperiode 
bereikt worden.  

Daarnaast moeten de extreme werkingspunten die 
eventueel kunnen optreden bij onregelmatige 
golfcondities, aangegeven door blauwe stippen en 
afgebakend door de blauwe streeplijn, binnen het 
maximale werkingsgebied van de motor liggen. 

De mechanische en elektrische aspecten van het 
systeem worden vervolgens samengevoegd in 
Simulink. De meerwaarde van Simulink is dat hierin 
een systeem gemodelleerd kan worden dat 
verschillende fysische domeinen overspant. In dit 
geval worden het mechanische en elektrische 
domein met elkaar verbonden. De stapsgewijze 
opbouw van het systeemmodel laat systematische 
validatie van het model toe.  
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Na de uitwerking van de volledige testopstelling in 
het model, wordt de nauwkeurigheid ervan 
gevalideerd door enkel de krachtdata uit WEC-Sim 
als input te gebruiken en de door het model 
berekende positie-, snelheids- en versnellingsdata 
te vergelijken met de overeenstemmende WEC-Sim 
data (Figuur 3).  
 

 
Figuur 3: Vergelijking tussen de door Simscape en WEC-Sim bepaalde 

positie-, snelheids- en versnellingsdata over een golfperiode. 

De nauwkeurigheid van het model wordt het best 
ingeschat door de onttrokken elektrische energie 
per golfperiode te vergelijken met de door WEC-Sim 
bepaalde geleverde mechanische energie van  
-51,7 W uitgemiddeld per golfperiode (Figuur 4). Om 
deze vermogens te bepalen moet het model de 
energieomzetting van kracht naar beweging, naar 
koppel en ten slotte naar stroom correct doorlopen. 

 
Figuur 4: Overzicht van het onttrokken elektrisch vermogen door de 

motor, uitgemiddeld over de golfperiode. 

Het systeemrendement werd voor deze validatie 
ideaal verondersteld, terwijl het model anders wel 
verliezen in acht neemt. 

BESLUIT 

Op basis van de ontwerpvoorwaarden en WEC-Sim 
inputdata werd een testopstelling voor een 
golfenergieconverter ontworpen. De structurele 
eigenschappen en prestaties van het mechanisch 
ontwerp werden onderzocht voor eender welke 
belasting uit de inputdata door gebruik te maken 
van eindige-elementenmethodes. Hierdoor kan de 
toepasbaarheid van het mechanisch ontwerp 
onderbouwd worden. Daarnaast werden ook de 
mechanische en elektrische componenten van de 
power take-off gedimensioneerd en 
geoptimaliseerd. Het mechanisch en elektrisch 
ontwerp werden uiteindelijk samengevoegd in 
Simulink. Dit model werd eerst gevalideerd op basis 
van de WEC-Sim inputdata en vervolgens gebruikt 
om de opstelling op systeemniveau te testen. 
 
De opstelling wordt in het volgende projectstadium 
gebouwd en getest. Gedurende de constructie van 
de testopstelling kan het Simulink-model verder 
uitgebreid en getest worden op basis van niet-
lineaire golfmodellen. Na de eerste experimentele 
tests, kan de waarheidsgetrouwheid van het model 
gecontroleerd worden. Indien het model hierbij een 
realistische weergave blijkt van de opstelling, kan 
het model als emulator gebruikt worden om de 
controllerstrategie uit te werken en te 
optimaliseren voor deze op de uiteindelijke 
hardware getest wordt.   
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