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stieszcżonie rozpr.wy w jęryku po|śkim| w pracy pżedstawiono i przeana|izowano wyniki
badań nad innowacyjną turbińq wiatrową o osi pionowej. Badana turbina może być traktowana
jako modlikacja klasycznej konstrukcji turbiny Savoniusa. Modlikacja polega na wprowadzeniu
dodatkowych kierownic' które nakierowują wiatr na wirnik' jednocześnie pzesłaniając częŚć
wirnika' która porusfa się pod wiatr' zaproponowana konskukcja pozwa|a również na zastąpienie
jednego dużego wirnika pŻez dwa mniejsze. Badania eksperymenta|ne i numeryczne
potwierdfają' Źe badana konstrukcja pozwala na |epsze wykoŻystanie wiahu w porównaniu do
wimika savoniusa' co więcej, innowacyjna turbina ma te same za|ety co jej pierwowfór' za|icfyć
moŹna do nich zdo|nośĆ samostańu wirnika' Badania turbiny dzie|ą się na dwa etapy. PieMszym
etapem są badania i ana|iza Wyników eksperymenta|nych' Badania eksperymenta|ne prowadzone
były w tune|u aerodynamicznym' Pod uwagę wzięto również wpływ błędÓw pomiarowych na
wyniki' Drugi etap badań dotyczył ana|izy numerycznej plzepływu' PŻeprcwadfono szereg
symu|acji d|a ńżnych konfrguracji turbin iróżnych warunków pracy' zaproponowano szereg miar
wirowości' które wykazują związek ze fwiększona sprawnoŚcią innowacyjnej turbiny' Wykazano,
że większośĆ miar wirowości osiąga większe wańości dla innowacyjnej turbiny w porównaniu do
wirnika savoniusa, pży takich samych warunkach pracy'

streszczonie ]ozp]awy w języku angio|gklm: This thesis presenls lesu|ts of investigation of the
aerodynamics of an innovativo v€ńica|.axis wind turbine. The innovative design can be regraded
as a cońain modification of lhe c|assic design, i.e. the savonius turbine' Moreover, lhis innovative
turbine is equipped with a stator direcling the flow and lhe same time covering parl of the turbine
moving upstream- This makes it possible to replace one large rolor with two smaller. As lhe
experimental and numerical calculalions show, the innovative modmcaton is able to signmcantly
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incr€ase e|'iciency in comparison with th€ c|assic desion' What is more, the intfoduced design
inherits lhe same advantages as its predecessor' This inc|udes, among other' s€|f-stańing abi|ity.
Th€ resu|ls of an expe menta| inves|igation, caried out in the c|osed return wind funne|, ale
presented for vańous conditions and configurations' These a|so inc|ude influ€nc€ of moasur€ment
uncońainties. Addiliona||y' a three dimonsiona| numerica| ana|ysis of the transien| pnonomona
occuring in th€ innovalive turbine is invegtigated' Eva|uation and comparison c.|teria ale proposod
in order to evaluale and compare various designs and solutions. This makes lt possible to explain
lhe increased efiiciency of lhe innova|ive design. A re|ationship between vońicity measul€ and
efficieńcy is shown.

strcazczenle lozplawy w,ęzyku, w którym zostala n.p|g.na..:

słowa k|uczowc .ozp..wy doKoBk|o| w,ęzyku, w Kórym zo3łała nap|sana*|

.) n|opolżebne skreś|ić'

-) dotyczy rozpraw doKorskich napisanych w |nnych językach, niż po|ski |ub angie|ski.


