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Op basis van bestaande rotortheorieën is een rekenmodel opgezet 

waarmee het gedrag van windrotoren in en buiten het ontwerp

punt van de rotor wordt beschreven. Er worden methoden bespro

ken om onder gegeven ontw8rpeisen een optimale rotor te ontwerpen 

en om van een gegev•en rotor de karakteriati~;~ken te berekenen. 

Behalve voor de berekening van algemeen bruikbare rotorgroot

heden, zijn de ontwikkelde rekenmethoden ook toegepast op een 

tweetal experimentele windrotoren. De één betreft de 25 meter 

diameter experimentele rotor welke gebouwd wordt in het kader 

van het Nationaal Onderzoekprogramma Windenergie , de ander 

een kleine rotor waaraan metingen verricht zullen worden om de 

berekeningsmethoaen te toetsen. 
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1. INLEIDING 

Door hernieuwde belangstelling voor het gebruik van windenergie

systemen, is de laatste jaren een sterke behoefte gebleken om 

het aerodynamisch gedrag van windrotoren nader te beschrijven. 

De basis voor deze beschrijving werd reeds vroeg gelegd door Betz 

in 1920 en door Glauert ( literatuur 16 ). Betz leidde af, dat 

maximaal 16/27 van een energiestroom door een oppervlak onttrokken 

kan worden voor omzetting, terwijl Glauert de maximaal haalbare 

vermogenscoëfficiënt berekende voor een draaiende fictieve schijf 

in afhankelijkheid van de relatieve omtreksnelheid van de schijf 

t.o.v. de windsnelheid. 

Tussen 1930 en 1970 zijn een beperkt aantal publikaties gewijd 

aan de aerodynamica van windrotoren ( Sabinen, Hütter ). 

Bij de heropleving van de belangstelling voor het toepassen van 

windenergie na 1973, hebben Wilson, Lissaman en Walker de draad 

weer opgepakt ( zie literatuur (3),(4) en (5) ). Zij geven er 

methoden om rotorkarakteristieken te berekenen. 

Hütter en Stoddard ( literatuur (6) resp. (8) ) behandelden 

bovendien i.h.b. de aerodynamische aspecten van rotortoestanden 

ver buiten het ontwerppunt die, door hun speciale karakter, met 

de normale theorie moeilijk te berekenen zijn. Hun ervaringen 

komen hoofdzakelijk uit de helikopterwereld, waar vrijwel elke 

rotortoestand door een helikopterrotor doorlopen wordt. 

Van 't Hul en van de Ven hebben in een verslag van de T.H. Twente 

een overzicht gegeven van de meest gangbare theorieën 

( literatuur (2) ), terwijl W. Jansen in een verslag theorieën 

en experimenten beschrijft (literatuur ( 18) ). 

Het in dit verslag beschreven onderzoek betreft het gedrag van 

windrotoren in en buiten het ontwerppunt van de rotor. Het behandelt 

de problemen bij het ontwerpen van een rotor en geeft berekenings

metheden om het rotorgedrag te bepalen. Daarbij is uitgegaan van 

modellen zoals behandeld in literatuur (1) t/m (5) • Wel is er 

een andere methode gebruikt om de weerstandsinvloeden in de ontwerp

methodiek te betrekken. 
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Naast de presentatie van een aantal algemeen bruikbare resultaten 

worden de ontwikkelde rekenmethodes ook toegepast op een tweetal 

rotoren. De eerste betreft een ontwerp t.b.v.een experimentele 

rotor van 25 meter diameter, ontwikkeld in het kader van het 

Nationaal Programma Windenergie. De tweede betreft een ontwerp 

van een kleine experimentele rotor, waarmee een aantal experimenten 

worden uitgevoerd om de berekende karakteristieken te verifiëren. 

De rotor zal worden.getest in de windtunnel bij IwECO-TNO te 

Waddinxveen. De keuze van het type experimentele rotor wordt toe

gelicht in hoofdstuk 6. 

De resultaten van dit experimenteel onderzoek zullen worden gepubli

ceerd in deel II van dit verslag. Dat deel zal bovendien resultaten 

bevatten van berekeningen aan een aantal bestaande rotortypes, 

die ondermeer in ontwikkelingslanden worden toegepast. 

Op het laatst is bovendien een verslag verschenen van de hand van 

0. de Vries van het N.L.R. in Amsterdam, waarin enkele resultaten 

van berekeningen aan diverse experimentele rotoren vervat worden. 

Het zijn eveneens resultaten van optimalisaties en van berekeningen 

van rotorkarakteristieken. 

Ook de Vries merkt op dat de meeste publicaties over berekeningen 
van windrotoren vooral de situaties in de buurt van het ontwerp-

punt betreffen. Voor praktische toepassingen, zo stelt hij, zijn 

"off design conditions" ook erg belangrijk. In het bijzonder is 

dit van belang bij regeling en beveiliging. 
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2. UITGANGSPUNTEN 

2.1. Inleiding 

. ....... . 
····.''' 

In de literatuur zijn een aantal theoretische modellen opgesteld 

om het aerodynamisch gedrag van windrotoren te beschrijven. 

Deze zullen als uitgangspunt gaan dienen voor de berekeningen 

die in Hoofdstuk 3 gepresenteerd zullen worden. 

Deze theorieën zijn in eerste instantie ontwikkeld om het gedrag 

van de rotor rond het optimale punt ( waarbij C ongeveer C ) p pmax 
te beschrijven. Omdat er meerdere toestanden buiten het optimale 

punt van een werkende rotor bestaan, die van belang zijn 

( bijvoorbeeld het onbelast draaien na wegvallen van de last ), 

is er behoefte gebleken het gedrag van rotoren theoretisch te 

beschrijven in toestanden die erg van het optimale geval af

wijken. 

Na een korte uiteenzetting over de karakteristieke grootheden 

die het rotorgedrag aangeven, volgt in dit hoofdstuk een over

zicht van de modellen waarmee dit gedrag kan worden berekend. 

In de meest eenvoudige beschouwing wordt alleen 

naar de axiale impulsverandering in een fictieve schijf gekeken. 

Daarmee kan worden aangetoond dat een rotor energie uit de 

wind kan halen met een maximale vermogenscoëfficiënt C = 16/27, 
p 

de coëfficiënt van Betz. 

Bij een meer uitgebreide impulsbeschouwing wordt nu aangenomen 

dat de windsnelheden in de schijf en ver achter de schijf ook 

tangentiële componenten hebben. In dit geval wordt een sprong 

in de tangentiële snelheid verondersteld, die lokaal behalve 

een moment op de rotaras ook een druksprong en daardoor een 

axiale kracht op het rotorvlak veroorzaakt. 

In de bladelementtheorie wordt het gedrag van de windrotor 

beschreven door beschouwing van de lift- en weerstandseigen

schappen van het profiel waaruit de elementen van de rotorbladen 

zijn opgebouwd. Hieruit kan door sommatie van de axiale en 

tangentiële componenten van deze lift- en weerstandskrachten 

over de bladen de thrust of axiale kracht die de rotor onder

vindt en het moment dat de rotor levert berekend worden • 
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De stoorsnelheden die met de hierbovengenoemde impulsbeschouwingen 

kunnen worden bepaald, kunnen ook met behulp van de wervel

theorie verkregen worden. Door de sprong in de tangentiële snel

heid van het medium ter plaatse van de rotor ontstaat daar 

circulatie die vectorieel gericht is naar de rotoras. Bij super

positie van de circulatie op een uniforme stroming ontstaat 

een liftkracht loodrecht op de stroming. Voor die uniforme 

stroming moet de relatieve aanstroming van het rotorelement 

genomen worden. Via de wet van Kutta-Joukowski kan de liftkracht 

bepaald worden, waaruit door ontbinding de axiale en tangentiêle 

krachten volgen·· Voor verdere theorie wordt verwezen naar litera

tuur (1). 

Een andere benadering met de werveltheorie wordt verkregen door 

het wervelveld achter de rotor te beschouwen. Deze benadering 

berust op het principe uit de draagvlaktheorie dat bij een niet

constante circulatieverdeling over het draagvlak bij toe- of 

afname ~f' van de wervelsterkte een vrije wervel achter het 

draagvlak ontstaat met dezelfde wervelsterkte. Deze vrije wervels 

hebben op het stromingsbeeld een j_nvloed die kan worden aange

geven door de wet van Biot-Savart. In het zoggebied van een 

rotor liggen de wervellijnen echter op divergerende schroeflijnen 

(zie figuur 1 ). Door verdere aannamens over dit wervelveld te 

maken zijn de invloeden van de vrije en gebonden wervels op het 

snelheidsveld in de rotor en in het zoggebied te bepalen. 

Ook uit deze benadering volgen axiale stoorsnelheden die tegen

gesteld zijn aan de ongestoorde windsnelheid en tangentiäle stoor

snelheden die tegengesteld zijn aan de draairichting van de rotor. 

Tevens volgt dat deze beide stoorsnelheden in het zoggebied 2 

keer zo groot zijn als in en vlak achter het rotorvlak. Voor verdere 

theorie wordt verwezen naar literatuur (2). 

Omdat in dit onderzoek de algemene impulstheorie en dé blad

elementtheorie als basis zullen dienen voor verdere bestudering 

van het gedrag van de windrotor zullen in de volgende deelpara

grafen van dit hoofdstuk deze theorieën achtereenvolgens nader 

uitgewerkt worden. 
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fisu~r 1. 

\.Je.rvelve\d Q(~te.t een e:.chroef 

r 

2.2. Karakteristieke grootheden 

Alvorens tot een nadere beschouwing over te gaan zullen in 

deze deelparagraaf eerst de karakteristieke grootheden worden 

gedefiniëerd, die het rotorgedrag aangeven. 

Er wordt verondersteld dat de rotor stationair werkt in een 

incompressibel medium welke in het geval van een windmolen 

lucht is. 

Uitgaande van een gegeven rotorgeometrie ( gegeven aantal bladen 

en gegeven bladvorm ) en van de variabelen: ( zie figuur 2 ) 

snelheid v/h medium 

straal v/d rotor 

hoeksnelheid v/d rotor 

dichtheid v/h medium 

viscositeit v/h medium 

V 
0 

R 

JL, 
~ 

~ 
bepalen de hieruit afgeleide grootheden 

resulterend moment aan de as M 

geleverd vermogen P 

en axiale kracht op de rotor T 

het gedrag van de rotor. 
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Hierbij zijn M , P en T functies van V 
0 

, R , Jl , ~ en '1 . 
Door invoering van de dimensieloze grootheden te weten 

À = JLR/V de snellopendheid, 
0 

Re = ~V0R/~: het kengetal van Reynolds, 

C = M/t~v-2 ·'TC R3 de momentcoëfficiënt, m o 
CP • P/t~~·'?rR~. de vermogenscoëfficiënt, 

en Ct = T/t~V~·?rR2 de coëfficiënt v/ d axiale kracht, 

kan het gedrag van de rotor aangegeven worden door 

c .C(À., Re ) 
' m m 

c ... c ( >.. , Re ) 
' p p 

en ct ... ct( À , Re ) . 
Hierbij is te bedenken dat C = C ·À wegens P = M·Sl. 

p m 
Bestudeert men echter C -, C - en Ct-karakteristieken van één 

. m p 
rotor, of vergelijkt men de karakteristieken van verschillende 

soorten rotoren met ongeveer dezelfde afmetingen, dan kan de 

Re-afhankelijkheid van Cm , CP en Ct in eerste orde als verwaar

loosbaar beschouwd worden. 

Dan is c = c (À.) 
m m 

c .. c(À.), 
p p 

en ct ct(À) ' 
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Uit het voorgaande 

niet onafhankelijk 

Door de waarde van 

blijkt dat de C (À)- en C (À. )-karakteristieken 
p m 

van elkaar zijn. 

de optimale snellopendheid À t waarbij op 
de C maximaal is, 

p 
kunnen windrotoren in verschillende categorieën 

ingedeeld worden~ 

À kleiner dan ongeveer 2 opt 

\ groter dan ongeveer 4 A opt 

langzaamlopers 

snellopers 

In figuur 3 zijn ter vergelijkingdeC (..\)-en C (À)-karakteris-m p 
tieken van enkele bekende molentypes weergegeven. 

Merk op dat C (À =0) = 0 voor alle molens. 
p 

(l,b 
fi91.Hlt*' 2 

u.S 

0.1( 

0.3-

al 

D.f 

11 /1. 13 /I( 

0.~ A 

o.f 

o,q 

o.a 

o.z 

0.1 c 
A~ 

1 2 3 (( ;- f, ." 6 j 10 " 12. IJl t'l 

A.: Ft"iese pololetV\'loleV) 

B.: Ol-IJ HollaVlJ.se. molen 

C.: mo~et-Vl('. '5VIt2llope.t- voc.~ elektricih~~hopwekk;Yij 
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2.3. Algemene impulstheorie 

In de algemene impulstheorie wordt het wiekenstel vervangen 

door een bewegende fictieve schijf ( eng.: actuator disc ) 

die impuls, impulsmoment en energie opneemt uit het omringende 

aanstromen~e medium. ( zie figuur 4 op volgende bladzijde ) 

Uitdrukkingen voor de axiale kracht ( eng.: thrust ) AT en het 

moment AM uitgeoefend op een ring tussen r en r+ Ar van de 

fictieve schijf worden afgeleid in Bijlage I. 

Voor de thrust àT geldt: 

waarbij V de windsnelheid ver voor de rotor, 
0 

V~ de windsnelheid ver achter de rotor, 

V de windsnelheid in het rotorvlak, 

en ~ de dichtheid van het doorstromende, incompressibel 

medium voorstelt. 

Merk op, dat ~-V de massastroomdichtheid is, die in de schijf een 

een impulsverandering ondergaat. 

De laatste uitdrukking kan herleid worden tot 

waarbij a = ( V - V )/V = u/V de axiale interferentiefactor 
0 0 0 

voorstelt. Deze is ook geldig als wrijvingseffecten meespelen. 

Houden we daarenboven rekening met tipverliezen dan vinden we 

( 6 TJ. =- l(rr 'Vo 2 (I -a· F) · C{- P · rr ·Aft 
IJ. I lMf 

waarbij F de tipverliesfactor van Prandtl. 

De betekenis van de axiale interferentiefactor a en van de tip-

verliesfactor F zal in de hiernavolgende onderparagrafen nader 

worden verklaard. 

Voor de thrust /1 T kan het gebruik van de impulswet ook op een 

andere wijze tot een uitdrukking leiden ( zie Bijlage I ) , 

met de aanname van een wrijvingsloze rotor: 

( 6 T\IMP := (wvoot-- ~~~t~~-) .te~· Win~H~f · !(_ . .l7ï'L ll-i 
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waarin CV de hoeksnelheid van de wind is ver voor de rotor; voor 
deze is voor een uniforme aanstroming gelijk aan nul, 

wachter de hoeksnelheid van de wind ver achter de rotor, 

en~· h' 'f de hoeksnelheid van de wind in het rotorvlak. lnsc lJ 
In dit geval is e·"'-J. h' .f.r de massastroom die in de fictieve lnsc lJ 
schijf een impulsverandering ondergaat. 

Deze uitdrukking kan herleid worden tot 

(6 T). = ~ w 't (.n. +i w) · rr. · 2.:rrrz. ll te. 
IMP 

:: 4'iT\Jl_11(2.(i ta.')~'·'l·d'C ::::. lfTt~~'l.(l tt7.)o.'·À:·1t·A't 

waarin a' = f;w/..n. de tangentiële intnrferentiefactor en 

À == fLr/V de lokale snellopendheid .( geen wrijving aangenomen) 
r o 

Houden we daarenboven weer rekening met tipverliezen dan vinden we 

waarbij F weer de tipverliesfactor van Prandtl voorstelt. 

De betekenis van de tangentiäle interferentiefactor a' zal 

ook in een van de hiernavolgende onderparagrafen worden verklaard. 

Het moment 6 M wordt uit de overdracht van het impulsmoment 

door het medium tot uiting gebracht door: 

(I\ M). ::: (w - w \ . re . e . V. 'C 2. 7\ !(_ A '[ 
! \l..~ '""r Voo~ 0\.C.ti'tl:~) 

waarbij (J r_" en V als hiervoorgaand. voor ' ~ achter 
Merk op, dat in dit geval e·v de massastroom is, die de schijf 

passeert, maar nu ondervindt deze een ~~P~!~~9~~~!~~E~~~~E~~~· 

-Deze uitdrukking kan weer herleid worden tot 

(?\ M\. -.:: Lflt ~ Va 2- { 1- V\) 01
1 À" IC 

2 
IJ 1(, ( 3 a.) 

~~ (ook deze is geldig als wrijvingseffecten meespelen) 
en met inachtname van tipverliezen: 

0 M) ...""" 1{ir( v: ("- <J.. f) "'F Àl[ IC' H ( 3 tj 
De formules (1) en (3) zullen in paragraaf 2.5. worden 

gebruikt om deze aan overeenkomstige resultaten uit de blad

elementtheorie van paragraaf 2.4. te koppelen teneinde bruikbare 

relaties af te leiden die hetgedrag van windrotoren goed beschrijven. 
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In de hiernavolgende onderparagrafen zullen achtereenvolgens de 

rotorparameters a en a' en de tipverliesfactor F nader 

gedefiniëerd worden. 

2.3.1. De axiale interferentiefactor a 

De axiale interferentiefactor a geeft de verhouding aan van 

de axiale stoorsnelheid u en de ongestoorde winds~elheid 

ver voor de rotor~ 

a = ( V - V )/V = u/V 
0 0 0 

V 
0 

Naarmate de factor a toeneemt zal de snelheid V in het rotor

vlak afnemen. Uit de impulstheorie, toegepast op de rotor, 

blijkt echter ook dat de vertraging van de hoofdstroom ver achter 

de rotor het dubbele is van de vertraging in het rotorvlak 

( zie Bijlage I ), dus 

( V - V )/V ~ 2a 
0 0 

Omdat bij een normale toestand van een werkende rotor de stroming 

achter het rotorvlak bepaald moet blijven, is een waarde van a 

die groter is dan t niet mogelijk. 

De fysische representatie van deze factor kan nader aangeduid 

worden door middel van een meer algemene vorm van formule (1 8
). 

Deze formule, die in de axiale impulstheorie zijn basis vindt, 

wordt als volgt gegeneraliseerd: 

L\T~ (Vo-Vro)·I~Vl 2r,l[ H 

waarbij in dit geval van e·v de ~~~~~~!~ waarde genomen moet 

worden, omdat deze grootheid als massahoeveelheid per seconde 

zijnde in principe als scalair beschouwd dient te worden. 

De laatste uitdrukking wordt herleid tot een formule gelijkend 

f 1 (1 a) op ormu e 

= c ::: 
T ( 4) 

waarin Ct als een plaatselijke thrustcoëfficiënt te beschouwen is. 

Formule (4) is grafisch weergegeven in figuur 5 ( volgende bladzijde) 



o.s 

o.s 

0.2 

normc::~l(!. 
WÏV\~ V>'lo\Q.V)

toes-l.o.11d 
O<ci<o.fi 

12 

o.r-
a ,... 

a- ."... 

1 

toeste~VId me..t 
we~l/elt-h,_geV\ 

a> 1 
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Een andere belangrijke grootheid, het lokaal door de rotor 

opgenomen vermogen A P , is in de axiale impulstheorie gelijk 

aan de axiale kraclit ~ T vermenigvuldigd met de windsnelheid V 

in het rotorvlaks 

welke overeenkomt met 

waarbij in dit geval de 

te beschouwen is. 

(s) 
C a]s een lokale vermogenscoëfficiënt 

p 

Formule (5) is grafisch weergegeven in figuur 6 (vorige bladzijde). 

In de figuren (5) en (6) zijn duidelijk 4 fysisch verschillende 

toestanden te onderscheiden waarin de rotor zich kan bevinden. 

Het belang van de inzicht in elk van deze 4 
toestanden van de rotor doet zich het duidelijkst spreken in de 

helikopterwereld, aangezien de werking ven de rotor van een hef

schroefvliegtuig alle 4 gabieden bestrijkt. In figuur 7 zijn de 

stromingsteestanden in de genoemde gevallen uitgebeeld. 

A. P,..opelfor, toe~tcmd 
O<O Lp< 0 

CT (0 

-·----___;=,.-
V ·-" o::~- Vo 

.,------

B. 
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- . 
C. Not-male wiVldw10!e.V1 toestanol 

0 ~ (À ~ 12. c p > 0 

c.,.>o 

D. Toe.-:;tCinJ VV1ei turbule.vd: zoggebied 
~<CI<1 Cp>o 

Cr>o echte t-
' on bepe~al o\ 

T 

E. Toeste~v1J me..f 1JJerve\riVl.9en 

ct> 1 Cp <o 
c,. > 0 
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Zoals uit figuur 7 blijkt kunnen de rotorto8standen met 

betrekking tot de axiale interferentiefactor a als volgt aan

geduid worden. 

-- Voor negatieve waarden van a we~kt de rotor als een propeller; 

De axiale stoorsnelheid u is gericht volgens de hoofdstroming; 

De stroming door het rotorvlak convergeert waardoor de thrust T 

tegengesteld is aan de hoofdstroming.( zie figuur 7-A ) 

Opgemerkt wordt dat een goede vliegtuigpropeller geoptimaliseerd 

is voor maximale thrust bij een gegeven toegevoerd asvermogen. 

-- In figuur 7-B is voor de volledigheid tevens een beeld gegeven 

van een toestand waarbij de rotor geen energie toevoert aan 

of opneemt uit de hoofdstroming. De stoorsnelheid is nihil; 

De stroming vertoont convergentie noch divergentie en er is 

derhalve geen thrust. ( eng.: Zero Slip Case ) 

-- Voor waarden van a die tussen 0 en ~ liggen werkt.de rotor als 

een windmolen die energie uit de stroming opneemt. 

De axiale stoorsnelheid is tegengesteld gericht aan de hoofd

stroming, wat tot gevolg heeft dat de stroming in het rotorvlak 

divergeert. De thrust is daarom volgens de hoofdstroming gericht. 

( zie figuur 7-C ) 

In het verdere verloop van dit verslag wordt deze toestand 

nader belicht. 

De rotor van een hefschroefvliegtuig komt in deze toestand 

wanneer deze onder een afdaling de helikopter af moet remmen. 

Vandaar dat deze toestand in pilotenkringen ook wel als windmolen

remtoestand wordt aangeduid (eng.: Windmill Brake State). 

-- De toestand waarin de rotor verkeert wanneer a tussen i en 1 

liit is in het geval van de windrotor niet bekend omdat dit als 

een instabiel gebied beschouwd moet worden. Dit gebied worit 

gekenmerkt door een zoggebied met een hoge graad van turbulentie, 

waardoor de positieve thrust een niet nader vast te stellen 

waarde bezit, evenals het te onttrekken vermogen. ( figuur 7-D ) 

De rotor van een helikopter kan zich wel in een dergelijke 

toestand bevinden, maar echter alleen als overgangstoestand tussen 

de Windmill Brake State en de hierna te behandelen Vortex Ring State. 

Dat dit een erg instabiel gebied is blijkt uit het feit dat 

helikopterpiloten zeer snel dit gebied willen passeren aangezien 

dit een ongeoorloofde belastinrr betekent voor de rotorbladen voor 
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wat betreft de thrust en de trillingsverschijnselen. 

-- Wanneer de waarde van de axiale interferentiefactor groter is 

dan 1 , wordt gesproken van een wervelringtoestand ( eng.: Vortex 

Ring State). De axiale stoorsnelheid u is groter dan V zodat 
0 

deze lokaal de hoofdstroming terugstuurt en om de rand van de 

rotor heen laat buigen. Het rotorelement staat dan lokaal energie 

af aan de hoofdstroming. Indien een heel rotorvlak in een derge

lijke toestand zou bevinden en bovendien de hoofdstroming zou 

verdwijnen is er sprake van een ventilatorgeval. In de meest 

normale gang van zaken is alleen de rand van de rotor in deze 

toestand waardoor een stromingsbeeld ontstaat zoals in figuur 7-E. 

Aangezien deze rotortoestand lokaal voor kan komen onder bepaalde 

condities bij een windrotor, wordt de Vertex Ring State in de 

loop van dit verslag nog verder belicht. 

Voor theorie over elk van deze 4 toestanden zij verwezen naar 

literatuur (3) en (8). 

2.3.2. De ~angentiäle interferentiefactor a' 

De tangentiële interferentiefactor a' geeft de verhouding weer 

van de hoeksnelheid W van het zoggebied ter plaatse van de 

rotor en de hoeksnelheid Jf.L van de rotor: 

De fysische representatie van deze factor kan nader aangeduid 

worden door, uitgaandè van de algemene impulstheorie, de bahouds

wet van impulsmoment te beschouwen. 

Voor de wiek wordt de stroming geacht uniform te zij~en derhalve 

geen tangenti§le componenten te hebben. Uit deze uniforme stro-

ming wordt door de rotor impulsmoment onttrokken waardoor er nood

zakelijkerwijs een roterend zoggebied moet ontstaan met een 

draairichting die tegengewteld is aan de draairichting van de 

rotor. Hierbij wordt nog een formule (3a) beschouwd. 

hierbij is: (;...;; "" 0 voor 
6 M positief voor een normale windmolen

toestand 



zodat: Wachter-=. - tlMjf!. V 2.7r 't. Ö ll Jt ({,) 

wasruit de negatieve waarde van W ht duidelijk blijkt. ac er 
In het rotorvlak ondergaat het aanstromende medium een sprong 

in zijn tangentiële component: vóór dP rotor is deze nul, achter 

de rotor is deze gelijk.aan ~ ht • Uit symmetrieoverwegingen ac er 
en uit afleidingen die op andere wijzen verlopen (zie bijlage I 

en literatuur (1)) blijkt dat de snelheid van het zoggebied 

in het rotorvlak gelijk is aan i· W ht dus ac er 

Dit is een relatie die analoog is aan die van de axiale inter

fentiefactor a. 

Om een inzicht te krijgen in de orde van grootte van de factor 

a1 en zijn relatie tot de factor a en de locale snellopendheld 

Àlt moet gebruik gemaakt worden van de a - a' - relatie die 

verkregen is uit de combinatie van de formules 
(zonder aanname van wrijving) \2 

(1-et)·a = 0 -1-&t'}a:'· A1 (7) 

Uit formule (38
) valt eveneens een relatie af te leiden, die 

de dimensieloze vorm wordt van formule (6) 

( 8) 

waaruit: a' ". 

waarin )te 'YR de relatieve straa.l 

in deze betrekking zijn de parameter• l.M, a. en Àll nog onderling 

afhankelijk. 

Uit deze betrekking is op te maken dat de factor a' toeneemt 

naarmate de tangentiële kracht à?V~ die het rotorelement onder

vindt door de stroming groter wordt. De gevallen waarbij a' 

relatief groot is zijn die waarin de rotor zwaar belast is, nl. 

in het deel van de c,..-À- karakteristiek waarbij CM maximaal is. 
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Bij een langzaamloper treedt dit reeds bij zeer lage ~- waar

den op, zodat bij dergelijke rotoren de factor a' nog veel 

groter is dan a' bij snellopers die onder overeenkomstige 

omstandigheden draaien. 

Uit de later te behandelen bladelementtheorie is een ander 

verband af te leiden tussen À't ,de hoek f , die de hoek 

tussen de resulterende windsnelheid W en het rotorvlak voor-

stelt, en de verhouding tussen de tangentiële en de axiale 

interferentiefactor: t.~~ cf ~ (t- o.)j(tto.') . *'t (9-a) 

Aow. :f :: ~ cf 
Àt I-){- ( 9-b) 

C\. 
-= 
ct 

tit dit verband blijkt dat de verhouding a'/a afneemt 

wanneer t"~cf kleiner en ~Jt groter wordt, hetgeen voorkomt 

wanneer bij constante relatieve straal IC de snellopendbeid 

van de molen tGeneemt. De verhouding a'/a wordt tevens groter 

wanneer bij constante snellopendbeid van de molen plaatsen op 

de rotor met afnemende relatieve straal in beschouwing worden 

genoemen (X wordt kleiner, f wordt groter). Figuur 8 geeft 

ongeveer het verloop van beide factoren over het rotorblad aan. 

t t figuur 8 

o--1------=======~~~ 
0 1 

Evenals met de axiale interferentiefactor kan aan de hand van 

de tangentiële interferentiefactor een onderscheid gemaakt 

-orden tussen enkele fysisch verschillende rotortoestanden. 

Het teken van de factor a' hangt nauw samen met het teken 

van het ondervonden moment A M. 

Achtereenvolgens worden hier de 4 rotortoestanden nog eens 

beschouwd: 
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- propellor toestand: AM negatief, a negatief, en a' negatief. 

- normale windmolentoestand: AM positief, 0 ~Cl~ 1/2.. en 

a' positief. 

toestand met het turbulent zoggebied: hier is de waarde van 

a' geheel onbepaald. 

toestand met wervelringen: ÁM negatief, 0<. /1 
negatief. 

, a' is weer 

In het laatste geval moet weer uitgegaan worden van een betrek

king die analoog is aan de uitdrukking voor de axiale kracht 

~~: ( zie ook formule (4) en (B) ) 

a'- !_M/t-_ 
- '1·/J-a.f.)., 

De beschouwingen over de 4 rotortoestanden kunnen ook uitgaan 

van formule (9) en geven dezelfde res~ltaten. 

Tenslotte moet vermeld worden dat in een werkende windrotor 

locaal nog een extra rotortoestand kan bezitten. Dit is een 

situatie waarbij a positief en À M locaal negatief is. 

De waarde van a' is in dit geval ook negatief. Deze toe-

stand is een bijzonder geval van een situatie waarin het 

bladprofiel locaal overtrokken is (eng. : stalled state). 

De fysische achtergrond van deze overtrokken toestand, welke 

verantwoordelijk is voor mogelijke aanloopmoeilijkheden van 

de windrotor, zal in paragraaf 2.4. nader besproken worden. 

2·3·3· De tipverliesfactor F 

Wanneer een rotor, die uit een eindig aantal bladen bestaat , 

aangestroomd wordt, zal de stroming in de buurt van het wieken

stèl niet cirkelsJ~metrisch zijn: het rotorvlak ziet tussen de 

wieken een andere relatieve aanstroomsnelheid W dan in de 

buurt van de wieken. Om toch een verband te kunnen leggen tussen 

het gedrag van de rotor met het eindige aantal bladen en het 

gedrag van de fictieve schijf die als een rotor met een on

eindig aantal bladen te beschouwen is, moeten tipverliescor

recties ~orden toegepast. 



20 

De axiale en tangentiële krachten zi_in ook niet cirkelsymmetrisch 

meer en moeten nu worden gemiddeld over het rotorvlak over een 

cirkel met ntraal Jt • 

De vergelijkingen voor de krachten gelden wel voor een rotor

element dat betrekking heeft op een ~!~~~!~~~~! maar de verge

lijkingen die betrekking hebben op ee11 ~!~~!!~~~~! van de 

fictieve schijf, zoals die uit de algemene impulstheorie afge

leid zijn moeten gecorrigeerd worden met een tipverliesfactor. 

Er zijn verschillende theoriëen opgesteld om tipverliesreacties 

te verkrijgen. C. Loek heeft tabellen samengesteld waarin in 

afhankelijkheid van het aantal wieken B, de relatieve straal X 
en de relatieve aanstroomhoek cf van de resultante windsnel

heid aan het rotorvlak, )C -factoren gegeven worden, die als 

correctiefactor vermenigvuldigd dient te worden met de resul

terende stroomsnelheden. 

S. Goldstein heeft nauwkeurige methoden ontwikkeld die op Bessel

functies gebaseerd zijn. Deze zijn tamelijk ingewikkeld. 

Omdat het gebruik van tabellen niet geschjkt is voor geautoma

tiseerde windrotorberekeningen en de methode van Goldstein te 

ver voert, is gebruik gemaakt van de tipverliescorrecties vol

gens Prandtl. 

De tipverliescorrecties volgens Prandtl worden doorgevoerd 

via de tipverliesfactor F. Deze factor is het resultaat van 

een bepaling van de ge~iddelde stroomafwaartse snelheid in 

het zoggebied van de rotor tussen de wervellagen door en om 

de wervellagen heen. 

Voor de theoretische achtergronden en de afleiding hiervan, 

zij verwezen naar bijlage II. De tipverliesfactor F volgens 

Prandtl wordt gedefini§erd door: 

F = _.;. Mtc.o" ( e.~p(- ~B (-t- ~) j sin f)) 
Deze factor dient als correctie vermenigvuldigd te worden 

met de axiale en tangentiiie interferentie-factoren in de re

laties zoals die zijn afgeleid uit de algemene impulstheorie. 
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In hoeverre de tipverliescorrecties nog toegepast mogen 

worden als een rotorelement zich in de Vertex State bevindt 

is nog niet duidelijk. In figuur 9 is een beeld gegeven van 

de grootte van de F- factoren in afhankelijkheid van lr en 9P , 
voor verschillende waarden van het aantal bf~den B~ 
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2.4. Bladelementtheorie 

In de bladelementtheorie wordt een stuk van een rotorblad 

beschouwd, opgebouwd uit een gegeven bladprofäel met een lokale 

koorde c ' een lokale bladinstelhoek e ' en een lengte ll r ' 

gesitueerd op een afstand r van het centrum van de rotor. 

Voor een overzicht van de situatie zij verwezen naar figuur 10, 

waarbij 

I 

I --

e 
<f 

' 
plaatselijke bladinstelhoek 

plaatselijke relatieve aanstroomhoek van de wind 

t.o.v. het rotorvlak 

~ plaatselijke aanstroomhoek van het profiel 

V ongestoorde windsnelheid ver voor het rotorvlak 
0 

Jl hoeksnelheid van de rotor 

W resulterende aanstroming van het profiel 

D : plaatselijke weerstand 

L = plaatselijke lift 

F component van de resulterende kracht in de X-richting 
x 

in het rotorvlak 

F - component van de resulterende kracht in de Y-richting 
y 

loodrecht op het rotorvlak 

----- ·--, 
I 

1 Fx 
- -------•-----, - -- ---_I_---- --- -- ---- --- - -- --- --- -- -- - -

I .fl.1t(1+GIJ 

I 
I 
I 

~~·---

x- ttic.h-ti"'j 

(roto~v \o.k) 
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De uitdrukkingen voor het lokale moment en de lokale axiale 

kracht kunnen rechtstreeks uit figuur 10 afgeleid worden: 

- lïe._ 'fo l (A. -o)L. u Lx 
~2.cf 

·Î{.2.Ä'L 

waarin Cx • c1 .sin f - Cd .cos 'f , de X-component 

van de dimensieloze resulterende kracht, 

en o = B .c/2-rr r de lokale rotorbladdichtheid 

( eng.: solidity) voorstelt. 

waarin C Y = c1 .cos f + Cd. sin f , de Y-component 

van de di mensieloze resulterende kracht 

voorstelt. 

Ook met de in deze bladelementtheorie afgeleide betrekkingen 

voor het moment ende axiale kracht is het mogelijk enkele 

bijzondere situaties aan te duiden. In figuur 11 zijn voor ieder 

van deze rotortoestanden passende sl.tuatietekeningen geschetst. 

( zie figuur volgende bladzijde ) 

In de EE~E~!!~~!~~~!!~~ is de axiale interferentiefactor a 

kleiner dan nul, waardoor de ongestoorde snelheid 

wordt bij passage van de rotor. 

V vergroot 
0 

Deze situatie treedt op wanneer bij een bepaalde bladinstelhoek 8 
en een relatieve aanstromingshoek c(J het profiel met een 

zodanige hoek wordt eengestroomd, dat een negati.eve liftkracht 

ontstaat. Om onder deze omstandigheden een grote liftkracht te 

verkrijgen en een kleine weerstand, moet de onderkant van het. 
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profiel aan de achterkant van de rotor geplaatst worden, dit in 

tegenstelling tot een windmolen. Deze grote liftkracht in de 

negatieve Y-richting en X-richting zorgt voor een negatieve 

C en C • x y 
Opgemerkt dient te worden dat propellers geoptimaliseerd worden 

voor maximaal te leveren aXiàle kracht in de negatieve Y-richting 

bij een gegven opgedragen asvermogen. Dit wordt bewerkstelligd 

door het rotorvlak onder een zodanige kleine hoek t~ laten aan

stromen, dat de liftkracht zo veel mogelijk in de negatieve 

Y-richting gericht is ( zie figuur 11-A ). 

De overtrokken toestand kenmerkt zich door een grote positieve 

aanstroomhoek 0( van het profiel, hetgeen het gevolg is van 

een grote relatieve aanstroomhoek ~ van het rotorvlak. 

Hierbij bezit het bladelement een kleine lokale instelhoek e . 
De weerstand is in deze situatie dermate toegenomen, en de lift 

door overtrekken van het bladprofiel teruggevallen , dat de 

component van de weerstand in de X-richting de overeenkomstige 

component van de liftkracht, die de andere kant opstaat, kan 

overwinnen. Deze toestand doet zich voor bij grote hoeken ~ , 

wat tot uiting komt bij windrotoren die net aangelopen zijn. 

Wanneer snellopers het aanloopkoppel eenmaal overwonnen hebben, 

is het mogelijk dat ze toch blijven steken wanneer ze al een 

kleine snellopendbeid bereikt hebben ( )\ tussen 1 en 3 ) • 

De C -À-karakteristiek van dergelijke snellopers vertoont dan m 
bij deze lage À-waarden een kleine kuil.( zie figuur 12 ) 

Om deze moeilijkheden op te lossen kan het raadzaam zijn om het 

meer naar het centrum gelegen gedeelte van het blad niet te smal te 

maken bij evt. linearisatle van de koorde, omdat dit deel de 

negatieve momenten t.g.v. deze overtrokken situatie ( eng.: Stalled 

State ) die het buitenste deel van de rotor ondervindt moet 

compenseren om de windrotor over zijn aanloopproblemen heen te 

helpen. 

In literatuur (6) wordt van deze Stalled State ook melding gemaakt. 
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l ove.d:.t-o\.d<.evJ toe.stQ..,di 
1 

" ç;,-/:.o.llea -;,kte" 

..... 

De wervelringtoestand ( eng.: Vertex Ring State ) kenmerkt zich 

door een kleine negatieve waarde van de relatieve aanstroomhoek ~ 

t.o.v. de rotor. In deze situatie is de stoorsnelheid u groter 

dan de ongestoorde windsnelheid V • 
0 

Deze Vertex Ring State ontstaat eveneens aan de buitenste delen 

van de rotor waar de instelhoek van het rotorblad klein is. 

Het bladprofiel wordt met een negatieve hoek ~ aangestroomd, 

waarbij c1 (!X) nog groter dan :r:ul is, en veroorzaakt een weer-

stand met negatieve X- en Y-co~ponenten en een liftkracht die 

positief is , dus met een negatieve X-component en een positieve 

I-component. De wervelringtoestand is verantwoordelijk voor een 

versnelde daling van de C -À- en de C -À-karakteristieken bij m p 
hoge À van een windrotor met bladen die aan de tippen een te 

kleine bladinstelhoek bezitten. 

Wanneer deze situatie optreedt bij een bladelement die een wat 

grotere instelhoek heeft, kan de aanstroomhoek van het profiel 

zo negatief worden dat de liftkracht te klein wordt of zelfs 

negatief, waardoor de axiale component van de resulterende kracht 

C van teken gaat veranderen. Deze nieuwe toestand komt veel 
y 

overeen met de hiervoor behandelde propellor-situatie ( C negatief, 
x 

Cy negatief ) , maar stuwt de stroming in negatieve richting 
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terug, terwijl bovendien de negatieve waarde van de thrust AT 
erg klein is vergeleken met het negatieve moment Ä M. 

Het hier besproken geval doet zich voor bij de meer naar binnen 

gelegen delen van de rotor bij hoge waarden van de snellopendbeid 

À en kenmerkt zich evenals het hiervoorbehandelde geval met 

positieve C door wervelringen die loodrecht op het rotorvlak 
y 

staan. ( zie figuur 13 ) 

De formules (10) en (11) zullen hiernavolgend in paragraaf 2.5. 

worden gebruikt, om deze aan de overeenkomstige resulta.ten uit 

de impulstheorie~ afgeleid in paragraaf 2.3. , te koppelen , 

ten einde bruikbare relaties af te leiden die het ge4rag van 

windrotoren goed beschrijven. 
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2.5. De combinatie van de impulstheorie en de bladelementtheorie. 

Ter verkrijging van bruikbare uitdrukkingen om het gedrag van 

werkende windrotoren te besqhrijven, worden de resultaten uit 

de algemene impulstheorie gecombineerd met de resultaten uit de 

bladelementtheorie. 

Feitelijk komt het hierop neer, dat de stoorsnelheden berekend 

worden m.b.v. de i!Dpulstheorie. Gangbaar is nu om deze snelheden 

te berekenen onder de aanname dat de stroming door de schijf 

wrijvingsloos is ( zie bijvoorbeeld literatuur (3), (4), (5) 
en (15) ), in die zin dat wrijvingskrachten worden verwaarloosd. 

Zijn de stoorsnelheden op deze manier berekend, dan wordt er 

voor de invloed van de wrijvingskrachten alsnog gecorrigeerd 

bij de berekening van het moment, het vermogen en de axiale 

kracht. 

Hier wordt gesteld dat de aanname dat de wrijvingskrachten 

verwaarloosd moeten worden bij de berekeningvan de stoorsnelheden, 

onnodig is. Wel is het noodzakelijk te veronderstellen dat de 

correcties voor de tipverliezen niet door wrijvingseffecten 

worden beïnvloed. 

De uitdrukkingen voor de axiale kracht 6 T volgens de impuls

theorie en volgens de bladelementtheorie worden gegeven door de 

formules (1) en (11) en zijn achtereenvolgens: 

(.b T)iv..r ~ lf-rre Vo 2. ( 1- aF) t?l p . tt, flt 
J 

(1) 

( T-) 71" V t (t - (1..,)2. V c y 
\À j it.J = L( ~ 0 lj.tbiYI2 cf ){. A't. 

[J1) 

Beide uitdrukkingen zijn ook bruikbaar als er sprake is van 

wrijving. Voor vergelijking (11) is dat zondermeer duidelijk. 

Bij de afleiding van vergelijking (1) wordt veronders~eld dat 

de vergelijking van Bernoulli wel voor en achter de schijf 

zoals gebruikelijk mag worden toegepast, maar niet door de schijf; 

over de schijf kan de bahoudswet van impuls worden toegepast, 

ook al.is er wrijving. 

De uitdrukkingen voor het moment AM volgens beide theorie~n 
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wordt gegeven door de formules (3) en (10) welke luiden: 

(3) 

Ook hier is de aanname dat de stroming wrijvingsloos het rotor

vlak passeert onnodig. I.h.b. bij vergelijking (3) wordt alleen 

verondersteld dat er een tangentiële snelheidsaprong is over 

de rotor, zonder een uitspraak te doen over de oorzaak van deze 

sprong ( black box). De bahoudswet van impulsmoment geldt 

voor dit geval, omdat de manier waarop de schijf impulsmoment 

uit de stroming opneemt niet van belang is. 

Gelijkstelling van (1) en (11) levert 

f 1- ~ F) erF = (!-et) 2. rcv 
\_' 'f ..!J i", 2. ct 

terwijl gelijkstelling van (3) en (10) oplevert: 
~ 

(1- a..F} a' F = (j-Q() uCx 
'7 ~;,..,J<f· À~ 

De hier afgeleide relaties tesamen met 

de geometrische relaties 1-«- ( 
f+;J". À~t 

., 
relaties die de krachten op een profiel beschrijven 

Cc= ( (p(_) 
CD = (.D (o!.) 

Cx = CLMMcf - ~pMcf 

Cy :: C.'- ~'f + <!.o .4"wt 9' 

en de tipverliesfactor F::: Yn- a~UUJ ( e_xp(- ~ {1-x)j?~cf)) 

vormen de basis voor de bepaling van het rotorgedrag. 

De in totaal 9 vergelijkingen leggen bij gegeven waarden van 

de onafhankelijke 

e v-: 8· o/t! 
J 2-rr-Je 

variabelen 

"Jt:: !!:3 
\}0 

B 

,. 
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de waarden van de afhankelijke variabelen 

a) o<.' ' cf) ex ' CL' t o ' C x' C. y ~ F 
vast en daarmee het gedrag van de rotor, en m.b.v. de vergelijkingen 

(1) , (3) , (12) en (1;) AC , /).C en tiCt : 
m P 

b.L""= »1t1·a..F(1-a.F). (.x/c.y -A~ 
b. Cp ~ ~ CM . À 

1::. Cr -=- () x . a.. F ( 1- aF) 
Hiermee kunnen de berekeningen t.b.v. de optimalisaties 

( paragraaf 3.2. ) en de bepaling van rotorkarakteristieken 

( paragraaf 3·4· ) uitgevoerd worden. 

Voor berekeningen van toestanden in de Vortex Ring State moet 

de term ( 1 - a.F ) vervangen worden door zijn ~~~~!~~~ ~~~~~~' 
zie formule (4) en (5) • 

Tenslotte wordt opgemerkt, dat m.b.v. (12), (13) en (9-a) eenvoudig 

kan worden afgeleid: 
(1-a)a ==- a1(1ra.') ~ 12. · JK 

met k~ -1-r_D/CL~cf 

Wanneer Cd/c
1 

naar ~~! gaat, reduceert deze relatie tot de 

gangbare relatie (7) • 
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} • BERE1mNINGEN 

3-1· Inleiding 

In dit hoofstuk zullen de berekeningen aan de orde komen die, 

uitaande van de basisr&laties (12) en (13) en de geometrische 

relaties uit de bladelementtheorie, toegepast worden in de 

verschillende rekenprogramma's. De rekenprogramma's hebben 

achtereenvolgens tot doel: 

~E!!~~!!~~~!: van een rotor onder gegeven ontwerpcondities, 

( paragraaf 3.2.) De ontwerpcondities zijn het aantal bladen, 

de snellopendbeid waarbij de rotor zijn maximale C heeft, 
p 

en de weerstand-liftverhouding waarbij de molen in het meest 

optimale geval draait; voor deze verhouding wordt logischer

wijs de minimale waarde genomen. 

het ~~!!~!E~~ van de rotor onder gegeven geometrische 

condities, (paragraaf 3.3.) 

De geometrische condities zijn de grootte van de relatieve 

koorde of de grootte van de bladinstelhoek, beiden in af

hankelijkheid van de relatieve straal, terwijl ook de aan

stroomhoek van het profiel in het optimum van de rotor als 

conditie voor de ontwerpfase gegeven kan worden. 

In dit verband moet opgemerkt worden dat het mogelijk is 

ook voor andere optimalisatiecriteria te ontwerpen, zoals 

voor een zo vlak mogelijke C (À)- of C (À)- karakteristiek m P 
rond het maximum, of voer 

moment C 
m 

( À =Ü ) 

een zo groot mogelijke aanloop-

Aangezien deze criteria zich niet goed lenen voor verwer-

king in een berekening zijn deze in het hiernavolgend reken-

programma niet opgenomen. 

Het !?~!~~~~~~ van de CP(,~) , Cm(~) en Ct ['>0 - ~~!~~!~!!~-
tieken van een gegeven of berekend molenontwerp (paragraaf 

3.4.). Voor deze berekeningen moeten de rotor- en bladcon

figuraties gegeven worden. 
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}.2. Optimaliseren onder gegeven ontwerpeisen van de rotor 

De ontwerpvariabelen zijn: B~ het aantal bladen 

\ w optimale snellopendbeid 
1\ opt 
Cdjc1 = weerstand_liftverhouding 

Er wordt geoptimaliseerd t.a.v. de ~~~E~!~~E~E~~~~!; de 

!~~~!~-~E~~~~!~~~!~~ van een bladelement geschiedt door maxi

malisatie van de 19kale vermogens-bijdrage dP tussen r en r+dr 

van de rotor, bij de gegeven optimale snellopendheid. Voor de 

bijdrage dP geldt de volgende relatie: 

cl P == ..Q. J M = JL. e,. {. · ~ ~ w .z. · c: x . ll- · d Je-

welke als volgt dimensieloos uitgedrukt wordt: 
J ~~ , c, -(Àr· v- ~ ~. or 

. ~Lp = 2 '}:._."Je - Sfi12cf X:. 
die samen met vergelijking (12) oplevert: 

. cL Cr = & ~·X'<. ~ f(f-~F) ~)(( tl ob( 

= &1t~À ttf (h<f) -'-1 (7; ~~~L/!:,Jd~e 
waarin dC "" àP/-fzf(V31(R2 

, zodat deze rechtstreeks 
p p 

gerelateerd is met de totale energiestroom die het 

rotorvlak passeert; 

C en C volgens figuur 10 gedefinieerd. 
x y 

In formule ( 14) zijn de ontwerpvariabelen C d/C 1 13:rln À opt reeds 

expliciet aanwezig, terwijl het aantal bladen zich alleen in 

de tipverliesfactor F manifesteert. (In figuur 14 zijn enkele 

dCP (1') verbanden grafisch weergegeven voor enkele waarden 

van Cd/ c1 ). 

Omdat geoptimaliseerd wordt t.o.v. de variabele ~ , moet de 

interferentiefactor a nog uitgedrukt worden in deze variabele. 

Dit geschiedt door gebruikmaking van een a - a' relatie die 

afgeleid wordt uit de combinatie van de formules (12) en (13). 

a' tx Cx ct - waaruit a' "' -
oe. Cy À" C.y )._4 

en uit figuur 10: 

tOM <f ""-
1- ct a' 

) - t{. 
-1 -·- waaruit: - --

1+-~· ).'C - Al( A~.M 1 
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Combinatie van beide laatste uitdrukkingen levert een a-cf

afhankelijkheid op die ingevuld dient te worden in formule (14) 

voor de dimensielose vermogens-bijdrage dC • 
p 

::: ! ->vr.~ 
1 + K.· jAmicf waarbj. j K =-

I - Co(e~,_. t-ri f 
I +- e,i~L ~ c:f 

De dimensieloze waarde van ( G'· CL ), die gebruikt wordt voor 

latere berekening van de relatieve koorde en er een maat voor 

is, is gerelateerd met a , en dus met ~ volgens formule (12) 

welke oplevert: 
'~IJ(F{1-C1.r) ~ct· 4~ er 
0- ().) 1 

( 11 ~re'" .1~ r) ( 15) 

Na maximalisatie van dCP = dCP ( cf) bij gegeven t , f3 
1 

\"'- = 
~-À::. ~- ~cpt en Cd/c1 wordt er een optimale <f en een opti

male (().C.L.) voor die plaats op de wiek gevonden. 

( ()· c ) Deze waarden van fC1fJt en 
'L opt worden als basis ge-

bruikt voor het verdere ontwerp van de optimale rotor in para-

graaf 3·3· 

3·3· Ontwerpen van een rotorblad 

Een bladprofiel wordt nu gekozen; c
1 

en Cd worden nu gegeven 

in afhankelijkheid van de aanstroomhoe}: 0( 
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Voor het ontwerp van het rotorblad worden nu 3 mogelijkheden 

gegeven om geometrische condities te scheppen: 

3·3·1· Methode 1 

De ~~!~!~~!~-~~~!:~~ C/R kan eerst vastgelegd worden (bij voor

keur een koorde die gelineariseerd is). 

dus is gegeven. 

waaruit uit de definitie van u. c
1 

volgt: 

CL == 2.7r~ (U· CL)ort / B t;~ 
Nu moet van het gekozen profiel ook ex gegeven worden in af-

hankelijkheid van cl. 

voor de c
1

- waarden.van 

lineaire deel van de c
1 

(Dit is alleen mogelijk en ook voldoende 

iets onder nul tot c
1 

in het bijna max 
( ~ )-karakteristiek van het profiel) 

Zodoende wordt de lokale bladinstelhoek B gevonden uit: 

waarin oL. ::: o( { e~.) 

Als de Cd / c1 - verhouding voor de gevonden aanstroomhoeken 0( 

in het optimum te ver van de minimale waarde van Cd / c
1 

, die 

als ontwerpgegeven in het begin ingevoerd is, afligt, moet 

gecorrigeerd worden. 

3·3·2· Methode 2 

De aanstroomhoek 0( , waaronder het profiel en de optimale 

toestand aangestroomd wordt, wordt gegeven. Van te voren moet 

van het profiel bekend zijn bij welke ()( of in welke ex-gebied 

de Cd / c
1 

verhouding minimaal is. Deze hoek 0( , die over 

de hele lengte van het blad gegeven moet worden moet dan zoveel 

mogelijk overeenstemmen met de Cd / c
1 

verhouding waarbij de 

rotor geoptimaliseerd is. Vooral bij echte snellopers moet deze 

Cd/C 1 -verhouding minimaal blijven. 

De lokale bladinstelhoek 0 wordt gevonden uit: 

(zie formule (10) cf c~) -- o( (x) 
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13 . t t.t. 
Omdat () C ... 

• 1 2ïï'Jt , wordt de lokale relatieve koorde 

C/R gevonden uit: 

waarbij weer 

3·3·3· Methode 3 
De mogelijkheid bestaat ook om een derde grootheid, nl. de 

bladinstelhoek 8 vast te leggen; dit t.b.v. een gemakkelijke 

fabrikage van het blad (rotorbladen met een constante spoed, 

kunnen uit vlakke platen opgebouwd worden, zonder dat deze 

gewelfd hoeven te worden). 

dus (} = {;) {JC) is gegeven, 

waaruit o<(l.)- cf {!:-) - e (C.) 

Deze o( mag evenals in het vorige geval niet te ver van het 

ontwerp - 0( -gebied afliggen, waarvoor Cd/c
1 

minimaal is. 

Indien deze~ toch te ver van dit ontwerpgebied afligt moet 

de Cd/c1 verhouding als ontwerpgegeven. aangepast worden. 

Uit de ot(?C-) wordt c1 = c1 (o<) bepaald, waarna weer uit de 

definitie van ( 0. Ct.. ) volgt: 

% (a.u/5 c<lc<J). (v. cL)~ 
die de relatieve koorde van het rotorblad voorsteld. 

Voor een geschikte keuze van de geometrische condities van een 

rotorblad moeten tenslotte nog met enkele belangrijke punten 

rekening worden gehouden: 

Een grote af*ijking van ~ t.a.v. het ontwerpgebied zal 

weinig invloed hebben op de C -max, indien deze afwijking 
p 

zich in de buurt van de voet voordoet. 

De invloeden van lineairisaties op de karakteristieken 

zijn in zoverre belangrijk dat een grote afwijking in de 

configuratie van het voetgedeelte van het blad het aan

loopmoment befnvloedt, terwijl een afwijking in de configu

ratie va!l de bui tenkont van de rotor de optimale snellopend

beid en de maximale C bernvloed. 
p 



De vlakheid van de C -À- karkateristiek, nabij het op-
p 

timum wordt erg verbeterd wanneer een profiel wordt 

gekozen die een uitgestrekt ~-gebied heeft, waarbinnen 

de Cdjc
1 

verhouding erg weinig van de (C je ) d 1 minimaal 
verschilt. 

Versmallen van de bladvoet vermindert het aanloopmoment 

maar heeft een gunstige invloed op de hoeveelheid mate

riaal dat nodig is voor de bladconstructie. 

3·4· Berekening rotorkarakteristieken 

3·4·1. Inleiding. 

Uit de combinatie van de resultaten uit de impulstheorie, toe

gepast op een impuls- en impulsmoment-absorberende schijf, en 

de resultaten uit de bladelementtheorie, toegepast op een uit 

bladen opgebouwd rotorvlak, kunnen de benodigde parameters gevonden 

worden, die het gedrag van een windrotor bepalen in gevallen 

die van de optimale situatie afwijken. 

De afwijkende gevallen kunnen zijn: 

== andere waarden van de snellopendbeid ~. dan de optimale. 

andere bladgeometrie dan die van het optimale ontwerp. 

Dij de berekening van de grootheden die het rotorgedrag aangeven 

bij de afwijkende situaties, wordt gebruik gemaakt van de verge

lijkingen (12) en (13), alsmede van verscheidene relaties in 

het stromingsveld van het blaä. Voor de tipverliezen wordt 

gecorrigeerd d.m.v. de tipverliesfactor van Prandtl. 

De genoemde betrekkingen luiden: 

aF(1-~F)- (J C 1 (-1-C{)/Lf·~~2.'f 
o.' F ( 1- (,f F) ·- () ex c 1 - u) f4 À,c; ~iM2cf 

terwijl weer uit figuur 10 de geometrische relaties zijn af te 

leiden: 
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~x.:: Lt. ~~ f - C.p ~ f 

Cy:: CL~ 'f -f CD~w, ~ 

alsmede F = ~l ~ ( ~~<p( -113( 1-~)j :5cM ep )) 
Deze betrekkingen, samen met het c

1
(o<..)- en Cd(<X)-verband 

van het gegeven bladprofiel, leggen de grootheden a , a' en 

daaruitvolgend cjJ vast voor een gegeven plaats op het rotorblad 

bij een gegeven snellopendheid ), en bij een gegeven relatieve 

koorde c/R en bladinstelhoek e op de beschouwde plaats. 

3.4.2. Berekeningsmethoden. 

De waarden van a en a' , waaruit de andere rotorparameters 

zijn af te leiden, worden op 2 manieren bepaald: 

( voor uitgebreide theorie over deze methoden zij verwezen 

naar literatuur (7)') 

de methode van de successieve substitutie 

De berekening verloopt als volgt: 

( (} , c/R , x , À gegeven ) 

~ Begin met een startwaarde van a en a 1 
• 

* Bereken f 

* Bereken ti 

'* Bepaal c
1 en Cd 

*" bereken c en c 
x 

~ Bereken a 

y 

tan f == (1-a)j(1+a') .. Àr 

ex = f - e 

ex = cl .sin cf 
cy c1 .cos f 

cd .cos f 
+Cd.sinf 

Dit kan d.m.v. verschillende 

iteratieformules, afgeleid uit 

formule (12). De stabiliteit van 

de iteratie wordt verbeterd door 

bij ~!:~:!: cf._, de iteratieformule 

zodanig om te zetten, dat er geen 

sinf meer in de noemer stant. 
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~Bereken a' 

Gebruikt ZlJn: 

C{ -::. \J Cy ( 1- tt/" >V'lllf"t 

'-!Ji-.-. 2cf ( -1- ~ F)F 
cf > 0.1 

a. :::. G"'C.y é -1+a.~~À~ ~ cf <0.1 
St en2<(> (-t- 'l F) F 

Ook dit kan d.m.v. varscheidene 

iteratieformules, afgeleid uit 

formule (13), waarin a geheel 

expliciet mag voorkomen. 

Gebruikt zijn: 

a'::. uCx ( 1-t't)2._ ~ cf > o. 1 
7' fWt2.'{ (-t-C!F)F 

<~Ct ( 1 +~0t. À~ 
a'= ~ 

y C-<!12<f(A.- ctF) F 
cf < 0.1 

~Ga weer terug naar het begin en bereken uit deze nieuwe waarden 

van a en a 1 een nieuwe <f • 

~ Deze berekeningen kunnen gestopt worden als het verschil tussen 

de nieuwe en de oude waarden van a kleiner zijn dan een 

zeker criterium. 

Het gebruik van deze rekenprocedure brengt een aantal moeilijk

heden met zich mee. Om aan deze moeilijkheden het hoofd te 

kunnen bieden, worden enkele methoden toegepast die het succesieve 

substitutieproces moeten beheersen. De gebruikte methoden-zijn 

de ~!~~~!!~5 en de ~!~E~E~!!!!~-!~!~~~!-~!!~!~· 
De middeling bestaat uit het toekennen van de gemiddelde waarde 

van de oude en de nieuwe a aan de uiteindelijke waarde van a , 

en de gemiddelde van de oude en nieuwe -I 
Cl. 

waarde van a' 
' 

die weer gebruikt worden 

een nieuwe a en a' uit te rekenen: 

a := t. ( a oud + a nieuw 
) 

a'.- t. ( a' + a'. ) . - oud n1euw , 

aan de uiteindelijke 

om een nieuwe 'f en 

De middelingsmetbode wordt gebruikt wanneer de achter8cnvolgende 

waarden van de berekende a oscilleren rond een zeker evenwichts~ 
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punt. Deze methode is erg effectief wanneer de convergentie 

in deze oscillerende situatie slecht is. 

De extrapolatie volgens Aitken bestaat uit het toevoegen aan 

de nieuwberekende waarde van a een bedrag dat afhangt van de 

convergentie van het berekeningsproces in die situatie. De hieruit 

verkregen waarde van a wordt uiteindelijk weer gebruikt voor de 

berekening van de nieuwe cp' en de nieuwe a en a' 

Dez extrapolatie wordt toegepast wanneer de achtereenvolgende 

waarden van a erg langzaam in de richting van de gezochte 

limietwaarde convergeren;-deze is dan ook erg effectief wanneer 

een dergelijke situatie zich voordoet. 

Voor meer informatie over de middelings- en extrapolatiemethode' 

zij verwezen naar literatuur (7). 

Deze werkwijze kan alleen toegepast worden bij kleine absolute 

waarden van a' en f 
De berekening verloopt als volgt: 

( B , c/R , x , en À gegeven ) 

Ga uit van een kleine en vaste waarde van a'. 

( a' = 0 is aanvaardbaar ) 

Begin met twee startwaarden <fa en 'fb • 
Bereken met elk van deze waarden fa en fb de waarde van 

de functie 

ft<lcp) _ af=(-t-ctF) - o-C.y(1-o.)~·~W72f 
waarbij a = 1 - À r. ( 1 +a') • tan 'f , 
en(;( , c

1
(0(), Cd(O<), Cx, Cy en F volgens de hiervoor

genoemde betrekkingen. 

A.h.v. de waarden van fu( f
8

) en fu( fb) wordt een nieuw punt 

cfc gezocht en gevonden volgens de secant- of koordemethode 

en de erbijbehorende wa8rde van fu(fc) berekend. A.h.v. het 

teken van fu(fc) wo:rdt het intHrval waartussen het nulpunt van 

fu(?) zich moet bevinden verkh:ind, totdat dit interval 



40 

kleiner wordt dan een zeker kriterium. 

Uit de waarden van~ en a , die op het nulpunt van fu(Y') 

betrekking hebben, wordt de waarde van a' berekend. Als a' 

minder dan bijvoorbeeld 0.005 van nul verschilt hoeft de 

beginwaarde van a' niet aangepast te worden. 

Voor meer informatie over deze successieve interpolatiemethode 

zij verwezen naar iiteratuur (7). 

Bij de laatste methode kan ook een waarde van f en a gevonden 

worden, als het rotorelement zich lokaal in de Vertex Ring State 

bevindt, n 1. 1t1et een aF groter dan 1 en een cf kleiner dan nul. 

De waarden van <f en a in de Vort ex Ring Sta te worden pas 

berekend als successieve substitutiemethode en de successieve 

interpolatiemethode voor <f groter dan nul geen resul taet heeft 

opgeleverd. 

Omdat in het geval van de Vertex Ring Stélt.e de ~~~9~~!~ waardü 

van ( 1 - aF ) voor de berekeningen moet worden gebruikt 

( overeenkomstig formule (4) ) , moet in d.e functie fu( f) in 

deze situatie een teken omkeren. 

De functie fu(y?) wordt dan: 

(«(cf) -= a. F ( 1 -(.i{ F) + () C.y ( -1-c).f/ lf ~"w, 'ct 
Bij het zoeken naa:P dit nulpunt komt een negatieve <f' en een 

negatieve a' naar voren. 

3·4·3· De verwerking; van de berekenàe rotorparameters 

Uit de eenmaal gevonden waarden van e en a' , die in de 

gegeven omstandigheden het gedrag van de rotür bepalenf worder. 

de volgende grootheden bepaald: 

Uit formule (3B) gecombineerd met de formules (12) en (13): 
dC"-1 
dx-= 

en uit form<.üe 

"(Cr 
d 1c: 

ctCp 
dt ·-

8 1t 2. . t)(. . F/ 1- C( F I . 
( 1 B): 

cP ~ · ~- f. /-t- cr-Fj 
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Deze waarden van deze 3 grootheden, die berekend worden op een 

aantal gegeven plaatsen op het rotorblad, worden geïntegreerd 

over de helP. lengte van het blad ( zie figuur 15 ). 

x" ......... . 

I 

I 
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3~5· Het rekenprogramma 
voor de listing zie Bijlage III 

3.5.1. Inleiding 

Voor de optimalisatie van een rotor onde~ gegeven ontwerp

condities en de bepaling van de rotorkarakteristieken, is een 

computerprogramma geschreven. 

De basis van dit p:r;ogramma is een FORTR.AN-rekenprogramma, zo

als gegeven in een boek van Robert E. Wilson en Peter B.S. 

Lissaman., "Applied Aerodynamics of Wind Power Machines". zie 

literatuur ( 3). 

Het rekenprogramma van Wilson en Lisswnan dat alleen windrotor

karakteristieken uitrekend van een rotor met gegeven bladgeome

trie, is verder uitgebreid en verfijnd tot een die van een rotor 

ook het rotorontwerp optimaliseert en de berekening van a en 

a' beter doet verlopen en onder algemenere omstandigheden. 

De profielkarakteristieken c1 (ex), resp. Cd ( OC) worden 

door middel van analytische uitdrukkingen van regressiefuncties 

in een subprogramma ondergebracht. De curve-fittings moet zoveel 

mogelijk op bestaande metingen gebaseerd zijn. 

Het hiernavolgende is een overzicht van de opbouw en werking 

van het computerprogramma zoals deze voor de berekeningen is ge

bruikt. 

3.5.2. Subroutines 

SUBROUTINE OP'riMA 

Deze subroutine berekent voor een gegeven rotor op elke plaats op 

het rotorblad de ~aarde van (u~ Ct) en cp , Tiaarbij de rotor in 

zijn optimum lokaal een maximale differentiële dimensielose 

energie opbrengst d C I dx heeft. 
p 

Door het aanroepen van de subroutine MAXDCP wordt a. C I dx 
p 

in afhankelijkheid van Cf gemaximaliseerd. 

Uit de optimalef wordt door middel van de formule (15) de waarde 

van ( O* CL ) berekend voor de optimale rotor. 
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SUBROUTINE MAXDCP 

Deze subroutine maximaliseert de differentiële dimensielose 

energieopbrengst d C I dx door middel van formule (15) bij 
p 

een gegeven optimale snellopendbeid ~ opt' de minimale 

Cd I c1 verhouding van het profiel en het aantal bladen B. 

Het maximalisatieproces geschiedt door vanuit een beginwaarde 

cfo de f steeds met een waarde h cp te verhogen totdat de 

waarde van d C I dx niet meer toeneemt; dan wordt het proces 
p 

herhaald vanuit de laatste ~ - waarde in de andere richting 

met intervallen van -} • ócf totdat dC
1
jax wederom niet toe

neemt, enz. Het proces wordt gestopt als IJ. f kleiner wordt à.an 

een bepaald er}_ teriurn. 

SUBROUTINE DESIGN 

Deze subroutine ontwerpt een windrotor uit de optimale waarden 

van(~~ CL ) en~' alsmede uit de gegevens van het gewenste 

profiel van de bladdoorsnede. 

Voor het bladontwerp kan er gekozen worden uit 3 methodes: 

methode 1 : 

Het (lineaire) verloop van de koorde is gegeven en vastge

legd. Uit dit gegeven wordt het verloop van de bladinstelhoek 

(wrong) over het rotorblad bepaald voor het optimale ont-

werp. 

methode 2 : 

Het verloop van de aanstromingsnoek o< , waarbij het 

profiel aangestroomd dj_ent te worden in de optimale toestand 

(bij de optimale snellopendheid) is gegeven en vastgelegd. 

Uit dit gegeven wordt het verloop van de bladinstelhoek 9 
en die:van de relatieve koorde C IR over het blad bepaald 

voor het optimale ontwerp. 

~~!!:~~~-.2 : 
Het verloop van de bladinstelhoek 8 wordt nu gegeven en 

vastgelegd: 8 a:8( X). 
Hieruit wordt het verloop van de relatieve koorde langs 

het blad bepsald. 
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SUBROUTINE CALC 

Deze subroutine berekent de axiale en tangentiële interferentie

factoren, resp. a en a' , op een gegeven plaats op het blad 

en berekent functies die afhankelijk zijn van deze parameters. 

In deze subroutine wordt allereerst de methode van de succes

sieve substit~tie toegepast en de convergentiefactor van dit 

proces bepaald. 

Aan de hand van de waa.rde van deze convergentiefactor wordt 

overgegaan op middeling of op extrapolatie volgens Aitken om 

het convergentieproces te versnellen. De toepassing van deze 

middeling en extrapolatie geschiedt onder empirisch bepaalde 

omstandigheden, waarbij behalve de convergentiefactor ook het 

aantal reeds uitgevoerde slagen van het substitutieproces en 

de plaats op het rotorblad eeu belangrijke rol spelen. 

Als de berekening van de factoren a en a' niet volbracht 

kan worden door middel van successieve substitutie, wordt over

gegaan op de methode van successieve interpolatj0 en de 

secant- of koorde methode om die cp - waarcie te bepaJ.en, waar

bij aan de normale rotor-vergelijkingen worden voldaan onder 

de gegeven omstandigheden. Hierbij zijn de startwaarden cfA :.0 

en cf& klein en positief. SUBROUTINE AFUNC wordt aangeroepen. 

Als met deze methode, die alleen toegepast kan worden bij kleine 

waarden van cf en a' daar ook alleen toegepast wordts geen 

positieve cf gevonden kan worden (na 20 slagen wordt gestopt), 

wordt overgegaan op het zoeken naar een negatieve <f die 

moet voldoen aan de rotorvergelijkingen in de Vortex Ring State. 

Dit geschiedt eveneens door middel van successieve interpolatie 

waarbij van een negatieve startwaarde van <f b en van c.p a =O 

uitgegaan wordt. 

Uit de waarden van a en a' ,gevonden door middel van ~~n 

dezer drie methoden, worden d cm I dx, d ct I dx 

berekend. 

en d C / dx 
p 
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SUBROUTINE AE'UNC 

Deze subroutine berekent bij gegeven a' en ~ en bij de 

gegeven bladparameters À1 , bladinstelhoek B en de relatieve 

koorde c/R de functie fu(f) uit, waarvan in de SUBROUTINE 

CALC d.m.v. successieve interpolatie het nulpunt gezocht moet 

worden, ter verkrijging van de ~ die aan de rotorvergalijkingen 

voldoet. 

De subroutine berekent fu(f) in het geval van de normale toestand 

van de rotor zowel in het geval van de rotor in de Vortex Ring 

State. 

SUBROUTINE NACL23-

Deze subroutine berekent de liftcoäfficiänt c
1 

en de weerstand

coäfficiänt C in afhankelijkheid van de aanstroomhoek ~ 
d 

van het profiel NACA23018. 

De analytische uitdrukkingen voor c
1

(o<) en Cd(CX) zijn lijn

aanpassingen , die gedeeltelijk gebaseerd zijn op NAGA-metingen 

bij Re= 3· 10
6 , zoals vermeld in NACA-rapport 824 ( pag 148 ). 

De lijnaanpassing is ui~gevoerd bij het ingenieursbureau F.D.O. 

in Amsterdam en de analyti~che uitdrukkingen zijn daarvan verkregen. 

Tevens biedt deze subroutine de mogelijkheid om 

bij een gegeven waarde van de liftcoiffj.ciänt de bijbehorende 

waarde van de aanstroomhoek te bepalen, mits c
1 

kleiner dan ~ .41 

voor een ~ kleiner dan 15°; Dit is t.b.v. de één-éénduidigheid 

in de O((c
1

)-betrekking. Deze O((c
1

)-tetrekking- wordt in 

SUBROUTINE DESIGN gebruikt. 

SUBROUTINE GOT623 

Deze subroutine berekent de liftcoëfficiënt c 1 (~) en de weerstand

coëfficiënt Cd(~) in afhankelijkheid van de aanstroo~hoek 

van het profiel Göttingen 62~. De analytische uitdrukkingen 

zijn lijnaanpassingen die gedeeltelijk zijn gebaseerd op gegevens 

bij Re = 2.3 • 105 zoals vermeld in literatuur (9). 
Tevens biedt ook deze subroutine de mogelijkheid om bij een 

gegeven waarde van de liftco~ffici~nt de bijbehorende waarde 

van de aanstroomhoek te bepalen, mits c
1 

kleiner dan 1 .20 voor 

een ()( kleiner dan 9°. 



SUBROUTINE PLOTSIGMCL 

SUBROUTINE PLOTPHI 

SUBROUTINE PLOTCR 

SUBROU'I'INE PLOTTHETA 

SUBROUTINE PLOTRR 

SUBROUTINE PLOTLL 

Deze subroutines tekenen de grafieken die het verband uitbeelden 

tussen respectievelijk: 

f optimaal 
c/R 

e 

en 

en 

en 

en 

dC /dx , dC /dx P m· 
C , C , C._ 

p m " 

3·5·3· Het hoofdprogramma 

x 

x 

x 

X. 

dCt/dx en x 

en .A 

In het hoofdprogramma worden achtereenvolgens de volgende 

handelingen verricht door het aanroepen van de verschillende 

subroutines 

Inlezen van ontwerpgrootheden t.b.v. de optimalisatie van de 

rotor. 

Optimalisatie van de rotor door aanroep van SUBROUTINE O!'TIM.A. 

Ontwerpen van de rotorbladen door aanroep van SUBROTJ'l'INE DESIGN. 

De ontwerpmethode en de bijbehorende ontwerpcondities worden 

hierbij ingelezen. 

De karakteristieken van het rotorontwerp worden berekend. 

Dit gebeurt door op gegeven plaateen op het 

snellopendbeid À de plaatselijke dG /dx , 
p 

blad bij ~en bepanlde 

dCm/dx , en dCt/dx 

te berekenen door aanroep van SUBROUTINE CALC en vervoleens 

deze over de gehele bladlengte te integreren. 

Deze berekening wordt Vélllaf À= 0.10 met een gegeven À -stap 

opklimmond voor elke ~ uitgevoerd totdat de vermngenscoäfficiänt 

C na het optimale punt negatief wordt. 
p 
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Tevens kunnen met het rekenprogramma de karakteristieken van 

windrotoren die bladhoekverstelling hebben ondergaan bepaald 

worden, door invoer·van zekere getalwaarden voor enkele variabelen. 

Met dit programma is het te~ens mogelijk de gevonden ontwerp

grootheden door aanroep van de subroutines PLOTSIGMCL , PLOTPHI ; 

PLOTCR , en PLOTTHETA en de berekende rotorkarakteristieken door 

aanroep van de subroutines PLOTRR en PLOTLL te laten uittekenen 

op een- aan het computersysteem gekoppelde tekenmachine. 

Als eerste waarde wordt een testgetal ingelezen .• Bij de ingelezen 

waarde 1 van deze testvariabele worden in het programma de teken

procedures overgeslagen. 

Tevens wordt extra uitvoer gegeven van waarden van belangrijke 

berekende grootheden op de gegeven plaatsen op het blad • 

3·5·4· De invoergegevens 

kaart 1 

kaart 2 

kaart 3 

. 

kaart NS+2 

I TEST als ITEST = 1 , dan wordt het test

programma afgewerkt. 

als ITEST ~ 1 , dan wordt het programma 

inclusief tekenprogramma 

afgewerkt. 

optimalesnellopendheia Àopt, 

aantal bladen B 

Cd/C
1

-verhouding 

aantal stations op het rotorblad NS 

startwaarde van ~ bij de optimalisatie 

de r-stap bij de eerste iteratie 

in de optimalisatieprocedure , 

relatieve straal van station 1 ; deze moet 

overeenkomen met de relatieve straal van de blad-

voet op kaart NS+5 . . . . . . . . . . 
r~latieve str'aal van station NS ; deze 'moet 

zo dicht mogelijk bij, doch niet op de tip 

( waarbij x~1 .00 ) liggen 



kaart NS+3 

kaart NS+4 

of: 

of: 

kaart NS+5 

kaart NS+6 

kaart NS+7 
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ontwerpmethode , 

CR 
0 

D( 
0 

Bo 

1 = relatieve koorde wordt gegeven; 

bladhoek wordt bepaald. 

2 = aanstroomhoek wordt gegeven; 

relatieve koorde en bladhoek 

worden bepaald. 

3 = bladhoek wordt gegeven; 

relatieve koorde wordt bepaald. 

~ 
I indien ontwerpmethode en ' \ = 

met c/R (x) - CR - 0 .x 
0 

en D 
' 

( indien ontwerpmethode 

met 0( (x) = ()( - D.x 
0 

1 

2 

' c, en c') 
' 

( indien ontwerpmethode 
"-

8(x) -C eo met ·- c 1 .x 2 -

) 

) 

=3 

relatieve straal van de bladvoet; deze moet 

overeenkomen met de relatieve straal van 

station 1, aangegeven op kaart 3 

\ 
I 

À -stap i.n de CP-, Cm,- en Ct-À -karakteristieken 

beginwaarde van de bladhoekverstelling , 

stapwaarde van de bladhoekverstelling , 

aantal stappen , 
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4 .. RESULTATEN VAN ENKELE TOEPASSINGEN VAN HET REKENPROGRAMMA 

4.1. Resultaten van de optimalisatieberekeningen 

Met behulp van het rekenprogramma zijn enige optimalisatie

berekeningen uitgevoerd voor verschillende ontwerpeisen 

van de rotor. Hierbij is bovendien de invloeden van tipverliezen 

ond.2rzocht. 

In het geval van niet meegerekende tipverliezen zijn de 

berekeningen in afhankelijkheid van de gewenste lokale 

snellopendbeid ~r uitgevoerd voor verschillende wanden van 

de minimale weerstand-lift-verhouding van het bladprofiel. 

De re sultaten in de vorm van optimale waarden van 'f en <J • c
1 

zijn aaneegeven in de grafieken 1A en 1B, terwijl de maximaal 

haalbare bijdrage aan de energieopbrengst onder die ontwerpeisen 

in de vorm van (1/x).dC /dx in de grafiek 1C uitgezet is. De 
'• p 

waarde (1/x).dC /dx is, wanneer geen tipverliezen in acht 
p 

worden genomen, onafhankelijk van de plaats op de rotor en 

als zodanig alleen afhankelijk van )Lr en Cdjc
1

• 

In het geval waarbi,i wel rekening gehouden wordt met tipverliezen 

zijn de optimalisatieberekeningen bovendien in afhankelijkheid 

van het aantal bladen B uitgevoerd. De resultaten, ~ opt en 

(tr.C
1

)opt , worden in dit geval uitgezet tegen de relatieve 

plaats op de rotor. De r~sultaten van deze optimalisatieberekeningen 

zijn vervat in de grafieken 2AB t.m. 5AB. In deze grafieken zijn 

<fopt resp. (u. c1)opt uitgezet voor verschillende waarden van 

de gewenste optimale snellopendhejd À t en van de minimale op 
weerstand-lift-verhouding van het bladprofiel. 

De invloed van de inachtname van tipverliezen op de resultaten 

van de optimalisatieberekeningen zijn in grafiek 6AB uitgebeeld. 

c{' opt en ( o-. ~\) opt zijn volgens beide methoden onder overigens 

overeenkomstige ontwerpeisen bepaald, en in dezelfde grafiek 

tegen de relatieve straal uitgezet. 



50 

In de grafieken 7, 8 en 9 zijn de maximale waarden 

(dC /dx) van de lokale bijdrage aan de vermogenscoëfficiënt 
p max 

uitgezet tegen de relatieve straal. 

In grafiek 7 is dit gedaan voor verschillende waarden van de 

optimale snellopendbeid en van de weerstand-lift

verhouding. 

In de grafieken 8 en 9 zijn de (dC /dx) -X -verbanden 
p max 

zowel met als zonder inachtname van tipverliezen uitgezet, 

waardoor het effect van de tipverliezen op het (dCP/dx)-verloop 

duidelijk uitgebeeld wordt. 

4.2. Resultaten van berekeningen aan de E.C.N.-rotor 

4.2.1. Inleiding 

In het kader van het Nationaal Programma Windenergie is een 

experimentele windrotor ontworpen, welke na voltooiing gegevens 

moet verschaffen over het werkgedrag van grote rotoren onder 

omstandigheden zoals die hier in Nederland plaats vinden. De 

rotor, die een plaats krijgt op het terrein van E.C.N. in Petten, 

heeft een diameter van 25 meter. 

Als ontwerpeisen voor deze rotor zijn gesteld: 

aantal bladen = 2 

optimale snellopendbeid = a.o 
Als bladprofiel is het profiel NACA23018 gekozen, wat inhoudt 

dat voor de minimale weerstand-lift-verhouding genomen wordt 

(cdjc1 )min = 0.011 , een waarde die goed ove!'eenkornt met 

literatuurwaarden voor het Re-gebied waarin de windrotor werkt. 

Alle berekeningen die tot het definitief ontwerp hebben geleid, 

alsmede do berekeningen van de rotorkarakteristiek van het 

definitief ontwerp zijn uitgevoerd door F.D.O., Technische 

Adviseurs B.V. te Amsterdam in opdracht van het Energie 

Onderzoek Centrum Nederland. 

In de hiernavolgende deelparagrafen zal achteroenvolgens door 

toepassing vnn het rekenprogramma deze E.C.N.-rotor nog eens 

doorgerekend worden. 
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In paragraaf 4.2.2. zullen optimalisatieberekeningen 

uitgevoerd worden onder de gegeven ontwerpeisen. Van deze 

resultaten worden volgens 3 ontwerpmethoden bladvormen 

berekend. 

In paragraaf 4.2.3. zijn van het definitief ontwerp de 

rotorkarakteristieken berekend. Deze karakteristieken 

worden in hoofdstuk 5 vergeleken met berekeningen die 

eerder door het F.D.O. uitgevoerd zijn. 

' 
4.2.2. Ontwerpen van bladen t.h.v. de E.C.N.-rotor 

Aan de hand van de ontwerpeisen van de experimentele E.C.N.-rotor 

is een optimalisatieberekening uitgevoerd, waarvan grafiek 10AB 

de resultatenfopt en (<J. c1 )opt uitbeeldt. 

Vanuit deze resultaten zijn ontwerpberekeningen volgens elk 

van de 3 ontwerpmethoden uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van analytische uitdrukkingen voor de lift- en 

weerstandskarakteristieken van het profiel NACA23018. Deze 

karakteristieken zijn weergegeven in de grafieken 11, 12, 

13 en 14. 

De analytische uitdrukkingen voor het c 1 (~)- en het Cd(~)

verband, die bepaald zijn door het F.D.O. in Amsterdam, zijn 

in de grafieken 11 en 12 samen met experimentele waarden 

uitgezet. 

Grafiek 15ABC geeft het resultaat van de ontwerpberekeningen 

volgens elk van de 3 methoden: 

Voor methode (Î) is als ui tgangs:tmnt genomen het koorde verloop, 

zoals die voorkomt in het definitief ontwerp van de E.C.N.-rotor. 

Nu kan onderzocht worden in hoeverre het verkregen bladinstel

hoekverloop S(x) overeenkomt met het verloop zoals die in 

het definitief ·ontwerp voorkomt (zie grafiek 15A) en in 

hoeverre de ontwerpaanstroomhoek d cvereenkomt met de 
0 . 

optimale aanstroomhoek o( 
0 

= 10° waarbij C djc
1 

minimaal 

is (zie grafiek 15c). 

Voor metbode ® is nu uitgegaan van de optimale ontwerp

aanstroomhoek ~ 0 = 10°waarbij Cdjc
1 

minimaal is. In dit 

geval kan onderzocht worden in hoeverre het verkregen 
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bladinstelhoekverloop en het verkregen koordeverloop 

overeenkomt met het definitief ontwerp (zie de grafieken 

15A en 15B). Het ontwerp volgens deze methode kan bij 

de gegeven ontwerpeisen als het meest optimale ontwerp 

beschouwd worden. 

Voor methode ~ is tenslotte uitgegaan van het 

bladinstelhoekverloop, zoals die voorkomt in het definitief 

ontwerp van de E.C.N.-rotor. Hierbij kan onderzocht worden 

in welke mate h~t verkregen koordeverloop overeenkomt met 

het koordeverloop van de E.C.N.-rotor (zie grafiek 15B) 

en in welke mate de verkregen ontwerpstroomhoek overeenkomt 

met de optimale aanstroomhoek ~ = 10° (zie grafiek 15c). 
0 

4.2.3. Rotorkarakteristieken van de E.C.N.-rotcr 

Voor het definitief ontwerp van de experimentele rotor van het 

Nationaal Programma Windenergie (E.C.N.-rotor) is als koorde

en bladinstelhoekverloop door het F.D.O. bepaald: 

C/R = 0.16 - 0.136 r/R 

en 8 == 11.38 (r/R)-0 •487 - 15° met R 12.5 meter. 

Deze beide verlopen zijn benaderingen van de meest optimale 

verlopen zoals die uit ontwerpmethode 2 verkregen zijn. Hoewel 

het in dit geval voor het Nationaal programma niet interessant 

is te bezien of de definitieve rotor v.w.b. zijn vermogensopbrengst 

veel onderdoet voor de meest optimale rotor, zijn de rotor

karakteristieken van bejde rotoren toch m.b.v. het rekenprogramma 

bepaald. 

In grafiek 16 zijn boide C -À-karakteristieken tegelijk 
p 

weergegeven. In deze grafiek worden de invloeden uitgebeeld 

van veranderingen aan de rotor die de rotor van zijn optimale 

toestand doet afwijken; de veranderingen aan de rotor zijn 

in het laatstgenoemde geval de linearisatie van het optimale 

koorde- en de aanpassing van het optimale bladinstelhoekverloop. 
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In de grafieken 17 t.m. 22 zijn de invloeden vervat in 

bladhoekverstellingen op het rotorgedrag. In dit geval 

worden ook veranderingen aan de rotor aangebracht, die 

de rotor van zijn oorspronkelijke optimale toestand doet 

afwijken. 

In deze grafieken zijn de C (À)-, C (À)- en Ct( À)-karakteristieken 
p m 

voor negatieve en voor positieve bladhoekverstellingen tëgelijk 

weergegeven (de grafieken 17 en 18 voor C (À.), de. grafieken 
p 

19 en 20 voor Cm( À..) en de grafieken 21 en 22 voor Ct(À.) ) • 
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5· DISCUSSIE VAN DE RESULTATEN 

5.1. De optimalisatieberekeningen. 

In literatuur (14) heeft J. van Meel reeds resultaten vermeld __ . 
van een onderzoek dat hij heeft verricht aan verschillende gang-

..... 
bare methoden van ontwerpen. De verkregen waarden van cP t en 

. I op 
(ö· c

1
)opt volgens elk van de beschouwde methoden zijn door hem 

in dezelfde grafiek tegen de relatieve straal uitgezet ~n met 

elkaar vergeleken. 

Bij de in paragraaf 4.1. behandelde res~ltaten van de optimalisatie

berekeningen komen een aantal interessante aspekten naar voren. 

Zoals te verwachten is, zijn de uit de berekeningen verkregen 

waarden van de optimale lokale waarden va-n f en ( ó· c
1

) 

afhankelijk van de weerstand-lift-verhouding en bovendien afhankeliJk 

van deinachtname van tipverliescorrecties (zie grafiek 1 t/m 6 ). 

Worden de optimalisatieberekeningen uitgevoerd zonder 

inachtname van tipverliezen (zie grafiek 1 ), dan zijn de waarden 

van <fopt en van ( V. c 1 ) opt alleen afhankelijk van de plaatselijke 

snellopendbeid À en van de weerstand-lift-verhouding. r . 
In het geval dat er rekening gehouden wordt met tipver-

liezen, zijn de ontwerpgrootheden fopt en (u· cl)opt tevens 

afhankelijk van de relatieve plaats op het rotorblad ( zie de 

grafieken 2 t/m 6 ). 

In beide gevallen is de invloed van de weerstand-lift-verhouding 

zodanig, dat een toename hiervan een vergroting van de optimale 

waarde van f en een verkleining van de optimale (U. c
1

) tot

gevolg heeft. 

Deze invloed is niet erg groot ; Een Cd-C 1-verhouding van 0.05 

veroorzaakt bij À = 6 een absolute toename in rD t van ongeveer 
r Top 

0.5° , en een relatieve afname in (Gï· c1 )opt van ongeveer 1o% 

t.o.v. de waarden bij Cd/c
1 

= 0 • Bij grotere waarden van de 

snellopend.heid wordt deze invloed groter. ( grafiek 1 t/m 6 ) 

Veel groter is echter de invloed van de weerstand-lift-

verhouding op de maximaal haalbare lokale bijdrage aan het rotor-

vermogen ; een Cd-c1-vorhouding van 0.05 heeft bij Àr .. 6 nu 

een afname tot 5o% van die bij Cd/Cl == 0 tot gevolg. 
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( zie grafiek 1°, 7, 8 en 9; opgemerkt wordt dat (1/x)dC /dx 
P· 

in grafiek 1° gezien moet worden als een lokale vermogensbijdrage 

per oppervlakteëenheid.) 

De grafieken 1A t/m 1° is tevens interessant als men overweegt 

om bijvoorbeeld een rotor met vastingestelde bladen te beve~igen 

door de Cd/C
1

- waarde van het profi~l te beïnvloeden. De verkregen 

·cp opt en ( u· c1 ) opt met C d/Ci ·.,. q komen exa~t overeen met. relaties 

zoals. volgens G~~uert afgeleid in literatuur (1) en to~gepast 

· · in .literatuur Ç12). De relaties, die gelden voor een draaiende 

weerstandsloze !!ichijf, zijn geformuleerd volgens 

,.0 t • (2/3) arctan( 1/ À ) 
Top r 

en ( v-. c1 )opt • 4(1- cos(~opt)) 

De invloed van de tipverliescorrectie volgens Prandtl op de ont

werpgrootheden bestaat in het geval van de~ uit een afr.ame van de 

optimale waarde ervan in de buurt van de tip en in het geval van 

(U. c
1
)opt uit een afname tot de waarde nul op dat punt. (zie gra

fiek 6 ). Dit kan begrepen worden door aan te nemen dat de inacht

name van tipverliezen een vermindering van de vermogensbijdrage 

bij de bladtip veroorzaakt, maar dat deze gedeeltelijk goed geo•akt 

kan worden door het rotorvlak onder een kleinere hoek te laten 

aanstromen, waardoor de tipverliezen afnemen, en de waarde van 

\ rJ· c
1
), die direct met de bladbreedte in verband staat, te 

verminderen. De voorgaande beschouwing over de invloed van de 

tipverliezen en de weerstand kan als volgt geschematiseerd worden: 

invloed op: 

cf opt 

verlaging verlaging door tipverliezen 

verlaging verhoging door de weerstand 

Naarmate de weerstand-lift~verhouding toeneemt wordt de invloed 

van de tipverliezen op de optimale 'f duidelijk minder, als gevolg 

van de tegengestelde effecten van weerstand en tipverliezen. 
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De invloed van de tipverliezen op de optimalisatie strekt zich 

verder over het rotorblad uit, naarmate van een lagere ontwerp

snelheid uitgegaan wordt.( zie grafiek 6 ). 

Het resultaat van de optimalisatieberekeningen voor À0 .. 8 \n 

Cd/c
1 

= 0.011 is vergeleken met overeenkomstige resultaten die 

vermeld zijn in literatuur (14}. In grafiek 23A en 23B zijnàe 

waarden van ~opt respectievelijk ( Cï· c1 )opt zoals berekend met 

het rekenprogramma samen met resultaten van andere ontwerpmethoden 

tegen de relatieve straal uitgezet. 

Deze andere methoden zijn: 

• ideaal ( GLATJERT ) 

----

met ')t -factoren ( tipverliescorrecti-es volgens LOCK) 

met F-factoren ( tipverliescorrecties volgens PRANDTL) 

met lC -factoren én met Cd/c1 
= 0.011 

met F .D .0. -programma volgens WILSOl~ en LISSAMAN. 

(hierin wordt de F-factor alleen in de~aiiale stroom-

snelheid door het rotorvlak en in de stoorsnelheden 

doorberekend.) 

Uit deze grafieken blijkt het grote verschil in de resultaten 

in de buurt van de tip. Op die plaats is het verloop van ~opt en 

( u• cl) opt erg afhankelijk van het tipverliesmodel. 

5.2. De berekening aan de E.C.N.-rotor. 

Voor de grafische representatie van de berekeningen die betrekking 

hebben op deze experimentele rotor zij verwezen naar de grafieken 

10 t/m 24. 

5.2.1. Vergelijking van de optimale bladen. 

Het verloop van de bladinstelhoek B en de relatieve koorde c/R 

van het definitief ontwerp van de experimentele rotor wijkt niet 

veel af van het voor die omstandigheden berekende optimale verloop 

van beide bladgrootheden. (zie grafiek 15 ). 

Wanneer een linearisatie van de bladbreedte wordt toegepast kan 

optimaal gedrag van de rotor behouden wordan door de bladinstelhoek 

in de buurt van de bladvoet ook te verkleinen. De ontwerpaanstroom-
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hoek ~0 is dan weliswaar enigszins hoger dan de optimale aanstroom

hoek van het bladprofiel, het effect van de afwijking is nauwelijks 

merkbaar, omdat deze zich op een plaats bevindt waar de plaatse

lijke snellopendheid relatief klein is. 

Het in grafiek 15A volgens methode G) verkregen e (x) -re la tie 

vertoont bij de tip een groot verloop. Dit komt doordat bij de tip 

de waarde van ( û· c
1

) 
0 

t vrij snel naar nul gaat, ter!'ijl daar. 
p . . . 

met methode G) een lineair verlopende _kqord~ gegev·en· wor.d t met .. . . . . . ·. 
een eindige·bladbreedte aan de t~~ •. H~t·re~~ltaat·hi~rvan is . . . . . . . 
een zeer grote waarde van c

1 
biJ nadering. va~ de tip. Een dergelijke· 

situatie is niet reëel bij de ontwerpprocedure, omdat het verkregen 

verloop vlakbij de bladtip geheel afhangt van de manier waarop 

het Oc::(c
1

)-verband, die bij deze ontwerpmethode gebruikt wordt, 

in het rekenprogramma is verwerkt. Derhalve mag aan het verloop 

van de bladinstelhoek dichtbij de tip geen waarde gehecht worden. 

Om constructieve redenen is een dergelijk bladhoekYerloop in de 

buurt van de bladtip eveneens onaanvaardbaar. 

5.2.2. De karakteristieken van de E.C.N.-rotor. (grafiek 16 t/m 24 ). 

In grafiek 24A en 24B zijn respectievelijk de Cm( À)- en Ct(À )

karakteristieken vergeleken met overeenkomstige resultaten verkregen 

uit het rekenprogramma van het F.D.O., Amsterdam. 

Dit programma, overgenomen van Wilsen en Lissaman ( literatuur (3)), 

bepaalt echter geen rotorgedrag wanneer de rotor zich in de 

Vertex Ring State bevindt, omdat het gebruikte rekenproces dan 

niet convergeert. (zie ook paragraaf 3.4.2., pagina 37). 

Dit is duidelijk te zien in de berekende Cm (À)- en Ct (À )-relaties; 

het is niet mogelijk de karakteristieken van de experimentele 

rotor te berekenen voor À>10. Bij de karakteristieken, die 

negatieve bladhoekverstelling hebben ondergaan wordt deze grens 

·lager: bij -2° hoekverstelling treedt de Vertex Ring State al 

bij À "' 9 op, terwijl bij -4 o hoekverstelling deze À- waarde tot 

6.5 gedaald is. Bij positieve bladhoekverstelling rekent het 

F.D.O. - programma steeds meer van de Cm( À)- en Ct( À)- karakteris:r. 

ti.eken uit. 

De resultaten van beide rekenprogramma's verschillen iets omdat 

Wilson en Lissaman in hun rotormodel de tipverliesfactoren van 
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Prandtl alleen toepassen op de axiale stroomsnelheid door het 

rotorvlak, en op de beide stoorsnelheden. Over de vraag welke 

snelheden in het rotormodel met de factor F vermenigvuldigd moet 

worden, bestaat nog onenigheid. 

In deC (À)- karakteristieken (grafiek 19 en 20) valt duidelijk 
m 

op te maken of een gedeelte van de rotor zich in de Vortex Ring State 

bevindt. Als gevolg van deze rotortoestand ondervindt de C (À)-
m 

karakteristiek een versnelde daling en wordt voor het buitenstuk 

van de rotor de relatieve aanstroomhoek t.o.v. het rotorvlak 

negatief. In hoeverre het rotormodel, zoals die gebruikt is voor 

de gewone windmolen-toestand, nog bruikbaar is voor de Vortex 

Ring State, afgezien van het wisselen van enkele tekens, is nog 

onduidelijk. 

Wanneer de Vortex Ring State niet optreedt is de vorm van de 

C (À)- karakteristiek tussen de maximale C -waarde en het nulpunt 
m À m 

bij de maximale bij benadering een rechte. 

De relatieve aanstroomhoek blijft over het gehele rotorvlak positief 

bij opklimmende snellopendheid, en de profielweerstand begint 

het geleverde totale moment steeds meer te beïnvloeden, totdat 

de positieve bijdrage aan het moment van de binnenkant van de 

rotor, de negatieve bijdrage van de buitenkant van de rotor niet 

meer kan compenseren. 

Tenslotte dient nog opgemerkt te worden, dat kleine positieve 

waarden van de bladhoekverstelling een toename van de maximale 

snellopendbeid À veroorzaakt. Pas bij bladverstellingen van ma x 
meer dan 4 o neemt de maximale À- waarde af. Dit gedrag kan van 

belang zijn wanneer bladhoekverstelling in positieve richting 

als beveiliging voor te hoge toerentallen gebruikt wordt, als 

de belasting wegvalt. 

5·~· Suggesties voor variaties op het rotormodel. 

Voor de berekeningen zijn voor een deel een aantal aannamen gemaakt, 

die een nog onduidelijke achtergrond hebben. 

De genoemde aannamen behelsen vooral de betrekkingen, afgeleid 

uit de impulstheoriän, toegepast in de Vortax Ring State van de 
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rotor, en betrekkingen die verband houden met de tipverliescor

recties in zwaar belaste rotoren en in de Vortex Ring State. 

In het geval van de Vortex Ring State is het nog niet geheel 

duidelijk op wat voor wijze de impulstheorie gekoppeld moet worden 

aan de bladelementtheorie. De Vortex Ring State ontwikkelt zich 

alleen plaatselijk op het buitenstuk van het rotorblad. Hierbij 

ontstaan wervelringen, waarvan de eigenschappen onbekend zijn. 

Deze wervelringen hebben tot gevolg dat het stromingsveld achter 

en om het rotorvlak niet meer aan de homogeniteit en de weerstands

loosheid voldoet die voor de aannamen vereist zijn. 

'Voor de tipverliesfactor van Prandtl is d.e aanname gemaakt dat 

de windrotor licht belast is; zodat de wervellagen in het zoggebied 

van de rotor bij benadering als evenwijdige vlakken beschouwd 

mogen worden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze tipver

liescorrecties alleen gebruikt mogen worden bij een grote snellopend

beid. 

In het geval van de Vortex Ring State is er in het geheel geen 

wervelvlak achter het rotorgedeelte, waar deze toestand zich bevindt. 

Er vindt een lokale terugstroming plaats door het rotorvlak, 

waarvan de eigenschappen moeilijk in een model onder te brengen 

zijn. De invloed van tipverliezen zijn derhalve nog moeilijk te 

onderkennen in deze situatie. 

/ 
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6. DE EXPERIMENTELE ROTOR 

6.1. Inleiding 

Om het rotormodel zoals dat in hoofdstuk 2 is opgesteld 

te toetsen aan de werkelijkheid, is een experimentele rotor 

ontworpen. Van deze rotor, die een bekende bladvorm heeft, 

wordt hiertoe het gedrag bepaald onder verschillende 

omstandigheden. Dit wordt vergeleken met berekeningen volgens 

dat rotormodel. 

Voor het meten van het gedrag van de experimentele rotor wordt 

gebruik gemaakt van faciliteiten van T.N.O.-I.W.E.c.o. in 

Waddinxveen, speciaal opgezet voor experimenten aan 

windrotoren. Deze omvatten een windtunnel en een bok met 

meetkop die voor de uitstroomopening van de windtunnel 

geplaatst wordt. Het voordeel van het werken met een windtunnel 

is dat door regeling van de windsnelheid het toerental van de 

rotor constant gehouden kan worden. Hierdoor kan bij benadering 

het Reynoldsgetal, dat de aanstroming van het bladprofiel 

karakteriseert, als constant beschouwd worden. 

De diameter van de uitstroomopening van de windtunnel is 

2.20 meter; de diameter van de rotor is gesteld op 1.80 meter, 

wat als een maximale diameter beschouwd mag worden om geen 

last te hebben van randeffecten aan de uitstroom-

opening. 
' 

Bij de bepaling van de gemiddelde waarde van het Reynoldsgetal, 

waaronder de experimentele rotor zal werken, wordt uitgegaan 

van een formule uit literatuur (12): 

bij V ~10 m/s 
0 

r - 0.9 meter 

B = 2 

en c~ ~ 1 
J. 
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6.2. De keuze van het bladprofiel 

Om tot een goede keuze van het bladprofiel voor de 

experimentele rotor te komen, moeten een aantal factoren 

in beschouwing genomen worden. 

Daaronder vallen de gemiddelde Re-waarde waaronder de rotor 

zal gaan opereren, de weerstand-lift-verhouding van het 

gekozen profiel en de kritieke Re-waarde van het profiel, 

d.i. die waarde van het Re-getal van een stroming rondom 

een profiel, waarbij de grensstroming overgaat van een laminaire 

naar een turbulente. 1'evens dient bij de profielkeuze rekening 

gehouden te worden met het constructieve aspect: het blad moet 

gemakkelijk te maken zijn. 

De waarde van het getal van Reynolds ligt op een grens van 

2 duidelijk verschillende Re-gebieden. 

Het erbovenliggende gebied wordt gekenmerkt door Re-waarden 

die betrekking hebben op grote vleugelprofielen met een lage 

weerstand-lift-verhouding (cdjc1 ~ 0.008 bij 

Re = 3 " 1 o6 ) • 

Het eronderliggende gebied wordt daarentegen gekenmerkt door 

Re-waarden die betrekking hebben op kleine testprofielen met 

een relatief hoge weerstand-lift-verhouding (cdjc1 ~0.04 

bij Re = 1 • 105 ) • 

Het ertussenliggende gebied wordt gekenmerkt door profiel

karakteristi'eken die een sprong in de Cdjc1 - verhouding 

vertonen. Bij een zekere kritieke waarde van het getal van 

Reynolds ondervindt de grenslaagstroming om het profiel een 

overgang van de laminaire naar de turbulente toestand.. Deze 

komt tot uiting in een min of meer plotselinge daling van de 

weerstand-lift-verhouding. In figuur 16 is een overzicht 

gegeven van de minimale Cd/c 1 - verhoudingen van enkele in 

beschouwing genomen profielen in afhankelijkheid van het 

Reynoldsgetal. In figuur 17 zijn bovendien voor enkele van 

die profielen de Cd/C1 - verhoudingen bij vaste aanstroomhoek 

weergegeven. 
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In figuur 16 valt direkt op dat de metingen aan de 

NAGA-profielen bijna geheel in het gebied Re > 106 gedaan 

zijn, terwijl bij de Göttingen-profielen de gemeten waarden 

zich vooral in het gebied Re< 5 •105 bevinden met een enkele 

uitbreiding naar de tussenliggende sector. 

Bij de profielkeuze moet rekening gehouden worden met het 

feit dat pas goede prestaties verricht kunnen worden door 

de rotor als de stromingsteestand om het bladprofiel ~::~E~E~~~~~!2 

:is. Deze toestand is mee3tal te verwezenlijken door een goede . 

profielkeuze. Hierbij kan het volgende als regel gesteld worden: 

hoe kleiner het ontwerp-Reynoldsgetal, hoe dunner het profiel 

moet zijn en hoe spitser de voorkant. 

De overkritische toestand heeft behalve een gunstige invloed 

op de Cd/c 1 - verhouding ook een gunstige invloed op de 

één-éénduidigheid van de c 1 (~)- en Cd(o<)-relaties. Dit laatste 

heeft betrekking op de hysterese die in de lift- en weerstands

karakteristieken optreedt als gevolg van een lokale overgang 

van laminaire naar turbulente grenslaagstroming en terug. 

Deze treedt op bij de sterk gekromde delen van het profiel 

bij grote positieve of negatieve aanstroomhoeken. In de over

kritische toestand kan de stroming zich bij grote aanstroomhoeken 

goed aan de profielwand hechten, wat de stabiliteit van de 

stroming ten goede komt. 

De voorgaande beschouwingen tesamen met het aspect dat de 

bladconstructie gemakkelijk te maken moet zijn, hebben ertoe 

geleid om de velgende profielen te bekijken (zie ook grafiek 25 

voor een overzicht van de liftkarakteristieken): 

N60 ; kritische Re-waarde tussen 63.000 

(c,jc
1

) . . , = 0.02 bij Re 
a rr.J.rnmaa .1. 

(Cd/Cl)minimaal • 0 •22 bij Re = 

en 110.000 

2 • 1 o5 tot 

2 • 104 

De onderkant van dit profiel is bijna vlak. 

Van de NAGA-profielen komt alleen NACA4412 in aanmerking, 

omdat deze dun genoeg is (dikte-koorde-verhouding is 12%) 

om een kritische Re-waa~de te hebben, die onder de ontwerp

Re-waarde ligt. 

Ook van dit profiel is de onderkant bij benadering vlak. 



Van de Göttingen-profielen komen de Gö 417A, Gö 622, Gö 623, Gö 624, 

en Gö 625 in aanmerking. Zij hebben allen een kritische Re-waarde 

die onder het ontwerp-Re-getal ligt. ( Voor de Gö 625: kritische 

Re-waarde tussen 100000 en 160000; voor de dunnere profielen Gö 624, 

Gö 623, en Gö 622 liggen de kritische Re-waarden lager ) Bovendien 

heeft elk van de laatste 4 profielen een vlakke onderkant. 

De Gö 41ïA bestaat uit een plaat die in een speciale vorm gebogen 

is en het heeft daarom nauwlijks een kritische Re-waarde. 

Elk van de besproken profielen blijkt zelfs boven de kritisohe 

Re-waarde nog enige Re-afhankelijkheid in de c
1

(CX)- en Cd(o<)

karakteristieken te bezitten, terwijl bij voorkeur geen Re-afhanke

lijkheid is gewenst. 

Uiteindelijk is de Gö 623 gekozen, deels wegens de geschikte dikte

koorde-verhouding ( 12% ) , die evenals de NACA4412 geen sterkte

problemen geeft door een te kleine dikte. Bovendien zijn van het 

profiel Gö 623 gegevens voor lage Re-waarden te vinden, terwijl 

van de NACA4412 , die overgans veel op Gö623 lijkt, alleen metingen 

bij Re groter dan 106 bekend zijn. 

Ten behoeve van het rekenprogramma zijn voor de weerstands- en 

liftkarakteristieken analytische uitdrukkingen opgesteld, die zoveel 

···mogelijk overeensternmen met de c
1

(o<)- en Cd(q<)-relaties in het

zelfde Re-gebied, verkregen uit literatuur (9). 

In de grafieken 26 en 27 zijn de analytische krommes voor c
1

(lX) en 

Cd( ex), zoals in de rekenprogramma gebruikt worden, tezamen met 

de experimentele waarden voor c
1 

en Cd in het ontwerp- Re-gebied 

uitgetekend voor het profiel Gö 623. 

Grafiek 28 geeft de waarden voor c
1 

( o<) en Cd (eX) voor grote aan

stroomhoeken ~ weer, terwijl in grafiek 29 het c
1
-Cd-diagram van 

dit profiel uitgebeeld is. 

In de laatste 2 grafieken zijn de verbanden uitgezet, ~oals ze 

uit de analytische uitdrukkingen voor de grootheden c
1 

en Cd volgen. 

De profielvorm van de Gä 623 is in grafiek 29 ook uitgebeeld, met 

de profielcoördinaten ervan uit literatuur (9). 



6.3. De ontwerpeisen 

Bij rotoren die buiten opgesteld worden, worden dikwijls 3 bladen 

gebruikt om een gunstig krachtenspel op de rotor te verkrijgen, 

bijv. bij scheve aan~troming. Voor onze doeleinden speelt dat 

geen rol zodat omwille van de eenvoud en de bladstijfheid een 2-blad

rotor is gekozen. 

Om bij het testen van de experimentele rotor in de windtunnel 

van T.N.O. in Waddinxveen een koppel te verkrijgen die de gewenste 

orde van grootte heeft voor de betreffende meetinstrumenten, is 

bepaald dat voor de optimale snellopendbeid van het ontwerp van de 

experimentele rotor de waarde À t = 6 cle meest gewenste is. 
op 5 

De keuze van het profiel G8 623 geeft bij Re = 2.3 10 bij het 

ontwerppunt een Cd - c1 - verhouding van 0.03. 

6.4. De resultaten van het ontwerp. 

Het verloop van ~(x) en (Cï· c
1 

)(x) zijn uitgezet in grafiek 30AB, 

waarbij voor de ontwerpeisen uitgegaan is van 

À opt .. 6 .o , 
B • 2 

en Cdjc1 = 0.03, 

en de correcties voor tipverliezen volgens Prandtl. 

Uit deze waarden van cf opt en ( o• Cl) opt is volgens methode @ 
met een ontwerpaanstroomhoek van 4°een optimaal verloop over het 

rotorblad van de relatieve koorde c/R en de bladinstelhoek 9 ~epaald. 
Dit verloop is uitgezet in de grafieken 31 en 32, waarbij bovendien 

voor elk van deze grootheden de discrepantie hierin aangegeven is. 

Teneinde voor de experimentele rotor een bladvorm te verkrijgen 

die een gemakkelijke constructie van de rotor wwarborgt, zijn 

veranderingen aangebracht aan de berekende optimale bladvorm. 

Daartoe is voor een verantwoorde argumentatie de grootte van het 

8-gebied berekend waarbinnen de bladinstelhoek e en de relatieve 

koorde c/R nog kunnen variëren om met het optimale ontwerp redelijk 

overeen te komen. 
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Dit gebied is bepaald door aanstroomhoeken 0( 0 toe te laten met 

een minimale Cd - c1 - verhouding gelijk aan 0.03. Dit blijkt 

tussen tX0 • 3° en (>( 0 = 5° te zijn, dus met een spreiding van 1° 

rond de ontwerpaanstroomhoek <X'
0 

= 4 °. 
Het resultaat van deze analyse is een band langs de 9:(x)- en c/R (x)

grafieken. 

Besloten is de bladbreedte binnen dit kader te linealiseren, 

waarbij echter opgemerkt moet worden dat voor x ( 0.35 het gelinea

liseerde verloop buiten de band valt. Het betreft het gedeelte 

vlakbij de as van de rotor dat weinig invloed heeft op de rotor

karakteristieken, temeer ook omdat de bladvoet op x= 0.15 gesteld is. 

Daarbij kan voor het afwijkende koordeverloop bij de berekeningen 

rekening gehouden worden. Het gelinealiseerde koordeverloop is 

tezamen met het optimale verloop in grafiek 32 uitgezet. 

Het verloop van de bladinstelhoek wordt niet gelinealiseerd, omdat 

een dergelijke linearisatie het constructieproces van de rotor 

niet erg vergemakkelijkt; het blad wordt namelijk uit een gegeven 

houten balk gezaagd en gesneden. Ook blijkt dat bij het ontwerp 

het verschil in bladhoek tussen de tip en de voet tot ongeveer 

25° is gereduceerd, hetgeen geen extra moeilijkheden geeft voor de 

keuze van een geschikte houten balk, waar het blad van gemaakt 

moet worden. De enige verandering die aan het optimale bladinstel

hoekverloop is aangebracht, bestaat uit het vloeiend doortrekken 

van dit verloop voor x> 0~95 , omdat de snelle hoekverandering 

aan de tip, zoals uitgebeeld in grafiek 33, zeer moeilijk te maken is~ 

Het vloeiend doortrekken van het bladhoekverloop heeft een vermindering 

van de lokale vermogensbijdrage tot gevolg, maar aangezien de 

correctie zich over een gebiedje van 0.05• Ren dus erg dichtbij 

de bladtip afspeelt is ook de invloed hiervan op de rotorkarakte

ristieken verwaarloosbaar klein. De aanpassing van het bladhoekverloop 

is tezamen met het optimale verloop in grafiek 33 en sterk uitvergroot 

in grafiek 34 weergegeven. 
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6.5. De berekende karakteristieken van de experimentele rotor. 

Hoewel ook in dit geval van de experimentele rotor het niet van 

belang is in hoeverre het aangepaste definitieve ontwerp onderdoet 

voor het meest optimale ontwerp, ~ijn de rotorkarakteristieken 

van beide ontwerpen toch met behulp van het rekenprogramma bepaald. 

In grafiek 35 zijn beide CP- À~ karakteristieken tegelijk uitgebeeld. 

De maximale C van de meest optimale rotor blijkt als gevolg van 
p 

de aanpassing maar met ongeveer 1% zijn afgenomen; het aangepaste 

ontwerp heeft dus maar een kleine afwijking van de optimale 

situatie tot gevolg. 

De invloed van bladhoekverstellingen op de kar&kteristieken van 

de experimentele rotor is eveneens bepaald en is vervat in de 

grafieken 36 t/m 40. 

Het verloop van de rotorgrootheden dCP/dx en dCt/dx over het rotor

blad zijn in de grafieken 41f 42 en 43 voor verschillende snel

lopendheden tegen de relatieve straal uitgezet. 

Uit de grafieken blijkt duidelijk de grote bijdrage van het 

buitenstuk van het rotorblad aan het vermogen, het moment en de 

axiale kracht. Het verloop van deze grootheden over het blad blijkt 

voor wat betreft de lokale vermogensbijdrage dC /dx erg we1n1g 
p 

te verschillen van dat van het optimale ontwerp. Het verloop van de 

dC /dx blijkt alleen een weinig te verschillen bij de bladvoet 
p 

als gevolg van de aanpassing van de koorde en eveneens een weinig 

bij de bladtip als gevolg van de aanpassing van de bladinstelhoek. 

Voor wat betreft de lokale bijdrage aan de axiale kracht blijken 

de waarden hiervan wat meer te verschillen. Het verloop van de 

dCt/dx voor het optimale ontwerp is in grafiek 42 ook uitgezet. 

Het verloop van de interferentiefactoren a en a' over het blad 

zijn in de grafieken 44 en 45 in afhankelijkheid van de relatieve 

straal uitgezet, met de snellopendbeid als parameter. 

Uit deze grafieken valt op te maken, dat het verloop van deze 

variabelen over het blad vrij groot is, maar dat bij het optimale 

punt de waarde van de axiale interf8rentiefactor a ongeveer rond de 

waarde 1/3 ligt, de optimale waarde van a, die gevonden was voor een 

fictieve schijf. (zie paragraaf 2.3.1. en bijlage I) 
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Het verloop van de tangentiële interferentiefactor a' is vrij 

gecompliceerd. In grafiek 46 is de tipverliesfactor F tegen de 

relatieve straal uitgezet voor verschillende waarden van ~. 
Het tipverlieseffect manifesteert zich duidelijk in toestanden 

die door een grote relatieve aanstroomhoek f gekarakteriseerd worden, 

en op plaatsen die dichtbij de bladtip liggen. 

Bij een draaiende rotor komen deze tipverlieseffecten in zijn 

geheel voor bij lage À -waarden, terwijl bij hoge À -waarden 

deze in de buurt van de bladvoet en de bladtip optreden. 

In grafiek 47 zijn de waarden van de lokale bijdrage aan het 

moment nog eens weergegeven in het geval van de overtrokken toestand 

van de rotor. Hiermee kan aangetoond worden dat deze overtrokken 

toestand zich bij het buitenstuk van het rotorblad afspeelt en 

door de kleine bladinstelhoeken aldaar veroorzaakt wordt. 

Bij lage À -waarden wordt het bladprofiel met zo'n grote hoek 

aangestroomd, dat de ondervonden liftkrachten beduidend verminderd 

zijn. De genoemde plotselinge daling manifesteert zich ook in 

grafiek 47 (bij de bladtip ). 

In grafiek 48 is dC /dx nog eens uitgezet tegen de relatieve straal. 
m 

In dit geval gaat het om een situatie waarbij, na het optimale 

punt, de C negatief wordt, zonder in de wervel-ring~toestand te 
p 

verkeren. Hierbij geldt weer dat de negatieve hijgragen aan het 

moment van het buitenstuk van het rotorblad afkomstig zijn. 

Dit rotordrag is de beschouwen als een gevolg van de groter wordende 

invloed van de profielweerstand t.o.v. de liftkrachten.en doet 

zich voor bij de experimentele rotor als deze een bladhoekverstelling 

van meer dan +2° heeft ondergaan. 

Ten behoeve van een verantwoorde dimensienering van de rotor

konstruktie zijn enkele schattingen gemaakt van optredende krachten 

en momenten in de bladen van de experimentele rotor. 

1. de centrifugale kracht 

dF 
c 

2 
= ...0.: • r. dm .. 

( zie figuur 18A en 18B ) 

2 AID 
.[l.. ·r. -·dr 

~r 
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waar Am/ D. r de massa is van het infini tesemale bladelement 

tussen r en r+flr ; deze massa is evenredig met het kwadraat 

van de koorde, met als evenredigheidsconstante de massa van het 

profiel met een lengte en een koorde gP.lijk aan 1 ( lengteëenheid ). 

( zie figuur 18C ) 

B 
A 

-::;;:: :.---·-----

De massa per lengte- en koorde-eenheid van h~t rotorblad is gelijk 

aan de soortelijke massa van het materiaal, vermenigvuldigd met 

de oppervlakte van de profieldoorsnede met koorde = 1 • 

Dus dF = n.2 
· r. dm = Jl.

2 
• r · ( c ( r) ) 

2
. e · f f. J • dr c pro 1e. 

,.. .n.2 ·R4• P • f . . x •(c/R) 2• dx 
" prof1el 
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Voor de lokaal optredende centrifugale kracht F (x) in het c 
rotorblad geldt: t' l.p 

F (x) • j dF c c 
• JfR4 p f 11 .o I ) 2 

\ opp profiel x-(c R dx 
x x 

Deze centrifugale kracht brengt in elke profieldoorsnede een 

normaalspanning met zich mee ter grootte van: 

F (x) 
6: (x) = c 

c ------~------------
opp. bladdoorsnede 

1.0 
.n2R2~ J x . ( c/R) 2 dx 

- x 
(c/R) 2 

Voor het ontwerp van de experimentele rotor geldt: 

c/R • 0.28 - 0.22·x 

R • 0.9 meter 

..Cl·R ". maximaal 1 2 • V = 1 20 m/ s 
0 

bij een stroomsnelheid V = 10 m/s 
0 

(:;) • P = maximaal 1000 kg/m3 

" "hout 

en f = 0.0811 voor profiel Gö623 profiel 

zodat voor elk van deze grootheden F (x) en Gl(x) c c 
volgt: 

F (x) 
c • 945950·4·( 0.030767 - 0.0121 x4 + 0.020533 x3 

Oe (x) "' ---:--:---,---F...;:;c_(x_)~---::---::----~-
0.065691 ·( 0.0484 x2 

- 0.0616 x + 0.0784 ) 

- 0.0392 

3 ( 0.030767 - 0.0121 x4 + 0.020533 x3 
- 0.0392 x2 

) ... 1 .44 . 10 • 
( 0.0484 x2 

- 0.0616 x + 0.0784 ) 

De waarden van deze twee grootheden zijn getabelleerd in Bijlage V 

2. Het achterwaartse buigend moment. 

In grafiek 42 en 43 is reeds het verloop weergegeven van de bij

drage aan de axiale krucht over de bladlengte. 

De axiale krachten veroorzaken een achterwaarts buigend moment 

in de profieldoorsneden, om een lijn die evenwijdig is aan het 

rotorvlak. Het buigend moment is maximaal ter plaatse van de bladvoet. 
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Hiervoor geldt: 
tip 

Mb= f d~ = 
voet 

tip 

[ 
r-AT 

voe 

De integraal kan benaderd worden door een sommatie met gebruik

making van computerresultaten voor À= 8 waar Ct ongeveer maximaal is. 

Deze computerresultaten zijn in grafiek 43 weergegeven en geba-

seerd op de in hoofdstuk 2 afgeleide formuleringen. 

Het voorgaande levert dan op: ' 

Hierbij treedt in de profieldoorsnede een spanningsverdeling 

op, die neerkomt op een trekspanning aan de voorzijde van het 

rotorblad; en een drukspanning aan de achterzijde ervan. 

Deze spanningen ~ als gevolg van het buigend moment zijn afhankelijk 

van het weerstandsmoment W van de bladvoetdoorsnede t.o.v. de 

zwaartelijn evenwijdig aan het rotorvlak. 

Er kan dan afgeleid worden dat voor de meest Ee1rQkken vezel van 

het rotorblad bij benadering geldt: 

~ ut = = + 5 N/ mm
2 

w 
ma x 

en voor de meest geir~k!e vezel: 

"\ 
Gd=--w. m1n 

=- 11 N/mm2 

3· Er wordt nu aangenomen dat andere krachten en momenten, zoals 

tangentiële krachten en wringmomenten, te verwaarlozen zijn t.o.v. 

de hiervoor besproken centrifugale krachten en achterwaartse 

buigende momenten. 

Het totale effect van de 2 hiervoor genoemde krachten wordt ver

kregen door de spanningsvelden als gevolg van de centrifugale 

krachten en de axiale krachten te superponeren. 

Dit heeft tot gevolg dat de 9-.r.:ktK~a-~lli_tlg aan de 2-.9!L~~r~_i .... iqs_ van 

het rotorblad die het gevolg is van achterwaartse buigende momenten, 

gedeeltelijk teniet gedaan wordt: 

( 0" ) • -· 11 + 6 = - 5 N/ rnm
2 

d res 
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terwijl de trekspanning aan de voorzijde van het rotorblad vergroot 

wordt door de centrifugale spanningen: 

( r.- ) + 5 + 6 :n + 11 N/mm2 
vt re.s"' 

Deze waarden van de optredende druk- en trekspanningen liggen 

onder de toelaatbare druk- en trekspanningen van peranapine, het 

matèriaal waar de rotorbladen van gemaakt worden. · 

· Hiervoor mag gesteld worden: . . . . . . . . . . . 2 

·. ··~( ·ud )"toelaa,~ba~r = 25 · N/mm . .(evenwijd~g- a~_n: de veze~)".· 
. . 2 

( ~t)toel~atb~ar = 25 N/mm (eve~wij~ig aan~e v~zel) 

6.6. De constructie van de bladen. 

Uit literatuur (9) zijn de profielcoördinaten verkregen voor 

het profiel Gö623. 

Deze profielcoördinaten vormen de basis van de opbouw van de 

bladdoorsnedes. Deze bladdoorsnedes zijn voor een aantal plaatsen 

langs het rotorblad via de computer uitgetekend en worden gebruikt 

bij de fabricage van nauwkeurige mallen voor de constructie van 

het rotorblad. Zie bijlage IV. 

Besloten is om de zwaartepunten van de bladdoorsnedes op één lijn 

te plaatsen. Dit heeft het voordeel dat de centrifugale krachten, 

die in de zwaartepunten van de bladdoorsnedes aangrijpen langs 

één rechte lijn in het rotorvlak werken, om daarmee torsie van 

het blad zo klein mogelijk te houden. 

Deze mallen zijn van messing vervaardigd; de nauwkeurigheid hiervan 

is voldoende groot. 

De rotorblàden worden vervaardigd uit 2 houten balken. 

Met behulp van de ontwerptekeningen van de bladdoorsneden wordt 

elke balk voorzien van lijnen, die als grens dienen waarlangs 

het hout verwijderd wordt. Op deze wijze wordt eerst d~ platte 

zijde van de rotorbladen bewerkt, totdat deze precies in de 

onderste mallen past. Hierna wordt door voortdurend aftekehen van 

lijnen en het wegzagen en wegraspen van overtollig hout de bolle kant 

van het rotorblad in ruwe vorm verkregen. Tenslotte wordt weer 

met behulp van het bovenste deel van elke m&l de bladvorm verfijnd 
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totdat deze vorm precies met de vorm van de mal overeenstemt. 

Tussen de lokaties, waarvoor mallen beschikbaar zijn, wordt de 

bladvorm vloeiend voortgezet. 

De constructie van de bladvoet is zodanig, dat het mogelijk is 

om de rotorkarakteristieken te meten met verschillende bladhoekver

stellingen ( zie fotoblad ), en ook zodanig dat het blad gemakkelijk 

op de universele kop van de meetopstelling gemonteerd kan worden. 

Voor een overzicht van do constructie van de bladen, zij verwezen 

naar de fotobladen. 

6.7. De meetopstelling. 

De experimentele rotor wordt doorgemeten in de windtunnel van 

het Laboratorium voor Strorningsmachines van het T.N.O. in Waddinxveen. 

De testopstelling voor windrotoren iR uitvoerig besproken in 

literatuur ( 11). 

Het komt erop neer dut de te meten rotor op de universele kop 

van de opstelling wordt gemonteerd. Deze rotor wordt voor de 

uitstroomopening van de open windtunnel geplaatst ( zie fotoblad 'n 

figuur 19 ). 

Het snelheidsdrukprofiel op de plaats waar de rotor wordt opgesteld 

is weergegeven in figuur 20. Op deze plaats, op 2 meter na de 

ûitstroomopening, is de stroming redelijk uniform over een diameter 

van 2 meter; de d.iameter van de tunneluitstroomopening is 2 .:W meter. 

De testrotor wordt belast met een instelbare generator, terwijl 

het geleverde moment bepaald wordt met behulp van een drukdoos 

tussen het opgehangen generatorhuis en de bok. 

Voor meer specifieke informatie zij verwezen naar literatuur (17). 

Recentelijk is de testopstelling uitgebreid met de mogelijkheid 

om de door de testrotor ond.ervonden axiale kracht te meten. 
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Windtunnel van TNO-IWECO te Waddinxveen 
liNNEN-CIRKEL 0 ~ 1,9 m: 

APgen • 10,746 mm WK 

AP IIIIX • 11,1 11111 Wk 

11,5 11,3 11,1 10,7 10,9 10,7 10,5 AP11n • 10,4 mm WK 

.".,. ...... ------- .. --- ......... 
1Ï,6 1Î..J ... ti:-i 11.0 11,1 10,1 10,1 1Ó,s 'ió), l.Q.t 1o,8 

~ ' ~ ... , . ;:· ., . 
ll:J 11,2 11,0 10,9 10,9 10,7 10,7 10,9 10,7 10,8 11,1 11,~~1,2 

/ ' . / . . ' . 
1'l1 11,1 11,1 11,1 10,8 10,8 10,7 10,4 10,8 10,7 10,8 10,8 10,8 11,1 ,~,0 

/ ' 
1i:t1i,z 11.2 11,1 u.o 10,1 ·10,1 10,1 tö,s· 1Ö,1 10,1· ·10,7 10.1 10,8 lÓ,9 ·.ii.~\1Ï~·~. 

. I \ . ·. 
11,0 ,n,O 10,9 10,9 10,8 10,9 10,11 10,7 10,6 10,5 10,7 10,7 10,7 10,7 10,9 10,9 11,0 lt)(l 11,0. 

I \ 
ti,( 11,1 11,0 11,1 11,0 11,1 10,9 10,6 1o,s 10,4 10,9 10,11 10,8 10,8 10,8 10,8 11,0 ti,! \1i.o 

I \ 
V\,1 11,1 11,1 11,0 11,1 10,9 10,8 10,7 10,5 10,6 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,0 10,8 11,0 li\.1 
I \ 

tÎ,4 /1i,1 11,0 10,9 lO,t Jo.t 10.7 10,7 10.1 10,5 10,4 10,1 10,1 to.s 10,8 10,8 tO,a 10,8 to.a JÓ., 
I 

. I . 
11.4, 11,1 

. . . 
11,1 10,9 10,8 10,7 10,1 10,5 10,5 10,4 10,4 10,1 10,8 10,7 10,8 10,8 10,7 11,0 10,8 

D • 1.9 I 

' IÓ,91 
I ... , 

10,9 10,9 10,9 10,9 10,8 10,7 10,6 10,4 10,4 10,8 10,9 10,9 10,9 10,8 10,8 10,8 10,9 11,0, 

. I 
11,0 10.8 10,8 10,1 10,7 10,1 10,6 10,6 10,4 10,4 10,9 1o,t 10,9 1o,s 10,8 J0,9 11,0 11,r 

I 
. I 

11,0 11,0 10,9 10,9 10,7 10,6 10,7 10,4 10,4 10,1 10,9 10,9 10,8 10,8 10,8 10,8 10,9 1019 

. 
11,1 10,9 10,9 

10,9 10,9 

I 
• . ! 

10,8 10,6 10,4 10,4 10,1 10,9 10,9 10,9 10,8 11,0 11,o 11,0 ~.a 

I 
. I . 

10,7 10,7 10,5 10,5 10,9 11,0 10,9 10,9 10,8 10,9 10,9 11.1 11,1 
I 

1Ó,~ 10,6 10,7 10,5 10,6 11,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,8 1rl,R ;1.9 
I 

10,6 10,7 10,7 10,7 10,7 11,0 11,0 11,1 11,1 11,1 10,9 !9~ 1Ó,9 

. /. 
10,8 10,7 10,7 10,6 10,6 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 l!<i 11,3 
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,, ,."" . '· . . . . . .,.. . 

10,9 10') -10.1_10,7 10,7 11,.1.- 1._,2 .... 11,2 11,2 ...... ___ __ 
PLAATS 
RfFERfNTI E OPN. 11,0 11,1 11,4 

De snelheidsdrukverdeling op 2 m achter de tunnelopening. 

Figuur 20. ( direct overgenomen uit literatuur (17) 
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7.1. Het rotormodel. 

Ten aanzien van het rotormodel kan geconcludeerd worden, dat het 

m.b.v. dit model mogelijk is gebleken om goede optimalisaties 

uit te voeren in afhankelijk van de weerstand-lift-verhouding 

in met inachtneming van tipverliescorrecties. Voor de optimalisatie

procedure zijn betrekkingen gebruikt, die t.a.v. het rotorgedrag 

algemeen geldig zijn. Dit in tegenstelling tot andere optimalis~tie

methodes; die houden in dat eerst de optimalisatie uitgevoerd 

wordt met inachtneming van tipverliescorrccties, maar met Cd/C
1

=0 • 

Daarna worden de resultaten gecorrigeerd voor de invloed van de 

weerstand. Deze wijze van optimaliseren heeft evenals de wijze 

van berekening van het rotorgedrag zijn basis in de bij vele 

auteurs gangbare aanname, dat de stoorsnelheden alleen geïnduceerd 

kunnen worden door liftkrachten; derhalve dient in overeenstemming 

hiermee bij berekening van de stoorsnelheden de weerstand gelijk 

aan nul gesteld worden. In het voor dit onderzoek gebruikte rotor

model wordt deze aanname ~!~! gemaakt, met de bewering dat de 

stoorsnelheden wel degelijk ook door weerstandskrachten geïnduceerd 

kunnen worden ( voor een voorbeeld hiervan, denke men aan een axiale 

stroming door een poreuse schijf.) 

Voor een discussie van de verkregen resultaten, zij verwezen naar 

hoofdstuk 5 • Hierbij kan in het kort geconcludeerd worden, dat 

de invloed van de weerstand een verhoging van de optimale cp en 

een verkleining van de optimale (GI· c
1

) veroorzaakt. 

Met het bebruikte rotormodel is het ook mogelijk gebleken het gedrag 

van de rotor te beschrijven in toestanden die met de Vortex Ring 

State overeenkomen. Enkele algemene kenmerken van deze Vortex 

Ring State blijken in het model goed tot uiting te ~om~n; deze zijn: 

== Een relatieve aanstroomhoek cj d.ie negatief is; derhalve 

een axiale stoorsnelheid u , die groter is dan de 

ongestoorde stroomsnelheid V , resulterend in een kleine 
0 

terugstroming door het rotorvlak. 

== Een negatieve dC /dx en dC /dx. m p 
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== Een positieve waarde van dCt/dx , hoewel kleiner dan 

in het geval van de normale windmolentoestand onder 

overgens gelijke omstandigheden. 

Tenslotte dient opgemerkt te word8n dat de aannames, die tot het 

gebruikte rotormodel geleid hebben, experimentele verificatie 

behoeven. 

7.2. Het rekenprogramma. 

7.2.1. De kwaliteit van het rekenprogramma. 

Het verloop van de optimalisatie- en ontwerpberekeningen kan 

zondermeer goed bevonden worden. De optimalisaties kunnen snel 

en betrouwbaar uitgevoerd worden voor elke gewenste nauwkeurigheid 

in de resultaten. 

De bepaling van de toestandparameters verloopt onder de meeste 

omstandigheden effectief. De convergentie van het rekenproces is 

meestal zo goed, dat na ongeveer 10 slagen in het successieve 

substit~tioproces ( zie paragraaf 3.4.2., pagina 37 ) de oplossing 

reeds met grote nauwkeurigheid bekend is. 

Op plaatsen, die in de buurt van de bladvoet en de bladtip liggen, 

moet de oplossing met duidelijk meer slagen in het rekenproces 

bepaald worden. Aan dit probleem kan erg goed toegemeet gekomen 

worden door toepassing van extrapolatie- en niddelingstechnieken. 

De berekening van de tostandparameters in het geval van de Vertex 

Ring State verloopt ook zeer go8d; ~et ongeveer 5 slagen in het 

rekenproces,kan de oplossing in deze rotortoestand gevonden worden. 
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Het probleem, dat gedeeltelijk opgelost is, is het criterium dat 

gesteld ffioet worden bij het rekenproces, om de berekeningen voort 

te zetten voor de situatie , dat het rotorelement zich in de 

Vertex Ring State bevindt. 

Het rekenprogramma faalt, wanneer de rotorkarakteristieken 

berekend moeten worden van een rotorontwerp, dat een grote 

negatieve bladverstelling heeft ondergaan. Dit falen zou verweten 

moeten worden aan de slechte convergentie van het rekenproces 

onder die omstandigheden, waarbij tevens de criteria ter beheersing 

van dit rekenproces niet meer aan deze typische "off design 11
-

situatie voldoen. 

7.2.2. Suggesties voor variatics op het rekenmodel. 

In literRtuur (3) wordt de suggestie gedaan, dat de tipverlies-

correcties alleen 

snelheid ?t·w 
1l. + t·w "' _[L( 1 

toegepast moeten worden op de tangentiäle stoor

a 1·Jl en niet op de tangentUne snelheid 

+ a' ) , omdat aangenomen wordt dat de>'(-:) tangen-

tiäle snelheid niet op dezelfde manier variijert over het rotor

vlak als de axiale stroming en de beide stoorsnelheden. Er bestaat 

nog steeds onzekerhE:id over welke snelheden wèl en welke niet 

met F vermenigvuldigd moeten worden. 

Een tweede variatie die aangebracht kan worden op de tipverlies

correcties volgens Prandtl, is die waarbij de aangenomen afstand 

tussen de wervellagen nu ook expliciet van de relatieve str~al 

afhankelijk beschouwd wordt. ( vergelijk met Bijlage II ) 

In literatuur (15) wordt deze methoè.e toegepast. Daar wordt gesteld 

dat de afstand s tussen de wervellagen gelijk is aan 

s. ( 2'11'r/B ).sinfo , waarbij voor j2 de lokale 

hoek tussen de relatieve aanstroming en het rotorvlak genomen 

moet worden. De tipverliesfactor wordt dan echter voor elke 

en B gelijk aan 1.0 voor r = 0. 

In literatuur (14) wordt een tipverliesmodel gebruikt, met de 

aannam(~ dat voor de hoek j6 de helft van de relatieve annstrocm-
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hoek cf moet worden genomen. Deze aanname is gebaseerd op de 

veronderstelling dat het roterend zeg zich in het oneindige 

gedraagt als een star lichaam. 

Over de formule voor (d bestaat overeens eveneens nog steeds 

onzekerheid. 

In paragraaf 5·3· zijn reeds enkele suggesties gedaan voor 

veranderingen die aangebracht moeten worden op het rotormodel, 

opdat dit model het rotorgedrag in de Vortex Ring State beter 

beschrijft. Deze veranderingen behelsen vooral de betrekkingen 

uit de impulstheorieän, gekoppeld ~an die uit de bladelementtheorie

en de rol van de tipverliescorrecties in deze rotortoestand. 

Ook werd reeds de suggestie gedaan van een aanpassing van de 

tipverliescorrecties volgens Prandtl in het ge7al van een zwaar 

belaste rotor. Voor de in paragraaf 5·3· gegeven mogelijkheden 

voor variaties op het rotormodel bestaat nog onzekerheid over de 

wijze waarop deze zich in het rekenmodel moeten manifesteren. 

7.3. Mogelijkheden voor verder onderzoek. 

Omdat de meeste snellopers zich nabij hun maximale snellopendheid 

gedeeltelijk in de Vortex Ring State bevinden, moet het rotormodel 

meer geschikt gemaakt worden voor de beschrijving van het rotor

gedrag met betrekking tot deze toestand. Nader onderzoek van het 

stromingsbeeld in en om het rotorvlak is daarom gewenst. 

Mogelijkheden voor dit onderzoek kunnen geleverd worden door 

visualisatie van de stroming d.m.v. rookslierten en eventueel met 

een stroboskoop. Ook zouden met een pitot-buis de gemiddelde 

stromingen in het. rotorvlak bepaald kunnen worden , en daaruit 

de eigenschappen van het zoggebied met de wervellagen. 

Een verdere ontwikkeling van het rekenprogramma zou kunnen bestaan 

uit het in het rekenmodel onderbrengen van het gedrag van scheef 

aangestroomde windrotoren. 

Het rekenprogramma kan in een verdere ontwikkeling gebruikt worden 

bij een analyse van een wi.ndenergiesyst~em, waar een windrotor, 

oen last en een windsnelheidspatroon deel van uit maken. 

++++++++++++-~++++++++++++++++t+++ 
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BIJLAGE I Afleidingen in de impulstheorie 

Beschouwd wordt een ring op straal r ter plaatse van de rotor

schijf 0 en een ring op straal r
1 

ter plaatse van een schijf 0
1 

achter de rotorschijf. Deze 2 ringen omsluiten dezelfde stroombuis. 

Zie figuur I-1. 

Toegepast kunnen worden wegens de aanname van het wrijvingsloos 

zijn van h~t medium: 

Bernoulli vóór de rotorschijf: 

.À. p v2 1 ( v2 + w2 ) 
po + 2 ' o = pvoor + 2 I( 

en Bernoulli achter de rotorschijf: 

waaru:i.t volgt: 
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Wordt er in deze benaderingsbeschouwing aangenomen, dat er alleen 

axiale snelheden zijn en bovendien p
1 

= p
0 

, dan verandert laatst

genoemde uitdrukking in: 

P - P = t 0 ( V
2
0 

- v! ) voor achter \ 1 

Voor de bijdrage dT aan de axiale kracht geldt: 

dT = ( p - p ).dO voor achter 

maar ook: 

zodat 
V = t( V

0 
+ v

1 
) of 

en 
dT = 2 ~ v( V 

0 
- v ) .dO 

V - V 
0 1 

2( V - v ) 
0 

m.a.w. de vermindering van de axiale snelheid in het rotorvlak 

( V - v ) is de helft van de vermindering ervan achter het rotor-
a 

vlak. Deze relaties gelden wanneer alleen ~~!~~~ snelheden en 

snelheidsveranderingen beschouwd worden. De maximale energie, die 

in dit geval uit de stroming verkregen kan worden is gelijk aan 

het 16/27 deel van de beschikbare energiestroom die het rotorvlak 

passeert. 

Wordt in de beschouwing nu aangenomen, dat er ook radiële en 

tangentiële componenten van de snelheid vlak voor en vlak achter 

het rotorvlak aanwezig zijn, dan volgt na toepassing van de wet 

van Bernoulli op de stroming die de rotorschijf passeert, onder 

aanname dat dit een weerstandsloze rotor is: 

t ( 2 2 2 2 ) 1 ( 2 (...0. )2 2 
P + r:> V + (A) r + W = p ht + -*-2 D V + +W 1' 
voor ' ac er ' 

zodat u - p = lP ( 2 ..tl41 + cd- ) .r2 

·voor achter ' 
"' ew t' ( ..0... + -~ w ) • r 

waaruit voor de axiale kracht volgt: 

dT = ( p - p ht ) .dO = ~ wr( JL + t w ) .r .dO voor ac er 

Voor het beschouwde geval kan geconcludeerd worden,dat voor de 

plaatselijke tangentiële camponenent van de aanstroomsnelheid 

in het rotorvlak ( 12. + t W ) .r genomen moet worden. 

Deze tangentiële snelheid ondervindt in het rotorvlak een impuls-
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verandering e c.vr in tangentiële richting, welke een axiale 

kracht tot gevolg heeft. 

Hieruit blijkt ook, dat de grootte van de tangentiële stoorsnelheid 

in het rotorvlak de helft is van de overeenkomstige stoorsnelheid 

in het zoggebied van de rotor. Dit zoggebied draait ~=~=~~~~!=!~ 

aan de draairichting van de rotor, met een draaisnelheid ter grootte 

van de tangentiële stoorsnelheid. 

Het verloop van de axiale en tangentiële stroomsnelheden, alsmede 

die van de statische druk, is in onderstaande figuur I-2 grafisch 

weergegeven. 

4xi"'fe 
s tt-ooWM ~"el ke.icl 

clt-AG~i'S"e.l he.iol 
~&(. '!Jt I"OW\Ï VI~ 



II-1 

BIJLAGE II De tipverliesfactor van Prandtl. 

De tipverliesfactor volgens Prandtl, gepresenteerd door een ver

menigvuldigingsfactor F, is het resultaat van een bepaling van de 

gemiddelde stroomafwaartse snelheid in het zoggebied van de rotor. 

Deze stroming achter de rota~ vindt plaats tussen de wervellagen 

door en om de wervellagen heen.(zie figuur II-1) 

w~~a OW! 

~~~rk 

~~""'~ 
~~. 

' ' ', __ ., 
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A 

VeteeVlVot.{cti~o{ overzic~t YaVl 

de \.verve. U e~5 e. V'l 0 

AANTAL BLADEN ::. B 

In figuur II-2 wordt ,een vereenvoudigd overzicht gegeven van de 

loop van de tipwervellijnen en de plaatsing van de onderlinge wer

vellagen. Een deel van de wervel vlak achter de rotor wordt in 

figuur Il-3 groter uitgebeeld. 

Uit figuur II-3 valt direct af te leiden, dat uit de afstand 
21TR 

AB = ~ volgt, dat voor de wervellaagafstand s geldt: 

B 0 IJ. 2rrR 
s .. A • s1nr = -r 
De grootte van ~ zal 

sin(b (1) 

aan het einde van deze bijlage nader bGschouwd 

worden. 

Prandtl beschouwde de schroefvormige wervellagen vlak achter de rotor 

als rechte vlakken, die zich t.o.v. de ongestoorde stroming voort

bewegen met een snelheid gelijk aan de axiaRl getnduceerde snelheid a·~ . 

In figuur Il-4 zijn deze vlakken stilstaand weergegeven, met een 

ongestoorde slipstroom v' gelijk aan a·~ • 
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y 

I> 

s 
-o'' 

1-----1---·-----...:r,.. ____ A'' 

1 ftt~~.) 
r·------~----------------~~ ~~ I 

~· --------------~P~·==~A 
I P 

x 

I 

Het snelheidsveld van_figuur II-4 kan volgens de methode van de 

conforme afbeelding in afhankelijkheid van de complexe coördinaat z 

alsvolgt worden uitgedrukt 

z:: ..{..{- iAJ ::: 
'[ -1 - e. 'irrz/s "1 

(2) 

Om de gemiddelde opwaartse snelheid over P' P" tussen de wervel-

lagen te vinden, moet in deze potentiaalstroming de snelheids:... 

potentiaal C/J (P 'P ") bepaald worden: 
s 

~ ( p'p'~ = 
0

1 )J. dj (3) 

Deze snelheidspotentiaal is ook gelijk aan: 

Hierbij is 

~(PA') -r ~ {_A'A'j t- cf(fJ''p'J 
{J (A" p ") = rj (A' p) 

en ifJ (A' A'' ) ,.. v 1 
• s 

De snelheden in de X-richting op de overeenkomende punten van PA' 
I 

en P'A' zijn gelijk maar ~~-g-~_l'!g_~-~-~-~~q gericht, zodat: 

i;(flllpj::: cp{f!l) 
Formule (3) kan hierdoor herleid worden tot : 

J: • dy = v 1 
• s - 2 ~ (PA ' ) 

0 
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~(PA 1 ) wordt gevonden 
0 

rf(Pf10 : j M·d?f_ 
-o: 

waaruit na integratie volgt 
f'i.. V 1 S -7ra.f S 
'f(PA 1

) = -=Tr • arccos (e ) 

Wordt de gemiddelde snelheid ~ tussen de wervellagen gegeven door 
5 

~ j )!. c'J 
C> 

dan volgt uit de combinatie van de uitdrukkingen (5) en (4) 

1(/ "" Af' { 1 - _;_ ~ ( e-"~ls)) 
Deze uitdrukking voorvis verkregen door uit te gaan van een 

wervellaagsnelheid .lli11.• 
In werkelijkheid is echter een stroomafwaartse snelheid v 1 aanwezig, 

waardoor voor de werkelijke gemiddelde stroomafwaartse snelheid 

tussen en om de wervellagen geldt : 

v = v 1 • ~- ar cc os ( e-Ta.fs ) (6) 

Wordt de tipverliesfactor volgens Prandtl gedefiniëerd als: 

waarin a = R - r 
21r R . 

en s =2~ S"J.nc(6-~B(1-X.)/~iNlt1) 
zodat F = :n= arccos e /v 

dan wordt formule (6) 

(7) 

(8) 
r 

met x = R 

Formule (?) brengt tot uiting dat de gemiddelde stroomafwaartse 

snelheid tussen de wervellagen en om de wervellagen heen een factor F 

lager is_ dan de stroomafwaartse snelheid in het geval van een ~otor 

met oneindig aantal bladen. 

Aangenomen wordt, ftat deze vermindering in de axiale getnduceerde a·~ 

gelijk is aan de vermindering ervanin het rotorvlak. 

In dit geval volgt uit het bovenstaande, dat bij beschouwing van 

een rotor met eindig aantal bladen voor de tipverliezen gecorrigeerd 

moet worden door de axiale en tangentiële interferentiefactoren, 

welke voorkomen in de relaties, afgeleid uit de impulstheorie, met 

de factor F te vermenigvuldigen. 



II-5 

Voor de axiale stoorsnelheidM geldt in het geval van een rotor met 

een eindig aantal bladen derhalve : 

u = a· F • V0 

en voor de tangentjële stoorsnelheid W in dat geval 

W • 2 • a' • F • 

Voor de hoek {J , de hoek tussen het wervelvlak en het rotorvlak, 

wordt gewoonlijk de relatieve aanstroomhoek cf van de windstroming 

aan het rotorvlak genomen, omdat de meest voor de hand liggende 

richting, waarin de wervellijnen het rotorblad verlaten, die van 

de relatieve aanstroming is. 

In het rekenprogramma wordt om rekentechnische redenenen in plaats 

van sin f in formule (8) de vorm gebruikt. 
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FORTRAN-rekenprogramma t.b.v. de berekening van het 

gedrag van windrotoren. 

FILE 88= KEESJE 

( ingevoerd 1n het B7700 computersysteem van de 

Technische Hogeschool te Eindhoven ) 

FILE &0= FILE&O ,UNIT=REACER 

FILE 61= PIETJE 

c 

REAL LAMBQP,LAMBDA~MAX 

INTEGER 8 
OlMENSION XRC3()j,.SIGMCL<30),. PHI<30),.CRC30) ,.THET.H30>,0CPIHXC3:l) 
LUGICAL TEST 
REAOC&O,i> IfEST 
TEST = .FALSE. 
IF ( ITEST eEO. 1 } TEST= .TRUEo 
IF < TEST > GO TO 10 
REAL CCPC80) rCCM(8ll rCCTC80) PLAMCBO> 
REAL OCP<30) ,OCHC30> ,OCT<30J,KXC30> 

10 PI = 3.1415926535898 
GRAO = 180.0/ PI 
READ<&Or/l LAHBOP,B,COCLrNS, START.DELTA 
00 20 I = 1• NS 

20 READC60,/) XR<I> 

C ***** UITTIKKEN INGELEZEN GEGEVENS *******~*********************** 
c 

WRITE<6lr30> BrCDCL 
30 FORHAT</,GX,•AANTAL WIEKEN: •,J2,//,6X,. 

I "MINIMALE WAARDE VAN CD/CL: "•F7.5 ) 
WRITEC61,70> START.DELTA 

70 FORMATC///,7X,•BEGINWAARDE VAN PHI BIJ OPTIMALISATIE AAN ", 
• "EERSTE STATION: P·f4.1·· GRADEN",/,7X, 
I "WAARDE VAN PHI-~TAP NA EERSTE ITERATIE: •,rJ.l," GR~DEN") 

WRITEC61,80J LAMBOP 
80 fORHATC /," GEWENSTE SNELLOPENDHEIO,WAARBIJ CP MAXIMAAL IS: ", 

I "OPTIMALE lAMODA= ",F4.1 ) 
c 
C ***•** UITVOERING VAN REKENPROGRAMMA •~•·~~******•***********~****** 
c 

START = START I GRAO 
DELTA = DELTA/GRAO. 
B = FLOAT< B> 
CALL OPTIMA ( LAMBQP,BrCOClrNS• START,OELTA, 

I XR,SlGHCL,PHI,OCPKAX l 
WRITEC61,90l 

90 fORHATC//////r2Xr"RESULTATEN VAN OE OPTIHALISATIE: ",. 
I llrlX,•t",TX,-XR",7Xr"SlGHA•CLP,6K,.•PHI (GRADEN>",&X, 
I "HAX. DCP/DX"r/ ) 

DO 110 I = l .. NS 
W R I TE. ( & 1 , 1 0 0 ) 1 , X R C 1 >, S I G MC L ( I l ,. P til< I ~ * G RA D , D CP H A X ( I ) 

lJO fORHATC/,bX, 12r6XrF4~ 2róXrFf.':),9X"f5~?•15Xrf7.5 ) 
110 CONTINUE 

CALL DESIG~< 5IG~CL~'PHirXR,f\5..tJ.cR .. THFT.\ ) 
11~ W~ll[(&l,l20) 

120 FO~HATU/////r2Xr"HESLILTAT[N I!A~ HOltNONTWCHP: ".!/,7X•"I .. ,7X .. 
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I ~xR•,rx,~REL. KOOROE•r6Xr•THISTHOEK <GRADEN)•,/) 
00 140 I :a l~Ns 

WRITEC61~130> lrXRll)rCRCil~THETA<I>•GRAO 

130 fORMAT< /r6Xr!2r6Xrf4e2r6Xrf7.5r15Xrf5o2 ) 
HO CONTINUE 

lf ( TEST ) GO TO 145 

C ******~** PLOifEH VAN ONTWERPGROOTHEDEN **************************** 
c 

CALL PLOTSIGMCL< SIGHCL , XR rNSr B , CDCl , LAHBOP ) 

WARNING:"PLOTSI~ !OENTifiER TRUNCATEO TO 6 CHARACTERS 

CALL PLOTPHI( PHI ,xR rNSr B , COCL , LAMBOP ) 

WARNING~·PLOTPI1• IDENTifiER TRUNCATED TO 6 CHARACTERS 

CALL PLOTCR( CR , XR PNS ~ B , COCl , LAHBOP ) 
CALL PLOTTHEJA( THETA , KR rNS r B,COCL , LAHBOP ) 

* 
WARNING:~PLOTJH• lOENTiflER TRUNCATEO TO 6 CHARACTERS 

c 
C •~**•*~**** PLOTFEN ASSENSTELSELS VAN WINDHOLENKARAKTERISTIEKEN •a••• 
c 

C.\ll 
CALl 
CAll 
CAll 
CALL 
CAll 
CALL 
C.U.l 

tJ 
CALL 
CALL 
CAl.L 

' CALl 
CALL 

IJ 
CAll 
CALL 
CJ\LL 

I 
CAtl 
CALL 

' CALL 
CAll 
CAll 

tl 
CALL 

fJ 
Ct..lL 
CALL 
CALL 

f; 

CAll 
C!,ll 

WIND 0 ( 0 ~ 0 ,. 2 00 , 27 ) 
fTEXT( 6, 20 , 20, 20 , 30' "HINIMALE CO-CL·VERHOUOINC:•J 
RVALIJ(( 21 , 20 , 2.5 , 20 , 30 , ~r .. ,. 6 P 4 11 COCL ) 
FTEXi( 8tt22.5,.19.5,.22~5r30r"OPTIHALE SNELLOPENDHEIO:" l 
RVA l U E < 2 0 .. 5 ,. 2 2 • 5 ,. .2 3 • 5 " 2 2 ~ 5 , 3 0 , .. f "~ 4 ,. 1 ,. L :. HA 0 P l 
ffEX'f( C,. 25, 15, 25 ~> 3Q,. "AANTAL ~HEKEN: ... ) 
IVAlU(( 1& F 25 ,. 18 , 25 , 30 ; 2 ,. B ) 
!d<ISCOUO ·' 2 r 35, 2 r 40 ,. 0 Jl 0 , 20 r .. TRUE., , 

.fALSE. ,. 0.50 , ""LHiODA (-]'"} 
BA):ISC 35 , 2 , 35 ~ 16 , 16 ,. 0 ,. 0.20 ) 
1311X:IS( 35 , 18 , 10 , 18~> 40 , 0 , 0.20 ) 
A X l SC 0 ( 1 0, 1 8 ,. 10,. 2 ,. 16 ,. 0 ,. 0 .. 7 0 r ·O .. 1 0 11 .. fA l SE., ,. 

.TRUE. ,.0.50 ,. ~er [-]") 
01\XIS< 10 ., 4 ' 35,. 4 ,40 tt 0 ,. 0.10 > 
tdUSCOC40 , 2,. 65 ,. 2 r loO , 0 ,. 0 ,. 20 , .. TRIJE .. , 

.fi\LSE .. ,. 0.50 ,. .. lAHBOt\ [ ... l"i 
13AXIS( 65 , 2 ,. 65 ,. 23 , 21 r 0 ,. 0 .. 20 > 
8Al(l5( 65 r 23 ,. 40r 23,. 40 ,. 0 ,. 0 .. 20 ) 
AXI$COUtOr 23 ,. 40,. 2 ,. 21 ,.o r 0.10. , ~o .. 605, .. FALSE. ,. 

.. TRUE. r0.50 ,. ftCH [-J"} 
OAXIS( 40,. 3 ,. 65,. 3 "40 " 0 , 0 .. 10 } 
A>!ISCOC70 r 2 ~ 95 r 2 r 40 ~ 0 r 0 t- 20 ,. .. H~UE. ,. 

.fALSE. ,. 0.50 , ... LAHBOA. [ .. ]•) 
BAXIS( 95 , 2 ,. 95 ,. 21 r 25 ,. 0 ~' 0.20 ) 
BAXIS( 95 ,. 27 r 70~ 27 .. 40 r 0 ~ 0 .. 20 ) 
AXISCO<!O, 27 ~ 70,. 2 " 25 ,.o ,. 2.50 " OoO r. .. fALSE .. " 

.TRUE. r0.50 ,. •cT (-J~) 

AXISC0(10C , 2 ,. 125, 2 , 20 ,. 0 ~ 0.0 ,. 1.0 " .TRUE. • 
.rALSE. , 0.50 P "REL. STRAAL (-]") 

OAKIS( 125 ,. 2 ,. 125~ 18 ,. 1& , 0 , 0.20 ) 
OAXISC 125 r 10, 100, 10 ,. 20 ~ 0 , 0~20 l 
AXI~C0(100 " 16 ,. 100, 2 r 16 ,. 0 P 0.70 # -0.10 ,. .FALSE~ ,. 

eTRUF.. ~o.so ~ "OCP/OX [·J•) 
BAX!S<lDO P 4,. l2S,. 4" 20 r 0 P 0~10 ) 
AXISCOC13!i r Z t>l55, 2,. 20,. 0,. 0.0,. 1.0,. .. TRUE .. " 



c 

' CALL 
CALL 
CALL 

' CALL 
CALL 

' CALL 

' 
CALL 
CALL 
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.FALSE. , 0.50 , "REL. STRAAL (-)") 
BA X IS C 1 5 5 , 2 " 1 5 5 • 2 1 , 2 1 , 0 ~ 0. 20 ) 
BAXISC 155 , 23" 130 , 23 " 20 " 0 , 0.20 ) 
AXISCU(l30 , 2~~ 130 ,2,21" 0 • 0.10 " -0.005, .fALSE. ~ 

.TRUE. P0.50 , "OCH/DX [-)") 
BAXIS< 130 , 3 •15S, 3 , 20, 0, 0.10 > 
AXISCU(lbO , 2 ,185 , 2 , 20 , 0 " 0.0 " 1.0 , .TP.UE. , 

.FALSEo , 0.50 , •REL. STRAAL [•]") 
BAXIS< 185, 2 "1tJ5 • 27, 25 • 0 • 0.20 ) 
BAX!SC 185, 27,.160" 27 • 2(;, 0, 0.20 ) 
AXISCOC 160 , Zl , lbO , 2 , 25 , 0 , 2.50 , 0.0 " .FAt.SE •• 

.TRUE. •0.50 , "OCT/OX [•]") 

c ****** BEREKENING VAN CP•,CH- EN CT-LAMBDA KARAKTERISTIEKEN 
c 
c 

VAN HET MOLEI'!ONTPI,ERP tr***********"*"'~'"~•*"'**************fl******* 

145 READC60,/) XRHUB 
HRITEC6l•l50) XRHUB 

150 f0RMA1C//,3X•"GEGEVEN IS NU DE REL. PLAATS VAN DE VOET ", 
I "VAN OE WIEIO XRHUB ::: •,f4.2 ) 

REAO (60,/) U(LLAH 
WRITE (61,·160> DELLAM 

160 fORHAT(//~3xP~VDOR DE KARAKTERISfiEKEN WORDT LAMBDA VANAF ", 
I "0.10 TELKENS MET "•f4.2," VERHOOGD"> 
If ( TEST ) WRITFC &1,165 > 

165 fORMAT(//, 4X" "HET HIERNAVOLGENDE IS EEN TESTBEREKENING",//) 
READC 60"/ l DELNUl , DEL , NUH 
WRITE< 61,1625 > DELNUL , DEL , NUM 

1625 FORHATC 2X,"OE WIEKEN WORDEN VANAF EEN BEGIN-HOEKVERSTELLINt", 
' • V4N •,rJ.o,• GRADEN HET ",F3.0," GRADEN vEqORAAID"~'' 
' • ( w,tz,.• KEREN )",// ) 

00 163 I =1,. NS 
163 THETA<I> = THETACI> +CDELNUL-DEL)/GRAD 

K : 0 
166 K = K + 1 

DO 167 I =1, NS 
1&7 THETA<I>:: THETA<I> + DEL/GRAD 

WRITE< 61•166 ) DELNUL+CK-l>*DEL 
168 FORHATC ZK,"HOEKVERSTELLING IS w,r3.0," GRADEN",/// > 

WRITE<61,170) 
170 f0RHATC//////,3X,"CP-,CH- EN CT"lAMBDA KARAKTERISTIEKEN u, 

I "VOOR ONTWERP:",//,lOX~"LAHOOA",lOX,"CP",12X,"CH"v12X, 
• ·er .. ,, > 

180 J = 0 
HODLIN:: 0 
lA H BDA ::: 0. 1 () ... 0 EL l A H 

200 LAHBDA ::: L4HBDA + DELLAM 
J :;:: J • 1 
CP ::: 0.0 
CH = 0 .0 
CT = 0.0 
I = 0 

300 I = I + 1 
X = 0.5•( XR<!) t XR< Jtl) l 
OXR = XR(ltl) -XR(l) 

-THETX:: 0.56-( lHETf..Cl> tTtiElA.(I+l>> 
CRX = 0.5*( CR< I) •CR< Itl i) 

A = 0.10 
Ai\K5::: 0.005 
CALL CALCC ArAAKSrBPCRK~THETX,X•LAH80A6DCPnXrOCT0KPDCHDX• TfST } 
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CP = CP + ::>CPDX •0 XR 
CH - CM • DCMDX •DXR 
CT = er + ) CT OX •D XR 
IF" < TEST ) GO TO 302 
IFC 3.•AINTCLAHUOA/3.> .'JE. L AHA OA ) GO TO 302 

c 
C ********** PLOTTEN VAN GROOTHEDCN ROND WIEKEN ************** 
c 

c 

DCP< I> = DCPDX 
DC~HI> = OCMOX 
OCT<I> = OCTOX 
XXCI> :: X 
lf < I .LT. NS·1 > GO 10 300 
HODLIN = HOOLIN +1 
CALL PLOTRR< DCP , OC~I , DCT , XX , NS , HODL!N ) 

302 Ir ( I .[Q. NS·l > GO TO 3!0 
GO TO 300 

310 HRITEC61r320) LAHBDArCP,c~,cT 
320 fORMAT< /r11XrfS.2,BX,F6.4r6XrF6.4r8XrF6.4r/ ) 

If < TEST > GO TO 325 
CCPCJ) = CP 
CC'4CJ) = CH 
CCTCJ> = CT 
LAHCJ> = LAMBOA 

325 !F ( J .EQ. 1 > GO TO 330 
IFCCLAHBOA .GT.LAMBOP ).AND.C CP .LT. 0.0 )) GO TO 350 
GO TU 200 

330 LAMBDA = 0.0 
GO TO 200 

350 cmH I NUE 
IF" C TEST ) GO TO 400 

C *********** PLOTTEN WINDHOLENKARAKTERISTIEKEN ***************** 
c 

LINHOO = 1 
CALL PLOTLL< c:P , CCH , CCT , LAM , J , LINHOO ) 
lf ( t\ .EQ.NUHl GO TO 390 
GO TO 166 

390 LOCK 88 
4:>0 STOP 

END 
002:020F:O IS THE 
002:0210:2 IS THE 
002:0211:4 IS THE 
002:0213:0 IS THE 
002:0214:2 IS THE 
002:0215:4 IS THE 

LOCATION r OR 
LO CA TI ON f OR 
LCCATION F OR 
LOCfiTION F OR 
LDCÁTION f OR 
LOCATION F OR 

EXCEPTIONAL AC TI ON 
EXCEPT!ONAL ACTION 
EXCEPTIONAL AC TI ON 
EXCEPriONAL AC f I ON 
EXCEPTIONAL AC fl ON 
EXCEPfiONAL AC TI ON 

ON THE I /0 
ON T HE I/0 
ON THE [ /0 
ON THE l/0 
ON r HE I 10 
ON T HE I /0 

STA~T~ 

STATE" 
ST/'.Tf."\ 
STATE~ 

STATE~ 

ST A TE~ 
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SUBROUTINE OPTIMA C LAMBDP·B·COCL•HS•PSTART , DELTAr 
I XR,.SIGHCL~PHI.OCPHAX ) 

c 
C ~••• DEZE SUBROUTINE REKENT VOOR FEN GEGEVEN ROTOR 
C OP ELKE GEGEVEN PLAAJS OP U( ~IE~ 0IT OE WAAROEN VAN 
C SIGHA•CL [N PHJ,.WAARBIJ OE ROTOR IN ZIJN OPTIMUM EEN 
C MAXIMALE EFFICIENC~ HEEfT ********************~************ 
c 

0 I HENS I 0 N S I G M: l ( 30 ) ,. PH I ( 3 0 ) ,. X R < 3 0 ) ,. 0 C P MA X ( 3 0 ) 
REAL LAMBOP• LAMBDA,. LAMI:WH,. K .. MAX 
PI =3.14159265359 
START = PSTART 
00 40 I=l•NS 
OELPHI = DELTA 
LAHBOR :::LAHBOP • XRC I> 
lF ( I .NE. 1) START = PHICI-ll 
CALL HAXOCP < HAX.PHJE,.START,OELPHI,.LAMBOR,.XRCI>•B•CDCL> 
OCPHAXCI) = MAX 
PHI<I) =PHIE 
SINPHI = SIN< PHID 
TANPHI = T~N< PHIE> 
K = ( 1. • C 0 CL I T A N PH I ) I ( 1. + C 0 CL • TA NP H I ) 
A = C1.-LAHBOR•TANPHl)/{l.+K•CTANPHI••2>> 
F = C2./PI>• ARCOS< EXP< O.S•B*CX-1.) /SIN<SQRT<PHIE\\'-~t2+0.0C:01)))} 
SIGHCL<l) = C4.•A•f~<(l.·A•F) * TANPtll * SINPHI) I 

I (((1.-A>••2>•Cl.+ CDCL•TANPHI>> 
40 CONTINUE 

RETURN 
END 



III-6 

SUBROUTINE HAXOCP lMAX~PHlE·START.OELTA,LAHBDR,X,B,COCL) 

c 
C ***** DEZE SUBROUTINE MAXIMALISEERT DE VERHUGENSCOEFFICIENT O:PDX 
C BIJ EEN GEGEVEN OP11HALE WAARDE VAH DE SNEllOPfNOHEID LA~BDA*** 
c 

REAL LAHBQR,K,HAX 
PI = 3.14159265359 
PHIE = START 

10 SINPHI ~ SINC PHIE) 
TANPHI = TANC PHIE) 
K = <1.- COCL/TANPHI,/(1. + COCL•TANPH!l 
A = Cl.·LAHBDR•TANPHI>I<l.•K•CTANPHI••2>) 
f ~ <2./PI>•ARCOS<EXPC0o5•B~CXR<I>~l.>ISINCSQRT(PHIE••2+0.0r.Oll)J) 
CPNEW = 8.•X•LAHBDR*F*A~<1.·A•Fl*K~TANPHI 
IF < PHIE .EQe START > GO TO 100 
IF ( CPNEW ~GT. CPOLD ) GO TO lOC 
IF ( ABSCDELfA) .LT. 0.0002 ) GO TO 110 
DELTA = oO.S * DELTA 

100 CPOLD ~ CPNEW 
PHIE = PHIE + DELTA 
GO TO 10 

110 HAX = CPOLD 
PHIE = PHIE • DELTA 
RElURN 
END 
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SUBROUTINE DESIGN< SlGHCL, PH! ,. XR,. NS, B, CR, THETA ) 
c 
C ****** DEZE SUBROUTINE ONTWERPT EEN WINDROTUR UIT DE OPTIMALE 
C WAAROEN VAN SIGHACL EN PHI,.ALSMEUE UIT GEGEVENS VAN 
C HET GEWENSTE PROFIEL VAN DE WIEKDUOR5NEOE ***********h****••••• 
c 

0 I ~ E N S I 0 N S I G H C l < 30 ) ,. P H I C 3 0 ) ,. X R C 3 0 > , C R ( 3 0 ) ,. T H [ T A ( 3 0 ) 
PI = 3.14159265 
REAOC&C,./) HETHOO 
IF C METHOO .EQ. 2> GO TO 100 
IF C HETHOD .EQ. 3 ) GO TO 200 
REAO C&Q,./) CRO ,f:.AHMA 
WRIT[C61,.20> CRO,.GAMMA 

20 FORHATC///,7X,~METHDUE 1 WORDT GEBRUIKT VOOR WIEKONTWERP.,./,9X, 
I •CRO = •,f4.2,./,9X,."GAMHA = •,F6.3,. 
tl lOX~'"CRCil = CRO- GAHHA•XR(l)'") 

DO 50 I= 1PNS 
CRCI> = CRO- GAMHA•XRCI> 
CL= SIGHCL(I) •2.• PI •XRCI) /( B * CRCI)) 
C A l l G 0 T ó 2 3< A LP HA , C l ,. C 0 , 2 ) 
THETACI> = PHHI>- ALPHA 

50 CONTINUE 
GO TO 300 

130 READC60.1) ALPHAO , 0 
WRITEC61,120> ALPHAO,.D 

120 f0RKATC///,7X,•HE~HODE 2 WORDT GEBRUIKT VOOR WIEKONTWERP"~/~9x, 
I •ALPHAO = •,f4.lr" GRAOEN",/,9X,."O = •,f7.3 ~ 

I lOX,"ALPHA = ALPHAO- D•~RCIJ ") 
00 &0 I = 1, NS 
AlPHA = ALPHAD - D• Y.R<I> 
ALPHA = ALPiiA•PI/180.0 
CALL GOT623( ALPHA ,. Cl , CO , 1 ) 
CR<I> = SIGHCUI> •2. *PI* XR(I> I CB *Cl) 
THETA<Il = PHI<I> • ALPHA 

60 CONTINUE 
GO TO 300 

2~0 READ<60,J> THETAO , Cl , C2 
WRITE<&1,220) THETAO , Cl , C2 

220 FORHAT(//J,.7X•"METHOOE 3 HORDT GEBRUIKT VOOR WlEKONTWERPn,/•9X,. 
I "THETAO = •,r4.1," GRAOEN",/,9X,~Cl = •,f5.2,/,9X,. 
I •c2 = "•FS.J, lOX,"THETA = Cl•( X••-C2 ) - THETA0w) 

DO 250 I = 1 , NS 
THETACI> =Cl* XRCJ)u·C-C2) -TUETAO 
THETA<I) = THETA( I>*PI/ldO.O 
ALPHA = PlilCI> -THEfA(!} 
CALL GOT62H ALPHA , Cl , CO ,. 1 > 
CR<I>:: SIGHCUI> •2. • PI • XR<I> I (8 *CL> 

250 CONTINUE 
300 RETURN 

END 
OQO:OOA2:3 IS 
OOO:OOAJ:S IS 
OOD:OOA5:1 IS 
OOO:OOA&:3 IS 

THE 
THE 
THE 
TKE 

LOCATION 
LOCATION 
LOC.\ TI ON 
LU CATION 

FOP. 
f OR 
F OH 
F DR 

EXCEPTlONAL 
EXCEPriONAL 
EXCEPTIONAL 
EXCCPTIONAL 

ACTION 
ACTION 
AC TI ON 
AC Tl ON 

ON J HE 
ON l HE 
ON T HE 
ON TttE 

I /0 
I /0 
IlO 
I 10 

ST 1. f 
ST AT 
ST Al 
ST AT 
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SUBROUTINE CALC( A,AAK~.BrCR,THEfArXrlAHBDArOCPOKrDCTOXrOCMOXr 
, rrsr ; 

c 
c ** •••• DEZE SUBROUfiNE BEREKENT DE AXIALE EN OE TANGENTIELE 

INTERfERENTIEfACTOREN OP EEN GEGEVEN PLAATS UP OE WIEK EN 
BEREKENT FUNCTIES DIE AFHAN~ELIJK ZIJN VAN DEZE PARAHETEPS 

c 
c 
c 

REAL lAHBD~ , LAMHOR 
LOGICÄL MIOJELrEXTRAP,VENT rTEST 
LA"'BOR = lAMBOA * X 
PI = 3.141592654 
SIGMA = B * CR/C2~•PI•X> 
MIDDEL = .FALSE. 
EXTRAP = .FALSE. 
VENr = .. FALSE. 
J = 0 

•• * * 

C o••••• SUCCESSIEVE SUBSTITUTIE ************~** 
10 J = .J+1 

If (( J .EQ. 100) .ANO. EXTRAP) EXTRAP = .fALSE. 
IF ( J .EQ. 10~ ) GO TO 18 
AKSOLO = AAKS 
AOLO = A 
If (( J .NE. U .ANO •• NOT.<EXTRAP)) A = ANEW 
lf ([}(TRAP ) A = YA"'IEW 
IF <EXTRAP ) YAOLO = ANEW 
PHI = ATANC(l.·A)/((l.+AAKS>•LA~BOR>> 
ALPHA = PHI - YHETA 
CALL GOT623< ALPtiA ,. CL , CO , 1 ) 
SINPHI = SIN( PHI > 
COSPHI = COS< PHI > 
CX = CL*SINPHI - CO•COSPHI 
CV = CL•COSPHI + CO•SINPHI 
f = <2./PI>• ARCOS( EXPC O.S•B•<X·l.> I SIN<SQRT<PHI••2+0.0~01)))) 

P = t*< 1.-A•f > 
lf(PHI.GE.O.l> S=SIGMA•<1.-A>••21<4.•<SINPHI••2>•P> 
IfCPHI.lT.O.l>S=SIGMA•<<<l~+AAKSl*LAMBOR>•*2)/ 

I (4.•<COSPHI••2}~P) 

AAKS = S•CX/LAHBOR 
ANEW = ScrCY 
I f ( J • EQ. 1 ) G 0 T 0 10 
IFC< J .~E. 1 ) .ANO •• NOT. <EXTRAP>i CONV = <ANEH-A)/(A-AOLO) 
lf CEXTRAP J CONV = ( ANEW • YANEI-I> /( YAOLO .. A) 
If ( ABS<ANEW - A ) eLE. 0.000001 ) GO TO 50 
IFC J .. LT .. 10> GO TO 10 
lf((J .GE. 15 >.ANO.(CCNV .LT. -0.3 ) .ANO •• NOT.CEXTRAP)} 

I MIDDEL = • TRUE. 
15 If<CCONV .LE.-~.8l .ANO. <CONV .GE.-1.0005).AND •• NOT.(E~TRAP>l 

I MlODEL = .TRUE:.. 
I f ( H I 0 0 El > G 0 TO 17 

C ****~* EXTRAPOLATIE VOLGENS AITKEN ******** 
lfCCCONV.GE.0.9).ANDoCCONVoLT.l. ).ANO •• NOT.<MIOO[L).AND.<J.fE.50)) 

I EXfRAP = .TRUE. 
IF<EXTRAP) YANEW = ANEW • ( ANEW-A)• CONV/Cl.- CONV) 
I F < ( A 8 S ( C 0 NV > • G f • 1 • 0 > • A N 0 .. .. N 0 T .. (( M I D D E L ) • ~) H • a: X T fH P ) I 

I .AND. (J .GE. 4) .AND.(ABS( A-AOLDl .GT.0.05)) GO TO lB 
GO TO 10 

C ~•••* MIDDELING 
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AAKS = O.S•C AAKS + AKSOLD ) 
If(( HIOOEL> .AND.C CONV .GT. 10. ) .. AtW.CJ .GE. 30)) GO TO 18 
GO TO 10 

1 8 I r C )( • L T • 0 • 3 5 >G 0 T 0 1 0 
ZO PHIA = 0.0 

PHIB = 0.02 
IfCVENT > PHIB = -0.01 
CALL AFUNCCPHIArO.O ,LAHBORrTHETArCRrBrXrCXrCYrArf,.fUA.VfNT> 
CALL AFUNClPHIB.O.O rlAHBOR,.TH[TA.CR.B,.X.CXrCYrA•frfUBrVE~T> 

J = 0 
C ******••SECANT (KOORDE ) METHODE *******~***~****** 

100 J =J+1 
IF C FUB .,EO. FUA > GO TO 30 
PHIC = PHIB • FUB•CPHIB-PHlAl/CFUB-FUA) 
GO TO 160 

160 CALl. AFUNCCPHI~.O.O' ,.LAHBDR,THETArCR.,s,.x,.cx"cYrA•f•fUCrVENT> 
IF C ABSC FUC > .LE. 0.0000001. ) GO TO 40 
PHIA = PHIB 
ruA = rus 
PHIB = PHIC 
rua = ruc 
If C J .LT. 25 } GO TOlOO 
IF CC J .E:l. 25 ) .. AND. VENT ) GO TO 150 

30 VENT = .TRUE. 
GO TO 20 

40 SINPHI = SIN! PHIC> 
PHI = PHIC 
S = SIGMA•Cl.-A>••2/C4.•<SINPHI~•2>•F•C1.-A•f)) 
AAKS = S•CX/LAHBDR 

50 OCMOX = 8.*X•X~ A•F•ABSCl.-A•F>•CX/CY 
OCTOX = 8.• K * A•F•ABSCl.·A•f) 
OCPDX = OCMOX * LAHBDA 
IFC TEST ) WRITEC6lr70l PHI•XrArAAKS.CX,CY,OCPOX.OCTOXrJ 

70 FORHATC /rlX"BrlS.6rl10r/) 
GO TO 200 

150 HRITEC6lr3333) X 
3333 fORMAT< 11X,."BEREKErHNG CONVERGEERT NIET OP X= "• f7.5 ) 

OC"tOX :: 0.0 
OCPOX = 0.0 
DCTOX = 0.0 

200 RETURN 
END 
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SUBROUTINE AFUNC CPHI,AAKS,lAHBOR,fHETA~cR,O,X,cX,CY,A,r,ru~cri , 
I VENT ) 

REAL LAHBOR 
LOGICAL VENT 
PI = 3.141592654 
ALPHA = PHI - THETA 
CAll GOT62 3< Al PHA , CL , C[} , 1 ) 
SINPHI = SIN( PHI ) 
COSPH I = COS< ? HI ) 
CX = Cl•SINPtll - CD~~rCOSPHI 

CY = CL•COSPHI + CD•SINPHI 
SIG~A = 8 * CR/CZ.•PI•Xl 
A = 1 • • l4 H9 0 R * C 1. ~A AKS>*::> IN PH I IC 0 SP H I 
IF ( ABS< PH!) • GT. 3. ) PHI = 3. 
f = <2./PI>.- ARCOSC EXP< O.'J*B*(X""'le} I SIN<~ORT<PHI*•2•·0 .. IH01)))) 
S = SIGHA•CY/(4.•COSPHI•*2) 
IF < VENT ) S = ·S 
FUNCTI = A•F~<l.-A•F> • S•C<l.+AAKS>•LAHBDR)••2 
RETURN 
ENO 
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S U B R 0 UT I N E NA CA 2 .H Al P lH ~ C L , C 0 , I NV E R S ) 
I F ( INVERS • E C.. 2 ) G 0 T 0 S 0 
ALP = ALPHA• 180.13.1415926555898 
IF ( ALP .GE. 10.0 ) GO lO 10 
CL; 0.1 *ALP t 0~11 

CO= O.OOOOS661•ALP••2 ~ 0.00011&097trALP t 0.007558634 
GO TO 100 

10 IF C ALP .GE. 15 .. 0 ) GO 
CL = -O.OOB35J53•ALP••2 
CO = 0.001095•ALP**2 -
GO TO 100 

TU 20 
• 0.26833333•AlP - 0.74 
0.020&9•ALP t 0.1095 

20 IF C ALP .GE. 19.0 l GO TO 30 
CL = 0.00699048•ALP~*2 - 0.33401935*ALP t 4.84742857 
CO = 0.001D95•ALP••2 - 0.02069•ALP • 0.1095 
GO TO 100 

30 IF ( ALP .GE. 25.0 ) GO TO 40 
CL = O.OOó9904B•ALP••2 ~ 0$33401935•ALP t 4.84742857 
CO = 2.5•SIN( ALPHA ) - 0.7 
GO TO 100 

40 CL = SINC 2.~ALPHA > t 0.1 
CO = 2.5•SINC ALPHA ) - 0.7 
GO TO 100 

50 If C Cl .LE. 1.11 ) ALP= lO.O•CL - 1.10 
I f C Cl • G l .. 1 .. 4 2 > C L = 1 .. 4 2 

100 

lf ( CL .GT. 1.11 > 
I ALP= 16.1- O.S•SORTC 1036.84•480o•! 0.74• Cl )) 

ALPHA = ALP•3.1415926535898/180GO 
RETURN 
END 
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SUBROUTINE GOT623C ALPHA , CL , CD , INVERS ) 
PI = 3.14!)92b53~898 
lf < INVE~S .(0. 2 ) ~0 10 100 
ALP ::: ALPhA•lBO.IPI 
lf < ALP .GE. 2.0 > GO fO 10 
CL = 0.09153ö •ALP + 0.50 
CO= 0.00035137330l•<ALP+2~0>••2 + 0.02 
GO TO 200 

10 IF ( ALP .GE. 3.0 ) GO TO 20 
Cl = 0.09153ti •ALP ~ 0.50 
CD: 0.000485236384•lALP .. l.0>••2 + 0.02S13&69 
GO TO 200 

20 If < ALP .G(. 9.0 ,) GO TO 30 
Cl ~ 0.0709•ALP +0.561914 
CO = 0~000485206384-(hLPol.0>••2 + 0.02513669 
GO TO 200 

30 IF ( ALP .GE. 12.0 ) GO TO 40 
Cl = ·0.017725~ALP••2+0~38995~ALP·0.873811 
CO = 0.0004852B6304~{ALP-1.0)~•2 + 0.02513669 
co ra 200 

40 IF C ALP .GE. ll.O ) GO TG 50 
Cl = ·O.Ol7725wALP••2+0.38995•ALP·0.873811 
CO = 1.725l72T5~SIN( ALPHA ) - Oo27482725 
GO TO 200 

50 IF C ALP .GE .. 20.0 l GO TO óO 
Cl = 0.0050642857•ALP~~z-0.2025714286~ALP•2.977578236 

CD = 1 .. 725l7275ll<S!N( !\lPHA ) .. 0.274827?.~ 

GO lO 200 
60 CL= 0.951863994•COSC{ALP-20.0>~PI/140. > 

CD = 1.72517275*SIN< ALFHA ) - 0.27482725 
GO 1"0 200 

1:) 0 I F ( Cl • L T • 0 .. 7 7 4 6 l 4 > 1\l. P = ( C l"" 0 .. 5 0 ) I 0 .. 0 9 15 3 8 
IF ( Cl ~GE. 0.,7"74614 ) hlP::: ( CL-0.561914 )/0.,070? 
ALPHA ~ ALP* PI/160. 

2)0 RETURN 
END 
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SUBROUTINE PLOTSIGHCL< SlGHCl P XR, NS, 6 P.COCL , LA~BOP ) 

* 
WARNING:"PLOTSI" IOENTIFIER TRUNCATEO TO 6 CHARACTERS 

REAL LAMBOP 
OI~ENSION SIGMCL<30) ,xR<30> 
CAll WlNDO< D , 0 , 30 " 21 ) 
CALL AXISC0(8,2,28,2r20r O, 0.0 ,1.0 ,.TRUE. ,.FALSE. , 

I 0.5 , "REL. STRAAL [•]'") 
NUHINT = FSCALE<SIGHCL ,NS rlu r2, MIN,. ~AX ) 
CALL BAXIS< 28 , 2 , 28 r 17 , NUHINT ,Q " 0.21 ) 
CALL BAXIS< 28 , 17 " 8 , 1l , 20 " 0 , 0.50 ) 
CALL AXISCO< 8 , 17," 8 , 2 , NUHINT , 0 " HAX " HIN ".FALSr. " 

I .TRUE. "o.s " "SIGMA * Cl (·)") 
CALL FTEXTC 8,. êO" 20, 20" 30, ~HINIHALE CO·CL··VERH0Uf1ING:"~ 
CALL RVAlUE< 21 " 20 , 25 " 20 " 30 " "F" " 6 " 4 , CDCL ) 
CALL FTEXT< a,22.5,19.5,22.5"30,"0PTIMALE SNELLOPENDHEIO:~ l 
CALL RVALUE< 20 .. 5 " 22.5 " 23.5 , 22.5 , 30 ,. "f", 4" 1 ,.LAI''BOP ) 
CALL FTEXT< 8 " 25 " 15 , 25 " JO " "AANTAL WIEKEN:" ) 
CALL IVALUE< 1& , 25 , 18 , 25 , 30 , 2 ,. B ) 
CALL OM.A.Pl< 0, MIN, 1." MIN, 0 r; MAlC•6 ,z ,za" 2, 6, 17 > 
CALL CURVl< NS , XR , SIGHCL , 1 ) 
CALL CMAP 
CALL SKIPP 
LOCK 88 
RETURN 
END-

SUBROUTINE PLOTPHH PH! , XR ,. NS, B " COCL ,. LAMBOP ) 
fr 

WARNING:"PLOTPH" IDENTIFIER TRUNCATEO TO 6 CHARACTERS 

REAL LAMBOP 
DIHEHSION PHIC30> ~KRC30) 

CALL WINOO< 0 , 0 ~ JO ~ 27 > 
CAll AXISC0(8,2,28.2.20, Q, 0.0 .1.0 •• TRUE ••• FALSE. , 

I 0.5 • "REL. STRAAL (•)•) 
NU~INT = fSCALEC PHI .NS •10 "z , MIN , MAX ) 
CALL BAXIS< 28 • 2 • 28 • 17 ,. NUMINT ,.o , 0.21 ) 
CALL BAXIS< 28 • 17 , 8 • 17 " 20 ~ 0 • 0.50 > 
CALL AXISCOC 8 r 17 , 8 , 2 ,. NUMINT • 0 " HAX , HIN ,..FALSf. ,. 

I .TRUE. ,0.5 , "PHI [ RADIAlEN J") 
CALL FTEXTC 6 " 20 , 20 ,. 20 ,. 30 , •MINIMALE CO-CL•VERHOUOING:M) 
CALL RVALUE< 21 , 20 , 25 • 20 " 30 " "F ... " 6 , 4 ,. CDCL ) 
CALL fTEXJ( 8•22.5,19.5"22.5r30••0PTIMALE SNELLOPENDHEIO:~ l 
CALL RVALUE< 20.5 • 22.5 • 23.5 " 22 .. 5 • 30 ,. "f",. 4, 1 ,LAl'ABOP ) 
CALL FTF.:XT< 8 , 25 , 15 , 25 , ~0 , "AANTAL WIEKEN:"' ) 
CALL IVALU[( ló , 25 ,. 18 ,. z:, " 30 ,. 2 ". !3 ) 
CALL ONAPl< 0 f) H!N ~ 1. , MIN" 0" ~AX.B "z ,26,. 2 .. 8, 17 ) 
CAll CURVl( NS ". XH " PHl • 1 ) 
CALL Ct-1AP 
CALL S!\lPP 
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SUBROUTINE PLOffHETAl THETA , XR , N5 , ü , COCL r LAHüOP ) 
• 

WAHNING:•fLOTJH• IUENTIFIEk IPUNCATEU 10 6 CHANACf[R5 

HEAL l#.HbOP 
DIHENSIO~ TPETA(jQ) rX~{JQ) 

PI :: 1.141~)9l6:t3'J696 

CALL IIIINOU( 0 • 0 " .SO • ?.1 ) 
CALL AXISCOCa.lrl8,2r20• Or 0.0 .t.O •• TRUE ••• FAL~E. • 

I 0 .. 5 , •HEL. SIRAAL [-J•) 

00 tO 1 = 1 • N S 
10 TH[TA(l) = THETAll1•180./P{ 

CAL l 8 A Xl S ( 2 8 ,. 2 ,,. 26 ,. 17 ,. l • 0 • 0. 21 ) 
CALL BAXlSC 23 • 1/ ~~' tj " 17 • ZO r (J • 0 .. '>0 ) 
CAll A)d)CU( 8 • 11 ,. 6 ,. l , T , 0 • SO .. ,. -'> ••• FAL!J.E. ,. 

I • JRUE. ,Q.S ·,. .. fiHSTHUEK ( Gf~AOEt. J") 
CALL FiEXTl 8, 20.r lO,. 20,. JO • "HINIHALE CU-CL-VERHOUCING:uJ 
CALl nvALUl( 2i • 20 • 25 ,. ZO • ~0 ,. •p• • 6 ". 4 ,. CCCL ) 
CAll fTEXY< ~.l2o5r19.'Jr22.5r30•"0PYiMALE SNfllOPENUHflO:• ) 
CALL RVALU[( 20.5 • 22 .. 5 ,. 2.S., ,. 22.5 ,. .SO ,. •r•, Iu 1 ,.l_AHUOP } 
CAll fTEXH li,. 25 • lLJ,. 25,. 30 ""AANTAL WlEK(N:;• ) 
CALL IVAllJ(( 16 ,. 25 • ltj , 25 r 50 • 2 " li ) 
CALL OMAPH 0,. -5. • 1 .. • -~. • 0,. Jo •• a ,.z .28,. z,. e, 11 ) 
CAll CURW1( NS • XH , THETA ,. 1 > 
CAlt CHAP 
CAll SKIPP 
LOCI< 88 
0 0 20 I == 1,. ti S 

20 fHElA(I) = THETACI>•PI/180. 
RE r lJR N 
ENO 

SUOROUTIHE PLOTCRC Ck • XR • NS r B • COCL , lAMBOP ) 
REAl LAXBOP 
OlMENSION CR(lO) rXRC30) 
CAll ~INDO< 0 ,. 0 • lO • 21 l 
CALL AliSC0<6•2r28•2•lO, o, 0.0 .1.0 •• THU[. ,..fALSEc , 

I C.5 • •HEL. Sf~AAL (-)•) 
CAll BAXIS< 26 "2 • 2~,. 17,. 25 rO • 0.21) 
CAll OAXlS( l6 • 1/ r ö ,. ll " lû " 0 ,. 0.)0 ) 
CALL AXI~CUC 8 ,. 11 ,. ö ,. 2 r 25 , 0 .0.25 • 0.0 •• FAL5E. • 

I .JfhJf.. r0.5,. "nEL. KOOf.(Dl (-J-•) 

CALL ffEXT( U • 20 ,. 20 ,. 20 ,. JO " •HINI~ALE CO-CL-VE~H8UDlNt:•l 

CALL RWALUl( 21 • 20 • 25 • 20 • 30 ,. "'f" ,. 6 • lt , COCL ) 
CALL fTEXf( 6r22.5,.19.~·22.5·30r•OPT1NAL( SN[llOPENOHElC:~ ) 
C Al. L R V AL U E { lO • 5 ,. l?.. 5 ,. 2 -~. '> " l?.. 5 ,. j \) , • F •., 1.,,. l ,. t A PI HOP 
C All f rE X T ( b • 2 ') r 1 5 " 2 5 • 3 0 r "'A A N 1" Al W [Et< l:: N: " ) 
CALL l\IALUEC 16 " l5 ~ 18 ,. l5 " 30 ,. l ,. U l 
CALL OHAPl< 0 , Q , 1. ,. 0 ,. 0 rO.l5r6 •l rlb • l• 8r ll l 
CALL CUR\11( N) " Xf< " CR ,. l i 
CAL L CMA I' 
CI\Ll SKlt'l) 
LOCK 86 
f< l J Ur< N 
END 
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SUtJROUTINE PLOfll( CCP ,. CCf'l .. eer , LAM ,. J ,. l I NH 00 ) 

kEAL CCPUJO > .cctHiio l ,CCH80) ,. LAM<~O> 

CALL OHAP H i) • 0 , 0 • () .. ( , 20 ,.o rlO,. ,.,, 10· Uh .ss, t. ) 

C All CUR~ l( J , l~H .eer , llNHfJD ) 

CAll CftAP 
CALL OftAP l( I} , 0 ". 0 , 0.1 , 20 ".u , 40 .. J,. 40· 2 3 .. 65 .. 3 ) 

CAll CURVl( J ,. l.tH ,.CCH • LUmuo ) 

CAll CHAP 
CAll Of1AP1C 0 ". 0, 0,. 2.,0, 20 ". 0 ". 10 ". 2• TC rZl ". 95,.2 > 
CAll CUR~l( J ". L,tH rCCl ". LINHUD ) 
CALL CHAP 

100 RETUWN 
END 

SUBROUTINE PLOTRR< 
O!HENSlON OCP<.SO) 
CAll OHAP l( 0 , 0 
C Al.l CURWH NS-3 .. 
DO 10 l = NS- 3 , 

10 C All SLPC XHI) • 
CALL CMAP 
CALL OHAP 1( 0 ,. 0 
CAll CURII H NS- 3 , 
oo 20 I = ~ s- .s .. 

20 CAll SLP( XX( U ". 

CAll CHAP 
C All OHAP H 0 • 0 
C All CUR IJl< N s- 3 • 
00 30 1 :: N ~-3 .. 

30 C All SLP< t X< I> , 
C Atl CHAP 

100 RE JUR N 
END 

OCP ". OCH .. DCT " XX 
, 0Ct1(.S0) , DCH~Ol 

• 0 ". 0.1 ". 1.0 r 0 ". l 00 
XX .. OCP ,. MOULIN ) 

NS-l 
UCP(L)r XX(l+lJ, DCP< It-l ), 

" 0 ". 0.1 "' 1. 0 , 0 ". 110 
XX ". OCH ". fFliJL IN ) 

Ns-2: 
DCf•HL>• J()l(l•L>· OCPHI•lh 

" 0 ,. 2. ,.5 o ... 1.1) I' 0 ,. lbO 
XX I' oer ,. H fiOl [ N ) 

NS-2 
OCTCl), XX({+l), oe u I• t >,. 

". NS , l'f..Oll~ ) 

,XX(.$0) 

" 4r 1 00 ,. 1 8 , 125 .. 4 ) 

MUOLIN ) 

,. J, 110 ·23 •• .,5.3 ) 

MOOllN ) 

.. 2· lbO ·21 r lö5 r2 ) 

MUOLIN ) 
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BIJLAGE IV Bladdoorsnede-tekeningen van de 

experimentele rotor. 

Diameter rotor: 180 cm 

Plaats van de bladvoet: r = 13.5 cm 

KoorQe gelineariseerd: c/R = 0.28 - 0.22·r/R 

c = 25.20 - 0.22·r cm 

10 doorsnede-tekeningen: 

plaats koorde instelhoek 
( cm ) ( cm ) ( graden ) 

1 • 13 ·5 22.23 26.84 

2. 18 .o 21.24 21 • 79 

3. 27.0 19.26 15.08 

4· 36.0 17.28 10.99 

5· 45 .o 15.30 0.29 

6. 54.0 13 ·32 6.38 

1· 63 .o 11.34 4·93 

8. 72.0 9·36 3-76 

9- 81.0 7.38 2.67 
10. 90.0 5·40 1 • 60 

Bladprofiel: Göttingen nr. 623 
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BIJLAG~~ V Krachten en spanningen in het rotorblad. 

Bij de berekeningen wordt gebruikt: 

voor de centrifugale kracht I<" (x) 
c 

F (x) .. 945950.4 · ( 0.030767 - 0.01?1 x4 + 0.020533 x3 - 0.0392 x2 ) 
c 

-- voor de spanning in ~et blad t.g.v. de centrifugale kracht 

3 ( 0.0)0767 - 0.0121 x4 + 0.020533 x 3 - 0.0392 x2 
c;-: (x) : 1 .44 · 10 · ~-"-----'-· 

c ( 0.0484 x
2 - 0.616 x + 0.0784 ) 

x F fx) 
c' 

0.15 28329 
0.16 28227 

0.17 28118 

0.18 28004 

0.20 27758 
0.22 27489 

0.25 27045 

0.27 26722 

0.30 26198 

0.35 25222 

0.40 24121 

0.45 22896 

0.50 21546 

0-55 2007•j 

0.60 18466 

0.65 16728 

0.70 ·14848 

0.75 12818 

0.80 10628 

0.85 8266 

0.90 5718 

0-95 2968 

U.: (x) 
c 

6. 14 

6. 16 

6.17 

6. 19 

6. 21 

6.23 

6.23 

6.23 
6.20 

6.12 

5·97 

5·76 

5·49 
5. 16 

4.78 

4.33 
).83 

3.28 

2.69 

2.06 

1 • 40 

0.71 

F (x) in Newton 
c 

()
0 

(x) in ~l(~wton/mm2 
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GRAFIEKEN en FOTOBLADEN 

~ehorende bij het verslag 

Theor::!tische en experimentele bepe.ling 
van het.gedrag van windrotoren 

met horizontale as 

Kees Heil R 365 A 



OVERZICHT VAN DE GRAFIEKEN 

riJ (V· C ) en ( 1/x) (dC /dx) tegen Topt ' 1 opt p . max 

zonder tipverliezen ; Cd/c
1 

0 0.05 , ....... 0.50 

2AB fopt en ( U. c1 ~opt tegen _x B = 2 · À
0 

= 6 en 8 ; 

Cd/C1 = 0 , 0.05 , 0.10 , 0.15 

rO t. en ( (). c
1

). t tegen x ; B = 3 ,-op op '\ - 4 , 6 en 8 1\ -
Cd/Cl = 0 ' 0.10 en 0.15 

4AB fopt en ( c;-: Cl) opt tegen x ; B = 4 Ào = 3 ' 5 en 7 

Cd/Cl ·"" 0 ~n 0.15 

f t jn (~ cl) t tegen op · op x ; B = 10 Ào = 1 , 2 en 3 

Cd/Cl "" 0 ' 0.10 en 0.25 

6AB ~opt en (~ c1)opt tegen x ; B = 2 

.invloed van de tipverliezen op de optimalisatie 

7 (dC / dx) tegen x . B = 2 invloed van de weerstand ' p max 

(dC /dx) tegen x ; B = 2 invloed van de tipverliezen p max 8 

(dC /dx) tegen x ; B = 10 ; invloed van de tipverliezen p max 9 

10AB ~opt en(~ c1 )opt tegen x ; B = 2 ; À
0 

= 8 ; Cdjc1 = 0.011 

optimalisatie t.b.v. de B.C.N.-rotor 

11 c
1

(0()-verband voor profiel NACA 23018 ; ( analytische kromme ) 

vergelijking met de experimentele waarden 
. 

12 Cd(O()-verband voor profiel NACA 23018 ; ( analytische kromme ) 

vergelijking met de experimentele waarden 

13 cl(O<:)- en cd(oc)-verband voor grote ex ; (analytische kromme) 

14 c
1

-Cd-verband voor profiel NACA 23018 ; 

waarden uit de analytische cl (ex)- en ö d ( o() -verbanden 



16 

18 

19 

e , c/R en CX0 tegen x ; volgens ontwerpmethoden G) , @en (i}; 
resultaten ontwerpmethoden t.b.v. E.C.N.-rotor 

Vergelijking tussendeC (À)-karakte~istieken van de E.C.N.-
p 

rotor en het optimaal ontwerp 

C (À )-karakteristieken van E.C .N .-ro_tor 
p . ., 

negatieve bladverstelling1n 

C (À.) -karakteristieken van E .c .N .-rotor ; p . . 
positieve bladver~tellingen 

C (À )-karakteristieken van E.C .N .-rotor ; 
m 

negatieve bladverstellingen 

20 C (À )-karakteristieken van E. C .N .-rotor ; 
m 

positieve bladverstellingen 

21 . Ct (~)-karakteristieken van E .C .N .-rotor ; 

negatieve bladverstellingen 

22 Ct('X)-karakterfstieken van E.C.N.-rotor; 

positieve bladverstellingen 

23AB ~opt en (Gï· c1 )opt tegen x ; B = 2 ; À
0 

= 8 ; Cd/c1 = 0.011 

vergelijking met ontwerpmethoden in literatuur (14) 

Cm( À)- en Ct(\ )-karakteristieken van de E.C.N.-rotor 

vergelijking van eigen berekeningen met F.D.C.-berekeningen 

25 Overzicht liftcoëfficiënten van in beschouwing genomen 

profielen voor ontwerp van de experimentele rotor 

26 c
1 

(IX )-verband voor profiel Gö 623 ; ( analytische kromme ) 

vergelijking met experimentele waarden 

27 Cd(C()-verband voor profiel Gö 623 ; ( analytische kromme ) 

28 

29 

30 AB 

vergelijking met experimentele waarden 

cl(OC:)- en cd(o<)-verband voor grote (X; (an~lytische kromme) 

c1-Cd-verband voor profiel Gö 623 ; 

waarden uit de analytische c
1

(cx )-en Cd(<X)-verbanden 

fopt en (V. c1 ) opt tegen x ; B = 2 ; À
0 

= 6 ; Cd/c1 = 0.03 

optimalisatie t.b.v. de experimentele rotor 



~1 optimale B (x) e:n discrepantie t.b.v. de experimentele rotor 

~2 optimale (c/R)(x) en discrepantie ; aanpassing ( linearisatle ) 

t.b.v. de experimentele rotor 

~~ aanpassing van de optimale e (x) aan de tip t.b.v. de 

experimentele rotor \ 

~4 aanpassing van de e (x) ; uitvergroot 

~5 

37 

38 

39 

.40 

41 

42 

43 

44 

Vergelijking tussen de C ().)-karakteristieken van de 
p 

experimentele rotor en het optimaal ontwerp 

C (À) -karakteristieken van de experimentele rotor ; 
p 

negatieve bladverstellingen 

C (À) -karakteristieken van de experimentele rotor ; 
p 

positieve bladverstellingen 

C (À) -karakteristieken van de experimentele rotor ; 
m 

negatieve bladverstellingen 

C (À )-karakteristieken van de experimentele rotor ; m 
positieve bladverstellingen 

Ct(À )-karakteristieken van de experimentele rotor ; 

dC /dx 
p 

dCt/dx 

positieve en negatieve bladverstellingen 

tegen x ; experimentele rotor À~ 3 , 6 , 9 en 11 

tegen x ; experimentele rotor en optimaal ontwerp 

A = 0.10 , 3 en 7 

dCt/dx tegen x ; experimentele rotor À= 6 8 en 10 

a tegen x ; experimentele rotor ; À 0.10 3 6 , 7 en 11 

45 a' tegen x ; experimentele rotor ; À = 3 , 5 , 1 en 11 

46 F tegen x ; experimentele rotor ; ~ = 0.10 , 3, 5, 7, 9 en 11 

47 

48 

dC /dx tegen x ; experimentele rotor 
m 

À = 0. 1 0, 1 , 2 en 3 

profielen in overtrokken toestand ( 11 stalled state" ) 

dC /dx tegen x ; experimentele rotor met +2° bladhoek 
m 

verstelling rotortoestanden met negatieve of bijna 

negatieve C of C door weerstandseffecten aan de tip 
p m 
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