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1. B.elan&rijke wind&e&evens 

Wil men gebruik gaan maken van windenergie dan zijn windgegevens nodig om: 

- tot een keuze te komen waar windmolens het beste geplaatst kunrten worden. 

- te bepalen hoeveel energie een bepaalde molen daar zal leveren aan een 

bepaalde last. 

- de sterkte van de konstruktie te bepalen op grond van de te verwachten 

maximale windsnelheid. 

Het gebruik van deze gegevens valt uiteen in twee stadia. Allereerst probeert 

men op grond van algemene gegevens te komen tot een selektie van geschikt 

lijkende plaatsen. Vervolgens is het noodzakelijk daar met eigen metingen 

het energieaanbod nader te bepalen. Hieruit kan dan een definiti~euze van 

een aantal plaatsen voor het opzetten van een molen volgen. Op grond van het 

energieaanbod en de vraag naar energie komt men tot de keuze van een bepaalde 

molena 



De mogelijke plaatsen voor een molen worden in het algemeen bepaald door het 

gebied waarvoor de molen energie moet leveren. Men zal molens zoveel mogelijk 

plaatsen in of in de omgeving van dat gebied. Dat kan varieren van sen 

boerderij, een dorp ••••••• tot een hele woestijn. Voor grote gebieden dient 

men te overwegen meerdere kleine molens te gebruiken. 

In het geval men demolen wil gebruiken voor het verpompen van water zijn'ook' 

de vindplaatsen van water een belangrijke factor. 

Deze vallen onder het algemeen niet samen met de plaatsen waar de meeste 

windenergie beschikbaar is. 

Belangrijke gegevens bij de selektie van plaatsen zijn: 

1. De traditionele kennis, die nogal eens aanwezig is in gebieden, waar wind

energie vanouds is toegepast. 

2. Meteorologische gegevens (litt. 1,30 W/t3 WIll). In zeer vele landen worden 

min 'of meer gedetailleerde meteorologische gegevens verzameld. Deze geven een 

globale indruk van streken waar windenergie bruikbaar is. 

Het isechter gevaarlijk deze gegevens te gebruiken als maat voar de 

beschikbare energie, omdat plaatselijk grote verwchillen gevonden worden 

door bebossing, vorm van het terrein, etc. Op heuvels of bergruggen bijvoor

beeld kan de gemiddelde windsnelheid wel 50% hoger zijn dan die in het 

omringende gebied, wat overeenkomt met een energieaanbod dat ongeveer een 

faktor 3,5 groter is. Zelfs als men de meteorologische gegevens aanvul.t met 

berekeningen die rekening houden met de vorm van het terrein, verkrijgt men 

geen betrouwbare resultaten (litt. 6). 

Overigens kunnen meteorologische gegevens wel informatie bevatten over: 

- de overheersende windrichting 

de verdeling van de windenergie over een jaar, over een maand, over een dag. 

- maximale windsnelheden 

- korrekties voor eigen metingen 

Zijn namelijk tijdens het uitvoeren van metingen de windsnelheden in.een 

naburig,meteorologisch station anders dan gemiddeld, dan dient men de 

eigen metingen hiervoor te corrigeren. 

Een belangrijk nadeel van meteorologische gegevens is dat ze niet overal op 

dezelfde manier worden verzameld: op verschillende hoogten (5-25 m), met 

verschillende instrumenten; ze worden verzameld als uurgemiddelden, metingen 

om de drie uur etc. 
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3. Landkaarten (litt. 1,2) 

Kaarten geven belangrijke informatie over: 

- de vorm van het landschap_ Bergruggen die gericht zijn op de overheersende 

windrichting en heuvels zijnbijzonder geschikt voor molens. 

De vorm van bergruggen en heuvels is erg belangrijk; kaarten geven daarover 

meestal te weinig gedetailleerde informatie. 

- de vegetatie. Beboste gebieden zijn minder geschikt dan kale. Bovendien 

kan een geringe vegetatie wijzen op hoge windsnelheden. 

- de toegankelijkheid van een gebied. 

Het is prettig als er wegen of paden lopen waarover materiaa1 vervoerd kan 

worden. 

4. Een insp~ktie ter plaatse (litt. 1,2) 

Tijdens een inspektie ter plaatse let men erop: 

- of het erg hard waait 

- of de plaats afgeschermd wordt van de wind door bornen of bergen 

- hoe de vegetatie eruit ziet; hoe minder vegetatie des te beter (zie ook 2.1) 

- hoe stevig de grond is in verband met het draagvermogen. 

- wat de vorm van het landschap is. Over heuvels en heuve1ruggen wordt de wind 

aanzienlijk versneld. Over de meeste geschikte vorm is vrij vee1 bekend 

(litt. 1, 30 W/33 W/28 W/26): 

De helling moet de laatste honderd meter voor de top ongeveer 1 op 3~ zijn. 

De wind wordt dan maximaal versneld zonder dat er grote wervels optreden. 

De hellingen moeten giooiend zijn. Een onregelmatig verloop ten gevolge 

van rotsformaties e.d. veroorzaakt grote wervels. 

Een heuvelrug moet loodrecht staan op de overheersende windrichting. 

Een plateau op de top is minder gunstig. 

Bij afwezigheid van een plateau is namelijk de windsnelheid boven de top 

vrijwel onafhankelijk van de hoogte Doven de top. Een molen die daar staat 

wordt zodoende zeer gelijkmatig aangestroomd. 

Hieronder zijn een aantal heuvelvormen aangegeven met daarbij de lucht

stroming. Ook is een foto van een zeer gunstige heuvel afgebeeld. 
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Voor het bepalen van de energie die een molen levert heeft men gegevens nodig 

over de molen en over de wind. In dit hoofdstuk worden de gegevens over 

de molen bekend verondersteld en wordt besproken hoe men windgegevens ver

zamelt en gebruikt. 

Van de molen heeft men de PM - v kromme nodig. Deze geeft aan hoeveel vermogen 

een molen met last en regeling levert bij een bepaalde windsnelheid. 

Hiernaast is een veel voorkomende vorm 

van deze PM - v kromme afgebeeld. Bij 

een windsnelheid ter waarde van V • cut 1n 

.egint de windmotor vermogen te leveren. 

Bij V d wordt het nominale vermogen P rate rat 
geleverd. Boven V d wordt het vermogen rate 
door de regeling konstant gehouden. Wordt 

~~ de windsnelheid groter dan V l' dan wor~ 
fur l.ng 

hele installatie uitgeschgkeld. 

Voor de wind zijn vooral snelheidsduurkrommen, gemiddelde windsnelheden en 

windrichtingen van belang. 

1. Snelheidsduurkrommen (litt. 1,2,3,5) 

. Een snelheidsduurkromme (Vn(t) - kromme) geeft aan de tijd t dat de windsnelheid 

een waarde VD heeft overtroffen. Een snelheidsduurkromme heeft betrekking op 

een bepaalde periode (b.v. een maand, een jaar). 

/~(t) 

PoM (t) 

A ~"""'~....,.._~~/_-.r.c._ - - -- - .... - - - ____ f 

/ . I 

. 
I 

• 
I 

I 

'e 



Snelheidsduurkrommen worden in de praktijk bepaald uit gemiddelde windsnelheden. 

Gebruikt men bijvoorbeeld daggeaaiddelden dan telt men het aantal dagen dat 

de gemiddelde snelheid groter is saveelt dan iedere VD• 

Ter berekening van de energie die een molen levert bepaalt men eerst de vermogen~ 

duurkromme (PDM(t)-kromme) van het door de molen geleverd vermogen • Deze 

kromme geeft aan de tijd t dat het door de molen geleverde vermogen een waarde 

PDM heeft overtroffen. De kromme volgt direkt uit de snelheidsduurkromme 

en uit de PM - v kurve. De energie die de molen levert in de periode waar de 

krommen betrekking op hebben is het oppervlak onder de PDM(t) - kromme 

(gearceerd) • 

Een belangrijke grootheid is de energie die een molen per jaar levert gedeeld 

door het geinstalleerde vermogen. In de figuur is deze gelijk aan 8760 x (opp. 

ru:,r,,) /(opp. ADEJ). De Engelse benaming is "specific output". Als symbool 

wordt vaak T gebruikt. De eenheid is KWh / jaar /KW. 

De installatie wordt vollediger beaut naarmate T groter is. T kan men verhogen 

door V d lager te kLezen. Om dan in totaal dezelfde energie te winnen heeft rate 
men een grotere (en dus duurdere) molen rtodig. Men moet in ieder geval afzonder-

lijk een comp~omis zoeken. 

Bij deze wijze van berekenen ontstaan afwijkingen ten gevolge van variaties In 

de windsnelheid: 

- snelle variaties, 

Deze snelle variaties worden niet momentaan gevolgd doorhet regels3steem en t/illllllc.o-""'.,.--. ,~.~) 
indien ze nog sneller zijn niet door de molen zelf. Ten gevolge hiervan 

verandert het vermogen dat de molen levert anders dan volgt uit de Pu - v 

kromme. De totaal geleverde energie zal lager zijn dan geschat. 

- langzame variaties, die wel gevolgd worden door molen en regelsysteem. 

Afwijkingen ontstaan omdat de snelheidsduurkromme is gebaseerd op gemiddelde 

windsnelheden. Met 

Is bijvoorbeeld de 

volgt uit de PM -

periodeechter is 

tijdalijk kleiner 

de PM- v kromme verkrijgt men niet de juiste vermogens. 

gemiddelde snelheid gedurende een periode V t ' , dan . cu 1n 
v kromme dat geen vermogen wordt geleverd. In de betreffende 

de windsnelheid tijdeliJ.'k groter geweest dan V .en cut 1n 
zodat in werkelijkheid welvermogen wordt geleverd. Voor 

gemiddelde snelheden boven V t d wordt minder vermogen geleverd dan geschat. ra e 
Wat tussen V t' en V t d gebeurt hangt af van de vorm van de PM - v kromme. cu In ra e 
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Een veel gebruikte maat voor de onregelmatigheid van de wind is de zogenaamde 

energie-patroonfaktor K. K is de verhoudina van bet werkelijk in de wind aan

wezige VO".,.." .. ", if' v!emiddeld tot bet v.~ berekend uit de gemiddelde wind

snelheid, if' v gemiddeli. 

" Voor een per~ode van een uur verschilt K slechts enkele procenten 

van I, voor langere perioden kan K op1open tot 4. Uurgemiddelden zul1en over 

het algemeen dus vrij betrouwbare resultaten geven. 

Het is niet strikt noodzakelijk kontinu te meten. 

Ook gemiddelden over 10 minuten die eens in de drie of zes uur worden bepaald 

geven vrij betrouwbare resultaten (lift. 18). 

Er bestaan ook meetsystemen die rechtstreeks het gemiddeldevan de derde Macht va 

v meten. Met behulp hiervan kan men vermogensduurkrommen bepalen. 

De fouten tengevolge van langzame variaties treden hier niet meer op en men 

kan gemiddelden over langere perioden gebruiken. 

2. Gemiddelde windsnelheden 

6 

3 

/ 

Snelheidsduurkromroen blijken in grote gebieden op aarde dezelfde vorm te 

hebben (litt 1, 30 W/4). Dit geldt voor krommen van een heel jaar. Krommen van 

verschillende maanden wijken aanzienlijk af van de jaarlijkse kromroe 

(litt. 30 W/33). Ais de vorm van de snelheidsduurkromroen in een gebied inder

daad konstant is, bestaat er voordat gebied een eenduidig verband tussen 

gemiddelde windsnelheid en geleverd verroogen. Voor een groot aantal plaatsen 

in Engeland is hieronder dat verband grafisch weergegeven. 

Ter aanduiding van het vermogen is in de figuur T gebruikt (zie hierboven). 

kromme V rated V in V curling cut 

A 30 ) 7 60 

B 25 13 60 

c 20 10 60 

snelheden in m.p.h. (0.45 m/s) 

o S'"' 10 IS" 2.t:J 2.s- J() 

/-,I~~,c &~ ~ ~ 

~~oI.L~~~ 
~~~. 



3. Windrichtingen (litt.l) 

Windrichtingen zijn slechts van secundair belang. 

Indien de windrichting onderhevins is &an grote snelle fluktuaties is hier

door de energie die een molen levert aanzienlijk lager dan geschat uit 

windsnelheidsgegevens. 

Er bestaan gebieden waar de windrichting zeer konstant is (bijvoorbeeld 

passaatwinden). Het is moge1ijk claar molens toe te passen met een rorizontale 

as, die altijd in een richting staat. Gegevens over het konstant zijn van 

de windrichting verkrijgt men uit windrozen. Een windroos geeft aan hoe 

groot de gemiddelde snelheidis van de wind die in een bepaalde richting 

waait. Waarden die te hoog of te laag zijn om benut te worden rekent men niet 

mee. 

Windrozen diehet benutbaar vermogen aangeven hebben vrijwel dezelfde vorm. 

De snelheidswindrozen bevatten dus voldoende informatie. Hieronder zijn windrozen 

getekend voor Costa Hill in Engeland (litt.I). 

windroos van totaal doorgestroomde 

lucht tussen 17 en 60 ".,.p. h. 

windroos van benutbare energie per 

.r~.' ft. tussen 17 en 60 m. p. h. 
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De energie die een molen Levert is niet alleen afhankelijk van de windsnelheid, 

maar ook van de soortelijke massa van 4e lucht. 

Deze bedraagt ongeveer 1,25 kg/m3• Tussen verschillende plaatsen op aarde bestaan 

in de gemiddelden vetschillen van een aantal procenten. Op een plaats treden 

variaties op van maximaal 10% (litt. 30 W/35). 

- Ten gevolge van de PM - v kromme is de energie die een molen Levert niet recht 

evenredig met de energie in de wind, dus niet met v3 'dd ld' geml. e 
Santorini (litt. 40 No. 30) heeft experimenteel bepaald dat de geleverde energie 

evenredig is met v2;emiddeld.Argand heeft dit beredeneerd (litt. 30 W/35) 
- Over de maximale windsnelheden, waartegen een molenkonstruktie bestand moet zijn 

bestaat nogal wat verwarring (litt. 30 W/35). 

Er wordt gewerkt met momentane maxima, en gemiddelden over een minuut of over een 

uur. Anderen weer vergelijken maximale uurgemiddelden met maxima van rukvinden. 

- Uit snelheidsduurkrommen blijkt niet het verloop van de windsnelheid met de tijd. 

Het is mogelijk dat zich daarin regelmatigheden voordoen. Een voor-

beeld daarvan is India. Daze regelmatigheden kunnen belangrijke 

vereenvoudigingen van molen, regeling en beveiliging mogelijk maken. 

- III dit hoofdstuk is gesproken over energie en vermogen. 

Voor windpompen gebruikt men in plaats daarvan verpompt water en debiet 

met als parameter de opvoerhoolte. 

- Indien tussen v . en v t d zowel de PM - v kromme als de snelheidsduur-cut 1n ra e . 
kromme een vrijwel lineair verloop hebben kannen de berekening van de totaal 

te verwachten energie aanzienlijk vereenvoudigen • 

... 
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De totale energie wordt voorgesteld door hetgearceerde oppervlak ABeD (Be 

1S een rechte lijn vanweqe het line.ire verloop van VD(t) en PMCv); ook indien 

deze tegengesteld gekromd zijn, is Be vrijwel recht). 

Het oppervlak van ABeD is: 

Etotaal = Prated· trated + ~ (tcut in - trated) Prated 

= Htcut + trated) p 
in rated 

Hierin zijn t in en t t d resp. de tijden dat de windsnelheid groter 1S 
cut ra e 

geweest dan v cut in en v rated· 
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2. Windmetinsen 

In het vorige hoofdstuk is uiteenaezet welke windgegevens van belang zijn. Dit 

hoofdstuk handelt over de manier waarop deze gegevens worden verkregen. 

Er wordt een zo vOlledig mogelijke opso.aing gegeven van in windmeetapparatuur 

toegepaste principes en methoden. Boven.ien wordt een aantal konkrete 

apparaten behandeld. Walk systeem men toepast hangt af van de eisen, die men 

stelt aan de resultaten en van de technieken, die men kan toepassen. Zoveel 

mogelijk moet er naar gestreefd worden dat de apparatuur in eigen land ge£abri

ceerd en/of gerepareerd kan worden. 

In dit hoofdstuk is een verdeling aauaebracht maar type wind8ensor. Voor een 

lijst van fabrikanten zie bijlage 2. 
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Een vorm van waarnemingen zonder iaatruaenten is het schatten van de windsnel

heid op een moment. Dat doet men door het observeren van rook, bladeren, takken, 

bomen. De windsnelheden van 0 tot 30 mls worden verdeeld in 12 interval len 

(schaal van Beaufort 2ie bijlage 1 en litt 7,8). Dergelijke schattingen voert 

men bijv. iedere drie uur uit (zie 1.1.) Volgens Soliman is deze methode onbruik

baar (litt. 30 W/4). 

Een tweede vorm is het schatten van de gemiddelde snelheid op grond van de 

voorkomende vegetatie en de verminking daarvan door sterke wind. 

Op plaatsen waar het erg hard waait komen geen bomen voor en is het gras erg kort. 

Tijdens het experiment met de wina.olen op Grandpa's Knob is gebleken dat vodral 

een bepaalde soort dennen ("balsam firs") een zeer betrouwbare indikatie geven 

vande gemiddelde windsnelheid op lange termijn (litt. 6). Het gebied 

van 7.5 tot 12 mls is te verdelen in 5 intervallen met ieder een karakteristiek 

groeipatroon; van "flagging", het van de wind af groeien van de takken zoals 

een viag tot "carpeting", het groeien van de takken niet meer dan 6 inch 

boven de grond .Een dergelijke methode werkt goed als de windrichting redelijk kon

stant is. 
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2.2. ~~!!~g~~_~~_Q!a~!R_Y!~_E~!~E~~~!_!~!!£!!!_ 

Roterende anemometers worden onderscheiden in typen met een vertikale en 

typen met een horizontale as. 

- De typen met een vertikale as werken met een aantal cups. Er worden ook weI 

vier vertikale halve cilinders toegepast. Drie cups voldoen beter dan vier. De ran~ 

van de cups moeten niet scherp maar omgebogen zijn. Een belangrijk nadeel 

van cupanemometers is dat ze in fluktuerende wind een iets te hoge waarde 

voor de windsnelheid meten: overschatting. 

conische cup half bolvormige cup 

Een groot voordeel van cupanemometers is dat ze niet richtinggevoelig zijn. 

(litt. 10,11.12). 

- De typen met een horizontale as werken met een propellor. Deze instrumenten 

hebben nauwelijks last van overschatting. Een groot nadeel is dat ze richting

gevoelig zijn. Bij gebruik worden ze met behulp van een vaan in de wind gericht. 

Het toerental van de as is (vrijwel) evenredig met de windsnelheid. Een 

elektrisch signaal dat een maat is voor dit toerental wordt verkregen met 

behulp van: 

- een lampj e, een lichtgevoelig element, 'en een lichtonderbreker, gemonteerd 0P 

de as. De frekwentie van de elektrische stroom door het lichtgevoelig element 

is recht evenredig met het toerental van de as. 

- een elektrisch contact dat gesloten en geopend wordt door de draaiende as. 

Ook in dit geval is de frekwentie van het elektrisch signaal evenredig met het 

t:oerental. 

een kleine dynamo, die een spanning en - afhankelijk van 

het type - een frekwentie afgeeft evenredig met het toerental. 

Er zijn andere methoden van informatie - omzetting denkbaar; met een mechanische 

toerentalmeter, messchien via het verpompen van kleine hoeveelhede~ water. 

Voor het meten van gemiddelde snelheden wordt het aantal pUlsen in het 

elektrisch signaal geteld met behulp van een elektro-mechanische of elektronische 

teller. Voor het vastleggen van de windsnelheid als funktie van de tijd 

worden gebruikt x-t recorders, tape recorders, ponsband-printers, automatische 

kamera's die periodiek tellerstanden fotograferen. 
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Het is mogelijk het elektrisch signaal om te zetten 1n een signaal dat 

evenredig is met het vermogen van de wind. 

Voor het geval men roterende anemometers zelf wil vervaardigen z1Jn de volgende 

overwegingen van belang: 

- Het instrument moet op een of andere manier geijkt worden. 

- Het vervaardigen van lichte cups is moeilijk. Gedacht kan worden aan halve 

pingpong ballen en halve cilinders. 

- Voor roterende anemometers is het belangrijk dat ze zeer licht lopeno 

Er worden roeestal kleine kogellagers toegepast. Een eenvoudiger oplossing 

zijn zgn. taatslagers: een puntige as draait in twee putjes. 

Elektronische tellers zijn simpel te vervaardigen indien men de beschikking 

heeft over elektronische componenten. Elektromechanische tellers en vooral 

recorders, printers etc. vereisen een zeer vergevorderde technologie. 
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Hieronder wordt een aantal praktisehe uitvoeringen vanmterende anemometers 

beschreven 

1. Met vertikale as. 

- Cupanemometer, gemaakt van een perspex sehijf met daaraan bevestigd drie halvE 

pingpongballen. Bet instrument is zeer eenvoudig te vervaardigen. 

Aflezing: momentaan op analoge schaal 

(via simpele elektronische 

schake ling) 

litt. 13. 

- Anemometer met drie halve pingpongballen als cups. Een lamp-licht onder

breker - fotocel systeem levert een signaal waarvan de frekwentie even

redig is met de windsnelheid. Ret instrument kan in een fijn-mechanische 

werkplaats worden vervaardigd. 

Aanloopsnelheid: 44 em/s 

afmetingen: hoogte: 15 em, diameter: 10 em. 

ontwerp: Bottemanne, landbouw hogeschool Wageningen. 

litt: 25 

- Cupanemometer die met de hand in de wind.ordt gehouden. 

VeL&C'&J ra~e 3-40 I'tfs 

1. «id,.rd 11>~dSJ Fra~ce 
AppY~K. (c~e.: $9 0 .00 



aflezing: momentaan op een analoge schaal in m/s en knopen 

bereik: 3 tot 40 m/s 

litt: 7 fabrikant 20 (zie bijlage 2) 

prijs: $ 90.00 

Anemometer met 4 halve vertikae cilinders. Het toerental wordt door een 

generator omgezet in een elektrisch signaal. Ret vermogen hiervan is voldoende 

om zander voeding een teller te sturen. 

- Anemometer met conische cups. 

/ 

Registratie 

bereik 

gewicht 

litt 

teller die de derde macht van de 

windsnelheid integreert. 

3 tot 30 m/s 

30 kg 

5, 30 W/35 fabrikant 19 

Voor het tellen van de omwentelingen van de 

cups wordt een stop-watch gebruikt waaruit de 

balans is verwijderd. De aanloopsnelheid is 

20 em/sec. 

litt. : 12 

- In litt. 15 wordt een konstruktie besproken die tweemaal per omwenteling van 

een as een elektrisch kontakt sluit. Er worden taatslagers toegepast. 

- In litt. 16 wordt een anemometer beschreven met lamp, lichtonderbreker enfotocel, 

een anemometer met een periodiek sluitend elektrisch kontakt en 

fotografische registratie apparatuur. 

In litt. 17 wordt een gekombineerde windsnelheids-windrichtingsmeter beschreven. 

De windsnelheidsmeter heeft vier cups en sluit periodiek een kontakt. De 

windrichtingmeter bestuurt op afstand een indikator. 

de meters " die Golding heeft gebruikt 

tijdens zijn windonderzoek in Engeland (litt. 1) 
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2. Met horizontale as. 

- Een anemometer met een propel lor met een groot aantal bladen. 

- Vektorvaanmeter. 

De meter is ontworpen voor het meten van zeer 

lage snelheden (tocht in dierenbehuizingen) 

Een elektrisch signaal wordt verkregen door het 

periodiek laden van de condensator via A,B 

en weer ontladen via C,D. 

De aflezing is niet lineair. 

De propellor bestaat uit getordeerde plaatjes. 

Ret toerental wordt bepaald via een lamp

lichtonderbreker-fotocel-systeem. De wind

richting wordt in twee componenten gemeten. 

aflezing: via bijbehorende apparatuur. 

bereik: azimuth 0-3560 

elevatie + 600 

snelheid 0-)25 m.p.h. 

responsieafstand : 1 m 

aanloopsnelheid : 0.5 m.p.h. 

40 em. 

25 fabrikant 6 

V~cl:or \j~rle OYl HOl.me i ' l1J Arm 

rwei:eoto LOjY Resea.-ch I VIC . 

~~r;; 
o 0 0 

o D 
(J 

-'-
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Van een kleine molen wordt de geleverde energie gemeten (litt. 40 No. 30) 

Aerowatt levert een klein type van haar generatoren met bijbehorende 

apparatuur als windmeetstation (!itt. 18). 



FIG.1-b -- Commercial Pendulum Anemometer 

10" 
SO 
~O 

40 

30 
25 

(Combined with Rain Gauge and Thermometer) 

Velocity Range : 5-60 miles/hour 

Source: Sell-O Mfg., Inc., Sheboygan, 

Wisconsin, U.S.A. 

Approx. Cost: $ 2.00 



-22-

Zeer bekende drukanemometers zijn de Pitot- en Prandtl buis. 

r 

" a 

~ 
!~ 
/ I; 

1.1 ~ 

Pitot buis Prandtl buis 

De stuwdruk wordt gemeten met behulp van een vloeistofkolom of een 

elektrische drukopnemer. pitot- en Prandtl-buizen moeten in de wind worden 

gericht. 

Andere typen drukanemometers werken met een of ander voorwerp (eenool, een 

plaat, een cilinder ) waarop de wind een kracht uitoefent. Men meet 

deze kracht via de uitwijking uit een evenwichtstoestand. Als terugdrijvende 

kracht fungeert de zwaartekracht of een veerkracht. De uitwijking wardt 

gemeten door direkte aflezing of met behulp van rekstrookjes, varierende 

capaciteiten. 

Hieronder worden een aantal praktische uitvoeringen van drukanemometers be

schreven 

- Slinger anemometer (met regenglas en thermometer) 

bereik 5-60 m.p.h. (2 - 27 m/s) 

fabrikant : 11 litt.:7 

prijs: $ 2.00 



· ' 

FIG.1-c Pendulum Anemometer (Internal Flow) 

Velocity Range 0-30 Knots (Equiv. U.S.-U.K. 

Beaufort Scale) 

Source Davey Instrument Co., Braintree, Essex, U.K. 

Approx. Cost. $ 19.00 

, ... .1" 
,,:, . -' ~ -.. ~ , 
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- Tapse buis anemometer 

De zuiging bij de opening aan de boyenkant neemt toe met de 

windanelheid, dua de luohtsnelheid door de tapse buis - die aan de 

onderkant open is - ook. Het liohte bolletje wordt in de tapse buis 

des te hoger m.egesleept naarmate deluohtsnelheid in de buis groter i~. 

Z"r simpel en bruikbaar. 

bereikt 2-66 m.p.h. (1-30 m/s) in twae bereiken. 

litt.t 7 fabrikant 10 

prijs: $ 6.00 
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- Slingeranemometer met pingpongbal aan een koordje 

Jo 

Het instrument is zeer eenvoudig te vervaardigen. Indien meh een ping

pongbal gebruikt die voldoet aan de specifikaties vanre ITTF (International 

Table Tennis Federation) komt de ijking binnen enkele procenten overeen 

met die hierboven afgebeeld. litt. 7. 
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Met behulp van een brievenweger en een vlak plaatje LS een simpele anemometer 

te vervaardigen litt. 19. 

- Energieverdelingsmeter. 

Deze maakt gebruik van platen die door een veer op hun plaats worden gehouden. 

Ais de kraeht van de wind een bepaalde 

waarde oversehrijdt sluit de plaat tegen 

de veerkraeht in een elektrisch kontakt. 

Er worden een aantal platen toegepast met 

versehil1ende veerkracht. Hoe harder het 

waait, des te meer kontakten worden gesloten. 

Het hele apparaat wordt in de wind gericht 

met behulp van een windvaan. 

!itt. 30 W/14 

- Statische anemometer met vertikale eilinder (Z I"e voLj€nde p~jiVla) 
De eilinder is op een veerkraehtige plaat bevestigd. De 

uitwijkingen van deze plaat worden~meten via eapaciteil 

variaties langs twee assen. Bij het apparaat hoort een 

"proeessorbox" die analoge spanningen afgeeft als maat 

voor de snelheidskomponenten. 

bereik: 1 - 120 knopen (0,5 - 60 m/s) 

nauwkeurigheid : snelheid 2% 

riehting 2,5 % 

werkgebied: - 200 C tot 500 C 

(ijsafzetting wordt voorkomen door elektrische ver

hitting) 

afmetingen : hoogte 

fabrikant : 30. 

60 em, diameter 20 em. 
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UTILISATION ET MESURE DE L'~NER6IE DES COURANTS AERIENS ET MARINS 

AEROWATT 37, Rue Chanzy, 71. PARIS 11- T6I. : 311·72·. 700.31.78 

S. A. au Capita' de 410.000 France R. C. PIIIis 61 B 4.316 N0 I.N.S.E.£' 28575 114 0013 

STATIC ANEMOMETER MODEL AlII 

BY USING AN ADVANCED DESIGN IN ITS MECHANICAL AND ELECTRONICAL FEATURES AEROWATT HAS 
BUILT A STATIC ANEMOMETER ABLE TO WORK IN ANY WEATHER OR SITE CONDITIONS AND TO KEEP 

ALWAYS THE ACCURACY OF A PRECISION INSTRUMENT. 

AI - APPLIANCIES 

a) - Low and high wind velocities 

The standard AEROWATT anemometer 
model A 111 is designed for measuring 
wind velocity with a range from 1 kt 
to 120 kts. 

As the sensing device is a disk 
driven by a corrugated pipe pl aced 
in the wind it is easy, only by chan
ging the stiffness of the disk, to 
build an anemometer able to measure 
either low or high wind velocities. 

Neverthe 1 es s a standard A 111 
anemometer is able to withstand wind 
speeds over 120 kts, without any da
mage. The only consequence is that 
during the time when the wind speed 
overcomes the measuring limit, the 
answer Jf the anemometer is no longer 
1 inear·. 

This is specially interesting in 
hurricanes areas. 
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- Anemometer voor het meLen van windvlagen. 

De anemometer be staat uit een bol op een 
I 

staaf. Door meting van de kracht op de 

bol (via de staaf) worden grootte en 

richting van de windsnelheid bepaald. Het 

apparaat, geeft zeer betrouwbare resultaten, 

maar is nogal gecompliceerd. 

(litt. 20, 21, 40 No. 27 enN>. 28) 

Dit type anemometer is reeds door velen 

beproefd. 

- Windn;teter met Prandll buis en windvaan, die het bruto ,vermogen van de .wind meet. 

Een zeer gecompliceerd apparaat (litt. 22) 

- Een uitbreiding van het syst~em met Pitot- of Prandtl buis is dat met een bol 

waarin op verschillende plaatsen gaatjes met daarachter een kanaal zijn aangebract 

Dit type wordt ook door een vaan in de wind 

gericht. Snellere variaties dan de vaan kan 

volgen worden berekend uit de correlatie van 

de drukken in de verschillende openingen. 

litt.: 23. 
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- Akoustische anemometers. 

Hierin wordt een toon geproduceerd waarvan de hoogte afhangt van de windsnelhei 

- Sonische anemometers. 

Deze berusten op het snelheidsverschil van geluidsgolven welke in 

verschillende richtingen de bewegende luchtstroom doorkruisen. Dergelijke 

instrumenten zijn elektronisch bijzonder gecompliccerd •. 

- Dissipatiemeters. 

Het bekendste type is de hittedraadanemometer. Een dunne draad wordt elektrisch 

verhit en koelt af door de langsstromende lucht. Een groot nadeel is de 

breekbaarheid van een dergelijke draad. Er bestaan ook minder breekbare 

instrumenten van dit type 

- Voor lage windsnelheden (minder dan) m/s) kan ook een zgn. kata-thermometer 

gebruikt worden. Hierbij wordt een speciale thermometer op een hogere tempe

ratuur gebracht dan de omgeving. 

Men meet daarna de tijd, waarin het kwik terugzakt naar een bepaalde 

waarde •. 

- In de vorige eeuw is een instrument ontworpen, dat de windsnelheid afleidt 

uit de verdampingsgraad van een vochtig oppervlak. 

- Verplaatsingstijdmeters. 

Een stof met een verwaarloosbare massa wordt in de luchtstroom gebracht en 

de verplaatsing wordt als funktie van de tijd gemeten. Deze methode is 

geschikt voor een globale indruk. 
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Het meten van de windrichting op een moment is zeer simpel. Hiertoe volstaat 

een vlag, een touwtje met een bal of iets dergelijks. Voor windrozen zoals in 

1.2.3 is geen grote nauwkeurigheid vereist. 

In registrerende windrichtingmeters ( en ook voor het in de windrichten van I'lM:.i, 

gevoelige windsnelheidsmeters) gebruikt men windvanen. Op grond van onder 

zoekingen van Wieringa (KNl-1I, de Bilt) zijn voor vanen de'i>lgende richt-

lijnen te geven (litt. 25): 

~ 

/ 

- Voor het meten van richtingen is een enkele 

vaan zeer geschikt. Voor het richtEm van 

apparaten zijn dubbele vanen het beste. 

- Het blad moet hoog en~al zijn. 

- De massa per oppervlakte van het vaanblad 

moet zo klein mogelijk zijn. 

- De arm van het blad moet lang, die vanret 

contragewicht kort zijn (dus een zwaar gewicht 

- Bij een dubbele va an mogen de bladen geen grotl 

hoek dan 150 met de arm maken.~ 

- De twee bladen van dubbele vanen moeten re

latief ver van elkaar staan. 

Windrichtingen worden ook weI bepaald door de windsnelheid in haar componenten 

te meten. 
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Bijlage 1 

Windkrachten volsens Beaufort. (litt 8) 

De vermeldde windsnelheden worden pas op Oftge.eer 50 m hoogte bereikt. 

Windkracht 

(Beaufort) 

o 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

12 

Windsnelheid 

(m/s) 

0-0,6 

0,7.,..1,7 

1,8-3,3 

3,4-6,2 

6,3-7,4 

7,5-9,8 

9,9-12,4 

12,5-15,2 

15,3-18,2 

18,3-21,5 

21,6-25, I 

25,2-29,0 

meer dan 

29,0 

j 1 

Kenmerken op land 

windstilte 

rook bijna loodrecht 

in het gezicht vcelbaar 

bladeren en lichte vlaggen bewegen 

vlaggen zijn gestrekt, kleipe takken bewegen 

grotere takken bewegen 

wind hoorbaar aan huizen 

dunne boomstammen bewegen 

grote bomen bewegen. 

lopen is duidelijk moeilijk 

lichte voorwerpen waaien weg 

bomen worden ontworteld 

grote vernieling 

verwoestende uitwerking 

Voor hat nauwkeurig sohatten van deze windkraohten is een jarenlange 

ervaring met een bepaalde landsohap •• oort nodig. 



Bij lage 2 

Fabrikanten windmeetapparatuur 

Van de fabrikanten gemerkt met _ 1. 4okuMentat1e aanwezig in de vakgroep VTF 
I. Labor instrumentenfabriek 

Herengracht 318 

Amsterdam 

2. Lambrecht 

Bakker en Co N.V. 

Rotterdam 

• 5. Hastings-Raydist Inc., 

Hampton, Virginia 23361 

U.S.A. 

• 6. Meteorology Research Inc., 

464 W. Woodbury Road, 

Altadena, 

California, ~.S.A. 

7. Sage Action Inc.,. 

P.O. Box 416, 

Ithaca, N.Y. 14850, U.S.A. 

8, R.H. Young Company, 

42 Enterprise Drive, 

Ann Arbor, Michigan 48103, 

U.S.A. 

• 9. Solar Wind Company [deaLer) 
P.O. Box 7, 

Eas~ Holden, Maine 04429, U.S.A. 

.10. F.W. Dwyer Mfg. Co., 

Michigan City, 

(tel. 020-231461) 

(tel. 010-113155) 

Vertegeuwoordigerl 

Bareau Teohnique Wintgens 

lIupen 

Balgi! 

Verte«eawoordigerl 

Hitaa B... Jan Luykenstraat 3 A'dam 



11. Sell-D. Mfg., Inc., 

Sheboygan, 

Wisconsin, U.S.A. 

w 12. E.H. Bernf eld Ltd., 

282 Kingsland Road, 

London E.8., U,K. 

• 13. C.F. Cassella & Co. Ltd., 

Regent House, 

Brittainia Walk, 

London, N. 1., U. K • 

• 14. Light Laboratories 

10 Ship Street Gardens 

Brighton, NB 11 AJ, 

Sussex, U.K. 

15. Sintronic Ltd., 

54/58 Bartholome Close, 

London, E.C. 1, U.K. 

16. Spembly Ltd., 

Newbury Road, 

Andover, 

Hampshire, U.K. 

* 17. H. Tinsley & Co. Ltd., 

Werndee Hall, 

South Norwood , 

London, S.E.25, U.K. 

18. Davey Instrument Co., 

Braintree, Essex, U.K. 

Tertegenwoordiger vanl 

Deuta-Verke 

507, Bergisoh Oladbach 

hitaland 

levert aileen apparatuur voor metingen 

It.innenahuis 

produktie gestopt. 

19. Compagnie pour la fabrication des compteurs 92/56 montrouge Paris (7) 

20. J. Richars 

25. rue Melingue, Paris - 1ge 



21. lio Denki Ltd., 

Yoyogi 2-27-28, Shiba~a-ku, 

Tokyo, Japan 

22. Makino Oyosokki Co. Let., 

19-4 Numabukuro 3-chore, 

Nakano Oku, 

Tokyo, Japan 

23. Nihon Kagaku Kogyo Co. Ltd., 

Tokyo. Japan. 

24. Toa gijutsu Centre, 

4-11-5 Kotobashi, 

Sunnida-ku, Tokyo, Japan 

.25. Disa .Elektronik A/S 

Hervlev, Denmark 

-41-

26. Mashpriborintorg, 

Smolenskaya-Sennaya Square, 32/34, 

Moscow G-200, 

U.S.S.R. 

ill 27. E. Schiltknecht lngenieur, 

8047 Zwich, 

Freilagerstrasse 11, 

Switzerland 

28. Wallace Oy 

Turku 5, 

Finland 

vertegenwoordiger: 

Automation Industries B.V. 

Peekel Division 

Industrieweg 161 Rotterdam 

.29. Rauchfuss Instruments & Staff Pty, Ltd, 

11 Florence Street, 

Burwood, 

Victoria, Australia, 3125 • 
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