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1. INLEIDING 

Wim Jansen heeft voor het "Wind Energy Utilisation Project" (WEU) 

in Sri Lanka een windmolen ontworpen voor het oppompen van water 

voor agrarische doeleinden, zie o.a. (lit. 1). Om een goed inzicht 

te krijgen in de prestaties van een dergelijk windrotor-/waterpomp

systeem behoren de koppel-/toerenkarakteristieken van de twee 

komponenten afzonderlijk bekend te zijn. In de groep Windenergie 

van de THE is hiertoe onderzoek verricht. Dit verslag handelt over 

het aerodynamische ontwerp van de rotor en geeft resultaten van 

windtunnelmetingen die verricht zijn aan een schaalmodel. 
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LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN 

c 

D 

R 

r 

r
t 

V 

V 
o 

V 
00 

A 

A o 
A opt 
A =!. A 

r R 0 

<P 

<p = a + e 
Be 

(J = 27rr 

(m) 

(ni) 

(m) 

(m) 

(m) 

aantal bladen 

weerstandscoeffieient 

lifteoefficient 

koppelcoefficient 

vermogenscoefficient 

maximum vermogenscoefficient 

koorde 

rotordiameter 

rotorstraal 

rotorstraal van schaalmodel 

Reynoldsgetal 

afstand tot rotoras 

tipafronding (straal) 

windsnelheid 

ontwerp windsnelheid 

ongestoorde windsnelheid 

aanstroomhoek, tussen koorde en windsnelheid 

bladinstelhoek, tussen koorde en rotorvlak 

gelineariseerde bladinstelhoek 

hoek tussen normaal op rotorvlak en ongestoorde 

windsnelheid 

snellopendheid 

ontwerp snellopendheid 

A-waarde waarbij C maximaal is 
p 

relatieve ontwerp snellopendheid 

rotor diameter van schaalmodel 

aanstroomhoek 

solidity 
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2. SAMENVATTING 

Dit verslag gaat over enige aerodynamische eigenschappen van de 

WEU-I/2 rotor. Deze rotor heeft 8 bladen van 10% gewelfde plaat, 

A = 2 bij V = 4.4~. De rotordiameter D = 3.048 m (a 10 ft). o 0 s 

Begonnen wordt met een overzicht van de berekeningen die zijn 

gebruikt voor het bepalen van de bladhoekinstelling en koorde van 

de rotor. De gebruikte berekeningsmethode wordt beschreven door 

Smulders en Jansen (lit. 2). De lift-weerstand (CL, CD) en lift

aanstroomhoek (C
L

, a) karakteristieken van Volkers (lit. 3) zijn 
CD 

gebruikt voor het bepalen van de meest gunstige waarden van CL, CL 

en a. Daarna zijn achtereenvolgens berekend: 

de hoeken ~ en S (zie figuur 3.1) 

de koorde c 

De niet-lineair verlopende bladhoek S is gelineariseerd tussen 

0.5 R en 0.9 R. Ook de koorde heeft (bij konstante cL-waarde dus) 

een niet lineair verlopende waarde. De koorde is in de praktijk 

echter om redenen van eenvoud konstant genomen over de gehele 

spanwijdte van het blad. Van deze rotor is een schaalmodel ge

bouwd (in verhouding 1:2), waarmee windtunnelmetingen zijn gedaan 

om de koppelco~ffici~nt C
M 

en de vermogensco~ffici~nt Cp als 

funktie van A te kunnen bepalen. Er is zowel bij rechte als bij 

scheve aanstroming gemeten. De windsnelheid is zo ingesteld dat 

voldaan is aan de Reynolds-analogie. Om het effekt van de hoek

linearisatie na te gaan, is een meting gedaan waarbij de blad

hoeken S zo goed mogelijk op de theoretische waarden zijn inge

steld. 

Na deze metingen is de bladhoekinstelling herberekend. Er is 

daarbij uitgegaan van een bladprofiel met gegeven konstante 

koorde. De CL' CD-en CL' a-karakteristieken van Bruining (lit. 4) 

zijn gebruikt v~~r het bepalen van CD' CL en a, waarna de bladhoek 

S is berekend. Met dit ontwerp zijn opnieuw windtunnelmetingen 

verricht. 
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3. BET WEU-I/2 ONTWERP 

3.1 Origineel antwerp 

Wim Jansen is bij het ontwerpen van de WEU-I/2 rotor uitgegaan van 
m de volgende gegevens (zie lit. 1): V = 4.4 -,0 = 3.048 m, A = 2 

a s a 
en 10% gewelfde plaat als bladprofiel, dat bevestigd is tegen een 

buis en strips. Bij had in die tijd slechts de beschikking over CL' 
CO-encL, a-karakteristieken voor gewelfde plaat bij Re = 2 x 10 5 

van Volkers-(lit. 3). Wim Jansen nam aan dat ze voor het rotorblad 

gebruikt mochten worden; hij verwaarloosde dus de aerodynamische 

invloed van de pijp en strips waaraan het blad is bevestigd. uit 
CD 

de karakteristieken lezen we af dat de meest gunstige C--waarde ligt 
L 

bij Co = 0.018 en CL = 1.25, waaruit dan volgt dat a = 3° is. Eerst 

worden nu de hoeken $ en B berekend, zie figuur 3.1. 

_ _ _ rotorvlak 

-~ 
/' 

Figuur 3. I 

We maken gebruik van de volgende relaties die overgenomen zijn 

uit (lit. 3): 

A = Cotan .1. $ r . 2 
(3.1 ) 



A =!. A 
r R 0 

f3 =cf>-a. 

De koorde e voigt dan uit: 

= 4(1 - eoS¢) 

Be 
= 27fr 
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(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

Uit 3.5 zien we dat c evenredig met r verandert. Bij het schaal

model wordt met de keuze R = ~R de koorde dus 2 x zo klein als 
s 

van de originele rotor. De hoeken blijven onveranderd. Onderstaande 

tabel 3.1 geeft een overzicht van de berekeningen volgens (3.1) 

tim (3.5) voor het schaalmodel, samen met de gelineariseerde hoek 

8 en de bijbehorende Reynolds waarden: 
.;:lin 

r Ar <po a.0 8 c Slin Re 

0.2 R 0.1524 0.4 45.6 3 ( 4) 42.6 (41.6) 0.1152 34.9 
s 

0.5 R 0.3810 1.0 -5 30.0 3 27.0 0.1283 27.0 

0.85 R 0.6477 1.7 20.4 3 17.4 0.1017 17.7 
s 

0.9 R 0.6858 1.8 19.4 3 16.4 0.09796 16.4 
s 

1.0 R 0.7620 2.0 17.7 3 14.7 0.08573 13.8 
s 

Tabel 3.1 Over de waarden tussen haakjes van a. en S voigt een 

toelichting in paragraaf 3.4. 

(x 10 5 ) 

0.50 

0.78 

1. 24 

De hoeken 8 en c zijn niet-lineaire funkties van r. Dit betekent in 

de praktijk dat een dergelijk blad moeilijk met eenvoudig gereed

schap is te maken. Het hoeft geen betoog dat het in ontwikkelings

landen wei eenvoudig moet. Daarom heeft Wim Jansen enkele vereen

voudigingen in het rotorontwerp aangebracht. We volgen deze via 

de waarden voor het schaalmodel. 
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1) Kies een lineair hoekverloop 6
1

, met rl = 0.5 R en r2 = 0.9 R 
~n 

als linearisatiepunten. 

2) Kies c konstant en neem als waarde het gemiddelde tussen c op 
c (0.5 R) + c (R) 

0.5 R en c op R: c = 2 = 0.107 m. 

Deze vereenvoudigingen betekenen weI dat de optimale aanstroomhoek 

a en liftcoefficient C
L 

niet op aIle plaatsen van het blad wordt 

bereikt. Er treedt dus vermogensverlies op. 

Opmerkingen: 

Volgens de WEU-I/2 tekeningen is c = 0.21 m (8.25") en dus 

cschaal = 0.105 m. Het is onduidelijk waar het, overigens geringe, 

verschil van 2 mm met de berekeningen vandaan komt. Verder valt 

op dat 61in op de bladvoet, afgerond, op 35° uitkomt terwijl de 

tekening 34° aangeeft. 

3.2 apmerkingen over de bouw van het schaalmodel en de konstruktie

tekening waarvan het model is afgeleid 

Er is bij de bouw van het schaalmodel zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de eis dat aIle onderdelen op schaal gemaakt moeten 

worden. Een uitzondering hierop wordt gevormd door de bladen. De 

bladdikte is volgens tekening 0.5 mm, een waarde die voor de bladen 

van het model is gehandhaafd omdat het erg moeilijk is om aan 

stalen plaat te komen die dunner is. Bovendien zou het blad on

toelaatbaar slap worden. V~~r schroeven en moeren zijn metrische 

soorten gekozen. De klinknagels nabij de bladeinden zijn vervangen 

door schroeven en moeren. De bevestiging van de bladen aan de 

buizen heeft een kleine wijziging ondergaan waardoor de bladhoek 

eenvoudig kan worden veranderd. Let op dat deze plaatsen zich 

bevinden op r = 0.2 R, 0.5 R en 0.85 R. De buizen van het 
" schaalmodel hebben een diameter van 16.8 mm (t pijp). Dit is 

ongeveer de helft van de diameter van 1" pijp. De verstevigings

strips (1" x ~" volgens tekening) zijn geknipt uit stalen plaat 

van 1.5 mm dik. Opvallend is weI dat "de pijpen zo dik en de 

strips zo dun zijn." 
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V~~r aIle duidelijkheid wordt er op gewezen dat het schaalmodel 

gemaakt is in verhouding 1:2 volgens de offici~le tekening, dus met 

c = 0.105 m en 8
1

" (r = 0.2 R) = 34°. 
~n 

Pas nadat met het model metingen in de windtunnel waren verricht, 

kwamen er nieuwe tekeningen van de WEU-I/2 rotor beschikbaar. 

Daaruit bleek dat de pijpen niet duims maar ~" dik en de verste

vigingsstrips l:J" dik moe ten zijn. Het schaalmodel is overeenkomstig 
It 

veranderd: de t gaspijp is vervangen door stalen buis van 12 mm 

dik en de 1.S mm dikke strips zijn vervangen door strips van 3 mm 

dik. Mechanisch ziet het model er nu beter uit. 

3.3 Niet-linea{r bladhoekver1oop van het schaalmodel 

Het blad van het schaalmode1 is vrij gemakkelijk in een niet-1ineair 

hoekverloop te wringen. Hierdoor is het mogelijk om de invloed van 

de linearisatie te vergelijken met de rotor die (bij benadering) 

volgens theoretische waarden is ingesteld. Om te zien om welke 

hoekwaarden het gaat, gaan we terug naar tabel 3.1. De waarde 

a = 4° staat er tussen haakjes. Deze waarde voIgt uit de eL, a

karakteristiek van Volkers1) bij een Reynoldswaarde van 2 x 10 5 

voor een 10% gewelfde plaat met buis. We vinden zo de volgende 

theoretische bladhoekinstelling, zie tabel 3.2: 

1) 

a t3 

0.2 R 4 41.6 

0.5 R 3 27.0 

0.85 R 3 17.7 

0.9 R 3 16.4 

Tabel 3.2 

In het rapport dat'Volkers (lit. 3) heeft gepubliceerd, vinden 

we deze karakteristiek niet terug. WeI komt deze voor op een 

kopie die Wim Jansen zelf heeft gemaakt en die ergens in de 

groep aanwezig moet zijn. 
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3.4 Herberekening van de bladhoekinstelling van de WEU-I/2 

Wim Jansen ging er bij zijn berekeningen van uit dat de meest 

gunstige liftcoefficient 1.25 bedraagt en berekende via de 

ontwerpformules (3.1) tim (3.5) koorde en bladhoek. Achteraf 

koos hij voor c een gemiddelde waarde. Bij de herberekening 

gaan we uit van deze gegeven koorde: 

Met (3.1) vinden we de hoek en ~ als funktie van A • 
r 

Met (3.4) en (3.5) berekenen we CL als funktie van Ar' bij 

gegeven c. 

Met behulp van de CL, a-karakteristiek van het bladprofiel 

vinden we bij iedere C
L 

de bijbehorende aanstroomhoek a. 

De bladhoek a vinden we eenvoudig met (3.3). 

De bladhoek S wordt gelineariseerd tussen de punten r = 0.5 R 

en r = 0.9 R. 

In het rapport van Bruining (lit. 4) staan een groot aantal CL' CD-

en CL' a-karakteristieken van gewelfde plaat met en zander buis. 

De figuren 11, 13, 20 en 22 uit genoemd rapport zijn gebruikt 

voor het bepalen van a omdat deze karakteristieken qua Reynolds

waarde en bladprofiel de meeste overeenstemming vertonen met het 

WEU-I/2 profiel. De aerodynamische invloed van de strips is weer 

verwaarloosd. De tabellen 3.3 en 3.4 geven een overzicht van alle 

berekeningen. 

r A ~ r 
c cL 

Re (x lOS) 

0.2 R 0.1524 0.4 45.6 105 1.35 0.50 

0.5 R 0.3810 1.0 30.0 105 1.48 0.78 

0.9 R 0.6858 1.8 19.4 105 1.13 1.24 

Tabel 3.3 

De waarden voor a die bij de liftcoefficienten van tabel 3.3 horen 

staan gerangschikt in tabel 3.4. 
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Re 1) f' 11) 1) 
CL 

aO pro ~e figuur 

0.2 R 0.6 x-1O,5 - 0 - 11 1.35 11.3 
.. . -. --0.2 R lOS ......--0--- 20 1.35 11. 3 

0.5 R 10 5 - - 13 1.48 11.5 

0.5 R 2 x 105 ....------. 22 1.48 6.9 

0.9 R 10 5 - --- 13 1.13 4.6 

0.9 R 2 x 105 ----- 22 1.13 1.25 

Tabel 3.4 

Figuur 11 en 20 van tabel 3.4 zijn gekozen voor de bladvoet omdat 

het profiel met "buis dichtbij het blad" goed overeenkomt met de 

situatie van de WEU-I/2. Uit tabel 3.4 blijkt dat de invloed van 

het Reynoldsgetal tussen 10 5 en 2 x 10 5 op a groot is. Daarom zijn 

v~~r beide Re-waarden bladhoekinstellingen berekend. Zie tabel 3.5. 

Re = 10 5 Re = 2 x 10 5 

(0.6 X 10 5 voor de bladvoet) (10 5 voor de bladvoet) 

a e SUn a r 
S Slin 

0.2 R 11.3 33.7 21.4 11. 3 34.3 26.9 

0.5 R 11.5 18.5 18.5 6.9 23.1 23.1 

0.85 R 5.0 15.3 15.2 1.3 19.0 18.7 

0.9 R 4.6 14.7 14.7 1.25 18.1 18.1 

Tabel 3.5 

3.5 Invloed van tipverliezen 

Formule 3.1 geeft het verb and weer tussen A en $ in het geval dat 
r 

er geen tipverliezen zijn, geen weerstand (CD = 0) en geen zogrotatie. 

Kees Heil heeft in zijn afstudeerverslag (lit. 5) de invloed beschreven 

1) Zie Bruining (lit. 4) 
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Co 
van tipverliezen op de hoek ~, bij diverse waarden voor C-. Er 

zijn in genoemd verslag geen berekeningen uitgevoerd voorLeen 

8-bladige rotor, daarom wordt hier het effekt op een 10-bladige 

rotor bekeken en nemen we aan dat de waarden voor een 8-bladige 

rotor niet veel verschillen. We gebruiken grafiek 5A uit de 

bijlage van genoemd verslag (lit. 5) en stellen daarmee de volgende 

tabel 3.6 samen. 

B = 10 

CD 
0 

CD CD 
-= C = 0.15 C = 0.25 CL L L 

A q, <P q, 
r 

0.2 R 0.4 45.5 47.5 49.5 

0.5 R 1.0 30.0 32.0 33.5 

0.9 R 1.8 18.5 20.5 22.5 

Tabel 3.6 

CD 
We zien dat q, groter wordt met toenemende C-. 
het rapport van Bruining (lit. 4) lezen we ~f 

q,(uit formule 3.1) 

45.5 

30.0 

19.5 

Uit eiguur 13 van 
D 

dat C- tussen 0.05 

1.40.Lwe nemen aan en 0.07 ligt bij een cL-waardectussen 1.05 en 

dat de hoeken <p zich bij deze CD waarden ook tussen de q,-waarden 

van tabel 3.6 bevinden. We krij~en zo een afschatting van q, die 

we in tabel 3.7 vergelijken met de q,-waarden van formule 3.1. 

CD 
0.07 0.05~C-.s: 

-L 

A <p (benadering) q, uit (3. 1) 
r 

0.4 46.5 45.5 

1.0 31.0 30.0 

1.8 19.5 19.5 

Tabe13.7 

De konklusie is dat het effekt van tipverliezen op q, niet groter 

is. Ze zijn dan ook verder buiten beschouwing gelaten. 
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4. METINGEN 

In dit hoofdstuk beperk ik mij tot het bespreken van de metingen 

die zijn gedaan en de daaruit berekende waarden v~~r Cp ' CM en A 
in grafische vorm. Dusnieta over de meetopstelling, afleiding van 

gebruikte formules e.d., omdat hierover al door diverse auteurs 

uitvoerig is geschreven (lit. 2, 6). De grafieken (figuur 4.1 tim 

4.16) bevinden zich aan het eind van dit verslag. 

Er werdt hier nadrukkelijk op gewezen dat de hier gepubliceerde 

meetresultaten (Cp~' C
M

- en ·A-waarden van 19-11- 1 79) gekerrigeerd 

zijn voor afwijkingen ten gevolge van de met stef vervuilde 

windtunnel. Zonder deze kerrektie zouden de C -waarden 8.7% hoger p 
uitgekemen zijn. Zie ook het verslag hierover van Piet Geirnaert. 

De eerste serie metingen met het schaalmodel zijn verricht op 

6-7- 1 79 in de windtunnel van TND-IWECO te waddinxveen1). De blad

hoeken e t· waarop we het model instellen, zijn em praktische mee 
redenen afgerend ep een halve graad. Tabel 4.1 toont de hoek-

instelling volgens tekening WEu-I/2 voor de eerate metingen. 

. 
Smeet 

0.2 R 34° 

0.5 R 27° 

0.85 R 18° 

Tabel 4.1 

De windsnelheid V bedraagt 9.0 mis, rechte aanstroming. Er zijn 
00 

drie metingen gedaan, elk met een tipafrending. Zie figuren 4.1 

en 4.2 voor de resultaten en nadere gegevens. 

Aile overige metingen zijn gedaan met halfronde tip. Als eerste 

is dan gemeten met scheve aanstroming. De hoeken van scheefstand, 

0, bedragen 5°, 10°, 15°,20°, 30°, 40°, 50°, Zie de figuren 4.3 

en 4.4 veer resultaten en nadere gegevens. Uit deze metingen is 

1)Inmiddels opgeheven 
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ook het grafische verband afgeleid tussen 

C A 
~c ____ ·p_m_ax _____ en A en tussen A ~~t= 0) en A, zie figuur 4.5. 

pmax (0 = 0) opt 

Met tabel 3.2 vinden we een bladhoekinstelling die op drie plaatsen 

aan de theoretische waarden voldoet. Afgerond vinden we dan: 

Smeet 

0.2 R 41.5 

0.5 R 27.0 

0.85 R 18.0 

Tabel 4.2 

Deze instelling levert dan een rotor die bij benadering over het 

gehele blad volgens de theoretische hoekwaarden is ingesteld. Er 

is gemeten met V~ = 9 mis, rechte aanstroming. De resultaten staan 

in de figuren 4.6 en 4.7. Het effekt van de hoeklinearisatie op 

Cp en CM is duidelijk te zien. De figuren 4.8 tim 4.11 tonen het 

verband tussen C en C met A bij V = 5.1 m/s en bij V = 14 mis, p M co ~ 

rechte aanstroming. De bladhoeken zijn ingesteld volgens tabel 

4.2. Het valt op dat de grafieken onregelmatigheden tonen in het 

gebied 1.0 < A < 1.8. Dit 1s te wijten aan de te stijl oplopende 

koppelkarakteristiek van de rotor ten opzichte van de generator

karakteristiek van de meetopstelling. Mark Schumack (lit. 5) gaat 

daar in zijn verslag in hoofdstuk IV, par. 3 nader op in. 

De tweede serie metingen zijn verricht op 16-11- 1 79. Het schaal

model is iets gewijzigd. Zie daarvoor par. 3.2. De bladhoeken 

worden ingesteld volgens de herberekening uit par. 3.4. Tabel 

3.5 geeft de waarden v~~r 8 t die, afgerond, zijn samengevat 
mee 

in tabel 4.3. 
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, 

Bmeet CRe = 10 5 ) Bmeet (Re = 2 X 10 5 ) 

0.2 R 21.5 27.0 

0.5 R 18.5 22.5 

0.85 R 15.0 19.0 

Tabel 4.3 

De waarde van $ (0.5 R) bij Re = 2 x 10 5 is berekend op 23.0°. 
meet 

Er is gekozen voor 22.5° omdat het verschil in bladhoek dan, net 

als bij de tip, 4° bedraagt vergeleken met de hoeken bij Re = 105
• 

Dit vereenvoudigt tijdens het meten de bladhoekinstelling. De torsie 

in de verstevigingsstrips tussen 0.5 R en 0.85 R hoeft dan niet 

veranderd te worden. Met beide instellingen is gemeten bij Voo = 9 

mis, rechte aanstorming. De resultaten zijn te vinden in de 

figuren 4.12 en 4.13. Bij V = 9 m/s zijn de rotorkarakteristie-
00 

ken gemeten bij scheve aanstroming. De bladhoeken zijn 21.5°, 

18.5°, 15.0° (tabel 4.3). De hoek en van scheefstand zijn: 10°, 

15°, 20°, 25°, 30°, 40°. Zie figuren 4.14 en 4.15. In figuur 

4.16 is het verb and getekend tussen 

C 

C 
pmax 

pmax (6 = 0) 

A 
en 6 en tussen A (~a: 0) en 6, 

max 

analoog aan figuur 4.5. 

Als laatste meting is de bladhoek B t ingesteld op de oorspron-mee 
kelijke waarden: 34°,27° en 18°. Er is gemeten bij Voo = 9 mis, 

rechte aanstroming. De resultaten zijn vermeld in de figuren 

4.12 en 4.13. Bet valt op dat de karakteristieken nauwelijks 

veranderd zijn ten opzichte van het schaalmodel met de te dikke 

buizen en te dunne strips (vergelijk met fig. 4.1 en 4.2). 
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S. BESPREKING VAN DE MEETRESULTATEN 

Uit de metingen blijkt dat het originele ontwerp een C -waarde pmax 
haalt die goed overeenstemt met de theorie zoals beschreven in 

(lit. 2). 

Vergelijken we de meetresultaten van het originele ontwerp met 

die van het herberekende ontwerp dan valt op dat het laatste 

tot duidelijk slechtere resultaten leidt. Oit is kwalitatief op de 

volgende ~ier te verklaren. 

Opmerking: we maken in het volgende betoog steeds gebruik 

van de figuren 11, 13 en 20 uit het rapport van Bruining 

(lit. 4). 

De ~-waarden zijn in het gebied 0.4 < Ar < 1.0 om twee redenen veel 

te groot. 

1) De hoek S op r = ~ R (A = 1.0) is berekend met behulp van 
r 

de C
L

,. ~-karakteristiek ui t de figuren 13 en 22. Hoek ~ heeft 

daar waarden van 11.5° resp. 6.9°. V~~r r < ~ R (A < 1.0) 
r 

verandert echter het bladprofiel t.g.v. de buis zodat daar 

de karakteristieken van de figuren 11 en 20 gebruikt moeten 

worden. We lezen daar af dat de cD-waarde dan vooral bij 

~ = 11.5° erg groot wordt (CD ~ 0.14). De ~-waarden lopen door 

de hoeklinearisatie nog verder op v~~r kleiner wordende straal 

waardoor de cD-waarden in dat gebied nog groter worden. We 

kunnen dus verwachten dat het herberekende model de slechtste 

resultaten oplevert bij de kleinste 8-waardeninstelling. Oit 

wordt door de metingen bevestigd. 

2) We breiden tabel 3.2 verder uit tot onderstaande tabel 5.1: 

A 0.4 0.6 0.8 1.0 r 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 

C
L 

1.32 1. 51 1.54 1.48 1.40 1. 31 1.22 1.17 1.13 1.05 

Tabel 5.1 
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Bij Ar = 1.0 is CL = 1.48. Deze waarde is bijna het maximaal 

haalbare volgens de karakteristieken in de figuren 13 en 22. 

Bet betekent ook dat de bijbehorende a-waarden rond A = 1.0 r 
vrij groot zijn en daarmee Co' Een grotere koorde had hier 

tot lagere CL - I co-en a-waarden geleid, met gevolg dat de 

overgang op profiel met buis (zoals hierboven beschreven) niet 

tot zulke hoge co-waarden had geleid. Oaarnaast moet worden 

opgemerkt dat (3.4) in het gebied 0.5 < A < 1.0 zijn geldig-
r 

heid verliest omdat de cL-waarden er veel groter worden dan 

wat in werkelijkheid mogelijk is. 

De vrij grove ontwerpmethodevan Wim Jansen (zoals hij mij dat 

zelf een keer zei) leidt toch tot goede resultaten wat betreft 

C pmax 
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APPENDIX 

Neg enige opmerkingen. 

Bij de meetserie van 19-11-'79 is de drukdoos telkens voor en na 

iedere meting geijkt en is de elektronische meetbrug opnieuw afge

regeld. Dit leverde een over de dag gemiddelde gevoeligheid van 

de drukdoos van 14.26 ~ 0.06 kg/V, dus 14.26 ~ 0.42% kg/V. Dit 

betekent een erg nauwkeurig resultaat. De waarden voor de gevoe

ligheid van de drukdoos zijn met een zakrekenmachine TI58 berekend 

met behulp van het bibliotheekprogramma "lineaire regressie". 
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