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De 25 m HAT als testcase voor de in Nederland 

g~bare aerodynamische rekenmodellen voor snellopers 

G.J.W. van Bussel 

Instituut voor Windenergie 

Technische Hogeschool Delft 

1. Inleiding 

en G.A.M. van Kuik 

Afd. Technische Natuurkunde 

Technische Hogeschool Eindhoven 

Op 16 april 1985 vond bij het Instituut voor Windenergie van de TB Delft 

de eendaagse NEWIN-workshop "Rotoraerodynamica van horizontale-as wind

turbines" plaats. Doel van deze dag was het evalueren van de methoden voor 

het berekenen van de aerodynamische prestaties van horizontale-as windturbi

nes in uniforme rechte aanstroming. 

Binnen het Kader van deze dag werd aan de beheerders van de in Nederland ope~ 

rationeleberekeningsmethoden gevraagd om een referentierotor door te rekenen 

en de resultaten hiervan op een voorgeschreven manier te presenteren. 

Als referentie rotor is gekozen voor (het eerste ontwerp van) de 25 m HAT 

van het ECN te Petten. 

Deze resultaten, samen met de achtergrond documenten waarin de beschrijvingen 

van de methoden zijn opgenomen, vormen de basis van dit paper. 

Na een Korte beschrijving van de theoretische modellen zal, aan de hand van de 

bovengenoemde rekenresultaten voor een aantal bedrijfstoestanden van de rotor, 

gekeken worden wat de onderlinge verschillen in de berekeningen zijn. Boven

dien zal vergelijking met de meetresultaten uit Petten aangeven wat de waarde 

is van de voorspellingsmethoden. 

Ben samenvatting van de lezingen van de workshop, tezamen met de presentatie 

van de resultaten uit de berekeningsmethoden is te vinden in ref. 1. 

In paper no. 42 van deze conferentie (ref. 2) is de hier gepresenteerde bereke

ningsmethoden in het licht gesteld van algemene theoretische ontwikkelingen op 

het gebied van rotoraerodynamica. 

Paper no. 62, "Bepaling van vermoqens- en axiaalkracht coefficienten van de 

25 m HAT, BCN, Petten" (ref. 3) worden nieuwe, gecorrigeerde metingen gepre

senteerd. Deze resultaten zijn opgenomen in de hier gepresenteerde vergelijking 

met de meetresultaten. 
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2. De theoretische modellen 

Bet is mogelijk om de tot op heden gebruikte theoretische modellen in te delen 

in een tweetal categorien: impulsmodellen en dragende-lijn modellen. 

Impulsmodellen zijn gekenmerkt door het gebruik van globale behoudswetten: 

de continulteitswet (wet van behoud van Massa) de impulswet en de energiewet 

. (vaak in de vorm van de wet van Bernoulli). De behoudswetten worden toege

past op globale, tijdsgemiddelde situaties bijvoorbeeld in het geIdealiseerde 

geval van een remmende schijf. Met behulp van deze wetten wordt er een eerste 

relatie gelegd tussen de krachten op de schijf (in z'n geheel of per annulus) 

en de snelheden ter plaatse. 

De geometrie van de betreffende rotor wordt verdisconteerd door aan te nemen 

dat de snelheden uit de impulsmodellen ook lokaal geldig zijn (ter"plaatse Van 

het rotorblad). De lokale beschouwing levert een lokale luchtkracht en deze 

wordt weer representatief geacht voor de globale kracht op de schijf (of op de 

annulus). Met deze twee relaties tussen snelheden en krachten is het theore

tisch model bepaald. 

De verschillen in de impulsmodellen (of beter bladelement-impulsmodellen) liggen 

in correctie factoren op de snelheden uit de globale beschouwing voordat deze in 

de lokale beschouwing worden gebruikt (de zgn. tipcorrectie factoren) en op de 

grootte van de locale luchtkrachten (Viterna en Corrigan methode). 

De correcties worden toegepast om het schijfmodel (~aantal bladen) beter te 

kunnen relateren aan de situatie van een echte rotor met een eindig aantal bla

den. 

De dragende lijn modellen gaan direct uit van de geometrie van de rotor. De 

rotorbladen worden geschematiseerd tot rechte lijnen. In het theoretisch model 

wordt op de plaats van deze "dragende" lijnen een wervelverdeling of een druk

dipoolverdeling genomen. 

In het eerste geval dient dit, op theoretische gronden, gepaard te gaan met een 

schroefvormig wervelvlak achter ieder rotorblad. 

De vorm van dit wervelvlak is alleen te bepalen als alle snelheden bekend zijn. 

Maar de snelheden zijn nu juist afhankelijk van de vorm van het wervelvlak en 

de verde ling van de wervelsterkte hierover. 

Ook de sterkte van de druk-dipool hangt van de lokale snelheid, die weer af

hankelijk is van de druk-dipoolverdeling. 
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Dragende lijn modellen hebben dus een sterk impliciet ("niet lineair") karak

ter. Methoden die, uitgaand van een gegevens snelheidsverdeling, op een ite

ratieve wijze tot een juiste verdeling trachten te komen blijken vaak niet te 

convergeren. Dit lijdt tot de noodzaak van extra aannames waarbinnen conver

gentie naar een oplossing wel optreedt. Het karakter van deze aannames bepaalt 

dus mede de oplossing die gevonden wordt. Paper no. 42 van deze conferentie 

(ref. 2) geeft een globaal overzicht van de technieken die hierbij gebruikt 

worden. 

3. In Nederland gebruikte rekenmethodes 

V~~r de vergelijking van de rekenresultaten voor een aantal bedrijfstoestanden 

van eerder genoemde referentierotor zijn een vijftal rekenmethoden gebruikt. 

Drie ervan kunnen worden gekarakteriseerd als (bladelement-) impulsmethoden en 

twee vallen in de categorie dragende-lijn methoden. 

De bij het NLR in 1978 ontwikkelde bladelement-impulsmethode RHO isklassiek 

van opzet te noemen. Als tipcorrectie factor wordt de Prandtl-correctie ge

bruikt (ref. 4). 

Het ECN heeft een programma PHATAS ontwikkeld. Met dit programma kan men veel 

meer dan alleen "stationaire" aerodynamische berekeningen zoals die in dit 

Kader gewenst zijn (ref. S) .• Het voor dit doel benodigde deel vertoont even

wel een zeer grote overeenkomst met RHO. 

De laatste impulsmethode die in de vergelijking is opgenomen is ontwikkeld 

bij FDO. In aanzet is deze methode eenvoudiger dan RHO en (het hier relevante 

deel van) PHATAS. Krachten en snelheden worden in eerste instantie namelijk 

gemiddeld over het rotorvlak (er is dus slechts een "annulus"). V66r de midde

ling van de snelheid plaatsvindt wordt nog wel de Prandtl tipcorrectie toege

past. In de berekening van de lokale snelheden en rotorbladkrachten vindt 

vervolgens een extra correctie plaats. De correctie is identiek aan die welke 

wordt gebruikt voor een (eindige) vleugel in een parallelstroming met een 

slankheid gelijk aan die van het rotorblad. De bij deze vleugel gevonden in

ductiesnelheden (volgens een methode ook door Prandtl ontwikkeld) worden ver

volgens getransplanteerd naar het rotorblad. Deze methode, voor het eerst 

gepubliceerd door Viterna en Corrigan (ref. 6), is theoretisch nauwelijks 

onderbouwd. Een rechtvaardiging zou kunnen zijn dat met een tipcorrectie 

alleen, slechts de invloed van een eindig aantal bladen op de gemiddelde 

snelheid in een annulus wordt verdisconteerd. De hierboven genoemde extra 

correctie op de snelheid brengt ook de verdeling van snelheden binnen een 
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annulus in rekening. De methode wordt in de rest van dit verhaal aangeduid 

met FDO. 

Recent is door het NLR ook een dragende lijn methode ontwikkeld (ref. 7). 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een representatie met behulp van wervels. 

Een rotorblad wordt voorgesteld door een (plaats-)gebonden wervellijn met 

daarachter een vrij wervelvlak. 

Dit wervelvlak heeft in het zag vande rotor een schroefvorm. 

De representatie van het zog is vereenvoudigd. Zo wordt, voor de bepaling 

van de positie van de wervelvlakken (achter ieder rotorblad een), een ge

middelde axiale sne1heid aangenomen. Tangentiele stoorsnelheden worden ver

waar1oosd. Zogdivergentie wordt in rekening gebracht door de gemiddelde 

axiale snelheid op een aantal p1aatsen in het zog met behulp van de conti

nuIteitswet te koppelen aan een zagbreedte. 

De modellering van ~et zog is dus te omschrijven als een globale axiale con

tractie (snelheidsreduktie wardt gemiddeld over al1e punten op dezelfde axiale 

afstand achter de rotor) gekoppeld aan een globale radiale divergentie. 

De werveldraad die van de tip van het rotorblad komt krijgt een aparte behan

deling. De axiale snelheid hiervan is het gemidde1de van de snelheden in het 

zag en die daarbuiten. 

Door de TH Delft is in het kader van het tipvane onderzoek een dragende lijn 

representatie van het rotorblad ontwikkeld met behulp van een druk-dipoolve.roeling. 

Hierbij worden op iteratieve wijze de axiale snelheden in het rotorvlak bepaald. 

Ieder punt in rotorvlak krijgt dus een "eigen" axiale snelheid. De vereenvou

diging in deze methode is de aanname dat de snelheid van de luchtdeeltjes in de 

tijd niet varieert. De stroombuis divergeert dus niet in deze methode, terwijl 

in werkelijkheid (uiteraard) wel het geval is. 

De toepassing voor de rotor "alleen" (zonder tipvanes) is uitgewerkt in de be

rekeningsmethode PREDICHAT (ref. 8). 

4. De rotorspecificatie en de referentiegevallen 

De gekozen rotorspecificatie is die van het eerste ontwerp voor de 25 m HAT 

te Petten. Deze wijkt bij de bladwortel enigszins af van de uiteindelijk ge

bouwde rotor, de verschillen zijn echter klein. De specificatie komt overeen 

met de invoergegevens zoals door het NLR gebruikt in hun programma HELIX 

(NLR!Petten configuratie). 
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De geometrie is gegeven in tabel 1. Verschillen met de "echte" rotor zijn: 

het ontbreken van een kegelhoek; de positie van de bladwartel nl. op 

r = 1,25 m (in werkelijkheid r = 1,00 m); en het wrongverloop aan de binnen

zijde van het rotorblad. 

De geometrie in tabel 1 geeft een exponentieel wrongverloop over het ge

hele blad, terwijl in werkelijkheid het gedeelte tussen r = 1,00 m en 

r = 4,00 m, gelineariseerd is. Verder wordt aangenomen dat de rotor zich in 

een uniforme rechte aanstroming bevindt. 

De stroming die door het draaiende rotorblad wardt "gevoeld" is daarmee 

stationair geworden. 

V~~r het vergelijken van resultaten uit verschillende rekenmethoden is het 

ook belangrijk dat de aanqenomen profielgegevens overeenkomen. Zij hebben 

namelijk een grote invloed op de prestatiecurve van snellopende rotoren 

zoals de hier beschouwde NLR/Petten rotor. 

De gebruikte invoergegevens zijn te vinden in tabel 2. Fiquur 1 geeft de

zelfde waarden nog eens weer in de vorm van een C1~ en een cd-a kromme 

over het invalshoeken gebied _900 < a < 90°. 

V~~r drie waarden van de pitch verstelhoek (00 , +50 en +100 ) zijn de ver

mogenscoefficient Cp en de axiale weerstandscoefficient Co bepaald als 
ax funktie van de snellopendbeid A. 

De situatie met een pitchve~stelhoek van 00 komt overeen met die van tabel 1. 

5. De resultaten 

V~~r de drie gekozen waarden van de pitchverstelhoek zijn ook metingen be

schikbaar. 

De eerste officieel gepubliceerde metingen betreffen Cp-A en CD -A verbanden 

voor een pitchverstelhoek e. h=Oo: de metingen 1983 (ref. 9).ax 
Pl.tc 

Recent zijn officiele meetresultaten bekend geworden van een latere datum. 

Deze zijn uitgevoerd voor meerdere waarden van de pitchverstelhoek, waaronder 

6pitch = 0°, 50 en 100 : de metingen 1984/1985. 

Deze metingen worden gepresenteerd in paper 62 van deze conferentie "Bepaling 

van vermogens- en axiaalkracht coefficienten van de 25 m BAT, ECN, Petten" 

(ref. 3). Demetingen voor 6. = 00 komen niet overeen met die uit ref. 9. 
pl.tch 

Over de oorzaak hi@rvan wordt in het bovengenoemde paper nO.62 nader verslag 

gedaan. 

In de fiquren 2 en 3 zijn de voorspellingen m.b.t. Cp en CD uit de,vijf 

methoden vergeleken met de beide series metingen. ax 
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Opvallend is het afwijkend gedrag dat voorspeld is met de ECN bladelement

impuls methode PBATAS. 

Gezien de analogie van deze methode met de NLR procedure RHO en, in mindere 

mate met de FOO methode, zijn de verschillen, zoals in Cp-A 

opmerkelijk. 

als in C -A 
°ax 

De overige methoden, inclusief de dragende-lijn representaties HELIX (NLR) 

en PREDICBAT (THO), leveren een overeenkomend beeld OPe 

'Met een marge in de orde van aC = 0,025 en van aco = 0,05 zou door de 
p ax 

resultaten uit deze rekenmethoden een prediktie gekonstrueerd kunnen 

worden. 

De metingen geven echter een ander beeld dan (het gemiddelde van) de bere

keningen. 

Bij de lagere waarden van A (A ~ 6) is er wel een behoordelijke overeen- . 

stemming tussen berekeningen en metingen 1984/1985. Oat geldt al in veel 

mindere mate v~~r de metingen 1983, maar aan deze metingen mag niet teveel 

be lang meer worden gehecht, zie paper 62 (ref. 3). 

V~~r de hogere A'S zijn de verschillen tussen metingen en berekeningen duide-

lijk. De gemeten Cp (rond A = 8) ligt lager dan de berekeningen aangeven. 

Ook de gemeten axia~fRrachtcoefficient CD is voor de hogere waardes van A 

een stuk lager dan de berekeningen voorsp~len. 

In de figuren 4 en 5 is de situatie getekend voor e. h = +50
; de figuren 6 en PI.tc 

7 betreffen een pitchverstelhoek e 't h = +100
• pI. c 

Positieve waarden van e .. h 
Pl.CC 

duiden op een verstelling in de richting van vaan-

stand. 

De metingen aangegeven in de figuren 4 tIm 7 betreffen alleen de meetserie 

1984/1985. Eerdere metingen bij deze pitchverstelhoeken zijn niet officieel ge

publiceerd. 

Bovendien zijn niet de meetpunten zelf aangegeven, maar is in plaats hiervan 

een derde graads "curve fit" gebruikt zoals gepubliceerd in paper 62 (ref. 3). 

De te verwachten reduktie in Cp en CD bij toename van epitch treedt inder

daad op zoals te konstateren valt in g figuren 4 tIm 7. Opvallend blijft de 

afwijkende prediktie uit PBATAS voor de vier beschouwde krommen. 

Het is weer mogelijk om uit de voorspellingen van RHO, FDO, HELIX en PREDICHAT 

per pitchverstelhoek een gegeneraliseerde voorspelling te konstrueren. 

Voor de Cp-A en CD -A krommes bij een pitchverstelhoek epitch = +50 lijken de 

berekeningen redel~k overeen te stemmen met de metingen. De waarden van CD 

worden echter nu enigszins onderschat. 
ax 
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De figuren voor e. h = +100 (fiq. 6 en 7) Laten zien dat hier de overeenkomst 
Pl.tc 

tussen de metinqen en de resultaten uit de berekeninqsmethoden noq ver te zoeken 

is. 

Nu zijn Cp en Co weer veel hoqer dan qemeten. 

De nauwkeuriqheiaxvan de voorspellinqen neemt dus niet toe met toenemende epitch' 

Ook wordt de overeenkomst in de voorspellinqen niet qroter bij toenemen van de 

-pitchverstelhoek. 

Oit is in teqenspraak met de verwachtinqen. 

Immers bij laqere belastinqen (kleinere CD nemen de inductiesnelheden in 

het rotorvlak af. De aannames die hieromtr~t zijn qedaan in de diverse 

methoden worden dan minder relevant en dit zou moeten leiden tot een betere 

overeenstemminq, zowel in de rekenmethoden onderlinq als met de metinqen. 

Bet is duidelijk dat een qoede voorspellinq van axiaalkracht en vermoqen op 

basis van de huidiqe rekenmethoden niet moqelijk is. Met de hier qepresenteerde 

verqelijkingen met de metinqen, is er ook qeen methode aan te wijzen die betere 

voorspellinqen doet dan de overiqe. 

De voorspellinqen met PHATAS wijken belanqrijk af van de overiqe. De C -A en p 
CD -A krommen lijken verschoven te zijn naar hoqere waarden van AI en Cp 

wo~at voor epitch = 00 en epitcb .... SO veel te hooq geschat. max 

Bet vermoeden be staat dat dit een gevolq is van proqrammeerfouten, of fouten 

in de invoerqeqevens. 

De verschillen in de voorspellingen van beide andere impulsmethoden, RHO en de 

methode van Foo, zijn niet duidelijk kleiner dan tlqemiddeld". 

Oat kan ook gezegd worden van de beide draqendelijn methoden HELIX en PREDICHAT. 

Wel be staat er in vrijwel aIle gevallen een zeer qoede overeenkomst tussen de 

beide NLR methoden RHO en HELIX, zowel voor wat betreft Cp als voor Co • Oat 

lijkt frappant, omdat ze immers berusten op twee verschillende theoret~che 
modellen. 
Nadere beschouwinq van de dragende-lijn methode HELIX Ieert echter dat dit nog 

lanq geen "free wake" methode is. Ze is eerder te karakteriseren als een 

"prescribed wake" berekening, waarbij niet de vorm zelf is voorqeschreven, maar 

wel het qemiddeld qedraq. Er wordt namelijk in het zoq met qemiddelde snelheden 

gerekend in HELIX. Op basis van deze gemiddelde snelheden wordt in het zog qe

eist dat aan de globale behoudswetten is voldaan. In dit laatste onderscheidt 

BELIX zich niet van de biadelement-impuismethode RHO. 
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Lokaal ter plaatse van de rotorbladen, zullen de beide methoden verschillen op

leveren. 

Echter, wanneer de lokale luchtkrachten worden geintegreerd tot een totaal 

aandrijvend koppel of een totale axiale weerstand, dan kan men verwachten dat 

de verschillen niet al te groot zijn. 

6. Conclusies 

Een goede voorspelling van axiaalkracht en vermogen is met de huidige 

rekenmethoden nog steeds niet mogelijk. 

Op basis van de hier gepresenteerde vergelijkingen met metingen is er geen 

voorkeursmethode aan te wijzen. 

- De PBATAS resultaten leveren in alle gevallen een beeld op dat afwijkt van 

de overige voorspellingen. De Cp-A en Coax-Xkrommen lijken alle verschoven 

naar hogere waarden van A. 

Bovendien wordt voor 9pitch = 00 en 9pitch = 
hoger geschat. 

50 de waarde voor Cp veel 
max 

Het vermoedenbestaat dat de afwijkingen gezocht moeten worden in program-

meerfouten of fouten in de invoergegevens, zodat men de resultaten uit PBATAS 

bij de overige conclusies niet in beschouwing worden genomen. 

- De discrepantie tussen metingen en berekeningen en tussen de berekeningen onder

ling neemt, tegen de verwachting in, niet at bij toenemende 6pitCh" 

Er lijkt geen systematiek aanwezig in de geconstateerde verschillen tussen me-

tingen en berekeningen. Zo wordt voor e = 00 
pitch . 

waarde van CD 
ax 

overschat, terwijl dit bij e 't h pl. c 

en veor 9pitch = 100 de 

= 50 geslist niet het geval is. 

- Voor de pitchverstelhoek e 't h = +100 is er een onverklaarbaar verschil tussen 
pl. c 

metingen en berekeningen. Niet alleen de waarde voor Cp en CD I maar ook het 

verloop hi~rvan met varierende A is duidelijk anders. ax 

- Er is geen duidelijke overeenstemming te konstateren tussen de resultaten 

uit de impulsmethoden RHO en die van FDO. 

- De resultaten uit de beide dragende-lijn-methoden HELIX en PREDICHAT vertonen 

een nog minder overeenkomstig gedrag. 
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- Er is eengoede overeenstemming tussen de voorspellingen uit de beide NLR me

thoden, zowel voor wat betreft C als v~~r C 
P D 

Wellicht heeft dit te maken met de modellerin~van het zog in HELIX en de 

aannames die hierbij gedaan zijn. 

- De prestatieschattingen (C -A krommen) uit de FDO-methode leveren waarden die p 
wat lager zijn dan het gemiddelde uit de beschouwde vier methoden (RHO, FOO, 

HELIX, PREDICBAT). 

- Reo en HELIX leveren Cp waarden die wat boven het gemiddelde liggen. 

- De waarden v~~r Co . worden met PREOICBAT systematisch lager geschat dan 

met de overige me~den. HELIX schattingen zijn weer wat hoger dan het 

gemiddelde. 

7. Nagekomen gecorrigeerde PBATAS berekeningen 

Op de valreep, vlak voor de indiening van dit paper, kwam ECN met een stel 

gecorrigeerde PBATAS berekeningen. 

In het voorgaande was reeds geconstateerd dat de oorspronkelijke PHATAS re

sultaten dermate afwijkend waren, dat er wellicht sprake was van programmeer

fouten, of fouten in de invoergegevens. 

Oit laatste blijkt het geval te zijn geweest. Een van de vele invoergegevens 

van PBATAS is de diameter van de toren van de turbine. Voor een goed verge

lijk met de overige methoden, die geen rekening houden met toreninvloed, 

moest deze op nul worden gesteld (geen toren). 

Per abuis is echter met een dubbele torendiameter gerekend (ca. 4,5 meter), 

met als gevolg vreemde rekenresultaten. 

In de figuren 2 tim 7 zijn naast de oude berekeningen ook de correcte nieuwe 

waarden opgenomen (met een torendiameter van nul meter) . 

Nu blijkt uit deze figuren dat RHO en PBATAS als aerodynamische berekenings

methoden inderdaad sterk overeenstemmen. 

In de conclusies kan daarom het tweede punt vervallen. 

Verder mag bij de overige punten voor RHO worden gelezen:·RHO en PHATAS. 
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- SituatJ.e: recnte aanserominq, qeen windshear 

- Aantal bladen: 2 

- G4en keqel.hoek van de rotor 

- Rotoras evenwijdiq aan onqestoorde straDinqsrichtU1q 

_ Verhoud.t.ng spanwijdte rotorblad ... !:!. _ 0,90 
. rotorstra.aJ. It 

- lCoorde verloop, m.et :!==~ -~ : 
c r i- 0,16 - 0,136 i 

waarin £de dimensieloze lokale straal is. 
It 

- Wronqverloop e in qraden: 

e (£) ... 11,38 {r} -0,487 _ 15 (0) 
R It 

dit is hetverloop van de hoek tussen de koordelijn van het pro
o fiel en het rotorvlak, bij e

pitch 
... 0 • 

Tabel 1: NLR/Petten configuratie. 
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CI c.t Cd CI 
c

1 Cd 

-90 -0.10 1.8000 
-8l -0.29 1.7905 
-SO -0.44 1.7620 
-15 -0.61 1.7148 
-70 -0.75 1.6492 
-65 -0.87 1.5658 
-60 -0.96 1.4651 
-55 -1.04 1.3479 
-SO - -1.08 1.2151 
-45 -1.10 1.0678 
-40 -1.08 0.9070 
-35 -1.04 0.7339 
-30 -0.96 0.5500 
-25 -0.87 0.3565 
-20 -0.80- 0.1950 
-18 -0.90 0.1337 
-t7 -1.00 0.1100 
-t6 -1.10 0.0919 
-15 -1.20 0.0743 

0 0.11 0.0076 
2 0.31 0.0076 
4 0.50 0.0080 
6 0.70 0.0089 
8 0.89 0.0103 

10 1.08 0.0121 
12 1.26 ·0.0189 
14 1.37 0.0344 
15 1.40 0.0455 
16 1.29 0.0588 
17 1.19 0.0743 
18 1.10 0.0919 
2.0 0.96 0.1 S5 1 
2.S 0.87 0.3565 
30 0.96 0.5500 
35 1.04 0.7339 
40 1.08 0.9070 
45 1.10 1.0678 
SO 1.08 1.2151 

-14 -1.20 0.0588 
-12 -1.10 0.0344 

55 1.04 1.3479 
60 0.96 1.4651 

-10 -0.90 0.0189 65 0.87 1.5658 
- 8 -0.80 0.0121 70 0.75 , .6492. 
- 6 -0.60 0.0103 75 0.61 1.7148 
- 4 -0.30 0.0089 80 0.44 t.7620 
- 2 -0.10 0.0080 85 0.29 1.7905 

90 0.10 1.8000 

Tabel 2: Aerodynamische karakteristieken van het NACA 23018 

profiel bij een Reynoldsgetal R = 2 x 106 zoals ge
e 

bruikt in de berekeningen. 
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t.a 

1.5 
Ct 

U 
Cd 

1.2 

1. t 

1.0 

e.g 

o.s 

-90 -80 -70 -60 -so -40 -30 20 30 40 50 60 70 80 90 

-0.9 

-1.0 

-1.1 

Figuur 1 Aerodynamische karakteristieken van het NACA 23018 profiel bij 

een Reynoldsgetal R = 2 x 106 
e • 

-a 
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NLR/PETTEN configurotie 

Cp 
9 pitch=Oo e metingen 1983 • metingen 1984/1985 

t 
0.50 

~ / 
10' .......... 

~ 
/ .~ 

0.40 il ~ .. ~ .. /. -...;: .... 

t\ . .,,*' -.... , 
I .. ~.J tal J ~, 

.til-
f!rl~ 

.-"'" . e' .~ ., e. \\ 
I/~ e' , . _\~~ . '. G 

:... ... ~ ._19 ~\ ~ 

0.30 

A.~~ 

~/ 
.- e '\ .. ~ • \ 1 \\ \ 

I e.tIl 
Ih \ Ii • 

~ /-~ 
\\ 

! I \\ 
fie \ \ 

~ \ . jII 

0.20 

j rr ~ \ \ 
i 19 I \ \ 

It e \ \ 
~ \ . \ \ :/ ~ \ , 

\ . \ 

0.10 

! 

~ 
\ \ 

I \ 
I . , \ • 

~ -- RHO 
\ 
\ 

I 1 PHATAS \ I : 
I ! FDa 

. _..-a __ .. 

!pV --- HELIX \ , .. , 
/ --- ~REDICHtT ._-' "," 

o 2 4 6 8 10 12 14 
---I ..... A. 

Figuur 2: C -A berekeningen met de vijf methoden vergeleken met twee meet-
s~ries, voor een pitchverstelhoek a. = 0°. 
Gecorrigeerde PHATAS berekeningen z~~~C~ater toegevoegd (dunne 

,doorgetrokken lijn), zie paragraaf 7. 
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NLR/PETTEN configuratie 

e pjtch = 0° (!) metingen 1983 • metingen 1984/1985 

1.00 
.... '" 

/ "" ..... 

£ 
io- ...... 

r;><"\ 'f. ............. 
,~ . .. -'" .... . ~ 

0.80 

h ~I "./ I'. 
Z7 11..-,::' 

fll/. 
~ 

) 13 

Ii 0 

• r.t.
0 9 

0.60 

/;~".~~~ 
~"G) 
if8 

J ?/,f 
2 -/ 

0.40 
Ih 7 I /~ 

• / • • .ill l'~ 1 i 

0.20 

• 'l /. i 
V 

'I 
-_. RHO 

PHATAS 
/. ----- FDa 

""'" --- HELIX 
...... _ .... PREDICHAT 

I I 
a 2 4 6 8 10 12 14 

---4 ... A 
Figuur 3: Co -A berekeningen met de vijf methoden vergeleken met twee meet

se~es, voor een pitchverstelhoek e. = 0 • 
Gecorrigeerde PHATAS berekeningen z£j~C~ater toegevoegd (dunne 
doorgetrokken lijn), zie paragraaf 7. 
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NLR/PETTEN configuratie 

Cp e pitch = 5° metingen 1984/1985 

t 
0,50 

L ~ 

0.40 L 
V 

V 
r:j ~ ,.. ......... -. .. :;;: 

~ ~? ."....- ........ .:----..~ 

0,30 

~ ... ::: 
~ ... --~ .... .... ~) 
~ 

r-..... ' • . 

~ ~ 
.......... , 

..... , . 
A7. , 

'W IJ/f 

0.20 ~f 
!/ 

:¥ . 

0,10 ~ , 
RHO 

;JJ 
.... --...... 

PHATAS 
_ ... _--.. FDa 

I --- HELIX 
.... _.- PREDICHAT II 

~ I I I 
a 

Figuur 4: 

2 4 6 8 10 12 14 
---1 ....... "-

Cp-A berekeninqen met de vijf methoden verqeleken met metinqen 
voor een pitchverstelhoek e"t = 5°. Niet de meetpunten zelf 
zijn qepubliceerd, maar welPaeclher qebruikte derde qraads "curve 
fit". 
Gecorrigeerde PHATAS berekeningen zijn later toegevoegd. 
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NLRI PETTEN configuratie 
8pitch = 5° metingen 1984/1985 

0.90 

0.80 

0,10 

0.60 

0,50 

0,40 

0.30 

0.20 

0.10 

~ -----~ ~ A 
~ 

100" 

4 ~ ~ .>// 
~/ V J// 

) f 11 

// ..... -- RHO 
PHATAS 

~ --... -- FDO 
/ ,; --- HELIX 

~ ...... - PREDICHAT 
I I I 

o 2 4 6 8 10 12 14 

Figuur 5: 
-----4.~ A 

Co -A berekeningen met de vijf methoden vergeleken met metingen 
vo~ een pitchverstelhoek e. = 5°. Niet de meetpunten zelf 
zijn gepubliceerd, maar welPa~cHier gebruikte derde graads "curve 
fit". 
Gecorrigeerde PHATAS berekeningen zijn later toegevoegd. 
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NLR/PETTEN configuratie 

Cp 

t 
8pitch = 10° metingen 1984/1985 

I I _ .......... RHO 
PHATAS 

0,50 ........ --- FDa 
-- HELIX 
-- PREDICHAT 

0,40 

0.30 

0.20 

...-:::-..::: ~~ 
V ~,~~ ~ .... 17 -_ .... -. , 

/; ';;Z .,~~ 

~\ l/' .~ v' _ 
~ """'II 

" 
~ 

0.10 

I' v '\ '\ \ \' J/ 

If ~~\ \ 
~ ~ 

V 
.~ \ 

/ ~\ 
o 2 4 6 8 10 \' 12 14 

Figuur 6: --.... A. 
Cp-A berekeningen met de vijf methoden vergeleken met een derde 
graads "curve-fit" door metingen, voor een pitchverstelhoek 
e. .. +10°. 
-p~ tch . d P b k' .. 1 d Gecorr~geer e HATAS ere en~ngen z~Jn ater toegevoeg . 
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NLR/PETTEN configuratie 
a pitch = 10° metingen 1984/1985 

COax 

i 
I I 
.-.. ........- RHO 

PHATAS 
1.00 I---+---___ I-----t----t--- ------ FOO 

--- HELIX 
--._ ..... . PRE OIC HAT 

0,90 ~--+---+---+---+---t---t_-__t____1 

0.80 J..----t.--4---+--_+----t---t----_;_---, 

0.70 J...----+---+---+---+---t---t---t----l 

0,60 1------.4---+---.+----+---t-----t---r----"1 

0,50 ~----4----i---+--_+--_t_--t---___t---; 

0,40 ~--t----t---+---_+--_t_--t--_;_---; 

OJO~---+----4---~----~---+---~----4_~ 

o 2 4 6 8 10 \12 14 
----I ...... A 

Fiquur 7: Co -A berekeningen met de vij£ methoden vergeleken met een derde 
grHds "curv~-£it" door metingen, voor een pitchverstelhoek e. h = +10 
P1tC. d' b k' .. 1 t d Gecorr1geer e PHATAS ere en1ngen z1Jn ater oegevoeg. 


