
 

De opbrengst van waterpompende windmolens in niet-Weibull
verdeelde windregimes
Citation for published version (APA):
Lysen, E. H. (1980). De opbrengst van waterpompende windmolens in niet-Weibull verdeelde windregimes. (TU
Eindhoven. Vakgr. Transportfysica : rapport; Vol. R-396-D). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1980

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/a1db1bf4-4447-4122-ba85-bd7e04517aa1


f 

De opbrengst van waterpompende windmolens 

in niet-Weibull verdeelde windregimes 

E.R. LYSEN 

maart 1980 R 396 D 

Windenergie Groep, vakgroep Transport£ysica, a£deling Natuurkunde, 
Technische Rogeschool Eindhoven 

verricht in het kader: 

Windenergie in Ontwikkelingslanden 



INHOUD Blz. 

Lijst van gebruikte symbolen i 

1 • INLEIDING 

2. VERMOGENSKARAKTERISTIEKEN 

2.1. Ideale vermogenskarakteristiek 3' 

2.2. Vermogenskarakteristiek bij constant 3 
koppelbelasting 

2.3. De lineaire vermogenskarakteristiek 8 

3. BEREKENING VAN DE ENERGIE-oPBRENGST 10 

4. VERGELIJKING MET HET WEIBULL PROGRAMMA 12 

5. CONCLUSIES 13 

6. REFERENTIES 14 

APPENDICES 

A: Opbouw van het rekenprogramma 

B: Ret rekenprogramma 

C: Voorbeeld van programma-output 

D: Vermogenskarakteristiek inclusief pompverliezen 

FIGUREN 



i 

LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN 

A oppervlak bestreken door de wieken van de rotor 

C vermogenscoefficient rotor 
p 

C maximale vermogenscoefficient (ontwerppunt) 
Pmax 

CQ koppelcoefficient rotor 

CQ koppelcoefficient in ontwerppunt 
o 

Psysteem energie-opbrengst coefficient van windenergie systeem 

p 

p 
r 

p 

T 

V 

V 

V 
c 

V. 
J 

V 
o 

V 
r 

vermogen (netto) van windenergie systeem 

maximaal (rated) vermogen van windenergie systeem 

coefficient in parabool vergelijking 

tijdsduur 

windsnelheid 

gemiddelde windsnelheid 

startsnelheid windenergie systeem 

maximaal toegestane windsnelheid windenergie systeem 

ondergrens beschouwde windsnelheidsinterval 

bovengrens 

ontwerp windsnelheid windenergie systeem 

windsnelheid waarbij windenergie systeem P bereikt 
r 

n rendement van pomp, transmissie en leidingen 

A tipsnelheidsverhouding rotor 

A maximale tipsnelheidsverhouding 
max 

tipsnelheidsverhouding bij C = C 
P Pmax 

p dichtheid van de Lucht 

toerental rotor 

toerental rotor bij ontwerp windsnelheid 

eenheid 

w 

w 

s 

m/s 

m/s 

m/s 

m/s 

m/s 

m/s 

m/s 

mls 

kg/m3 

lIs 
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1. INLEIDING 

In het afstudeerverslag van M. Stevens [1] wordt de opbrengst van 

waterpompende windmolens berekend voor windregimes waarvan de snel

heidsfrequentieverdeling benaderd wordt door een zogenaamde Weibull

verdeling. Op verschillende plaatsen in de wereld zijn echter wi~d

snelheidsverdelingen gemeten die sterk afwijken van dit geldealiseer

de geval; het is de vraag hoe goed met het Weibull-model in die ge

vallen de opbrengst voorspeld kan worden. 

Om die vraag te beantwoorden is een rekenprogramma geschreven waar

mee de energie-opbrengst van een windmolen berekend kan worden, uit

gaande van een willekeurige snelheidsfrequentieverdeling. De ver

mogenskarakteristiek van de windmolen is gebaseerd op een lineaire 

CQ-A (koppeltoeren) curve van de rotor en een constant koppel van 

de pomp. Andere vermogenskarakteristieken. zoals die besproken worden 

in hoofdstuk 2, kunnen door enige wijzigingen ook worden ingevoerd. 

Voor twee lokaties, Al Madanya in Yemen en Makoko in Tanzania, zijn 

de berekeningen volgens beide methoden uitgevoerd, waarna de uit

komsten van deze berekeningen met elkaar zijn vergeleken. 

2. VERMOGENSKARAKTERISTIEKEN 

De algemene uitdrukking voor het netto geleverde vermogen van een 

windenergiesysteem luidt: 

waarbij: 

p = 

C 
P 

de vermogenscoefficient van de rotor 

(la) 

n het rendement van de belasting (incl. transmissie 

en leidingen) 

p de dichtheid van de lucht [kg/m3] 

A het door de rotor bestreken oppervlak [m2] 

V de (ongestoorde) windsnelheid [m/s] 
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In de praktijk geldt voor aIle windenergiesystemen dat zij pas boven 

een bepaalde windsnelheid V (c = cut-in) netto vermogen beginnen te c 
leveren, terwijl boven een windsnelheid Vr (r = rated) het vermogen 

begrensd wordt uit veiligheidsoverwegingen. Het gedrag tussen Vc en 

V wordt beschreven door (Ia) en hangt dus, behalve van V, af· van 
r 

het gedrag van C en n. De vermogenscoefficient C wordt gewoonlijk 
p p 

ala funktie van de tipsnelheidsverhouding A opgegeven, terwijl het 

rendement van de belasting ala funktie van het toerental w bekend is. 

Bij een windenergiesysteem met een gegeven belasting wordt het toeren

tal een funktie van de windsnelheid, w=w(v), zodat ook de tipsnelheids

verhouding (A - wR/V), een funktie van V wordt X=A(V). Het gevolg is 

dat zowel C als n als funktie van V kunnen worden geschreven: 
p 

[W] (lb) 

De vermogenskarakteristiek, die beachreven wordt door (lb), kan worden 

gemeten door een windmolen in zijn geheel in een windtunnel te plaatsen 

of weI door in een buiten-opatelling die meetperioden te selekteren 

waarbij windsnelheid en toerental binnen zekere grenzen constant 

blijven. 

Voor de voorspelling van de energie-opbrengst van een windenergie

systeem in een periode van bijvoorbeeld een uur met een gegeven ge

middelde windsnelheid V leidt het gebruik van de vermogenskarakteristiek 

meestal tot te hoge schattingen. Dit als gevolg van de fluctuaties van 

de windsnelheid en de windrichting waar het windenergiesysteem sneller 

of minder snelop reageert. Als de gemeten energie-opbrengsten over 

een periode van enige minuten of enige uren teruggerekend worden naar 

vermogens ontstaat ook een vermogenskarakteristiek die echter aanzien

lijk lager kan liggen t.o.v. de '~windtunnel" vermogenskarakteristiek. 

Dit wordt geillustreerd in fig. 1 waar voor de vierbladige THE 1/1 

molen (0 2,7 meter) de windtunnelmetingen van de rotor en de labora

toriummetingen van de pomp tot de getrokken curve leiden, terwijl de 

buiten-metingen met kruisjes staan aangegeven (achteraan). 

Ter onderscheiding zal in dit rapport de vermogenskarakteristiek die 

bepaald is uit energie-opbrengst metingen aangeduid worden met 

opbrengstkarakteristiek. 
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2.]. Ideale vermoienskarakteristiek 

In het ideale geval blij ft de vermogenscoefficient v.an de rotor tussen 

V en V steeds op zijn maxim.ale waarde Cp • Als tevens het rendement 
c r ma 

van de belasting constant blijft dan zal P met de derde macht van V 

toenemen (fig. 2). 

Fig. 2 Vermogenskarakteristiek van een geidealiseerd windenergie

systeem. 

Bij elektriciteitsopwekkende molens is het in principe mogelijk om 

d.m.v. een geschikte regeling de vermogenscoefficient van de rotor 

steeds te maximaliseren. 

De in de praktijk gemeten opbrengstkarakteristieken van elektriciteits

opwekkende windmolens blijkt tussen V en V veelal meer op een rechte 
c r 

lijn te lijken dan op een derdegraads curve (ref. 2). Deze lineaire 

karakteristiek wordt onder 2.3 behandeld. 

2.2. Vermogenskarakteristiek bij constant koppelbelasting 

Bij waterpompende windmolens, waarbij de rotor direkt gekoppeld is 

aan een zuiger- of membraanpomp, zal de C (V) in het algemeen sterk 
p 

verlopen als funktie van V. Gedefinieerd wordt hier dat de windsnel-

heid waarbij C zijn maximale waarde Cp bereikt de ontwerpwindsnel-
p max 

heid Vo van het windenergiesysteem is. De index "0" zal ook gebruikt 

worden om de waarden van andere parameters in dit ontwerppunt aan te 

duiden. Voor een rotor met een kwadratische C -A curve en een pomp 
p 

met een constant koppel zal de vermogenskarakteristiek nu worden 

afgeleid (zie ook ref. 3). 
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De dimensieloze C -A curve van een rotor kan worden genormaliseerd door 
p 

C te delen door C en A door A (fig. 3). 
p Pmax 0 

Fig. 3 Genormaliseerde vermogens- en koppel-karakteristieken van 
(a) werkelijke en (b) geldealiseerde rotoren. 

De resulterende CQ curve kan gevonden worden via de betrekking 

Cp = CQ.A en is in fig. 3 geschetst. Ret blijkt dat voor A>Ao 

deze curve vrij goed te benaderen is uit een rechte lijn die de 

horizontale as snijdt in A = A max 
C

Q 
C

Q 
0 (A-A ) = - A -A max max 0 

Bij deze benadering moet echter bedacht worden dat terug trans

formeren van deze rechte CQ-A curve naar een Cp-A curve een para-

boo 1 geef t met ..;e...;e;,:;n:.....;;m;,:;a;;.:x;;;;i;;.:m;;;;um,;;;;...;;;.b.;;;.iJ;£.· _A:..:..-=_ib,:..;A , (z ie fig. 2b). - max 

(2) 
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Dus alleen in het geval A = 2A zal dit een max 0 

die zijn maximum inderdaad bij A = A bereikt. o 

C -A curve opleveren 
p 

In aIle andere ge-

vallen is een andere benadering nodig. In eerste instantie is hier 

gekozen voor een benadering van de C -A curve met een parabool met 
p 

zijn top in het punt (C ,A): 
Pmax 0 

C = C - P (A-A )2 
P Pmax 0 

(3) 

De eis dat de parabool de A-as moet snijden in A = A levert p: max 

C 

C := C 
p Pmax 

Pmax (A-A )2 
(A - A ) 2 • 0 

max 0 

(4) 

De nauwkeurigheid van deze benadering is voor twee rotoren geschetst 

in fig, 4 (achteraan). 

Delen door A en uitdrukken als funktie van A/A geeft: 
o 

(L _ ])2 
A 1 _ --:-_0 ___ _ 

A 
(~_ 1)2 

A 
o 

A 
Deze funktie is voor enkele praktijkwaarden van ~x uitgezet in 

fig. 5 op de volgende bladzijde. 0 

(5) 
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Fig. 5 Benadering van de dimensieloze koppel-toeren curve van 

rotoren, afgeleid van een parabolische C -A curve, 
p 

voor drie waarden van A fA: 1.6, 1.8 en 2. 
max 0 

A De funktie bereikt zijn maximum bij -- = 
Ao 

Het gedrag van P(V) en C (V) kan nu gevonden worden door te bedenken 
p 

dat het rotorkoppel te allen tijde gelijk moet zijn aan het pompkoppel: 

= (6) 

dus: 
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Hierbij is verondersteld dat het pompkoppel konstant blijft en gelijk 

is aan het koppel dat in het ontwerppunt door de rotor geleverd kan 

worden (bij constant rendement van pomp + transmissie + leidingen). 

Invullen van (6) in (5) geeft: 

-= 
A o 

1 - ! 

Deze uitdrukking is geldig voor 

Gebruik maken van P = Q.Q en A 

+ ~ 

Q.R 1 = - evert 
V 

A 
max 

-1+(- -1) 
A o 

A 2 
max (--1) 
AO 

2 

(7) 

!...=~ Q V A = = P QoQo 
Q V A 

(8) 
0 0 0 0 

Aangezien uitdrukking (7) en dus ook (8) niet erg praktisch zijn in het 

gebruik is nagegaan in hoeverre de benadering met een lineaire 

CQ-A curve (2) qua opbrengst afwijkt van (8). Daartoe wordt (6) inge

vuld in (2) met als resultaat: 

zodat 

A 
A o 

P 
P 

o 

= 
A max -- -

AO 

= V 
V 

o 

A 
A 

o 

A 
(~- 1) 

A o 

A V max 
= ---V A 

o 0 

V 
o 

V 

A 
(~- 1) 

A o 

(9) 

(10) 

A max In fig. 6 zijn voor enkele praktische waarden van -r-- de formules (10) 
o 

en (8) uitgewerkt. Het resultaat is dat de eenvoudiger formule (10) tot 

opbrengsten leidt 

berekend met (8) 

die slechts enkele procenten lager liggen dan die 
Amax 

voor -- < 2. 
AO 
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Bij de opbrengstberekeningen is daarom de eenvoudiger formule (10) 

aangehouden, vooral ook omdat het rekenprogramma van Stevens [1] 

met een identieke formule rekent (waarbij A II.. = 2). max 0 

Het verloop van de vermogenscoefficient wordt gevonden door 

Cp = CQ.A in te vullen in (5): 

Cp 
C 

Pmax 

= 

A 2 
(r- - 1) 

o 
1 - -1....;....------2 

(~- ) A 1. 
o 

(11 ) 

A Invullen van de uitdrukking voor r- (7) geeft fig. 7 tot resultaat 
(achteraan). 0 

2.3. De lineaire vermogenskarakteristiek 

In vele gevallen kan de vermogenskarakteristiek van een windmolen, 

bijv. een elektriciteitsopwekkende molen met constant toerental, maar 

ook een waterpompende molen, vrij goed benaderd worden met een rechte 

lijn tussen V en V (fig. 8). c r 

Eig. 8 Benaderde vermogenskarakteristiek van een windmolen 
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De gevolgen voor ontwerpsnelheid V en voor het verloop van de ver
o 

mogenscoefficient zullen hier besproken worden. 

Tussen V en V geldt de volgende uitdrukking voor P: c r 

P 
r 

p = v-=v-
r c 

uitgewerkt: 

(V-V) 
c 

Gelijkstellen met (1) levert: 

e (V) '" e (V ) • p p r 

differentieren oaar V: 

nulstellen: 

V-V 
c 

V -V 
r c 

de (V) 
P = c (V ) • 
dV p r 

V == 1,5 V c 

V -V r c 

( 12a) 

(l2b) 

(13) 

(14) 

(I5) 

Bij deze windsnelheid bereikt de C -curve kennelijk zijn maximum en 
p 

dat is per definitie de ontwerpsnelheid van de molen: 

1,5 V 
c 

(16) 

Invullen van dit resultaat in (13) en weer combineren met (13) geeft 

een uitdrukking voor het verloop van de vermogenscoefficient e (V): 
p 

voor V <V<V 
c r 

of, uitgedrukt met V : 
c 

C (V) 
....L- = C 

Pmax 

C (V) 
~ = C 

Pmax 

V3 

(lY. - 2) 0 

V3 V 
0 

v3 

6,75 c V 
1 ) - (--

v3 Vc 

Deze uitdrukking is grafisch weergegeven in fig. 9 (achteraan). 

(I7a) 

(l7b) 
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Opmerking: De THE-I rotor, gekoppeld aan een membraanpomp met snuiver, 

blijkt bij veldmetingen een vrijwel lineaire opbrengst

karakteristiek te vertonen(fig. 1). De benadering 

V = 1,5 V blijkt hier redelijk op te gaan. Gemeten is: 
o c 

V : 4 m/s en V • 2,5 m/s ~ V = 1,6 V • o c . 0 c 

3. BEREKENING VAN DE ENERGIE-OPBRENGST 

De energie-opbrengst van een windmolen wordt berekend door zijn P(V) 

karakteristiek element voor element te vermenigvuldigen met de snel

heidsfrequentieverdeling van een gegeven windregime en daarna deze pro

dukten te sommeren. Dit is schematisch weergegeven in fig. 10. 

Fig. 10 Schematische aanduiding van de berekening van de energie

opbrengst van een windmolen 

In het rekenprogramma wordt daartoe de P(V) karakteristiek in dezelfde 

intervallen verdeeld als de gegeven snelheidsfrequentieverdeling, waarna 

per interval de gemiddelde waarde van P wordt berekend. 

P .• 
l.J 

= P (V .':;V<V.) = 
1. J V.-V. r 

J 1. V. 
1. 

V. 
J 

P(V) .dV (18) 



-11-

Voor de drie opbrengstkarakteristieken uit 2 gelden de volgende 

gemiddeiden: 

"generator" : 

"wa terpompen": 

A A V. 

(19) 

I ) 3 ( V~-V~ 
P .• ....L2. max (~-1) V In (2.) - c .T\.!p.A.V -- x-V. V.-V. 1.J Pmax 0 V 2:\ A 0 

0 0 0 1. J 1. 

"Iineair": 

( 

1,5(V.+V.) ) 
J 1. - 2 

V 
o 

(21) 

In het rekenprogramma staat deze middeling als procedure P(VX, VY) in 

het begin van het programma. Complieaties kunnen optreden rond Ve ' Vr 

(20) 

en V
f 

(f - furling) als deze waarden niet op de grenzen van een interval 

liggen. Dit wordt vermeden door ieder interval een nummer te geven 

(van het array H [l:NMAX]) en de intervalnummers van de interval len met 

Ve ' Vr en Vf vooraf te bepalen. Dit gebeurt met een gehele deling en weI 

zodanig dat de linkergrens van het interval bij dat interval hoort 

(zie fig. II). 

Voor meer details: zie Appendix 1. 

Fig. 11 Voorbeeld van de nummering van de windsnelheidsintervallen 
(hier met 0,5 m/s) in het rekenprogramma. 
N.B.: het eerste interval kan kleiner dan de intervalbreedte zijn. 



-12-

4. VERGELIJKING MET RET WEIBULL PROGRAMMA 

Vergelijking van de uitkomsten van het onder 3 besproken rekenprogramma 

met die van het Weibull-programma van Stevens is mogelijk door het be

palen van de dimensieloze energie-opbrengst e t ,die als volgt sys eem 
wordt gedefinieerd (ref. 1): 

e = systeem 
energie-opbrengst in periode T 

-3 C .n.~p.A.V.T 
Pmax 

(22) 

Berekeningen zijn uitgevoerd voor het windregime van Al Madanya in 

Yemen en van Makoko, Mara in Tanzania. De gegevens uit Yemen zijn af

komstig van het Rand Resources Development Centre in London. Zij zijn 

gebaseerd op uurlijkse waarnemingen van een anemometer op (vermoedelijk) 

1,8 m hoogte. De gegevens van Makoko zijn verzameld door Beurskens [4]. 

Het zijn ook uurlijkse waarnemingen en gemeten op 3 m hoogte. 

Beide plaatsen bezitten een windregime met een windsnelheidsfrequentie

verdeling die sterk afwijkt van een Weibull-verdeling. Dit is te zien in 

fig. 12 en 13, waar de percentages van de cumulatieve verdelingen zijn 

uitgezet tegen de bovengrenzen van de bijbehorende windsnelheidsinter

vallen op zgn. Weibull-papier. Op dit waarschijnlijkheidspapier zijn 

de assen zodanig verdeeld dat de kansverdeling van een Weibull-verdeling, 

uitgezet als funktie van V, een rechte lijn oplevert met als verdelings

coefficient k, de zgn. vormfaktor van de Weibull-verdeling. 

Om de vergelijking mogelijk te maken moest uit deze karakteristieken een 

k-waarde geschat worden door de grafieken zo goed mogelijk te benaderen, 

met een rechte lijn. Enigszins arbitair is dit geschied met een nadruk 

op het gebied tUB Ben V en 2V, waarbij gepoogd is de resulterende ge

middelde windsnelheid zo goed mogelijk gelijk aan de gemeten gemiddelde 

snelheid te krijgen. 

Voor Al Madanya resulteerde dat in k = 1.35 en veor Makoko in k = 1,8. 

De Weibull-frequentieverdelingen die corresponderen met deze waarden 

zijn uitgezet in fig. ]4 en 15, tezamen met de gemeten verdelingen. 

De resulterende uitkomsten voor e , betrokken op de verhouding 
systeem 

Vo/V (voor V is de gemeten snelheid aangehouden) zijn te vinden in fig. 

16 en 17. 
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5. CONCLUSIES 

1. Voor ontwerpsnelheden ongeveer gelijk aan de gemiddelde windsnel

heid geeft het Weibull model een goede voorspelling van deopbrengst 

van waterpompende windmolens in de twee gekozen niet-Weibull ver

deelde windregimes (afwijking kleiner dan 5%). Ter voorspelling van 

de energie-opbrengst in windregimes met een andere Weibull-coeffi

cient is daarom fig. 18 toegevoegd. 

2. Voor ontwerpsnelheden groter dan 1,5 maal de gemiddelde windsnel

heid begint de invloed van de nominale windsnelheid (V t d) steeds ra e 
groter te worden en geeft het Weibull model afwijkingen groter dan 

10% in de gekozen voorbeelden. 

Opmerking: 

Ret benaderen van de opbrengstkarakteristiek van een waterpompende 

windmolen met zuigerpomp door middel van het gehanteerde eenvoudige 

model geeft, gezien de relatief grote spreiding in de meetresultaten, 

een aanvaardbare benadering van de werkelijkheid. Ret model berust op 

een kwadratisch C -A curve voor de rotor en een constant koppel voor 
p 

de pomp. WeI moet bedacht worden dat de keuze van het product C .n 
Pmax 

in het ontwerppunt voor de opbrengstberekeningen gebaseerd 

zal moeten zijn op praktijkwaarden, dwz. tussen 0.15 en 0.20. 
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APPENDIX A 

Opbouw van het rekenprogramma 

Integer N 

NMAX 

NC 

NR 

NF 

I 

D 

W 

Real VX, VY 

VC 

VD 

VDMIN 

VR 

VF 

VM 

DV 

C 

CPMAX 

ETA 

SH 

TH 

SV 

PR 

PX 

RHO 

Array SR [0:6] 

interval nummer 

aantal intervallen 

nummer van interval 

nummer van interval 

nummer van interval 

array variabele 

diameter windrotor 

met V = V cut-in 
met V = V rated 
met V "" V furling 

extra variabele om meer dan een frequent ie

verde ling in te kunnen lezen 

grenzen van het beschouwde snelheidsinterval 

V •. 
cut-~n 

V . 
deugn 

minimale ontwerpsnelheid, van waaraf zeven maal 

met 0,5 mls wordt opgehoogd 

Vrated 

Vfurling 
V mean 
intervalb reedte 

constante, gelijk aan CPMAX.ETA.!.RHO 

C 
Pmax 

efficiency van de pomp + leidingen 

som van het aantal uren tot aan het ne interval 

totaal aantal uren 

som van de windsnelheden, om later de gemiddelde 

windsnelheid te kunnen berekenen 

P rated 
vermogensdichtheid van de rotor 

dichtheid van de lucht 

som van de energie (per m2) tim het ne interval 

voor ieder van de zeven ontwerpsnelheden 



A-Z 

Procedure P(VX, VY) middelt P tussen VX en VY 

READ ingelezen worden achtereen volgens: 

CPMAX, ETA, VDMIN, VF, DV, NMAX, RNO 

Hierna voIgt een apart biok omdat de bovengrens NMAX van het array 

H I:NMAX voor de frequentieverdeling bekend moet zijn. Voor meer dan een 

frequentieverdeling van dezeIfde plaats met een gelijke bovengrens (bijv. 

12 maanden van een jaar) kan dit biok via de extra variabele W meermalen 

worden uitgevoerd. Daartoe wordt een extra kaart ·THRU •••• DO opgenomen. 

Array H [I :NMAX] 

Procedure Table 

READ 

TH etc. 

NF etc. 

FOR VR: = etc. 

(rode kaart) 

NR: etc. 

WRITE, etc. 

FOR N: etc. 

de frequentieverdeling in uren 

2 tabelleert vermogen (W/m ) en energieopbrengst 

(kWh/m2) per interval 

iniezen van de frequentieverdeling 

het totaal aantal uren wordt berekend 

het interval nummer van Vf l' wordt bepaald ur l.ng 

vanaf hier wordt voor een aantal waarden van 

V d de rest van het programma afgewerkt. rate 
V~~r andere waarden wordt een nieuwe kaart gebruikt. 

bepalen intervalnummer V d rate 

de naam van de betreffende plaats wordt op een 

aparte rode kaart ingevoerd. Verder worden hier de 

invoergegevens, het THE adres, de ontwerp wind

snelheden en de kolomteksten uitgeprint. 

uitprinten van intervainummer klassegrenzen, 

uren per klasse, cumulatieve fractie (vanaf 100%) 

berekening vermogen en energieopbrengst voor 

zeven ontwerpsnelheden, steeds voor de gegeven N 



VM: = SV/SH 

WRITE 

WRITE 

WRITE 

WRITE 

WRITE 

A-3 

gemiddelde windsnelheid berekenen 

totalen van uren en energieopbrengsten 

gemiddelde windsnelheid 

E systeem 

nagaan hoe de benadering P = .•. xVM3 uitvalt 

werkelijke wateropbrengsten, teruggerekend naar 

een dag, voor een opvoerhoogte van 10 m 
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,l Y SEN / lIN EAR TO ~,~-il o I S K 
~ • • a a = = = • = = ~: ~ = ~: ~~;~ 

BEGIN FILE IN.DUH 

INTEGER N.NHAX.NC.NR.Nf.I.O.W; , 
REAL VX.VY.VC.VOMIN.VR.Vf.VM.VD.OV.C.CPHAX.ETA.SH.T~.SV~PR.PX.RHO; 
REAL ARRAY SE(0:6H .. ,. ... ' 
REAL PROCEDURE P(VX.VY); 

VALUE VX.V'; REAL VK.VH 
BEGIN If V)(=VY THEN P:=O ELSE ';. 
P:=C*(VO**Z*(VY**ZMVX**Z'-VO**4*LN(VY/VX)'/(YY-VX) 
ENO# 

% DElE PROCEOURE MIOOElT P TUSSEN VK EN VYI 
% DE KOPPEL TOEREN CURVE VAN DE ROTOR IS LIN£AtRJ 

'" .. 

% HET POHPKOPPEL IS KONSTANT EN GELIJK AAN HET KOPPEL 8tJ V DNTWERP; 
REAO(IN.I.CPMAX.ETA.VOHIN,Vf.DV.NHAX.RHO)' 
C;=CPHAX*ETA*RHO/21 
BEGIN 
INTEGER ARRAY Hll:NHAX1; 

PRDCE OURE TABLE; WR ITE (OUT .<X1.f6.2. )(t.f6. 3>.PK.PK*HIN 111000 H 
REAO(Uh/.HH 
TH:=O# fOR N;"1 STEP 1 UNlIL NHAK 00 TH:=JH+H[NU 
Nf:=(VftOV) DIY OV. 
FOR VR': 6.6.10,15 00 
BEGIN 
SH: =OJ SV: =OJ 
FOR 11=0 STEP 1 UNTIL 6 00 SElll'=); 
NR:=(VRtOV) otv DV~ 
HRITE(OUT.<K40.-WINOREGIME: -, 

-MAKOKO, MARA. TANZAtUA",I. 
·V RATED =-,f6.Z,- M/S·,X&8 p -WINOENERGY GROUp·,I. 
"V fURLING =".f&.2,- H/S·,K68.-EINDHOVEN UNIVERSITY Of -, 

"T EeH NOLOG Y".I , 
"DENSITY Of AIR =-,f6.Z.- KG/H3".X66."PO BOX 513 EINDHOVEN ". 

"THE NETHERLANDS",'. 
·CPHAK ~-,f6.2,XIZ.""EMBER Of STEERING COMMITTEE-,I, 
-ETA .".f6.2,K12,"wINOENERGY fOR ", 

"DEVELOPING COUNTRIES">, 

VR,VF.RHO.CPHAK.EJA); 
HRITE(OUT.</I."ROJOR TORQUE VARIES LINEARLY HITH SPEEO",III»; 
WRITE(OUI.<"OESIGN WINDSPEEDS=-,Xl&.7(-VD.",F4.1," H/S",X3», 

fOR 1:=0 SIEP 1 UNTIL 6 00 I/Z+VO"IN); 
WRITE(OUT.<I,"CLASS INTERVAL(H/S) HOURS CUHY· W/HZ KWH/~2". 

W/H2 KWH/H2 W/Hl KWH/HZ W/H2 KWH/H2". 
W/M2 KWH/HZ W/H2 KWH/HZ W/H2 KWH/HZ".I, 

X26,"lATIVEw,I»' 

fOR N:=1 STEP 1 UNTIL NHAX 00 
BEGIN WRITECOUT.</.Xl.12,KZ.f5.2," - -,fS.2.X2,I4,X2,I3,-X",Kl>, 

N,(N-l)*OY,N*DV,H(NJ,lQO*(l-SH/TH)'; 
SY:=SV+(N-.5)*DY*HCN}i 
SHI"SH+HlNH 

0)0: 0000:0 
8.0000 IS SE:; HE NT G003 

DATA U !t003 lONG 
OAf A IS 0004 LONG 

1 0) 3: DODO: 1 
0) 310000: 1 
O~ 3: 0000=1 
0) 3: GOOO:l 
0) 3: 0000:1 
0) 3:0000:1 

2 0) 3:0002:4 
0'3:0009:1 

Z 0) 3:0038:5 
0) 31000815 
0) 3: 0008: 5. 
0) 3'000a:5 
0)]:0021=5 
0) 31 G024:1 

2 0'3:0024:1 
8.0001 IS SE:iHENT 0006 

0) 6:0002:5 
0)6: DOlO: 5 
0) 61 OOIC:5 
0) 6: 0024:1, 
0)6:0026:4 
0) 61 002F:5 

3 0) 6: OOH:5 
O)G:OOHH 
OJ 6: 0035:5 
OHilOO37:5 
0)6: 0039: 4 
0' 6: 003 !H4 
0' G: 0039:1, 
0)610039: 4 
0) 6: 0039:1. 
0)6:1)039:10 
0) 6: 0039:4 
0) 6: 0039: 4 
0)6: 0039:4 

DATA 1) OOOG LONG 
0)6: ~03A:J 
0) 6: OOt,l, : 2 
0) 6: 0049: 2 
0) G1 004C:1 
0)6:0055:2 
0)6:0057:1 
0) 6: 0057:1 
0) 6: 0057:1 

DAIA n 0013 LONG 
0) 6:005A:2 
0)6:005E:5 

4 0) 61006114 
0) G: OOGF:Z 
0) 6:007313 

bj 
I 
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APPENDIX D 

Vermogenskarakteristiek inclusief pompverliezen 

In 2.2 is de vermogenskarakteristiek van een waterpompende windmolen be

paald, uitgaande"van een pomp met een konstant koppel. In werkelijkheid 

zal de pomp bij toenemend toerental meer verliezen vertonen en dus een 

toenemend koppel vragen. In het algemeen zullen deze verliezen kwadratisch 

met het toerental oplopen: 

(23) 

Hierbij is ervan uitgegaan dat het koppel bij toerental nul gelijk is aan 

het ontwerpkoppel Q . 
o 

Weer moet gelden dat pompkoppel = molenkoppel: 

In het geval van de lineaire CQ-A karakteristiek geIdt: 

A-A 
max 

A -A max 0 

Invullen van (2) in (23) geeft (met Q = A~): 

A o 
A -A max 0 

(23) 

(2) 

(24) 
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Oplossen van deze vierkantsvergelijking geeft: 

A- 1 
r=2I 

o 

A-
o 

"!'"A--~-'!"'A- + 
max 0 

1..
2 

__ .;;.0 __ .".. _ 4!L 

( A A)2 
max 0 

De uitdrukking voor het vermogen wordt: 

P Q.Q AV -=-=-+ 
P Q Q A V 

o 0"0 0 0 

V2 A 
o max 

(2 - A -A) 
V max 0 

(25) 

(26) 

Hierbij geeft de eerste term het effectieve vermogen weer, terwijl de 

tweede term de verliezen aangeeft. De eerste term is uitgezet in fig. 19 

voor enkele waarden van t bij A IA = 1.8. max 0 
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Fig. 12 Windsnelheidsfrequentieverdeling van Al Madanya (Yemen), 

gebaseerd op utirlijksewaa.rnemingen over een jaar (1976). 

III 

Hoogte 'windmeter: 1,8 m (vermoedefij'k) -
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Windsnelheidsfrequentieverdeling van Makoko, Mara Reg~on 

(Tanzania), gebaseerd op continue registraties van Beurskens 
in oktober/november 1977. Hoogte'witidmeter: 3 m. " 
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