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REZUMAT. Lucrarea prezintă realizările obţinute în urma derulării unui proiect naţional în domeniul resurselor 
regenerabile.În prima parte sunt trecute în revistă aspectele tehnice importante ale litoralului românesc,apoi 
este prezintată suscint teoria energiei valurilor. Pentru obţinerea forţei dinamice s-a efectuat o simulare 
numerică a curgerii folosind o retea de tip dinamic. S-a realizat un model de simulare a centralei acţionate de 
valuri prezentându-se captatorul pneumatic de energie a valurilor de tip coloană de apă, care este parte 
componentă a microcentralei electrice şi are rolul de captare a energiei valurilor prin transferul ei într-o cameră 
cu aer în care se comprimă şi decomprimă aer prin intermediul unui piston de apă acţionat direct de valuri. Aerul 
comprimat şi decomprimat pune în mişcare o turbină cuplată la un generator electric.Scopul cercetării este 
determinarea pe de o parte, a sarcinilor din val ce acţionează asupra structurii microcentralei, iar pe de altă parte 
verificarea rezistenţei structurii predimensionată la acţiunea valurilor întâlnite în Marea Neagră şi în funcţie de 
diferitele poziii ale valurilor faţă de captator. S-a realizat modelarea cu element finit a captatorului pneumatic, a 
structurii microcentralei şi modelarea numerică pentru simularea solicitărilor dinamice a structurii modulului de 
bază  a centralei. 

Cuvinte cheie: centrală electrică, energie regenerabilă, simulare numerică. 

ABSTRACT. The paper presents the achievements of an ongoing national project in the renewable resources field. 
The first part reviews the important technical aspects of the Romanian seaside and then the theory of wave 
energy is presented. In order to obtain the dynamic force, a numerical simulation of the flow was performed, 
using a dynamic mesh type. A simulation model of the wave-operated plant was developed. It presents the 
pneumatic energy collector for water-column type waves, which is part of the electric micro-plant and it is 
designed to capture wave energy by transferring it into an air chamber in which the air is compressed and 
decompressed through a water piston driven directly by the waves. The compressed and decompressed air 
moves a turbine coupled to an electric generator. The research purpose is to determine, on one hand, the wave 
loads acting on the plant structure and, on the other, to check the resistance of the pre-dimensioned structure to 
the Black Sea wave action and to the different positions of the waves towards the collector. Using the finite 
element, the pneumatic collector and the plant structure were modeled. 
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1. ASPECTE TEHNICE ALE LITORALULUI 
ROMÂNESC 

La litoralul românesc al Mării Negre condiţiile 
necesare declanşării furtunilor se creează cu pre-
cădere în sezonul rece al anului când deasupra 
apelor mai calde ale mării predomină câmpuri barice 
depresionare, cu stratificarea instabilă a aerului şi cu 
gradienţi orizontali ai vitezei vântului deosebit de 
ridicaţi [1-6].   

Vânturile puternice, de peste 14 m/s sunt 
distribuite în proporţie de 60% pe direcţiile N şi NE 
iar cele cu viteze mai mari de 23 m/s corespund 
aproape în exclusivitate direcţiilor nord  şi nord-est 
şi sunt caracteristice furtunilor cu cea mai mare 
frecvenţă pe litoral. 

Direcţiile de propagare a valurilor sunt deter-
minate în principal de direcţia vântului, dar intervine 
şi configuraţia ţărmului. În general, vânturile din 
sectoarele E, SE, S, SV, "montează" marea de-a 
lungul întregului litoral românesc; vânturile din V nu 
reuşesc să agite apele marine decât la o anumită 
distanţă de ţărm. Direcţiile de propagare a valurilor 
nu corespund direcţiilor de vânt. Astfel, pentru o 
frecvenţă a vântului din larg (NE, E, SE) de 44,5%, 
frecvenţa valurilor este aproape dublă (86,4%); 
situaţia este inversă pentru vânturile dinspre uscat 
(SV, V, NV) cu o frecvenţă mai mare (33,3%) decât 
a valurilor (8,7%).   

Creşterea înălţimii valurilor nu are loc doar în 
cazul intensificării vântului; ea se produce chiar şi în 
timpul unor viteze constante dar de durată şi pe 
aceeaşi direcţie, (de exemplu. în 6 ore, la o viteză a 
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vântului de 9 m/s, înălţimea valurilor a ajuns de la 
0,9 m la 1,2 m iar lungimea de la 15 la 28 m). 
Frecvenţa mării de gradul 6 şi peste, poate atinge 
10%,  direcţia de propagare a valurilor fiind din NE 
şi N, iar înălţimea valurilor poate atinge 7 m. Valurile 
de vânt sunt mai numeroase (cca. 80%) decât valu-
rile de hula (cca. 20%) iar diminuarea sau stingerea 
lor se realizează în situaţiile de calm atmosferic 
prelungit sau când vântul începe să bată în direcţia 
opusă propagării lor[1-3].  

2. TEORIA ENERGIEI VALURILOR 

În cadrul analizei a fost aleasă o navă având 
următoarele caracteristici: lungime L= 60 m, lăţime 
l = 10 m, pescaj T = 3 m, înălţime de construcţie  
D = 5 m. Corpul navei este construit din oţel naval 
de rezistenţă mare, grosime 12 mm, permeabilitate 
magnetică relativă µr = 180 şi conductivitate electrică 
σ = 4,8 MS/m. 

Pentru obţinerea forţei dinamice s-a efectuat o 
simulare numerică a curgerii folosind o meshă de tip 
dinamic [2,4,5]. Energia valurilor este calculată 
precum sumă a energiei cinetice a valurilor şi a energie 
potenţiale a acestora. Energia potenţială poate fi 
calculată folosind formula: 

 ∙ ∙
,
	   (1) 

în care m este masa valului, dataă de: 

 ∙ ∙ 	      (2) 

unde: ρ este densitatea apei [kg/m3]; w –  lăţimea 
valului [m], considerată egală cu lăţimea camerei, iar 
y reprezintă ecuaţia valului, considerând valuri 
sinusoidale: 

 , ∙ sin 	   (3) 

unde: a este amplitudinea valului, a = h/2 [m]; h – 
înălţimea valului; k – număr val, 2 ⁄ , unde  λ 
este mărimea valului [m]; 2 ⁄ 	 ⁄  – 
frecvenţa valului, iar T – perioada valului. 

Energia potenţială poate fi scrisă: 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ sin 		 (4)  

Pentru calcularea energiei potenţiale a valului 
pentru o perioadă, considerând că valurile sunt 
funcţie numai de x şi sunt independente de timp, 
astfel încât y (x, t) = y (x) şi: 

 d 0,5 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ sin ∙ d  (5) 

Rezultă: 

  

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ sin 2  (6) 

Considerând 2 ⁄  şi	 2 ⁄ , se obţine: 

 ∙ ∙ ∙ ∙   (7) 

Energia cinetică totală pentru o periadă este egală 
cu energia potenţială totală este: 

 ∙ ∙ ∙ ∙   (8) 

În final, energia totală pentru o perioadă va fi: 

 ∙ ∙ ∙ ∙   (9) 

Prin intermediul definiţiei energiei, pot fi de 
asemenea calculate şi alte marini necesare, precum 
densitea energiei, puterea disponibilă a valului şi 
densitatea sa.  

Densitatea de energie se calculează cu: 

 E
∙

∙ ρ ∙ g ∙ a 		 J m⁄   (10) 

Iar puterea: 

 ,   (11) 

Densitatea de putere: 

 P
∙

∙ ρ ∙ g ∙ a   (12) 

În cazul apei de adâncime mare, relaţiile de 
dispersie devin: 

 ω ∙ g  (13) 

 
g

2π
∙ T2 ≅ 1.56 ∙ T2  (14) 

Prin aplicarea formulei (14) în relaţiile pentru 
energie (9) şi putere (11), se obţine: 

 0.78 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ T 		    (15) 

 0.78 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ T			    (16) 

În final, dacă folosim înălţimea valului în locul 
amplitudinii acestuia, se obţine: 

 0.195 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ T 		    (17) 

 E ∙ ρ ∙ g ∙ h 		 J m⁄   (18) 

 P ∙ ∙ g ∙ h 		 W⁄   (19)  

În cazul unei centrale electro-pneumatice alimen-
tate de energia valurilor, în aceste formule, T şi h 
sunt utilizati ca parametri. Densitatea apei ρ şi 
constanta gravitaţională g sunt cunoscute. Lăţimea 
valului w poate fi considerată egală cu lăţimea came-
rei. În final, EW, EWD, PW, PWD pot fi uşor calculate 
folosind formulele de mai sus. 

2. MODELUL DE TURBINA MULTI-PALA 

Turbina multi-pala este parte componenta a 
centralei hidro-pneumatice. Pentru obţinerea forţei 
dinamice s-a efectuat o simulare numerică a curgerii 
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folosind o retea de tip dinamic. Simularea a fost 
făcută folosind o retea de discretizare structurată ca 
domeniu pentru simulare şi având următoarele 
dimensiuni: lungime 16 metri şi lăţime 6 metri. 
Reteaua utilizată are 41800 celule şi 42498 noduri. 
Setarile pentru problemă sunt prezentate în figura 1. 

 

Fig. 1. Reteaua de discretizare cu elemente finite folosită în 
simulare si câteva din dimensiunile modelului date în metri. 

       

 

Fig. 2. Vectorii viteză şi respectiv presiune [Pa] – contururi. 
obţinute in simulare, mesh dinamic cu pas de timp 2,691 s. 

Pentru simulare s-a utilizat un model VOF, şi 
mesha dinamică. Timpul de simulare utilizat a fost 
de 12 secunde, cu un pas de timp variabil de la 10–6 

la 10–4 secunde. În cele ce urmează sunt prezentate 
câteva rezultate pentru diferiţi paşi de timp. 

De asemenea vectorii viteză in câmpul de vectori 
viteză (fig. 2 – partea superioară)  sunt orientaţi în 
jos la intrare.  

În vederea verificării soluţiei constructive a 
turbinei multipală s-au efectuat simulări numerice în 
mediul CFD (Computational Fluid Dynamics). 
Rezultatele obţinute prin simularea numerică sunt 
prezentate în figurile 3 și 4. 

În paşii de timp prezentaţi în figurile 3 și 4, se 
poate observa o creştere a presiunii de la un pas la 
altul şi vectorii viteză sunt orientaţi către ieşire. 
Aceste rezultate confirmă oscilaţia coloanei de apă şi 
aer la vitezele necesare. 

 

Fig. 3. Câmpul de presiuni relative 

 

Fig. 4. Câmpul de viteze. 

3. MODELUL CENTRALEI  HIDRO-
PNEUMATICE  ACŢIONATE  DE 
VALURI 

Captatorul pneumatic de energie a valurilor tip 
coloană de apă este parte componentă a micro-
centralei electrice şi are rolul de captare a energiei 
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valurilor prin transferul ei într-o cameră cu aer în 
care se comprimă şi decomprimă aer prin inter-
mediul unui piston de apă acţionat direct de valuri. 
Aerul comprimat şi decomprimat pune în mişcare o 
turbină cuplată la un generator electric.  

Captatorul pneumatic este compus dintr-o cameră 
având prevăzute două deschideri, una la partea 
inferioară pentru pătrunderea apei sub presiunea 
exterioară a valurilor şi alta la partea superioară 
pentru evacuarea şi aspirarea aerului. Corpul capta-
torului este impărţit în două camere, separate de 
planul oglinzii apei în repaus – figura 5. Camera 
captatorului este prevăzută cu două deschideri, una 
la partea inferioară pentru pătrunderea apei sub 
presiunea exterioară a valurilor şi alta la partea 
superioară pentru evacuarea şi aspirarea aerului. 

 

Fig. 5. Captator pneumatic pentru energia valurilor. 

Scopul cercetării este determinarea pe de o parte, 
a sarcinilor din val ce acţionează asupra structurii 
microcentralei, iar pe de altă parte verificarea re-
zistenţei structurii predimensionată la acţiunea 
valurilor întâlnite în Marea Neagră şi în funcţie de 
diferitele poziii ale valurilor faţă de captator. 

 Calculele au fost efectuate luand ca parametri ai 
valurilor valorile medii multianuale ale inăltimii 
reprezentative si perioadei medii ale valurilor din 
zona coastei româneşti la Marea Neagră. 

Parametrii geometrici ai corpului captatorului au 
fost adoptaţi pe baza unor criterii impuse de 
condiţiile naturale ale regimului valurilor pe coasta 
românească a Mării Negre. Deschiderea gurii de 
intrare a apei în captator, a fost determinată optim pe 
baza modelului matematic elaborat pentru controlul 
şi urmărirea proceselor hidraulice din captator. 

Procesul hidraulic constă dintr-un pompaj de aer 
produs de jocul vertical al coloanei de apă din 
captator sub acţiunea alternativă a presiunilor hidro-
statice şi hidrodinamice externe, generată de valuri 
la gura de pătrundere a apei în captator. 

La apropierea valului de captator, nivelul în 
coloana de apă se ridică, ceea ce produce comprimarea 

şi evacuarea aerului din camera de aer. După ce 
valul a trecut de captator, nivelul în coloana de apă 
coboară, ceea ce produce vacuum, care duce la 
aspirarea aerului în camera de aer. 

Captatorul pneumatic de energie a valului este o 
construcţie metalică realizată în principal din tablă 
din oţel întărită cu elemente de rigidizare  

   Se consideră următoarele valori ale amplasa-
mentului structurii: h = 4 m; h’ = 2,5 m; d = 1,5 m; 
dc = 1 m; Rc = 1 m; B = 6 m; l = 5 m; tgθ = 1/100; 
β = 15°. 

Sunt considerate trei cazuri de încărcare : două 
încărcări corespund valurilor medii din Marea 
Neagră, iar pentru a treia încărcare se consideră valul 
maxim: Hmax = 22,08 m; Tmax = 8,3 s; Lmax = 100 m.  

Cu aceste presiuni se calculează forţele şi 
momentele ce acţionează asupra structurii, 
determinându-se masa necesară structurii pentru a se 
asigura un coeficient de stabilitate a structurii la 
deplasare şi la răsturnare de minim 1,2. 

Pentru determinarea masei structurii se consideră 
coeficientul de frecare dintre structură şi anrocament 
de 0,6 iar a coeficientului de stabilitate de 1,2.   

Modelul simulat al centralei hidro-pneumatice si 
al captatorului au fost supuse unei discretizări cu 
elemente finite (fig. 6,7).  

Pentru completarea modelului, au fost impuse 
conditii la limita si de incarcare pentru structura 
centralei (fig. 8). Prin utilizarea unui program de 
simulare cu element finit s-au determinat starea de 
tensiune, de deformaţie şi a deplasărilor (fig. 9-11). 

 

  Fig. 6. Modelarea cu element finit a captatorului pneumatic. 

 

Fig.7. Modelarea cu element finit a structurii.  
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Fig. 8.  Condiţiile la limită şi de încărcare pentru structură. 

 

Fig. 9. Starea de deplasări (Var 1, Nivelul plutirii 1,5 m). 

 

Fig. 10. Starea de deformaţii (Var 1, nivelul plutirii 1,5 m). 

 

Fig. 11 Starea de tensiuni (Var 1, nivelul plutirii 1,5 m). 
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