
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Het meten van drie dimensionale windsnelheden

Maas, H.F.T.

Award date:
1988

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/05460008-0b7f-43e9-a54e-94d7a78eabd6


HET METEN VAN DRIE DIMENSIONALE WINDSNELHEDEN. 

door H.F.T. MAAS 

Ver~lag van een afstudeeronderzoek, verricht in de vakgroep Ana

lyse van Fysische Meetmethoden van de faculteit Technische 

Natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Begeleider dr. M.J.F.P. Pluijm 

Afstudeerdocent: prof. dr. J. A. Poulis 



SAMENVATIING 

Tijdens de afstudeerperiode is de bruikbaarheid van twee ontwik

kelde microanemometers voor het meten van drie dimensionale wind

snelheden onderzocht. 

Tevens is onderzoek verricht naar de mogelijkheden van de ijkop

stelling en het meetprincipe bij het meten van variërende wind

snelheden. 

Het meetprincipe is gebaseerd op het meten van een door de lucht

stroom uitgeoefend moment op de wijzer van een draaispoelmeter. 

Dit moment wordt gecompenseerd door het Lorentz-koppel als een 

bepaalde stroom door het spoeltje van de draaispoelmeter wordt 

gestuurd. In de evenwichtssi tuatie is de grootte van de stroom 

een maat voor de windsnelheid. Door meerdere draaispoelmeters te 

combineren tot één micro-anemometer kunnen zowel de grootte als 

de richting van drie dimensionale windsnelheden bepaald worden. 

In dit verslag worden de mogelijkheden van twee micro-anemometers 

besproken: Met deze micro-anemometers kan de grootte van de wind

snelheid bij 120 mrn/s en 13 mrn/s bepaald worden met een onnauw

keurigheid van respectievelijk 6% en 21%. De richting van de 

windsnelheid bij 120 mm/s en 13 mm/s kan bepaald worden met een 

onnauwkeurigheid van respectievelijk 0.1 steradiaal en 0.5 stera

diaal. 
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H<X>FmfUK1 : INLEIDING 

1.1 Het onderzoeksproject. 

In 1984 is er een werkgroep gestart tussen de vakgroep AFM (Ana

lyse van Fysische Meetmethoden) van de faculteit Natuurkunde en 

de vakgroep FAGO (Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving) van 

de faculteit Bouwkunde. Het doel van dit project is het ontwer

pen, vervaardigen en testen van een micro-anemometer, die ge

schikt is voor het meten van windsnelheden in het interval van 

1 cm/s tot 10 cm/s. 

Mogelijke toepassingen van zo'n micro-anemometer zijn: 

Het meten van (gevaarlijke) gasstromingen in mijnen. 

Het meten van luchtstromingen in steriele ruimtes 

(laboratoria, operatiekamers). 

Het onderzoek naar behaaglijkheid in werksituaties. 

- De controle van 'windstille' ruimtes. 

1.2 Het afstudeerwerk. 

Het afstudeerwerk heeft een tweeledig doel: 

Het bruikbaar maken van twee reeds ontwikkelde micro

anemometers voor het bepalen van grootte en richting 

van windsnelheden in drie dimensies. 

- Het onderzoeken van de bruikbaarheid van het meetprin

cipe en de ijkopstelling voor het meten van variërende 

windsnelheden. 
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HOOF.DSTUK 2: HET MEETPRINCIPE EN DE IJKOPSTElLING 

2.1 Inleiding. 

Het meetprincipe is gebaseerd op compenseren van het moment M, 

dat door een luchtstroming op de wijzer van een draaispoelmeter 

wordt uitgeoefend. Onder invloed van M wil de wijzer van de 

draaispoelmeter een uitwijking maken. Deze uitwijking wordt gede

tecteerd m.b.v. een optisch detectiesysteem. Het signaal dat het 

optisch detectiesysteem levert, wordt toegevoerd aan een regel

systeem. Dit regelsysteem levert een stroom aan het spoeltje van 

de draaispoelmeter. zodanig dat M gecompenseerd wordt door het 

moment Mt t.g.v. de Lorentzkracht. 

De draaispoelmeter en het optisch detectiesysteem worden in een 

aluminium bol gemonteerd en kunnen in de ijkopstelling geplaatst 

worden. M.b.v. de ijkopstelling kunnen uniforme luchtstromingen 

(plugflows) met een nauwkeurig instelbare snelheid geproduceerd 

worden. Het principe waarop dit berust is het verdringingsprin

cipe. 

2.2 De draaispoelmeter. 

In figuur 2.1 is een draaispoelmeter afgebeeld. De gebruikte 

draaispoelmeters komen uit micro-ampèremeters, waarvan in 

tabel 2.1 enkele technische gegevens staan vermeld. De draai

spoelmeter bestaat uit een metalen behuizing, een permanente 

magneet, een spoeltje en twee torsieveertjes. Om de draaispoelme

ter geschikt te maken als micro-anemometer wordt de wijzer aan de 

korte achterzijde verlengd met een aluminium strip. Deze strip 

wordt door het optische detectiesysteem gebruikt voor het detec

teren van een uitwijking van de wijzer. 
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FIGUUR 2.1 
Schematische afbeeLding van een draaispoeLmeter. 
1: magneet 2: spoeLtje 
3: torsieveertje 4: strip 

merk 
type 
bereik 
klasse 
lengte WIJzer 
doorsnede wijzer 
'full scale' moment 
weerstand spoel 

TABEL 2.1 

Kyoritsu 
EW-60 OC 
1 mA 
2% 
7 cm 
0.4 mm 
44*10-07 Nm 
10 n 

Technische gegevens van de gebruiRte 
draaispoeLmeters. 

2.3 Het optisch detectiesysteem. 

Het optisch detectiesysteem bestaat uit een metalen houder, een 

infrarood LED en twee fotodiodes {zie figuur 2.2). De aluminium 

strip op de achterzijde van de wijzer van de draaispoelmeter 

bevindt zich tussen het infrarood LED en de fotodiodes. Als er 

geen moment op de wijzer van de draaispoelmeter wordt ui tgeoe

fend, bevindt de wijzer zich in de evenwichtsstand en valt er 

evenveel licht op beide fotodiodes. De fotodiodes zijn zodanig 

geschakeld, dat ze in de evenwichtsstand een even grote, maar 
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tegenstelde stroom leveren. Als de wijzer in de evenwichtsstand 

staat levert het detectiesysteem dus geen stroom. Als er een 

moment uitgeoefend wordt op de wijzer, krijgt de wijzer een uit

wijking en valt er niet evenveel licht op beide fotodiodes. De 

stroom die het detectiesysteem dan levert wordt toegevoerd aan 

het regelsysteem. 

1: fotodiodes 

2: st,rip 

3 
3: LED 
4: wijzer 

FIGUUR 2.2 
Het optisch detectiesysteem. 

2.4 Het regelsysteem. 

Het regelsysteem bestaat o.a.uit een PI (Proportioneel Integre

rende) regeling. In figuur 2.3 staan de belangrijkste onderdelen 

uit de PI-regeling afgebeeld. Voor een volledig schema wordt 

verwezen naar [SAH87]. 

d 
i 
0 
d 
e 
s 

FIGUUR 2.3 
De PI-regeLing. 

. 
Vult 
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De belangrijkste onderdelen van de regeling zijn: 

IC 1 inverterende versterker (P-trap) 

IC 2 integrator (integratietijd = R3 C1 ) 

IC 3+4: zorgen ervoor dat in V . hoge frequenties 
Ult 

niet voorkomen 

De werking van de PI-regeling is als volgt: 

Als de wijzer van de draaispoelmeter een uitwijking krijgt, le

vert het detectiesysteem een stroom IF. Deze stroom wordt door de 

P-trap omgezet in een spanning Vd. Deze spanning Vd wordt via de 

integrator teruggekoppeld naar het spoeltje, waardoor de uitwij

king van de wijzer gecompenseerd wordt. V "t wordt gebruikt als 
Ul 

maat voor de windsnelheid. 

In figuur 2.4 staat het meetprincipe schematisch afgebeeld. 

wi ndsnelheid IM optisch 
: wijzer I I 

I I 
uitwijking 

I 
detectie 
systeem 

i 
IF I M 

I L 

I I 
PI 

I magneet 
I 

regeling 

I V 
uit 

L - - - - - - - - - - - - - - - - - - J 

FIGIJUR 2.4 
Schematische afbeeLding van het meetprincipe. 
M = het moment wat de stroming op de wijzer 

uitoefent 
ML =het moment t.g.v. de Lorentzkracht 

Vuit = de maat voor de windsneLheid 

IF = de stroom die het detectiesysteem Levert 
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2.5 De ijkopstelling. 

Met de ijkopstelling is het mogelijk een luchtstroming met con

stante snelheid op te wekken. Er wordt gebruik gemaakt van het 

verdringingsprincipe: het verplaatsen van een afgesloten hoeveel

heid lucht. Deze lucht bevindt zich in een aluminium cilinder met 

een lengte van 6 meter en een diameter van 1.25 meter. De cilin

der is gemonteerd op een onderstel met wieltjes en het geheel kan 

over rails worden voortbewogen m.b.v. een motor. In figuur 2.5 

staat een afbeelding van een gedeelte van de ijkopstelling en 

wordt het assenstelsel 0 gedefiniëerd. Als de cilinder in bewe

ging wordt gebracht, bewegen voor-, achter- en zijwand met de

zelfde snelheid en de lucht in de cilinder zal zeer snel de snel

heid van de cilinder aannemen. In de voor- en achterwand van de 

cilinder zijn twee gaten aangebracht, zodat in de lengterichting 

van de ei l inder twee staalkabels gespannen kunnen worden. De 

micro-anemometer wordt op een holle staaf en een balsahouten 

standaard op de staalkabels geplaatst. Het snelheidsbereik van de 

opstelling is 1mm/s tot 150 mm/s. 

FIGUUR 2.5 
Schematische afbeeLding van de ijkopsteLLing en 
definitie van assensteLseL 0 met assen X,Y en Zen 
basisvectoren ex· ey en ez. 
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De ijkopstelling is gekoppeld met een computersysteem, zodat 

windsnelheidsmetingen geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden. 

Op de as van de motor die de cilinder voortbeweegt is een tacho

generator gemonteerd. De tachogenerator heeft twee functies. Ten 

eerste wordt de spanning V h , die de tachogenerator levert, tac o 
aan een motorregeling (terugkoppeling) toegevoerd en ten tweede 

wordt V h ingelezen door de computer als een maat voor de tac o 
snelheid van de cilinder v . 1 . De positie van de cilinder kan 

Cl 

bepaald worden m.b.v. de spanning V , die staat over een 'tien pot 
slags' potentiometer. 

In figuur 2.6 zijn de functies van de computer in beeld gebracht. 

;---

c f--

0 
M 1---

p 

u 

-
T 
E -
R 

-

V 
pot 

Positie 
cilinder 

V 
Analoog uit I I 
Digitaal Low Pass ~ PI f-+- Micro 
Converter 

V 
filter regeling Anemometer 

ADC tacho 
Low Pass ~ Tacho r+- Motor 
filter generator 

I I 
DAC 

V 
Digitaal motor 
Analoog 
Converter 

FIGUUR 2.6 
De functies van het computersysteem. 
V t is de spanning die de computer Levert aan de ma or 
motor. Voor de betekenis van de overige symboLen 
wordt verwezen naar de tekst boven de figuur. 



2.6 Meten bij een constante windsnelheid. 

Een windsnelheidsmeting wordt gedefiniëerd als een aantal (n t) mee 
registraties van V "t' Vt h en V t met een bepaalde tussentijd 

UI ac o po 
(t ). De waarde van n t is meestal gelijk aan 150 en de tussen mee 
waarde van t variëert (afhankelijk van de grootte van de 

tussen 
windsnelheid) van 30 ms tot 100 ms. Iedere windsnelheidsmeting 

bestaat uit een zevental fasen {zie figuur 2.7): 

-fase 1 

-fase 2 

-fase 3 

-fase 4 

-fase 5 

v . 1 = 0 mm/s. V . t in deze fase dient als 
Cl UI 

off-set spanning {signaal wat de micro-anemo-

meter levert bij windsnelheid nul). 

opstartfase; de cilinder wordt in beweging 

gebracht. 

wachtfase; er wordt enkele seconden gewacht, 

zodat inschakelverschijnselen uitgedoofd zijn 

en de luchtstroming zich heeft ontwikkeld tot 

een plugflow. 

meetfase; V . t, Vt h en V worden n 
UI ac o pot meet 

maal gemeten met een tussentijd t . 
tussen 

wachtfase; er wordt weer enkele seconden ge-

wacht. 

-fase 6 afremfase; de cilinder wordt afgeremd. 

-fase 7 na 2 minuten wachten wordt nogmaals V . geme
Ult 

V 

cil 
i 

ten. Deze V "t dient ook als off-set spanning. 
UI 

1 2 3 4 5 6 7 

-+ tijd 

FIGUUR 2.7 
De fasen van een windsneLheidsmeting bij constante 
windsneLheid. 
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Het resultaat van een windsnelheidsmeting staat afgebeeld in 

figuur 2.8. In deze figuur wordt V . tijdens fase 4 gepresen-
Ul t 

teerd. De 150 meetpunten zijn verbonden met een rechte lijn. De 

stippellijn in figuur 2.8 geeft de gemiddelde off_set spanning 

weer; deze wordt bepaald uit de off_set spanningen gemeten in 

fase 1 en 7. 

Als maat voor de windsnelheid wordt genomen het gemiddelde van 

V . tijdens fase 4 verminderd met de gemiddelde off-set span-
Uit 

ning. 
90:-------~----~------------+ 

... 
5' 
> 

t' 
I: 
~---------------------

ol--·
o 

-··---~~ -~- ·-- -------------4 

----4•~ TIJD ISI 
30 

FIGUUR 2.8 
V "t aLs functie van de tijd bij een windsneLheid 

Ut 

van 75 mm/s 
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HOOFUI'UK 3: MODELBESOIOUWING 

3.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt een model opgezet voor de spanning V "t' 
Ul 

die een micro-anemometer levert als deze in een plugflow wordt 

geplaatst. De windsnelheid zal worden weergegeven met de vector v 

(vetgedrukt). Met v (niet vetgedrukt) wordt de grootte van v 

bedoeld. In het algemeen geldt v = ve (e is de eenheidsvector 
V V 

in de richting van de windsnelheid) en in de ijkopstelling geldt 

ev = -~. 
In het model wordt de relatie tussen V .t en de grootte van de 

Ul 

windsnelheid v ondergebracht in de zogenaamde A(v)-curve. Door 

een draaispoelmeter in verschillende standen t.o.v. 0 (voor de 

definitie van 0 zie figuur 2.5) in de ijkopstelling te plaatsen, 

kan de richting van v, gezien vanuit de draaispoelmeter, gevari

eerd worden. De stand van een draaispoelmeter t.o.v. 0 wordt 

weergegeven d.m.v. de hoeken ~ en ~. dus de relatie tussen V . 
Ul t 

en de richting van v kan ook worden weergegeven d.m.v. de hoeken 

~ en ~. Er zal begonnen worden met de opzet van een 1 dimensio

naal model: een model geschikt voor het beschrijven van een 

micro-anemometer waarin 1 draaispoelmeter zit. In paragraaf 3.5 

zal het model gegeneraliseerd worden voor 3 dimensionale micro-

anemometers. 

3.2 Definitie van enkele grootheden t.b.v. het model. 

De stand van een draaispoelmeter in de ijkopstelling t.o.v. 

assenstelsel 0 met basisvectoren ~· ey en e2 (zie figuur 2.5) 

kan weergegeven worden met de vectoren e , e en e en de hoeken 
p r n 

~en~. Deze vectoren en hoeken worden aan de hand van figuur 3.1 

gedefiniëerd 
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V = windsnelheid 

e = eenheidsvector in de richting van de wijzer 
p 

van de draaispoelmeter 

e = eenheidsvector in de richting van de as van de 
r 

draaispoelmeter 

e = eenheidsvector in de draairichting van de 
n 

wijzer van de draaispoelmeter; e = e x e 
n r p 

u = het vlak waarin zowel vene liggen p 
{3 = de hoek tussen de lijn loodrecht op v in vlak U en 

e ; {3 is positief als de wijzer zich voor de bol 
p 

bevindt (stroomopwaarts) 

~ = de hoek tussen (e x v) en e 
p r 

u 

-------~ 

FIGlRJR 3.1 
Definitie van enkeLe grootheden. 
Vectoren worden aangegeven met pijLtjes. 

Als model voor V . wordt de volgende relatie gekozen: 
Ul t 

V .t(v,{3.~) = A(v)•(e •e ) = A(v)·B({3)·G(~) 
Ul V n (3. 1) 

Essentiëel voor het model is dat alleen de component van v in de 

richting van e een bijdrage levert aan V . . n u1t 

11 



3.3 Het verband tussen V .ten v: de A{v)-curve. 
Ul 

Uit de definities van ~ en ~ volgt: Als ~ = 0° staat de wijzer 

van de draaispoelmeter loodrecht op v en als ~ = 0° staat het 

moment M. dat door de luchtstroming op de wijzer wordt uitgeoe

fend. in de richting van de as. Als B(O) en G(O) beide gelijk aan 

1 worden gekozen dan geldt: 

V .t(v.O.O) = A(v) (3.2) 
Ul 

Er zal nu een uitdrukking voor A(v) worden afgeleid. Daartoe 

beschouwen we de bewegingsvergel ijking van de wijzer van een 

draaispoelmeter. We nemen aan dat deze wordt gegeven door de 

volgende tweede orde differentiaalvgl. [GRU86]: 

(3.3) 

a = de hoekverdraaiïng van de wijzer 

J =het traagheidsmoment van de wijzer t.o.v. de as 

K = de dempingscanstante 

C = de veerconstante van de torsieveertjes 

M = de grootte van het moment dat de luchtstroming 

uitoefent op de wijzer 

M1 =het moment t.g.v. de Lorentzkracht 

Als er sprake is van ideale terugkoppeling geldt a = a = a = 0, 

dus: 

(3.4) 

Voor M geldt: 
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r 
e 

M = f F1r dr 
rb 

rb = het begin van de wijzer (in de stroming) 

r = het einde van de wijzer 
e 

Fl = de kracht per lengteëenheid op de wijzer 

Voor F
1 

geldt [SCHRM]: 

p = de dichtheid van lucht 

D = de diameter van de wijzer c 

~ = de Drag coëfficiënt van de wijzer 

(3.5) 

(3.6) 

In [JAY65] worden ~-Re karakteristieken voor dunne ei linders 

gepresenteerd. Uitgaande van deze karakteristieken en metingen in 

[PIL87] wordt voor ~ gekozen: 

~ - ~+ - Re b1 (3.7) 
c 

D V 

Re c 
= c V 

(3.8) 

Re = het getal van Reynolds voor de wijzer 
c 

V = de kinematische viscositeit 

at' bt dimensieloze constantes 

Als aangenomen wordt dat de wijzer van de draaispoelmeter een 

oneindig lange cilinder is, geldt dat v niet afhankelijk is van r 

en kan F 
1 

bui ten het integraal teken van formule 3. 5 gehaald 

worden. In de praktijk is de cilinder niet oneindig lang, maar 

wel geldt: (re - rb) >> De. Als formule 3.6 in formule 3.5 wordt 

ingevuld dan wordt het volgende verkregen voor M: 

13 



(3.9) 

3.7 en 3.8 invullen in 3.9 levert op: 

(3. 10) 

Voor ML geldt: 

ML ~NA BV . 
W Ul t 

(3.11) 

N = het aantal windingen van het spoeltje 

A = de oppervlakte van een winding 
w 

B = de magnetische inductie 

3.11 en 3.10 kunnen volgens 3.4 aan elkaar gelijk gesteld worden, 

zodat voor V .t geldt: 
Ul 

V . (v,O,O) = A(v) 
Ult 

2 = av + bv 

a en b zijn constantes 

(3.12) 

In hoofdstuk 4.2 zullen de metingen besproken worden waarmee de 

constantes a en b bepaald kunnen worden. 

3.4 Het verband tussen V .ten de richting van v. 
Ul 

In [BAT70] wordt een uitdrukking gegeven voor het moment M dat 

door een plugflow met constante snelheid op een oneindig lange 

cilinder wordt uitgeoefend, als de cilinder een hoek maakt met de 

snelheid. Het blijkt dat onder de aanname dat Re < 1 deze hoek-
c 

afhankelijkheid beschreven kan worden d.m.v. een cosinus. Ver-
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taald naar de situatie van de micro-anemometer levert dit op: 

V .t(v.~.O) = A{v)•cos(~) 
Ul 

{3.13) 

Als ~gelijk is aan 0°, is het moment M gericht in de richting 

van de as e . Als ~ niet gelijk aan 0° is, wordt de component van 
r 

Min de richting van de as gegeven door M•cos(~). Er geldt: 

V . (v.~.~) = A(v)•cos(~)·cos(~) 
Ult 

(3.14) 

In hoofdstuk 4 zal worden nagegaan in hoeverre dit model voor 

V . t overeenstemt met de praktijk. In de praktijk nemen we aan 
Ul 

dat het model ook geldig is voor Re > 1 en voor een wijzer die 
c 

een eindige lengte heeft. 

3.5 Micro-anemometers voor drie dimensies. 

Tijdens een eerder afstudeerwerk [SAR87] werden twee micro-anemo

meters ontwikkeld en vervaardigd voor het verrichten van wind

snelheidsmetingen in drie dimensies: de T3-90 en de T4-109. De 

T3-90 bevat drie draaispoelmeters in een aluminium bol met een 

doorsnede van 80 mm en de T4-109 bevat vier draaispoelmeters 

eveneens in een aluminium bol met dezelfde afmetingen. De micro

anemometers in hun geheel zullen worden aangeduid met T3-90 of 

T4-109. De verschillende draaispoelmeters die de T3-90 of de 

T4-109 bevatten zullen worden aangeduid met meter 1 t/m meter 3 of 

meter 4 . Er zal gebruik worden gemaakt van indices om voor iedere 

draaispoelmeter de spanning V . , de vectoren e , e , e en hoe-
UIt p r n 

ken ~ en ~ te onderscheiden. Bijvoorbeeld: V . is de spanning 
Ult 1 

die meter 1 in teruggekoppelde toestand levert, e is de een
Pt 

heidsvector in de richting van de wijzer van meter 1 • Voor iedere 

draaispoelmeter wordt aangenomen dat formule 3.14 en formule 3.12 

van toepassing zijn: 
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V. 
Ult. 

1 

= A.(v)•(e •e ) = A.(v)•cos(~.)·cos(1.) 
1 v n. 1 1 1 

( 3. 15) 
1 

= (a.v + b.v2)•cos(~.)·cos(•.) 
1 1 1 1 

i = 1,2,3 voor de T3-90 

i = 1,2,3,4 voor de T4-109 

De T3-90 is zodanig geconstrueerd dat de vectoren e , e en e 
ni n2 n3 

én de vectoren e , e en e een orthogonaal stelsel vormen. 
Pi P2 P3 

Met de T3-90 worden drie loodrechte componenten van de windsnel-

heid gemeten. Aan de T3-90 wordt denkbeeldig een assenstelsel 0' 

vastgemaakt met assen X' ,Y' en Z' en basisvectoren eX'. ~·. en 

e
2

,. Er wordt dus gebruik gemaakt van twee assenstelsels: 0 en 

0'. 0 is een vast assenstelsel en 0' beweegt met de T3-90 mee. 

Al~ de coördinaten '''"l.ll een vee tor t.o.v. 0' gegeven worr' · n zal de 

betreffende vector met een accent (') weergegeven worden. Ten 

opzichte van o· geldt : 

e = (0,0,1) 
Pi 

e . (0,1,0) e (1,0,0) = = ri ni 
e . = (1,0,0) 

P2 
e . (0,0,1) e . (0,1,0) = = r2 n2 

e . = (0,1.0) 
P3 

e . (1.0.0) e . (0,0,1) (3.16) = = r3 n3 

De T4-109 is zodanig geconstrueerd dat de vectoren e t/m e 
ni n4 

gelijkmatig verdeeld zijn over de ruimte; de eindpunten van deze 

vectoren vormen een tetraëder. Het is niet mogelijk om de vecto-

ren e t/m e ook een tetraëder te laten vormen. Aan de T4-109 
Pi P4 

wordt ook denkbeeldig een assenstelsel 0' vastgemaakt. Ten op-

zichte van 0' geldt: 

e' = (..f573,../1/3,0) e' = (0,0,1) e = ( -../1/3 . ..fX73. 0) 
Pi ri ni 

e = ( -..f573 . ../1/3. 0) e' = (0,0,1) e = (-../1/3,-..f573.o) 
P2 r2 n2 

e' = ( ..fX73. 0 . ../1/3) e' = (0.1.0) e = ( ../1/3 . 0 . -..f573) 
P3 r3 n3 

e = ( -..f573. 0 . ../1/3) e' = (0,1,0) e = ( ../1/3 . 0. v273) (3.17) 
P4 r4 n4 

De hoek tussen e ene en tussen e ene is 109.5°. De hoek 
Pi P2 P3 P4 

tussen het vlak waarin e en e liggen en het vlak waarin e 
Pi P2 P3 

ene liggen is 90°. 
P4 
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In figuur 3.2 worden de micro-anemometers schematisch weergeven. 

X' 

Z' 

Y' 

x• 

T3-90 T4-109 

FIGUUR 3_2 
De micro-anemometers T3-90 en T4-109 en de 
definitie van assensteLseL 0'. 

De pos i tie van de T3-90 en de T4-109 in de ijkopstelling kan 

weergegeven worden door de positie van 0' t.o.v. 0. De positie 

van 0' t.o.v. 0 wordt weergegeven d.m.v. de hoeken é 1 en é 2 • De 

keuze van deze hoeken berust op praktische redenen. Aan de alumi

nium bol van de micro-anemometer zit een holle staaf bevestigd 

(zie figuur 3.3). Deze holle staaf wordt zodanig in een houder 

ingeklemd, dat Z' en Z een hoek é 2 met elkaar maken, terwijl X' 

en X blijven samenvallen {zie figuur 3.4). Deze houder is gemon

teerd op een stappenmotor en het geheel is bevestigd op de balsa

houten standaard {zie hoofdstuk 2.5). M.b.v. de stappenmotor kan 

de microanemometer geroteerd worden over een hoek é 1 t.o.v. de 

Z-as. Als é 1 en é 2 gel ijk zijn aan nul graden vallen 0' en 0 

samen en bevindt de micro-anemometer zich in de nulstand. De hoek 

é 2 correspondeert met een rotatie van 0' t.o.v. de X-as. De hoek 

é 1 correspondeert met een rotatie van 0' t.o.v. de Z-as. Vààr een 

experiment wordt de micro-anemometer eerst in de nulstand in de 

ijkopstelling geplaatst, dan wordt geroteerd over é 2 en vervol

gens over é 1 • In figuur 3.3 en 3.4 worden de definities van de 

nulstand, é 1 en é 2 verduidelijkt. 
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x· 
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FIGUUR 3.3 

z 
I 

H 
0 
u 
D 
E 
R 

Schematische tekening van een micro-anemometer, 
ingekLemd in de houder. 

z· z z 
I I 
I z·k-: I 
I I y· 
I y• f2 I 
I 

------ x· y 
x· 

y 

Nulstand 
0=0' 

Rotatie van 
0' t.o.v. X-as 

f1 
Rotatie van 
0' t.o.v. Z-as 

FIGUUR 3.4 
De definitie van de nuLstand en de hoeken t 1 en t 2 . 

Ten opzichte van assenstelsel 0 met basis ~· ey en e2 geldt voor 

de basis~·· ey. en e2 . van het aan de micro-anemometer vastge

maakte assenstelsel 0': 
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Voor de 

~· 
~· 

matrices 

R = ti 

R en R geldt: 
ti t2 

[cos{é,) -sin(td 

sin(td cos(td 

0 0 

[~ 
0 

cos(t2) 

sin(t2) 

(3. 18) 

~] (3.19) 

(3.20) 

Voor iedere waarde van ti en t 2 kunnen voor de T3-90 de hoeken a. 
1 

en~- voor i =1,2,3 berekend worden m.b.v. Rti, Rt2 , formule 3.16 
1 

en de definities van a. en~- in hoofdstuk 3.1. Voor de T4-109 
1 1 

geldt mutatis mutandis hetzelfde. 

De coördinaten van e (de richting van de snelheid) t.o.v. 0 
V 

worden gegeven door: 

ev = nJ {3.21) 

De coördinaten van e' (de richting van de snelheid) t.o.v. 0' 
V 

worden gegeven door: 

(3.22) 

De spanningen V .t kunnen met gebruik van formule 3.1 op de vol-
UI . 

gende manier uitgedrukt worden in de hoeken ti en t 2 (zie appen-

dix 1 voor de afleiding van de formules): 
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Voor de T3-90: 

(3.23) 

Voor de T4-109: 

V . t' = Ai (v) Vl/3cos ( e. d + v273sin(e.i)cos(e.2) (3.24) 
Ul i 

V . = A2(v) Vl/3cos(e.i) - v273sin(e.i)cos(t.2) Ult2 

V ui t 3 = -A3(v) Vl/3co s ( e. d - v273sin(e.i)sin(t.2) 

V. = -A4(v) Vl/3cos ( e. d + v2/3sin(e.i)sin(t.2) 
Ul t4 

Voor de T3-90 wordt de grootheid GS3 gedefiniëerd: 

(3.25) 

Voor de T4-109 wordt de grootheid Gs 4 gedefiniëerd: 

GS4 : = [3/4(V . t2 + V . t2 + V 2 + 2 J 1/2 UI i · u1 2 ui t3 V uit) (3.26) 

In appendix 2 wordt aangetoond, dat zowel GS3 als GS4 onafhanke

lijk zijn van de richting vanvals formule 3.15 geldt voor iede

re draaispoelmeter én de A(v)-curve voor iedere draaispoelmeter 

hetzelfde is. GS3 en GS4 kunnen dus gebruikt worden als maat voor 

de grootte van de windsnelheid v, want als voor de T3-90 Ai (v) 

t/m A3(v) en voor de T4-109 Ai(v) t/m A4(v) gelijk zijn aan A(v) 

dan geldt volgens het model: 

(3.27) 

(3.28) 

Met de T3-90 en de T4-109 kan ook de richting van v bepaald wor

den. In hoofdstuk 5 en 6 zal hier nader op in worden gegaan. 
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HOOFDSTUK 4: OVEREENKOMSTEN EN VERSCHill.EN TUSSEN MODEL EN 

PRAKTIJK. 

4.1 Inleiding. 

In hoofdstuk 3 is een model opgezet voor de spanning V . en zijn 
Ul t 

de grootheden GS3 en GS 4 gedefiniëerd. GS3 en GS 4 zijn volgens 

het model alleen afhankelijk van de grootte van v. Om het model 

te testen in de praktijk zullen in dit hoofdstuk metingen bespro

ken worden ter bepaling van de A(v)-curve en de ~- en ~ afhanke

lijkheid van V .. De gevolgen van de afwijkingen van het model 
Ult 

in de praktijk voor de grootheden GS3 en GS 4 zullen besproken 

worden in hoofdstuk 5 en 6. 

4.2 De A(v)-curve in de praktijk. 

Om de A(v)-curve te bepalen zijn metingen verricht bij 10 ver

schillende windsnelheden, variërend van 6 mm/s tot 120 mm/s. Bij 

iedere snelheid is 3 maal een windsnelheidsmeting uitgevoerd. 

zoals beschreven staat in hoofdstuk 2.6. In figuur 4.1 staan de 

resultaten, verkregen door meter2 van de T4-109 in de ijkopstel

ling te plaatsen, zodanig dat e = ~. en e = ez· dus ~2 = 0° 
P2 I r2 

en ~2 = 0°. Uitgezet is V 't (mV) als functie van de grootte van 
Ul 2 

de windsnelheid v (mm/s). M.b.v. figuur 4.1 kunnen de constanten 

a 2 en b2 (zie formule 3.15) bepaald worden door de meetpunten 

kwadratisch te fitten als functie van v. 
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160r---------------------------+-------~ 

120 • 

=e • 

N 80 -:; 
t 4C 

o~l --·----------~------~----~ 
G 30 60 90 !20 

----~•~ v mm\5 

FIGUUR IJ.l 
V . aLs functie van v aLs ~ en ~ geLijk zijn aan 

Ul..t2 

nuL graden. De onnauwkeurigheid in de meetpunten is 
evengroot aLs de gebruikte symboLen. 

Uit hoofdstuk 3 volgt dat de grootheden GS3 en GS 4 volgens het 

model onafhankelijk zijn van de richting vanvals A.(v) = A(v), 
1 

met i =1,2,3,4 voor de T4-109. Om te controleren of de A(v)-cur-

ves voor meter 1 t/m meter 4 van de T4-109 gelijk zijn, zijn deze 

bepaald op de manier zoals hierboven beschreven staat. De meet

punten zijn kwadratisch gefit als functie van v en de resultaten 

zijn weergegeven in figuur 4.2. 

!60r--------+--------~--------+--------4 

120 

> 
E - 80 
·:; 
> 

1 
1=A1 

40 2=A2 
3=~ 
_4_"'A4 

0 
0 30 60 90 120 

V mm/5 

FIGUUR IJ.2 
De A(v)-curves voor de meters in de T4-109. 
AfgebeeLd zijn de gefitte curves. 
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Uit figuur 4.2 blijkt dat de A(v)-curves verschillend zijn voor 

meter 1 t/m meter 4 • Omdat de A(v)-curves verschillend zijn, wordt 

bij de verwerking van V . tot GS 4 op de spanningen V . een lilt lilt 
correctie toegepast door de spanningen V "t te vermenigvuldigen lil 
met een constante g, zodat de A(v)-curve zo goed mogelijk 'lijkt' 

op een referentiecurve. Bij de T4-109 wordt A3 (v) als referentie

curve gekozen. 

In tabel 4.1 staan de constanten a 1 t/m a 4 , b 1 t/m b 4 en de fac

toren g 1 t/m g 4 voor de meters in de T4-109. Bij de T3-90 wordt 

A2 (v) als referentiecurve gekozen. In tabel 4.2 staan de constan

ten a 1 t/m a 3 en b 1 t/m b3 en de factoren g 1 t/m g 3 voor de me

ters in de T3-90. 

De kwaliteit van de bovenstaande correct:.emethode kan gequantifi

ceerd worden m.b.v de grootheid Q, die als volgt wordt gedefini

eerd: 

[ . 2 r2 Q(T4-109) = 2 (V . -V "t ) . 1 
Ult. Ul 3 1= 1 

( 4. 1) 

[ 3 
2 r2 Q(T3-90) = 2 (V . - V ) . 1 Ult. ui t 2 1= 1 

{4.2) 

Door de waarden van Q voor de correctie (Q ) te vergel ijken voor 
met de waarden van Q na de correctie (Q ) kunnen uitspraken na 
gedaan worden over de kwaliteit van de correctiemethode. Met de 

waarden uit tabel 4.1 kan berekend worden dat voor de T4-109 

geldt bij v = 120 mm/s: Q = 13 mV en Q = 5 mV. Met de waar-voor na 
den uit tabel 4.2 kan berekend worden dat voor de T3-90 geldt bij 

v = 120 mm/s: Qvoor = 8 mV en ~= 2 mV. 

GS3 en GS4 worden nu als volgt bepaald: 

= [v. 2 + V. 2 + V, . 2] 1/2 
uit 1 uit2 u1t 3 

V' 
uit. 

1 
= g .. V ·t 1 Ul . 

1 

i = 1,2,3 

23 
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meter 1 

meter2 
meter3 

meter 4 

meter 1 

meter2 
meter3 

( 
2 2 + V' 2 2 J 1/2 = 3/4 (V' . + V' . + V' . ) 

U1t 1 U1t2 Uit 3 U1t 4 
(4.4) 

V•. V = g. "t U1 t. 1 U1 . 
1 1 

a b 
Vs/m Vs 2 /m2 

0.80 2.5 
0.76 3.6 
0.87 2.6 
0.90 2.9 

a b 
Vs/m Vs 2 /m2 

0.95 4.5 
0.94 4.2 
0.91 4.1 

i = 1,2,3,4 

g 

1.05 
0.98 
1 
0.91 

g 

0.98 
1 
1.02 

TABEL '-1.1 
Constanten van de A(v)-curves 
voor de T4-109. 
a(a) = 0.01 en a(b) = 0.1 

TABEL '-1.2 
Constanten van de A(v)-curves 
voor de T3-90. 
a(a) = 0.01 en a(b) = 0.1 

Er is ook onderzoek verricht naar de afhankelijkheid van de 

A(v)-curve van de stand van de wijzer van de draaispoelmeter 

t.o.v. de Z-as (de verticale richting) bij~= 0° en~= 0°. Voor 

zeven verschillende standen van de wijzer van de draaispoelmeter 

is een A(v)-curve bepaald door bij 10 windsnelheden, variërend 

van 6 mm/s tot 120 mm/s, bij iedere snelheid drie maal een wind

snelheidsmeting uit te voeren. De standen van de draaispoelmeter 

in de ijkopstelling en de waarden van de inprodukten (ep•e
2

) 

zijn: 
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(ep·e2 ) 

- .1111 (v): e = Cy· e = ez 0 p r 
- .942 (V): e = -ez, e = '\ -1 

p r 
- .s43(v): e = ez, e = -'\ 1 p r 
- .944 (V): e = c(Cy + ez) e = c(e2 - Cy) c p r 
- .s45(v): e = c(e2 - Cy) e = -c(Cy + ez) c p r 
- .946 (V): e = -c(Cy + ez) e = c(Cy - ez) -c p r 
- .947 (V): e = c(Cy - ez) e = c(Cy + ez) -c 

p r 

c = .Jl/2 

Bovenstaande standen kunnen verkregen worden door een draaispoel

meter met de wijzer in de richting van de Y-as (ep = ey) en de as 

in de richting van de Z-as (er = e2) te roteren t.o.v. de X-as. 
0 0 Voor alle zeven standen geldt: ~ = 0 en ~ = 0 . Voor de 

A(v)-curves in de zeven standen van de draaispoelmeter is een 

afwijkend lettertype gekozen en zijn de indices bovenaan ge

plaatst, opdat er geen verwarring ontstaat tussen de zeven boven

staande A(v)-curves en de eerder besproken A1 (v) t/m A3(v) of 

A4 {v) van respectievelijk de T3-90 of de T4-109. 

In figuur 4.3 zijn s4 1 (v), .sd2 {v) en .s43 (v) weergegeven. 

Uit figuur 4.3 blijkt dat de A(v)-curve afhankelijk is van de 

stand van de wijzer van de draaispoelmeter t.o.v. de Z-as. Opmer

kelijk is dat .sd3(v) negatief wordt bij lage snelheden. In 

figuur 4.4 staan de absolute verschillen in mV tussen .s4
2 (v) t/m 

.s47 (v) en .s4 1 (v) weergegeven. 
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~ 
::J 

> 

1 

---~ .... v mmts 

FIGUUR 1,..3 

130 

1 =.1141(v) 
2 = .1142(v) 
3 = .ll4

3 (v) 

.114 1 (u), d 2 (u) en .s43(u). Bij iedere sneLheid is de 
gemiddeLde waarde van V "t afgebeeLd, verkregen 

Ut 

door drie windsneLheidsmetingen te verrichten. De 
onnauwkeurigheid in de meetwaarden is ongeveer 
geLijk aan de grootte van de gebruikte symboLen. 

20r-----------------------------------~ 

~~ 
T 2 = .1142(v) ~ 

3 = .ll4
3(v) 

4 = .ll4
4(v) 

5 = .1145(v) 

6 = .1146(v) 

7 = .1147(v) 
-20+--------------------------4 

0 __ .,.,.v mm;s 130 

FIGUUR "-·"-
Uitgezet zijn de verschiLlen tussen .1142(u) t/m .1147(u) 
en .1141 (u) aLs functie van de windsneLheid. In aLle 
standen geLdt:~= 0° en~= 0°. 
Bij iedere curve is de projectie van wijzer en as 
op het YZ-vLak gegeven. Bijv.JL: ep = e 2 . er= ey. 
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Uit figuur 4.4 kan geconcludeerd worden dat indien de wijzer van 

de draaispoelmeter een component heeft in de positieve Z-richting 

( ( ep •ez) ) 0), de A(v)-curve bij de meeste windsnelheden lager 

ligt dan ~1 (v) en dat indien de wijzer een component heeft in de 

negatieve Z-richting ((ep•ez) < 0) de A(v)-curve bij de meeste 

windsnelheden hoger ligt dan ~1 (v). De oorzaak van deze verschil

len is onderzocht, waarbij gekeken is naar de invloed op de 

1 igging van de A(v)-curve van uitbalanceren van de draaispoel

meter en speling tussen de as van de draaispoelmeter en de taats

lagering. 

-Uitbalanceren van de draaispoelmeter. 

Een draaispoelmeter in niet-teruggekoppelde toestand is uitgeba

lanceerd als de uitwijking van de wijzer onafhankelijk is van de 

stand van de draaispoelmeter. In teruggekoppelde toestand zal de 

spanning V . dan niet afhankelijk zijn van de stand van de 
Ult 

draaispoelmeter. In hoofdstuk 2.6 zijn de zeven fasen van een 

windsnelheidsmeting beschouwd. In de eerste- en laatste fase 

wordt V .t gemeten bij windsnelheid nul. H~t gemiddelde van deze 
Ul 

twee waarden dient als off-set spanning. Een uitgebalanceerde 

draaispoelmeter zal een off-set spanning hebben die onafhankelijk 

is van zijn stand t.o.v. 0. M.b.v. de spanning V . kan de mate 
Ul t 

waarin een draaispoelmeter is uitgebalanceerd gequantificeerd 

worden. Hiertoe wordt AV .t gedefiniëerd als de maximale variatie 
Ul 

in V . t (in mV) als de draaispoelmeter in willekeurige standen 
Ul 

t.o.v. 0 wordt geplaatst en v steeds gelijk is aan 0 mm/s. Een 

uitgebalanceerde draaispoelmeter blijkt een AV . van enkele mV 
Ult 

te hebben en een niet uitgebalanceerde draaispoelmeter blijkt een 

AV . > 1 V te hebben. 
Ul t 

- Speling tussen de as en de taatslagering. 

In figuur 4.3 ligt ~3 (v) voor alle windsnelheden onder de andere 

curves en bij zeer lage windsnelheden wordt ~3 (v) zelfs negatief. 

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn de speling (zie hoofd

stuk 4.4 voor een hypothese) die aanwezig is tussen de as van de 

27 



draaispoelmeter en de taatslagering. In figuur 4.5 staat een 

schematische afbeelding van een gedeelte van de as en de taats

lagering. De speling (en wrijving) tussen de as en het steentje 

is afhankelijk van de hoek tussen er en e2 (de verticale rich

ting). 

AS 

FIGUUR 1,.5 

s 
T 
E 
L 
s 
c 
H 
R 
0 
E 
F 

Een schematische afbeeLding van een gedeeLte van de 
as en de taatsLagering. 

Om het effect van ui thaianceren en speling op de A(v)-curve te 

onderzoeken, zijn voor drie verschillende standen van een draai

spoelmeter (hetzelfde als de' standen corresponderend met ~ 1 (v), 

~2 (v) en ~3 (v) hierboven) en voor vier verschillende situaties de 

A(v)-curves bepaald. De vier situaties zijn weergegeven in 

tabel 4.3. 

uitbalanceren speling 
1 + + 
2 - + 
3 + -
4 - -

TABEL 1,.3 
Vier situaties, waarin de A(v)-curve is bepaaLd. 
+ uitgebaLanceerd of minimaLe speLing 
- : niet uitgebaLanceerd of maximaLe speLing 
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In figuur 4.6 staan de A(v)-curves voor de situaties uit 

tabel 4.3 voor de stand van de draaispoelmeter, corresponderend 

met ~3 (v) uit figuur 4.3 (ep = e2 . er= -ey). 

200 

0 25 

FIGUUR t,..6 

50 

.. v 
75 

mi'Yl/s 
100 125 

Vier A{u)-curues voor de situaties uit tabeL 4 .3. 
Voor de stand van de draaispoeLmeter geLdt ep = e2 
en er = -ey. 

Uit figuur 4.6 blijkt dat uitbalanceren van de draaispoelmeter of 

speling tussen as en taatslagering zeer weinig invloed hebben op 

de A(v)-curve en dus geen verklaring kunnen vormen voor de ver

schillen in de A(v)-curves, die in figuur 4.3 gepresenteerd zijn. 

Ook voor de standen corresponderend met ~1 (v) en ~2 (v) uit 

figuur 4.3 blijkt experimenteel dat uitbalanceren en speling zeer 

weinig invloed op de A(v)-curve hebben. Er is tot op heden geen 

duidelijke verklaring gevonden voor de verschillen in de 

A{v)-curves. 
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4.3 De hoekafhankelijkheid in de praktijk. 

Formule 3.13 geeft de relatie B(~) tussen V .t en de hoek~ weer 
Ul 

als~= 0°. Volgens het model wordt deze relatie beschreven door 

een cosinus. In de praktijk zullen er afwijkingen van dit cosinus 

gedrag optreden t.g.v. de volgende oorzaken: 

de aluminium bol, waarin de draaispoelmeter zich be

vindt verstoort de stroming. Er is dus geen sprake van 

een plugflow. 

Re (het Reynolds getal van de wijzer van de draai
c 

spoelmeter) variëert van 0.26 tot 2.6. Er wordt dus 

niet voldaan aan Re < 1. 
c 

- de wijzer heeft eindige afmetingen. 

Als de hoek ~ verandert, komt de wijzer van de draaispoelmeter op 

een andere plaats in de stroming. De bol verstoort de stroming en 

voor Re ) 1 is de stroming niet meer symmetrisch (t.o.v. het vlak 

loodrecht op de snelheidsvector door het middelpunt van de bol). 

Daardoor zal de wijzer voor Re > 1 bij een bepaalde waarde van ~ 

voor de bol een andere snelheid 'zien', dan bij dezelfde waarde 

van~ achter de bol (zie figuur 4.7). 

VOOR ACHTER 
----7 

V 

~ _/ 
f3 positief f3 negatief 

FIGUUR 4.7 
T.g.v. de verstoring van de stroming door de boL, 
zaL bij dezeLfde waarden van ~ voor en achter de 
boL een verschiLLende spanning V . gemeten worden. 

Ult 
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De verstoring van de stroming door de bol is afhankelijk van de 

Reynoldswaarde R~ van de bol. In de praktijk zal de relatie 

tussen Vuit en~ dus afhankelijk zijn van Reb. 

De verstoring van de plugflow door de bol kan ook berekend worden 

door de Navier-Stokes vergelijking op te lossen. In [KIE87] en 

[PLU87] worden numerieke resultaten vergeleken met praktische 

resultaten. In figuur 4.8 zijn de snelheidsvecturen van een plug

flow rond een bol weergegeven. De snelheidsvectoren zijn bepaald 

door de Navier-Stokes vergelijking op te lossen m.b.v. de Eindige 

Elementen Methode [KIE87]. 

FIGUUR t,..B 
Verstoring van een pLugfLow door een boL bij een 
Reb geLijk aan 313 [KIE87]. AfgebeeLd zijn de sneL-

heidsvectoren. Db is de diameter van de boL. 

Het verband tussen V •t en~ is experimenteel bepaald bij~= 0°. 
Ul 

In figuur 4.9 zijn de resultaten voor twee windsnelheden weerge-

geven. In de figuur komen negatieve waarden van ~ overeen met 

posities van de wijzer achter de bol. De meetpunten (voorgesteld 

door driehoekige symbolen) zijn genormeerd op V .t(v,O,O) = 100%. 
Ul 

De curve representeert B(~). 

Uit figuur 4.9 blijkt dat achter de bol (~negatief} V . groter 
Ult 

is dan voorspeld wordt door het model en voor de bol (~positief} 

V . kleiner is dan voorspeld wordt door het model. De boldiame-
Uit 

ter van de micro-anemometer, waarvan de resultaten in figuur 4.12 

zijn weergegeven is 80mm. In [PLU87] worden resultaten van micro

anemometers met een andere boldiameter gepresenteerd. De resul-
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taten uit figuur 4.9 zijn in overeenstemming met de resultaten in 

[PLU87], mits vergeleken wordt bij dezelfde waarden van Reb. 

In hoofdstuk 6 zullen de gevolgen van de afwijkingen van het 

~-gedrag in de praktijk t.o.v. het model voor GS 3 en GS 4 bespro

ken worden. 

a 
100%--:------------

I 

I 

• 

~ 01 • 

t ! 

~ 
~-----r--------~--------~-------4 

--180 --90 0 
-----~ .. ~ B graden 

b 1oo%--r------- ----.--
1 • 

I * 

0 

-180 -90 0 

graden .. B 

FIGUUR 4.9 
V .t aLs functie van~ bij 

Ut 

a: v = 75 mm/s, Reb = 400, 

b: v = 38 mm/s, Reb = 203, 

90 

90 

Re = 2.0 c 
Re = 1.0 

c 

180 

180 

De onnauwkeurigheid in de meetpunten is 
even groot als de gebruikte symboLen. 

ongeveer 
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Volgens het model (formule 3.14) wordt de relatie G(-y) tussen 

V . en ~ beschreven door een cosinus. Het experimentele verband 
Ult 

tussen V .t en~ is bepaald bij ~ = 0°. In figuur 4.10 zijn de 
Ul 

resultaten voor twee windsnelheden weergegeven. De meetpunten 

(voorgesteld door driehoekige symbolen) zijn genormeerd op 

V . t(v ,0,0) = 100%. De getrokken curve representeert G(~) uit 
Ul 

formule 3.1. 

100% 

c -·:; 
> 

t 

100% 

c -·s 
> 

t 

a 

0 45" 90 135 .. r graden 

b 

0 45" 90 135 

__ ., K graden 

FIGffilR 1,..10 
Vuit aLs functie van~ bij~= 0°. 
a: v = 75 mm/s, Reb = 400, Ree = 2.0 

b: v = 38 mm/s, Reb = 201, Ree= 1.0 

180 

180 

De onnauwkeurigneid in de meetpunten is ongeveer 
even groot aLs de gebruikte symboLen. 
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Uit figuur 4.10 blijkt dat in de praktijk zeer goed wordt voldaan 

aan G('y) 

4.4 Conclusies en discussie. 

Als tabel 4.1 en tabel 4.2 met elkaar vergeleken worden valt op 

dat de factoren g van de T4-109 nogal verschillend zijn (varia

ties van maximaal 9%). Deze verschillen worden niet veroorzaakt 

door een verschil in lengte van de wijzers of een verschil in de 

P-factor van het regelsysteem. Mogelijke oorzaken van de ver

schillen zijn: 

-verschillen in het aantal windingen van de spoeltjes 

van de draaispoPlmeters. 

-verschillen in de oppervlakte van de spoeltjes. 

- verschillen in de sterkte van de magnetische inductie 

B van de magneten van de draaispoelmeters. 

- verschillen in de diameter van de wijzers van de 

draaispoelmeters. 

In figuur 4.3 wordt V "t behorende bij ~3 (v) bij een windsnelheid 
Ul 

van 6 mm/s negatief. Dit is niet erg overtuigend, omdat de groot-

te van V "t bij v = 6 mm/s in de buurt van de meetonnauwkeurig
UI 

heid ligt. Er zijn reproduceerbare metingen verricht met een 

andere micro-anemometer, waarbij V . bij v = 6 mmls gelijk was 
Ult 

aan -15 mV, met een onnauwkeurigheid van 3 mV. Echter met deze 

micro-anemometer is alleen maar in de stand ep = e2 . er = -ey 

gemeten. Deze metingen zijn niet in hoofdstuk 4.2 gepresenteerd, 

omdat het daar om vergelijking van A(v)-curves gaat in verschil

lende standen van de wijzer van de draaispoelmeter t.o.v. de 

Z-as. 

In hoofdstuk 4.2 wordt de speling tussen as en taatslagers 

genoemd als mogelijke oorzaak van het negatief worden van ~3 (v) 

bij zeer lage windsnelheden. Dit vermoeden berust op de volgende 

hypothese (zie figuur 4.11): 
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Stel de off-set spanning is gelijk aan Vost als er geen 

moment op de wijzer wordt uitgeoefend. Als er wel een 

moment wordt uitgeoefend op de wijzer, verandert door de 

speling tussen as en taatslagering de off-set spanning 

van Vos 1 naar Vos 2 • Als maat voor de windsnelheid wordt 

V2 verminderd met Vost genomen, hetgeen een negatieve 

spanning oplevert. Een juiste maat voor de windsnelheid 

zou zijn V2 - Vos 2 of V1 -Vost. 

V1 7-----, 
I \ 

I \ 
I \ 

Vos 1 1 ' 

__ l/V2 <= 
Vos2 

FIGUUR 1,..11 
Het effect van speLing tussen as en taatsLagering 
op de off-set spanning: een hypothese. 

Uit figuur 4.6 blijkt dat Uf thaianceren van de draaispoelmeter 

zeer weinig invloed heeft op de A(v)-curve in de stand ep = e
2

, 

er = -ey. Dit is aannemelijk, omdat de maat voor de windsnelheid 

bepaald wordt door de gemiddelde waarde van V . tijdens fase 4 
Ul t 

van de windsnelheidsmeting (zie hoofdstuk 2.6) te verminderen met 

de gemiddelde off-set spanning tijdens fase 1 en 7. Omdat deze 

off-set spanning in de praktijk in het algemeen niet bepaald kan 

worden, is het toch van belang een draaispoelmeter uit te balan

ceren alvorens de A(v)-curve te bepalen. 

Er is in dit hoofd~tuk een aantal afwijkingen van het model be

sproken. Het gevolg van deze afwijkingen is dat GS3 en GS4 in de 

praktijk wél afhankelijk zullen zijn van de richting van v 

(t.o.v. de micro-anemometer). Omdat GS3 en GS4 gebruikt worden 
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als maat voor de grootte van v is het belangrijk te weten hoe 

groot de fluctuaties zijn in GS3 en GS4 als de grootte van v 

constant blijft, maar de richting van v wordt gevariëerd. Voor 

enkele afwijkingen t.o.v. het model kan gecorrigeerd worden: 

- De A(v)-curves van verschillende draaispoelmeters bij 

ep = f!y en er = ez ({3 = 0° en 'Y = 0°) zijn niet 

gelijk. 

Hiervoor wordt gecorrigeerd. 

De A(v)-curve van een draaispoelmeter is afhankelijk 

van de hoek tussen de wijzer en de Z-as bij {3 = 0° en 

'Y = 00. 

Hiervoor kan gecorrigeerd worden voor het gedeelte van 

de curve, waar de A(v)-curve :tiet negatief wordt. 

Het verband tussen V .ten {3 is geen cosinus. 
Ul 

Hiervoor kan gecorrigeerd worden, omdat het experimen-

tele verband tussen V .t en {3 (bij 'Y = 0°) gemeten is. 
Ul 

Er wordt dan aangenomen dat het verband tussen V . en 
Ul t 

{3 niet afhankelijk is van 'Y. 
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HOOFffiTUK 5: SIMULATIE VAN DE AFWIJKINGEN T.O.V. HET MODEL 

5.1 Inleiding. 

In hoofdstuk 3 is een model opgezet voor de spanning V "t' die 
Ul 

een micro-anemometer levert als deze in teruggekoppelde toestand 

in een pluglow wordt geplaatst. Dit model is gegeneraliseerd voor 

drie dimensies en de grootheden GS3 en GS4 zijn gedefiniëerd. In 

hoofdstuk 4 zijn de afwijkingen van dit model in praktische situ

aties besproken. 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van een simulatieprogramma 

besproken worden. Dit computerprogramma is geschreven om de ge

volgen van de afwijkingen t.o.v. het model voor de bepalin~ van 

grootte en richting van de windsnelheid te berekenen. 

5.2 Het simulatieprogramma. 

Volgens het model {formule 3.27 en 3.28) zijn GS3 en GS 4 alleen 

afhankelijk van de grootte van v. Ten gevolge van de afwijkingen 

van het model zijn GS3 en GS 4 in de praktijk ook afhankelijk van 

de richting van v. In de ijkopstelling is valtijd gericht in de 

richting van de X-as: v = -y~. De stand van de T3-90 en de 

T4-109 in de ijkopstelling wordt weergegeven m.b.v. de hoeken c 1 

en c 2 {zie hoofdstuk 3.5). De richting van de snelheid, die de 

T3-90 of de T4-109 in de ijkopstelling 'ziet', is dus afhankelijk 

van c 1 en c 2 • Ten gevolge van de afwijkingen van het model zullen 

GS 3 en GS 4 in de ijkopstelling afhankelijk zijn van c 1 en c 2 . Om 

uitspraken te kunnen doen hoe goed het model de werkelijkheid 

benadert, worden de grootheden RA3 en RA4 gedefiniëerd. Er geldt: 

Voor de T3-90: 

(5.1) 

(5.2) 
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Voor de T4-109: 

·- GS4(v,é 1 ,é2) ·- GS';(v,é?)xlOO% 

GS4{V,é2) 

{5.3) 

(5.4) 

GS3 {v,é2), en GS4(v,é2) zijn de gemiddelde waarden van 

GS3 (v,é 1 ,é2) en GS4(v,é 1 ,é2) over de hoeken é 1 . 

Als het model exact de praktijk zou beschrijven, zouden RA3 en 

RA4 beiden onafhankelijk zijn van é 1 en é2 en gel ijk aan nul 

procent zijn. M.b.v. de waarden van RA3 en RA4 kunnen uitspraken 

gedaan worden over de nauwkeurigheid, waarmee de grootte van v 

bepaald kan worden. 

Met het computerprogramma is het mogelijk de praktijk te simule

ren. Het model en de meeste afwijkingen, die in het vorige hoofd

stuk besproken zijn, kunnen in de computer worden gestopt en het 

programma berekent de waarden van RA3 en RA4 voor iedere gewenste 

waarde van é 1 en é2 . M.b.v. het programma kunnen o.a. de volgende 

afwijkingen van het model worden gesimuleerd: 

1: De A(v)-curve is afhankelijk van de hoek tussen de wij

zer van de draaispoelmeter en de Z-as bij constante ~ en 

~ {zie figuur 4.3 en 4.4). 

Uit figuur 4.4 blijkt dat als het inprodukt (ep•ez) > 0, de 

A(v)-curve bij de meeste snelheden lager ligt dan A1 {v) en dat 

als (ep•ez) < 0, de A(v)-curve bij de meeste snelheden hoger ligt 

dan A1 {v). In formulevorm ziet het bovenstaande er als volgt uit: 

V. 
Ult. 

1 

= {1- f 1 •{e •ez))•A.(v)•cos(~.)·cos(~.) 
pi 1 1 1 

(5.5) 

f 1 =een constante 

38 



Hierbij is aangenomen dat het verband tussen het verschil in de 

A(v)-curves en de waarde van de Z-component van e lineair is. 
pi 

2: De relatie tussen V .t en ~ wordt niet beschreven door 
U1 

een cosinus. 

In hoofdstuk 4.3 en uit figuur 4.9 is gebleken dat achter de bol 

Vuit groter is dan wordt voorspeld door het model en voor de bol 

Vuit kleiner is dan wordt voorspeld door het model. Deze afwij

king van het model kan beschreven worden door de volgende formule 

[SAR87]: 

V "t = A.(v)•(cos(~.) + f 2 •sin{2~.))•cos(;.) U1 • 1 1 1 1 
(5.6} 

1 

f 2 = een constante 

3: De hoek tussen e en e of tussen e en e is niet f1 P2 P3 P4 
gelijk aan 109.5 {alleen T4-109). 

4: De hoek tussen het vlak waar e en e in liggen en het 
P1 P2 

vlak waar e en e in 1 iggen is niet gel ijk aan 90° 
P3 P4 

{alleen T4-109). 

5: De hoek tussen de wijzer en de as van een draaispoelme

ter is niet gelijk aan 90°. 

6: De vectoren e e en e vormen geen orthogonaal 
P1 P2 P3 

stelsel {alleen T3-90}. 

In het programma wordt verondersteld dat geldt: A. (v) = v. Dit 
1 

komt overeen met de volgende waarden van a. en b. uit formule 
1 1 

3.15: a.= 1 Vs/m en b. = 0 Vs 2 /m2
• Het gevolg van het boven-

1 1 

staande is dat de waarden van RA3 en RA4 niet afhankelijk zijn 

van de grootte van v. 

Voor het berekenen van de hoeken~- en 1. kunnen de onderstaande 
1 1 

formules gebruikt worden. Deze formules kunnen afgeleid worden 

m.b.v. de definities van ~i en 'i in hoofdstuk 3.2. 
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/3i = 
-(e •e ) 

V p. 
1 

-------arccos(e •e ) als (e •e ) ~ 0 
Ie •e I v ni v pi 

V pi 

arccos(e •e ) als (e •e ) = 0 
V ni V pi 

(e x e )•e 

[ 
v pi riJ 

-r i = arccos -~~e--x-e--11--

v pi 

als e x e ~ 0 
V pi 

-r = 0° als e 
i V 

e = RE.tRE-2 e' 
pi pi 

e = RE. 1 RE.2 e' 
r. r. 

1 1 

(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 

(5.10) 

RE. 1 en RE.2 worden gegeven door 3.19 en 3.20 en de vectorene en 
p 

e' worden gegeven door 3.16 voor de T3-90 en 3.17 voor de T4-109. 
r 

De afwijkingen van het model genummerd met 3 t/m 6 kunnen geïndu-

ceerd worden door de vectoren e' en e' over de gewenste hoek te 
p r 

roteren. Bij de constructie van de T3-90 en de T4-109 kunnen 

formules 3.16 en 3.17 slechts benaderd worden. Door de afwijkin

gen 3 t/m 6 te simuleren met het programma kan onderzocht worden 

wat de gevolgen zijn van afwijkingen van deze formules. 
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5.3 De resultaten van berekeningen met het simulatieprogramma. 

In deze paragraaf worden de resultaten van berekeningen met het 

simulatieprogramma gepresenteerd, waarbij afwijking 1 en 2 gesi

muleerd zijn. Voor meer resultaten wordt verwezen naar 

appendix 4. In figuur 5.1 en 5.2 is RA3 uitgezet als functie van 

c 1 en c 2 • In figuur 5.3 en 5.4 is RA4 uitgezet als functie van c 1 

en c 2 • Als RA3 of RA4 wordt uitgezet als functie van c 1 en c 2 

voor een ideale micro-anemometer, die exact aan het model vol

doet, zou dit het vlak RA3 = 0% of RA4 = 0% opleveren. Vermeld 

dient te worden dat de schaal voor de RA3 - en RA 4 -waardes niet 

bij alle figuren hetzelfde is. 

-Figuur 5.1: RA3 als functie van c 1 en c 2 • 

f 1 = 0.2, verder wordt de T3-90 ideaal beschouwd. 

- Figuur 5.2: RA3 als functie van c 1 en c 2 . 

f 2 = 0.1, verder wordt de T3-90 ideaal beschouwd. 

-Figuur 5.3: RA4 als functie van c 1 en c2 • 

f 1 = 0.2, verder wordt de T4-109 ideaal beschouwd. 

- Figuur 5.4: RA4 als functie van c 1 en c 2 • 

f 2 = 0.1, verder wordt de T4-109 ideaal beschouwd. 
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De figuren op voorgaande paginas geven geen informatie over de 

gevolgen van de afwijkingen van het model voor de bepaling van de 

richting van v. Als maat voor de onnauwkeurigheid, waarmee de 

richting van v wordt bepaald, wordt de ruimtehoek 0 gekozen. 0 

wordt gedefiniëerd als de tophoek van de kegel, die opgespannen 

wordt door de gereconstrueerde snelheidsvectoren bij alle waarden 

van é 1 bij een bepaalde é 2 . De coördinaten v , v en v van de x y z 
gereconstrueerde snelheidsvectoren worden berekend m.b.v. de 

gemeten waarden van V . met de onderstaande formules. 
Ul t 

T.o.v. 0' geldt voor de coördinaten v', v en v' van de windsnel-
x y z 

heid v (zie appendix 3): 

Voor de T3-90: 

Voor de T4-109 

V = V "t x Ul 1 

V = V. y Ul t2 
v' = V. z Ult 3 

-(V . +V . ) 
v' = Ult 1 Ult2 

x 2·v'l/3 

V y 
= (Vuit 1 -V ui t 2) 

2·v273 

v' = (Vuit 4 -Vuit 3 ) 

z 2·v273 

(5. 11) 

(5.12) 

De coördinaten v ,v en v van de gereconstrueerde snelheidsvector x y z 
t.o.v. 0 worden gegeven door: v = Ré 1 Ré2v' enz .. De spanningen x x 
V "t kunnen bepaald worden m.b.v. formule 5.5 t/m 5.10. Voor een Ul 
ideale micro-anemometer, die exact voldoet aan het model van 

hoofdstuk 3, zullen alle gereconstrueerde snelheidsvectoren in de 

richting van de X-as liggen: een kegel met een tophoek van 0 

steradialen. In figuur 5.5 staan de waarden van 0 voor de T3-90 

en in figuur 5.6 voor de T4-109 (zie appendix 4 voor meer resul

taten). 
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FIGUUR 5.5 
n aLs functie van é 2 voor de T3-90 met de voLgende 
afwijkingen van het modeL: 
* f 2 = 0.1, verder ideaaL. 
+ f 1 = 0.2, verder ideaaL. 

+ 

+ 
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FIGUUR 5.6 
Q aLs functie van é 2 voor de T4-109 met de voLgende 
afwijkingen van het modeL: 
* f 2 = 0.1, verder ideaaL. 
+ f 1 = 0.2, verder ideaaL. 
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5.4 Conclusies. 

M.b.v. de resultaten die in dit hoofdstuk gepresenteerd zijn, 

kunnen uitspraken gedaan worden over RA3 en RA 4 als functie van 

c 1 en c 2 • Deze grootheden geven de procentuele fluctuaties weer 

in GS3 en GS4 . 

Uit de figuren 5.2 en 5.4 (f 2 = 0.1) kan geconcludeerd worden dat 

de maximale waarden van RA3 en RA4 voor -180°~c 1 ~180° bij alle 

hoeken c 2 ongeveer even groot zijn. Uit de figuren 5.1 en 5.3 (f 1 

= 0.2) blijkt dat de maximale waarden van RA3 of RA4 voor 

-180°~c 1 ~180° bij bepaalde hoeken c 2 veel kleiner zijn dan voor 

andere hoeken. Het is mogelijk een optimale hoek c 2 te kiezen, 

zodanig dat (als de T3-90 of de T4-109 onder deze hoek ingeklemd 

worden in de houder) RA3 of RA4 als functie van c 1 minimaal is. 

Uit figuur 5.1 en 5.3 blijkt dat zowel de T3-90 als de T4-109 de 

optimale waarde van c 2 gelijk is aan -90°. Bij deze waarde van E2 

kan de bepaling van de grootte van v het nauwkeurigst geschieden. 

Als de figuren 5.1 t/m 5.4 vergeleken worden met de figuren 5.5 

en 5.6 blijkt dat bij c 2 = -90° de ruimtehoek 0 ook minimaal is. 

Dus bij de optimale c 2 kan ook de richting van de windsnelheid 

het nauwkeurigst bepaald worden. 

In [PLU87] worden voorspellingen gedaan over de waarden van RA3 

en RA4 als functie van E 1 en E 2 aan de hand van metingen met een 

micro-anemometer, die geschikt is voor het meten van twee dimen

sionale windsnelheden. Bij de twee dimensionale windsnelheidsme

tingen, die in [PLU87] besproken worden gold voor alle draai

spoelmeters in alle gevallen ( ep ·e2 ) = 0; de wijzers van de 

draaispoelmeters lagen allemaal in het XY-vlak. In de voorspel

lingen zit alleen de afwijking van het cos(~)-gedrag verdiscon

teerd (afwijking nummer 2) en niet de afhankelijkheid van de 

A(v)-curve van de hoek tussen de wijzer van de draaispoelmeter en 

de Z-as (afwijking nummer 1). De resultaten in figuur 5.2 en 5.4, 

waarin de afwijking van het cos(~)-gedrag wordt gesimuleerd, 

komen goed overeen met de voorspellingen in [PLU87] op blz. 90 en 

91. 
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HOOF'IETUK 6: BEPALING VAN GROOTTE EN RIOITING VAN DE WINOONEUIEID 

6.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van metingen besproken ter 

bepaling van de grootte en de richting van de windsnelheid v met 

de T3-90 en de T4-109. Als maat voor de grootte van v worden GS3 

en GS 4 gebruikt; de gemiddelde waarden van GS3 en GS4 . Deze ge

middelde waarden van GS3 en GS 4 worden berekend door bij een 

bepaalde waarde van c 2 en een bepaalde grootte van v te middelen 

over de hoek c 1 . M.b.v. de grootheden RA3 {zie formule 5.2) en 

RA4 {zie formule 5.4) kunnen de relatieve onnauwkeurigheden bere

kend worden in de bepaling van de grootte van v bij een bepaalde 

c 1 en c 2 • De onnauwkeurigheid in de bepaling van de richting van 

V wordt gegeven door de ruimtehoek 0, die in hoofdstuk 5 gedefi

niëerd is. 

6.2. Onnauwkeurigheid in de bepaling van de grootte van v. 

Om meer te weten te komen over de onnauwkeurigheid in de bepaling 

van de grootte van v m.b.v. GS3 en GS4 , zijn de grootheden RA3 en 

RA4 als functie van c 1 experimenteel bepaald bij enkele waarden 

van c 2 • Als eerste zullen de resultaten besproken worden, die 

verkregen zijn bij c 2 = 0°. De waarden van RA3 en RA4 zijn be

paald bij vier verschillende windsnelheden: 13 mm/s, 38 mm/s, 

75 mm/s en 120 mm/s. Bij de vier windsnelheden werden bij 25 

waarden van c 1 in het interval [-180°,180°] twee windsnelheidsme

tingen {zie hoofdstuk 2.6 voor de definitie van een windsnel

heidsmeting) verricht. De resultaten zijn afgebeeld in figuur 6.1 

en 6.2 voor respectievelijk de T3-90 en de T4-109. De symbolen, 

die de meetpunten voorstellen zijn verbonden door een vloeiende 

curve, die telkens door het gemiddelde van de twee meetpunten 

gaat. De rechte lijn bij iedere snelheid in figuur 6.1 stelt GS3 

voor; de gemiddelde waarde van GS3 over c 1 . Meetpunten die op de 

rechte lijn liggen hebben een RA3 gelijk aan 0%. De waarde van 
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RA3 wordt in figuur 6.1 bij iedere snelheid bij een bepaalde é 1 

gegeven door de verticale afstand van de meetpunten tot de rechte 

lijn, waarbij een afwijking van 50% is aangegeven. De Reynolds

waarden voor de bol en wijzer behorende bij de windsnelheden zijn 

gegeven in tabel 6.1. 

T3·90 

t::;;::::;::::v~--_!.;:~:;=:;::::::i::::;::~,......~::.--......:.....:b..--=;~:::1120m111/& 

§tl---:.....L:_-~-----.+~~~75m111/S 

-!BiJ -90 0 90 180 

- E1 (graden) 

FIGUUR 6.1 
RA3 als functie van é 1 bij é 2 = 0°. 

T4·109 

180 -90 0 90 180 

-,1 (graden) 

FIGUUR 6.2 
RA 4 als functie van é 1 bij é 2 = 0°. 
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v (mm/s) Reb Re 
c 

13 69 0.35 
38 203 1.01 
75 400 2.00 
120 640 3.20 

TABEL 6.1 
WindsneLheden pLus bijbehorende waarden voor 
het ReynoLdsgetaL van de boL (Reb) en 

het ReynoLdsgetaL van de wijzer (Re ). 
c 

Uit de overeenkomsten tussen figuur 6.1 en figuur 5.1 bij é 2 = 0° 

kan worden geconcludeerd dat de voornaamste oorzaak van de fluc

tuaties in GS3 de afhankelijkheid van de A{v)-curve van de hoek 

tussen de wijzer van de draaispoelmeter en de Z-as is. De resul

taten in figuur 6.2 komen minder goed overeen met de resultaten 

in figuur 5.3 of figuur 5.4. Hieruit kan worden geconcludeerd, 

dat de fluctuaties in GS4 waarschijnlijk door een combinatie van 

afwijkingen van het model worden veroorzaakt. 

De waarden van RA3 en RA4 zijn ook bepaald als functie van é 1 bij 

é 2 = -90°. De resultaten zijn afgebeeld in figuur 6.3 en 6.4 voor 

respectievelijk de T3-90 en de T4-109. Uit de resultaten van 

hoofdstuk 5 volgt dat, indien voor é 2 de waarde -90° wordt geko

zen in plaats van 0°, de waarden van RA3 en RA4 kleiner zullen 

zijn. Wat opvalt als figuur 6.3 en 6.4 vergeleken worden met 

figuur 6.1 en 6.2, dat inderdaad bij de meeste waarden van é 1 RA3 

en RA4 bij é 2 = -90° aanzienlijk kleiner zijn dan bij é 2 = 0°. 

Dit betekent, dat bij é 2 = -90°. de grootte van de snel-heid 

nauwkeuriger bepaald kan worden dan bij é 1 = 0°. In figuur 6.3 

zijn de waarden van RA3 bij é 1 = 90° aanzienlijk af-wijkend van 

de waarden bij andere waarden van é 1 • In figuur 6.4 liggen de 

waarden van RA4 in de buurt van é 1 = 90° aanzienlijk onder het 

gemiddelde. De oorzaak van deze verschijnselen is de verstoring 
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van de luchtstroming in de ijkopstelling door de hou-der, waarin 

de micro-anemometers bevestigd zijn. In de discussie in 

hoofdstuk 6.5 zal hier nader op in worden gegaan. 

E 
C( 
a: 

t 

T3·90 

-180 -90 0 90 180 

FIGUUR 6.3 
RA3 aLs functie van é 1 bij é 2 = -90°. 

T4·109 

~ r=~~~:::::-,._~:::::==;::;::::--t120mmts 

~~~~~~~~~~~~~------~~~~75mmts 

-180 -90 0 90 180 

- '1 (graden) 

FIGUUR 6.4 
RA4 aLs functie van é 1 bij éz = -90°. 

50 



M.b.v. de windsnelheidsmetingen, die verricht zijn met de T3-90 

en de T4-109 bij e.2 = 0° en e.2 = -90°, kunnen de experimentele 

relaties tussen GS3 en v enerzijds en GS4 en v anderzijds bepaald 

worden. Het model voorspelt de volgende relaties (zie formules 

3.27, 3.28 en 3.12): 

GS3(v) = A{v) = av + bv
2 

GS4(v) = A{v) = av + bv
2 

(6. 1) 

(6.2) 

In de praktijk zijn GS3 en GS4 niet alleen afhankelijk van de 

grootte van v, maar ook van de hoeken e. 1 en e. 2 . De constantes a 

en b zullen verschillend zijn voor de T3-90 en de T4-109. In 

figuur 6. 5 zijn GS3 en GS4 uitgezet als functie van v voor 

e. 2 = 0° en e.2 = -90°. Bij de vier waarden van v zijn de waarden 

van GS3 en GS4 uitgezet in het e. 1 -interval [-180°,0°], zodat het 

effect van de verstoring van de stroming door de houder, waarin 

de micro-anemometer bevestigd is, niet wordt afgebeeld. De waar

den van de eenstantes a en b zijn bepaald door de meetpunten te 

fitten met formule 6.1 voor de T3-90 en formule 6. 2 voor de 

T4-109. De constantes a, b en de bijbehorende standaarddeviaties 

zijn afgebeeld in tabel 6.2. 

a a( a) b a(b) 
Vs/m Vs 2 /m2 

T3-90 0 0.78 0.04 4.8 0.3 E.2=0 
T4-109 0 1.01 0.04 1.4 0.3 E.z=O 
T3-90 E.2=-900 1.02 0.02 3.8 0.2 
T4-109 E.z=-90o 0.93 0.02 3.1 0.2 

TABEL 6.2 
De waarden van de constantes a en b, verkregen door GS3 

en GS4 te fitten als functie van v. 
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FIGUUR 6.5 
a: GS3 aLs functie van V voor E.2 = oo. 
b: GS4 aLs functie van V voor E.2 = Oo. 
c: GS3 aLs functie van v voor E.2 = -90°. 
d: GS4 aLs functie van v voor E.2 = -90°. 

M.b.v. figuur 6.5 kunnen de onnauwkeurigheden in de bepaling van 

v berekend worden. Zie bijvoorbeeld figuur 6.5d bij v gelijk aan 

75 mm/s. Het interval Av komt overeen met 9 mm/s, hetgeen een 

relatieve onnauwkeurigheid van ±6% betekent in de bepaling van v 

bij v = 75 mm/s. 

De onnauwkeurigheden in de bepaling van v kunnen ook berekend 

worden m.b.v. de bekende waarden van RA3 en RA4 . Voor de relatie

ve onnauwkeurigheid Av/v in de bepaling van v m.b.v. de T3-90 kan 

de volgende formule afgeleid worden: 
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Av 
V 

Ra .a + bv 
3 a + 2bv 

(6.3) 

De constantes a en b worden bepaald door formule 6.1 en zijn 

afgebeeld in tabel 6.2. De waarden van Av/v zijn berekend voor de 

waarden van RA3 en RA4 uit figuur 6.1-6.4 en zijn weergegeven in 

tabel 6.3. 

v mm/s---+ 120 75 38 13 

T3-90 é2=Û 0 9% 20% 35% 74% 
T4-109 0 14% 15% 30% 76% é2=Û 
T3-90 0 10% 15% 12% 21% é2=-90 
T4-109 é2=-90° 6% 9% 10% 25% 

TABEL 6.3 
Relatieve onnauwkeurigheden in de bepaling 
van v bij vier windsnelheden. 

In hoofdstuk 4.2 (tabel 4.2) is voor de T3-90 de relatie tussen 

V . t en v als referentiecurve gekozen. Dat wi 1 zeggen dat de 
Ul 2 

signalen V . en V .t gecorrigeerd worden, zodat A1 (v) en A3 (v) 
Ul t1 Ul 3 

zo goed mogelijk 'lijken' op A2(v). Als het model exact de prak-

tijk zou beschrijven (GS3 (v) = A(v) = A2(v)) zouden de constantes 

a en b uit tabel 6.2 voor de T3-90 gelijk zijn aan de constantes 

a en b voor meter2 uit tabel 4.2. 

Voor de T4-109 wordt de relatie tussen V . en v als referentie-
Ult3 

curve gekozen. Voor de T4-109 zou gelden, indien het model exact 

de werkelijkheid beschreef, dat de constantes a en b uit 

tabel 6.2 voor de T4-109 gelijk zijn aan a en b voor meter 3 uit 

tabel 4.1. Het bovenstaande is in figuur 6.6 in beeld gebracht. 

In deze figuur worden de gefitte curves van GS3 en GS 4 als func

tie van v bij c2 = -90° vergeleken met respectievelijk A2(v) en 

A3 (v). De gestippelde curves horen bij de T3-90. Curve 1 is 

A2(v), oftewel V . t als functie van v. Curve 2 is de gefi tte 
Ul 2 

curve van GS3 als functie van v voor c2 = -90° uit figuur 6.5c. 

De doorgetrokken curves horen bij de T4-109. Curve 3 is A3 (v) en 

curve 4 is de gefi tte curve van GS 4 als functie van v voor 

c 2=-90° uit figuur 6.5d. 
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FIGUUR 6.6 
GS3 en GS4 aLs functie van v vergeLeken met 
respectieveLijk A2 (v) en A3 (v). Zie de tekst boven 
de figuur voor de verkLaring van de symboLen. 

In figuur 6.6 valt op dat GS3 voor iedere waarde van v groter is 

dan V . en dat GS4 voor iedere waarde van v groter is dan V . 
Ult2 Ult3 

Dit is als volgt te verklaren: A2 (v) en A3 (v) zijn bepaald voor 

de draaispoelmeter in de stand (ep•e2 ) = 0. GS3 en GS 4 als func

tie van v in figuur 6.6 zijn bepaald in de stand e. 2 = -90°. In 

deze stand geldt voor iedere'waarde van E. 1 en voor iedere draai

spoelmeter: ( ep •e2) ~ 0. U in figuur 4.4 en de tekst die daarop 

volgt, blijkt dat een draaispoelmeter in een stand waarin 

(ep·ez) ~ 0, een grotere spanning vuit 'levert' bij dezelfde 

windsnelheid, dan in een stand waarin ( ep •e2) >O. En omdat een 

grotere waarde van V . t een grotere waarde van GS3 of GS 4 tot 
Ul 

gevolg heeft, liggen GS 3 en GS 4 bij iedere waarde van v boven 

respectievelijk V . en V . 
Ult2 Ult3 
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6.3 Bepaling van de richting van v. 

M.b.v. de gemeten waarden van de spanningen V . kunnen voor de 
Ul t 

T3-90 en de T4-109 de snelheidsvectoren gereconstrueerd worden. 

M.b.v. formule 5.11 en 5.12 kunnen de coördinaten v', v en v x y z 
van de gereconstrueerde snelheidsvector t.o.v. 0' berekend wor-

den. De coördinaten v , v en v van de gereconstrueerde snel-x y z 
heicisvector t.o.v. 0 worden bepaald door de volgende transforma-

tieformules: 

(6.4) 

In figuur 6.7 zijn voor de T3-90 en de T4-109 bij de 25 verschil

lende hoeken é 1 voor é 2 = 0° en é 2 = -90° de eindpunten van de 

genormeerde gereconstrueerde snelheidsvectoren weergegeven. Deze 

eindpunten liggen op het oppervlak van een bol met straal 1. Met 

de ijkopstelling worden windsnelheden in de X-richting geprocu

ceerd. Als het model exact de praktijk zou beschrijven zouden 

alle eindpunten van de gereconstrueerde snelheidsvectoren op de 

X-as liggen. Als maat voor de nauwkeurigheid waarmee de richting 

van de windsnelheid bepaald kan worden is in hoofdstuk 5 de ruim

tehoek n gedefiniëerd. In tabel 6. 4 zijn voor de situaties uit 

figuur 6.7 de ruimtehoeken n weergegeven. 
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T3·90 

a 
120mmts 75mml!l 38mmts 13mm/s 

T4·109 

b 120mm{S 75mm{S 38mm,IS 13mm/S 

T3·90 

c 
120 mm/s 75mnvs 38mm/s 1311111/S 

T4·109 

d 120mmts 75mmts 38mm/s 13mm/s 

FIGUUR 6.7 
De sneLheidsvectoren gereconstrueerd voor vier 
windsneLheden. 
a: T3-90 é2 = oo. 
b: T4-109 é2 = oo. 
c: T3-90 é2 = -90°. 
d: T4-109 é2 = -90°. 
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snelheid~ 120 75 38 13 
mm/s 

T3-90 t2=0 0 0.1 0.5 1.2 6.2 
T4-109 t2=0 0 0.2 0.6 1.6 1.5 
T3-90 0 0.3 0.5 0.5 0.5 t2=-90 
T4-109 0 0.1 0.1 0.2 0.6 t2=-90 

T.ABFL 6.4 
De ruimtehoek 0 in steradiaLen. 
0.1 steradiaaL komt ongeveer overeen met 1% 
van de oppervLakte van de eenheidsboL. 

6.4 Metingen in het recirculatiegebied van de bol. 

De aluminium bol, waarin de draaispoelmeters zijn bevestigd, 

verstoort de stroming. Met name achter de bol (in het recircula

tiegebied} doen zich verschijnselen voor, die het snelheidspro

fiel van de plugflow verstoren. In deze paragraaf zullen twee 

verschijnselen besproken worden: 

de Z-component van de windsnelheid in het recircula

tiegebied van de bol. 

oscillaties in V .'t als de wijzer van de draaispoelme
UI 

ter zich in het recirculatiegebied bevindt. 

Bovenstaande verschijnselen zijn bestudeerd bij vier windsnelhe

den. Deze snelheden staan met de bijbehorende waarden van Reb en 

Re in tabel 6.1. 
c 

De verschijnselen, die zich achter de bol afspelen zijn afhanke-

lijk van de waarde van Reb. In het interval 20 < Reb < 300-450 is 

er een recirculatiegebied achter de bol aanwezig met een statio

naire torusvormige wervel (zie figuur 6.8). De instationaire 

overgang vindt plaats in het Reb-gebied tussen 300 en 450. Voor 

Reb > 450 is de stroming instationair en niet meer axiaalsymme

trisch. Er vindt wervelafschudding plaats achter de bol en er 

ontstaat een vortexstraat. 
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FIGUUR 6.8 
Het recircuLatiegebied ats Reb < 300. 

De Z-component van de windsnelheid is gemeten als functie van de 

hoek ~3 voor vier verschillende windsnelheden. De metingen ZlJn 

verricht met de T3-90 bij e 2 = 0° en -180° < e 1 < 180°. In deze 

stand van de T3-90 is V .t een maat voor de windsnelheid in de 
Ul 3 

Z-richting. Omdat met de ijkopstelling alleen windsnelheden in de 

X-richting worden geproduceerd, zou V . , indien de bol de stro
Ult3 

ming niet verstoorde, bij iedere waarde van ~3 gelijk aan nul mV 

zijn. 

]Or-----=AC~H~T~E~R~----~~~----~V~OO~R--------~&O 

> 
E 

U) e 
E 

> 

f 

-70~-------+--------+--------4--------4-60 
-1 0 -90 0 90 180 

--~ graden 

FIGUUR 6.9 
Vui t 3 ats functie van ~3 voor vier windsneLheden. 
Vuit 3 is een maat voor de Z-component van de wind
sneLheid. 
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Er is gemeten bij 25 verschillende hoeken ~3 • bij iedere hoek 2 

keer. De resultaten zijn weergegeven in figuur 6.9. De symbolen 

stellen de meetpunten voor en de vloeiende curve gaat bij iedere 

~3 door het gemiddelde van de meetpunten. Om een indruk te krij

gen van de grootte van de snelheid, die correspondeert met de 

spanningen V . in figuur 6.9 staat op de rechter as v gegeven 
Ult3 

in mm/s. 

Er is gemeten dat oscillaties in V . optreden als de wijzer van 
Ul t 

de draaispoelmeter zich in het recirculatiegebied bevindt en Reb 

>= 400. De oscillaties zijn niet waargenomen bij Reb <= 203. Dit 

doet vermoeden dat de oscillaties samenhangen met de instationai

re verschijnselen, die optreden in het recirculatiegebied bij 

hoge Reynoldswaarden. Een verschijnsel dat optreedt in het insta

tionaire gebied is wervelafschudding. Het dimensieloze getal van 

Strouhal, dat samenhangt met wervelafschudding wordt als volgt 

gedefiniëerd: 

Sr 
f Db 

(6.5) = V 

f = de frequentie waarmee de wervelafschudding gepaard 

gaat 

Db = de diameter van de bol 

V = de windsnelheid 

De frequentie van de oscillaties, die optreden in V . zijn bij 
Ult 

snelheden van 75 mm/s en 120 mm/s respectievelijk 0.8 Hz en 1.2 

Hz. De hiermee corresponderende getallen Sr zijn respectievelijk 

0.85 en 0.80. 

In [ACH74] zijn metingen aan wervelafschudding bij een bol in een 

waterstroming gepresenteerd. Het blijkt dat bij vergelijkbare 

Reynoldsgetallen de getallen Sr die Achenbach vindt een factor 5 

lager liggen. Een verschil tussen de metingen in [ACH74] en de 

windsnelheidsmetingen is dat de metingen in [ACH74] zijn verricht 

op een afstand van 5 keer de straal van de bol, terwijl de wind

snelheidsmetingen verricht worden tot op een afstand van ongeveer 

1 keer de straal van de bol. 
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In figuur 6.10 zijn V .t t/m V . (T3-90) uitgezet als functie 
lil 1 lil t3 

van de tijd bij een windsnelheid van 75 mm/s. In figuur 6. 11 

staat de T3-90 afgebeeld in de stand waarin de windsnelheidsme

ting van figuur 6.10 is verricht. 
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bij een windsneLheid van 75 

METER1 

De T3-90 in de stand é 1 = 90° en é 2 = -90°. 
Meter 1 bevindt zich in het recircuLatie gebied van 
de boL. Meter 3 bevindt zich in het recircuLatie 
gebied van de ciLindervormige houder, waarop de boL 
is bevestigd. 
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Opmerkelijk in figuur 6.11 is het feit dat de frequentie van de 

oscillaties in V •t (0.8Hz) evengroot is als de frequentie van 
Ul 1 

de oscillaties in V .t . Dit is opmerkelijk omdat meter 1 zich 
Ul 3 

bevindt in het recirculatiegebied van de bol (diameter = 80 mm) 

terwijl meter 3 zich bevindt in het recirculatiegebied van de 

cilindervormige houder (diameter= 10 mm). 

6.5 Conclusies en Discussie. 

Uit de resultaten die in dit hoofdstuk gepresenteerd zijn blijkt 

duidelijk dat de grootheden RA3 en RA4 afhankelijk zijn van de 

hoek é 2 , waaronder de T3-90 of T4-109 in de houder wordt geplaat

st. Dit is in overeenstemming met de resultaten van hoofdstuk 5. 

In hoofdstuk 5 is gebleken dat er voor enkele afwijkiDgen t.o.v. 

het model een optimale hoek é 2 gekozen kan worden, waarbij RA3 en 

RA4 minimaal zijn. D.w.z. bij die optimale waar1e van é 2 zijn de 

fluctuaties van GS3 en GS4 t.o.v. het gemiddelde het kleinst. Dit 

heeft tot gevolg dat bij de optimale waarde van é 2 de grootte van 

v het nauwkeurigst bepaald kan worden. In de prak-tijk dienen de 

T3-90 en de T4-109 dus in een stand gebruikt te worden die 

overeenkomt met de stand onder é 2 = -90° in de i jkop-s te 11 ing 

(zie figuur 3.3). 

Uit figuur 6.3 is gebleken dat, indien de T3-90 onder een hoek 

é 2 = -90° ingeklemd wordt, er bij é 1 = 90° een zeer afwijkende 

waarde van RA3 gevonden wordt. Dit is te verklaren door het feit 

dat in de stand é 2 = -90° en é 1 = 90° de stroming ernstig wordt 

verstoord door de houder, waarin de T3-90 is geplaatst. De houder 

van de T4-109 verstoort de stroming ook, echter het effect op RA 4 

wordt uitgesmeerd over een groter é 1 -interval. Dit is een direct 

gevolg van de manier, waarop de T4-109 geconstrueerd is. Bij de 

T3-90 worden de drie loodrechte componenten van de windsnelheid v 

door drie afzonderlijke draaispoelmeters bepaald. Bij de T4-109 

worden de snelheidscomponenten bepaald door paren van draaispoel

meters (vergelijk formule 5.11 met formule 5.12). Als bij de 

T4-109 de stroming ter plaatse van een draaispoelmeter verstoord 

wordt, is er voor iedere snelheidscomponent nóg een draaispoelme

ter, alwaar de stroming niet wordt verstoord. Er zal altijd een 

61 



houder, standaard of constructie nodig is waarlangs de electri

sche bedrading afgevoerd kan worden. Het is dus niet te voorkomen 

dat bij bepaalde richtingen van de windsnelheid een verstoring 

optreedt van de stroming t.g.v. de houder. Er dient echter ver

meld te worden, dat de houder die tijdens de experimenten in de 

ijkopstelling is gebruikt, niet de meest geschikte is om de T3-90 

en de T4-109 in de stand c2 = -90° te gebruiken. Daarom kan in de 

praktijk door het kiezen van een geschikte houder of ophangcon

structie de verstoring van de stroming aanzienlijk kleiner worden 

gemaakt dan in figuur 6.3 bij c 1 = 90°. Een geschikte houder is 

een houder met een zo klein mogelijke diameter en een zo groot 

mogelijke afstand tot de wijzers van de draaispoelmeters. 

Uit tabel 6.3 en 6.4 volgt dat in de stand c 2 = -90° bij de 

meeste snelheden de grootte én de richting van v het nauwkeurigst 

bepaald kunnen worden met de T4-109. 
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HOOFilSTUK 7: VARIERENDE WINIENELHEDEN 

7.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk zullen de mogelijkheden besproken worden van het 

meten van variërende windsnelheden met de ijkopstelling. Daartoe 

wordt de cilinder (van 6 meter lengte en 1.25 meter doorsnede) 

bewogen met een periodiek van de tijd afhankelijke snelheid, 

gesuperponeerd op een constante snelheid. De waarde van de con

stante snelheid wordt minimaal zo groot gekozen, dat de cilinder 

tijdens één windsnelheidsmeting in dezelfde richting blijft bewe

gen. Dit laatste is noodzakelijk voor een goede werking an de 

regeling van de motor, die de cilinder aandrijft. De bovengrens 

van de frequentie van de windsnelheid wordt bepaald door de hoog

ste frequentie, waarmee de cilinder kan worden voortbewogen. 

Tijdens de experimenten met variërende windsnelheden is gebruik 

gemaakt van twee micro-anemometers: de T4-109 in de stand 

é 2 = -90° en é 1 = 0° en een micro-anemometer met één draaispoel

meter in een zodanige stand dat~= 0° en~= 0°. 

7.2 Het gebruik van de ijkopstelling bij variërende windsnelhe

den. 

Bij het meten van constante windsnelheden wordt de cilinder 

voortbewogen door een motor, die zijn spanning krijgt geleverd 

door de computer (zie figuur 2.6). Bij het verrichten van metin

gen van variërende windsnelheden wordt de spanning, die de motor 

nodig heeft, geleverd door een functiegenerator. Tijdens experi

menten met variërende windsnelheden gelden de volgende formules: 
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A 

V (t) =V +V •P(T,t,<p ) motor motor motor motor 
A 

Vtacho(t) = Vtacho + Vtacho•P(T,t,cptacho) 

V .
1
(t) 

Cl = 

v(t) = V 

+ 

+ 

..... 

V .l•P(T,t,<p .1) 
Cl Cl 

v•P(T,t,cp) 
V 

V (t) = de spanning die aan de motor wordt motor 

V motor 

V motor 

toegevoerd als functie van de tijd 

= de gemiddelde motorspanning 

=de amplitude in de motorspanning 

(7 .1) 

(7.2) 

(7.3) 

(7.4) 

vtacho(t) = de spanning die de tachogenerator levert als 

L.mctie van de tijd 

V . 1(t) = de snelheid van de cilinder als functie van 
Cl 

de tijd 

v( t) = de grootte van de windsnelheid als functie 

van de tijd 

P(T, t,<p) = een periodiek signaal met periodetijd 

T en fase <p 

D.m.v. een ijkprocedure kunnen V t en Vt h gerelateerd wor-mo or ac o 
den aan veil" Deze ijkprocedure wordt uitgevoerd bij een constan-

te waarde van v. Er geldt: 

V motor = rcmotorvcil + yomotor 

rctachovcil + yotacho vtacho = 

rcmotor' rctacho yomotoren Y0 tacho 
zijn de ijkconstanten. 

(7.5) 

(7.6) 

Bij variërende windsnelheden (v afhankelijk van t) moet de cilin

der voortdurend versneld of vertraagd worden, waardoor de motor 

die de cilinder voortbeweegt zwaar wordt belast. Als de motor té 

zwaar wordt belast, wordt de relatie tussen V en v .
1 

niet motor c1 
meer gegeven door formule 7.5 Formule 7.6 geeft ook bij vari-

ërende windsnelheden een juiste relatie tussen Vtacho en veil . 
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Er wordt nu een 'hypotetische' snelheid v geïntroduceerd: motor 
v t is de snelheid die de motor de cilinder wil opleggen. 

mo or 

Er geldt: 

V (t) - yo motor motor 

re motor 
(7.7) 

Als V t (t) een constante spanning is, zal v (t) gelijk mo or motor 
zijn aan v .

1
(t). Als de motor te zwaar belast wordt, zal 

Cl 

vmotor(t) niet gelijk zijn aan vcil(t). Door nu het verband 

v (t) te vergelijken met v .
1
(t) voor verschillende waarden motor c1 

van T en versebi !lende amplitudes kunnen er uitspraken gedaan 

worden over de bruikbaarheid van de ijkopstelling bij experimen

ten met variërende windsnelr8den. 

De resultaten van de metingen, waarmee v t (t) en v .
1
(t) be-mo or Cl 

paald kunnen worden, zijn gepresenteerd in figuur 7.1. In 

figuur 7.1a wordt v t (t) vergeleken met v .
1
(t) in het geval mo or c1 

dat P(T, t,.p t ) een driehoek-vormige functie is met T gelijk mo or 
aan 2 s. Uit de figuur blijkt dat bij benadering geldt dat 

vmotor(t) gelijk is aan v(t). Als een T gekozen wordt van 1 s is 

dit niet meer het geval (zie figuur 7.1b). Op ieder moment loopt 

v . 1(t) achter op v t (t) en de amplitude van v . 1(t) (5 mm/s) c1 mo or Cl 

is kleiner dan de amplitude van vmotor(t) (12.5 mms/s). De motor 

wordt te zwaar belast in deze situatie. In figuur 7.1c wordt voor 

P(T,t,.p t ) een sinus-functie gekozen met een T van 1 s. Door mo or 
figuur 7.1b te vergelijken met figuur 7.1c valt op te merken dat 

de verschillen tussen v t (t) en v . 1(t) niet te verklaren zijn mo or c1 
door het feit of voor P(T,t,.p t ) een driehoek-vormige funtie, mo or 
dan wel een sinusfunctie wordt gekozen. Als de amplitude van 

V t ( t) kleiner wordt gemaakt kan een T van 1 s wel gehaald mo or 
worden (zie hiervoor figuur 7.1d). Geconcludeerd kan worden dat 

met de ijkopstelling windsnelheden met een frequentie van 1 Hz 

met een amplitude van 5 mm/s geproduceerd kunnen worden, zonder 

de motor te zwaar te belasten. Als een grotere amplitude gewenst 

is, zal een lagere frequentie gekozen moeten worden. 
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FIGUUR 7.1 
v t (t) en v . 1 (t). mo or CLL 

a: driehoek-vormige functie, T = 2 s. 
b: driehoek-vormige functie, T = 1 s. 
c: sinusfunctie~ T = 1 s. 
d: sinusfunctie, T = 1 s. 
a,b en c: ampLitude van v t (t) = 12.5 mm/s. 

mo or 
d: ampLitude van v t (t) = 5 mm/s mo or 

7.3 V "t als maat voor de sne1heid bij variërende windsnelheden. 
Ul 

Met de ijkopstelling kunnen windsnelheidsmetingen uitgevoerd 

worden tot een frequentie van 1 Hz (met een amplitude van 5 

mmls). 

Ook bij variërende windsnelheden wordt een windsnelheidsmeting 

gedefiniëerd zoals in hoofdstuk 2.6, maar nu is v .
1 

tijdens de 
Cl 

meetfase afhankelijk van de tijd. Door V . ( t) als functie van 
Ult 

v(t) te vergelijken met V "t als functie van v (met v constant) 
Ul 

kan bepaald worden of V . (t) bij variërende windsnelheden een 
Ult 
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juiste maat is voor v(t). Er wordt aangenomen dat v(t} (na even

tuele inschakelverschijnselen) op ieder moment gel ijk is aan 

V •
1
(t). 

Cl 

Om te onderzoeken of V . (t) bij T > 1 s geschikt is om als maat 
Ult 

voor v(t) te dienen zijn de onderstaande experimenten uitgevoerd. 

Er zijn windsnelheidsmetingen verricht bij verschillende waarden 

van T: 15 s, 10 s, 5 s en 2 s. Bij de metingen is voor 

P(T,t.~ t ) uit formule 7.1 gekozen voor een driehoek-vormige mo or 
functie met een zodanige amplitude dat de gemiddelde waarde van 

v(t) gelijk is aan 17.5 mm/s en de amplitude in v gelijk is aan 

12.5 mm/s. Iedere windsnelheidsmeting bestaat uit 150 registra

ties van V . en V h . De tijd tussen twee registraties is u1 t tac o 
zodanig gekozen, dat gedurende de meting enkelP perioden van 

P(T,t.~ t ) doorlopen worden. De wir.<isnelheidsmetingen zijn mo or 
verricht met een micro-anemometer, die uitgerust is met één 

draaispoelmeter. 

De resultaten van de metingen zijn weergegeven in figuur 7.2. De 

doorlopende kromme representeert V . (t) als functie van v(t) en 
Ul t 

is verkregen door de 150 meetpunten kwadratisch te interpoleren. 

Ter vergelijking: de symbolen representeren V . als functie van 
Ul t 

v, verkregen door de cilinder met een constante snelheid te bewe-

gen. 
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FIGUUR 7.2 
V .t(t) al.s ftm.ctie van v(t). 

Ut 
a: T = 15 s. 
b: T = 10 s. 
c: T = 5 s. 
d: T = 2 s. 

Uit figuur 7.2 blijkt dat ook bij waarden van T > 1 s V . ( t) 
Ul t 

geen geschikte maat is voor v(t). De hysteresislus duidt op een 

faseverschil tussen V .t(t) en v(t). Uit figuur figuur 7.2d 
Ul 

blijkt dat bij T = 2 s de amplitude van V . (t) in elkaar zakt. 
Ult 

De PI-regeling (zie figuur 2.3) en met name de combinatie van IC2 

en IC4 kan beschouwd worden als een laagdoorlaat filter met een 

kantelfrequentie < 1 Hz. De invloed van het filter is blijkbaar 

bij zeer lage frequenties (1/15 Hz) al merkbaar door een fase

draaiïng. 

De PI-regeling kan eenvoudig aangepast worden door IC4 te verwij

deren. De PI-regeling die dan verkregen wordt is afgebeeld in 

figuur 7.3. 
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FIGUUR 7.3 
De PI-regeLing na aanpassing. 

De uitgangsspanning van de regeling wordt V genoemd. Om te reg 
onderzoeken of V een geschikte maat voor v is, zijn in eerste reg 
instantie experimenten verricht bij een stapfunctie in v met 

daarna een constante windsnelheid v. De metingen die besproken 

worden zijn verricht met de T4-109 (de microanemometer met vier 

draaispoelmeters: zie figuur 3.2). Hiertoe is de T4-109 uitgerust 

met 4 gelijke PI-regelingen, zoals afgebeeld in figuur 7.3. Gedu-

rende 15 s zijn 150 metingen van V t/m V en V h ver-
reg1 reg4 tac o 

richt. Met de waarden van Vt h is de windsnelheid v berekend en ac o 
met V t/m V is de grootheid GS4 berekend. De eerste 5 s reg1 reg4 

van de meting was v = 0 mm/s. Daarna werd de cilinder bewogen, 
' 

zodanig dat v = 40 mm/s. De resultaten zijn in de vorm van V reg1 
t/m V reg4 

in mV, GS 4 in mV en v in mm/s weergegeven in 

figuur 7 .4. 
SQr-----------~------------~50 

> 
E 

l 
V 

----i ...... tijd s 
FIGCRJR 7.4 

1 

2 

3 

4 

= V reg1 
= V reg2 

= V reg3 

= V reg4 

V t/m V (mV), GS4 (mV) en v (mm/s) 
reg 1 reg4 

aLs functie van t. 
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Uit figuur 7.4 blijkt dat V t/m V slingeringen vertonen 
regt reg4 

met een frequentie van ongeveer 2 Hz. Opmerkelijk is, dat de 

maxima en minima in de slingeringen in V t/m V op 'het-regt reg4 

zelfde' tijdstip verschijnen. Het gevolg hiervan is datde slinge-

ringen elkaar niet uitmiddelen in CS4 . De oorzaak van de slinge-

ringen in V t/m V moet gezocht worden in fluctuaties in 
regt reg4 

v. Daarom dienen de spanningen V t/m V te worden gefil-regt reg4 

terd (met 2 Hz) alvorens GS4 wordt berekend. Let wel: deze filte-

ring is een gevolg van fluctuaties in v, dus een beperking van de 

ijkopstelling en niet van het meetprincipe. Het is belangrijk om 

een filter te gebruiken met een vlakke frequentie karakteristiek 

voor frequenties < 2 Hz met 'geen' fasedraaiïng voor frequenties 

< 2 Hz, zodat niet dezelfde situatie ontstaat als in figuur 7.2. 

Er zijn ook experimenten verricht om te onderzoeken of V een reg 
geschikte maat voor v. als v tijdsafhankelijk is. Deze experimen-

ten zijn verricht in twee snelheidsgebieden: 

= 17.5 + 12.5 P{T,t.~) 
V 

1: v{t) 

2: v(t) = 80 + 25 P(T.t.~v) 

v{t) in mm/s. 

De experimenten zijn uitgevoerd voor vier verschillende waarden 

van T: 15 s, 10 s, 5 s en 2 s. Bij iedere waarde van T zijn in 

beide snelheidsgebieden 150 registraties verricht van V . en 
Ul t 

V h . De tijd tussen twee registraties is zodanig gekozen, dat 
tac o 

gedurende de meting enkele perioden van P(T,t.~) doorlopen wor-

den. De resultaten zijn weergegeven in figuur 7. 5. De symbolen 

representeren resultaten van windsnelheidsmetingen waarbj v con

stant was. De doorlopende krommen representeren V (t) als fun-reg 
ctie van v{t), waarbij v{t) gegeven wordt door bovenstaande for-

mules met voor P{T.t.~) een driehoek-vormige functie. De doorlo-v 
pende krommen zijn verkregen door de 150 meetpunten kwadratisch 

te interpoleren. De experimenten zijn verricht met dezelfde één-

dimensionale micro-anemometer als in figuur 7.2. 
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Uit figuur 7.5 blijkt dat er een zeer goede overeenstemming is 

tussen de resultaten, die verkregen zijn bij constante v en die 

waarbij v een periodieke functie van de tijd was. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat Vreg{t) gebruikt kan worden als maat 

voor v(t) {bijT~ 2 s). 

Een toepassing van de resultaten uit figuur 7.5 is het bepalen 

van de A(v)-curve {het verband tussen V en v) op een manier 
reg 

die veel sneller is dan en even nauwkeurig is als de manier be-

schreven in hoofdstuk 4.2. 
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7.4 Het gebruik van GS4 bij variërende windsnelheden. 

Bij het meten van variërende windsnelheden in drie dimensies gaan 

we er van uit dat v voldoet aan formule 7.4. Tijdens onderstaande 

experimenten met variërende windsnelheden is gebruik gemaakt van 

de T4-109. Voor P(T,t.~) is een sinus-functie gekozen, zodat voor 

de windsnelheid geschreven kan worden: 

( ) 
A • (2~t ) 

V t = V + V S1n -r- + ~V 

v = de gemiddelde windsnelheid 

v =de amplitude in de windsnelheid 

T = de periodetijd 

~ = de fase 
V 

(7.8) 

De spanningen V (t) kunnen m.b.v. formule 3.15 en formule 7.8 reg 
geschreven worden als de som van een constante spanning V en const 
een tijdsafhankelijke spanning V(t). Bij ~- = 0° en ~. = 0° 

1 1 

geldt: 

V (t) =V + V.(t) reg. const. 1 
1 1 

(7.9) 

i = 1,2,3,4 

-2 V a.v + b.v const. = 1 1 
1 

V. (t) 
1 [ 

A 2b -A b A2 • (2~t )] • (2~t ) = aiv + ivv + iv s1n -y- +~i s1n -y- +~i 

De grootheid GS4 wordt nu gedefiniëerd met de spanningen V in 
reg i 

plaats van V . . Er geldt: 
U1 t. 

1 

= [3/4(V 2 + V 2 + V 2 + V 2] 112 
reg 1 reg2 reg3 reg4 
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In de ijkopstelling is op ieder moment en op iedere plaats de 

windsnelheid hetzelfde. Daarom kan voor de fase-termen uit formu

le 7.9 geschreven worden: ~1 = ~2 = ~3 = ~4· 

Uit de resultaten van hoofdstuk 6 is gebleken dat GS4 gebruikt 

kan worden als maat voor v, wanneer v constant is. Het is de 

vraag dat ook geldt wanneer v afhangt van de tijd. M.a.w.: het is 

de vraag of onderstaande formule geldig is: 

GS4(t) = av(t) + bv(t)
2 (7. 11) 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is GS4(t) als functie van 

v(t) bepaald bij drie waarden van T: 10 s, 5 s en 2 s. De experi-

menten bestonden uit 150 registraties van Vt h en V ac o reg 1 
t/m 

V Met V h is v berekend en met V reg4 tac o reg 1 
t/m V is GS 4 reg4 

berekend. De experimenten zijn weer verricht in 

bieden: 

1: v(t) = 
2: v(t) = 

17.5 + 12.5 P(T,t.~) 
V 

80 + 25 P(T,t.~v) 

v(t) in mm/s. 

twee snelheidsge-

De resultaten worden gepresenteerd in figuur 7.6. De symbolen 

representeren resultaten van windsnelheidsmetingen, waarbij v 

constant was. De doorlopende krommen representeren GS 4(t) als 

functie van v(t), waarbij v(t) gegeven wordt door bovenstaande 

formules met voor P(T. t.~) een sinus-functie. De doorlopende 

krommen zijn vekregen door de 150 meetpunten kwadratisch te in

terpoleren. In appendix_5 worden de resultaten van bovenstaande 

metingen weergegeven in de vorm van V (t) t/m V (t), GS 4{t) reg 1 reg4 
en v(t) als functie van t. 
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De conclusie, die uit figuur 7. 6 getrokken kan worden is dat 

GS 4 (t) een juiste maat van v(t) (bijT~ 2 s). 

M.b.v. formule 7.8 en formule 7.11 en met de kennis dat 

<p 1 = <p 2 = <p 3 = <p 4 = <p kan de grootheid GS 4 ( t) geschreven worden 

als de som van een constant gedeelte GS 4 en een tijdsafhan-const 
kelijk gedeelte G4 (t): 

GS + G (t) 4 const 4 (7. 12) 

-2 GS = av + bv 4 const 

[ 
"' -"' "2 27Tt ] 2 t = av + 2bvv + bv sin(-r- + 'P) sin( ; + <p) 
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Uit formule 7.12 blijkt dat G4(t) beschreven wordt door een si

nusfunctie met een gemoduleerde amplitude als v( t) beschreven 

wordt door een sinusfunctie. De oorzaak hiervan is de kwadrati-

sche afhankelijkheid van GS4(t) t.o.v. v(t). 

In appendix 6 wordt afgeleid dat voor de gemiddelde waarde GS4 

van GS4{t) over een periodetijd T geldt: 

- - -2 1 "2 
GS4 = av + bv + 2hv (7. 13) 

Als GS4{t) beschreven wordt door een gemoduleerde sinusfunctie 

kan niet gesproken worden over dé amplitude van GS4(t), omdat de 
" amplitude tijdsafhankelijk is. De grootheid GS 4{t) wordt nu als 

volgt gedefiniëerd {zie formule 7.12): 

" "2 . 27rt -" 
GS 4 (t) = av + bv s1n(-r- + ~) + 2bvv 

" 

(7.14) 

Het maximum GS4max van GS4(t) wordt bereikt als de sinus gelijk 

aan 1 is: 

A "-2 A 

GS4max = av + bv + 2bvv (7.15) 

Met formule 7.13 en 7.15 en de waarden van a en b uit tabel 6.2 

kunnenven v iteratief bepaald worden. Uit formule 7.13 is af te 

leiden: 

(7. 16) 

Uit formule 7.15 is af te leiden: 

(7.17) 

Als startwaarden voor het iteratieproces worden de volgende waar-

den voor v en v gekozen: 
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-a + [a2 + 4bGS4]1/2 
Va = 2b 

(7.18) 

2bva+ [(a+ - 2 4bGs4 max] 1/2 
-a - 2bvQ} + 

Va :: 
2b 

(7.19) 

De i-de waarde van v in het iteratieproces wordt verkregen door 

de (i-1)-de waarde van v in te vullen in formule 7.16. De i-de 

waarde van v wordt verkregen door de (i-1)-de waarde van v in te 

vullen in formule 7.17. De convergentie van het aldus verkregen 

iteratie-algorithme is (nog) niet bewezen, maar voor verschillen-
"' de waarden van GS4 en GS4 max is aangetoond (zie appendix 6) dat 

"' het iteratie-algorithme consistente waarden oplevert van v en v. 

Het dient echter vermeld te worden, dat v alleen bepaald kan 

worden op de bovenstaande wijze, indien voor v geldt: 

(a2 +2~ (2 "" "' 
V ~ "'o" (7.20) 

{}v\1 -,.; 
~ 

7.5 Conclusies en discussie. \}~ t 

Uit de resultaten van de metingen die in dit hoofdstuk gepresen

teerd zijn, kan geconcludeerd worden dat met de ijkopstelling 

windsnelheden opgewekt kunnen worden met een bovengrens van de 

frequentie van 1 Hz bij een amplitude van 5 mm/s. Uit [PLU87] 

blijkt dat het meetprincipe (micro-anemometer + PI-regeling) 

geschikt is voor het meten van windsnelheden met frequenties tot 

ongeveer 15 Hz. 

In hoofdstuk 7.4 is opgemerkt dat in de ijkopstelling op ieder 

moment en op iedere plaats de windsnelheid hetzelfde is. In de 

praktijk is dit natuurlijk niet het geval en daarom zullen in de 

praktijk de fasetermen ~- in het algemeen niet gelijk zijn. Voor 
1 

het faseverschil ~ 1 -~2 van de signalen V (t) en V (t) reg 1 reg2 
geldt: 
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21TX 
'Pt - 'P2 = Tv 

x = de afstand tussen de wijzers van de 

draaispoelmeters 

T = de periodetijd van de windsnelheid 

v = de grootte van de windsnelheid 

Uit formule 7.13 en 7.15 bijkt dat GS4 en GS 4 max geen goede maat 

zijn voor respectievelijk v en v. Als de waarden van GS 4 en 

GS 4 max bekend zijn, kunnenven v iteratief bepaald worden, mits 

de verhouding v/v niet te groot is. 
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HOOFffiTUK 8: a>NQUSIES 

-De A(v)-curves van de verschillende draaispoelmeters in de T3-90 

en de T4-109 zijn niet hetzelfde. De spanningen V .t dienen geco
Ul 

rrigeerd worden, alvorens GS3 of GS4 berekend worden 

(hoofdstuk 4.2). 

-De A(v)-curve van een draaispoelmeter is afhankelijk van de 

stand van de wijzer t.o.v. de Z-as bij~= 0° en~= 0°. Hiervoor 

kan gecorrigeerd worden voor dat gedeelte van de curve, waar de 

A(v)-curve niet negatief wordt (hoofdstuk 4.2). 

-Het verband tussen V . en f3 wordt niet beschreven door een 
Ult 

cosinus. Omdat het model uitgaat van een cosinus, kan de nauwkeu-

righeid waarmee de windsnelheid met de T3-90 en de T4-109 wordt 

bepaald, verbeterd worden door voor de afwijking van het cosimus 

gedrag te corrigeren (hoofdstuk 4.3). 

-Het verband tussen V . t en ~ wordt goed beschreven door een 
Ul 

cosinus. (hoofdstuk 4.3). 

-De grootte en de richting van v kunnen nauwkeuriger bepaald 

worden als de T3-90 en de T4-109 onder é 2 = -90° in de ijkopstel

ling worden geplaatst (hoofdstuk 6.2 en 6.3). 

-Met de T4-109 bij é 2 = -90° kan v nauwkeuriger bepaald worden 

dan met de T3-90 bij é 2 = -90° (tabel 6.3 en 6.4). 

-Met de ijkopstelling kunnen windsnelheden worden opgewekt met 

een bovengrens van de frequentie van 1 Hz bij een amplitude van 

5 mm/s (hoofdstuk 7.2). 

-Bij variërende windsnelheden is 

windsnelheid (hoofdstuk 7.3). 
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NAWOORD 

Op deze plaats wil ik iedereen bedanken, die er mede voor heeft 

gezorgd dat mijn studententijd een onvergetelijke tijd zal zijn. 

Als eerste wil ik de leden van de vakgroep A.F.M bedanken, met 

name: Martin, Guido, Rene en Gerard. 

Verder wil ik Leon en Mechlin bedanken voor de nachtelijke uit

spattingen. 

Ook wil ik de bewoners bedanken, die in de loop der jaren 

Huize Wattstraat 33 overleefd hebben, met name: Ronnie, Harry, 

Vince, Dimphne, Elly, Dick, Mark, Karin en Gerrie. 

In het bijzonder wil ik mijn ouders en Sylvia bedanken. 

79 



REFERENTIFS 

[PLU87]: 

[SAR87]: 

[SAH87]: 

[JAY65]: 

[BAT70]: 

[ACH74]: 

[KIE87]: 

[PIL87]: 

[GRU86]: 

[SCHRM]: 

"The development of a microanemometer. New 

possibil i ties for measuring very low air veloei ties". 

M.J.F.P. Pluijm 1987. Proefschrift ter verkrijging van 

de graad van doctor aan de technische universiteit van 

Eindhoven. 

"Het ontwikkelen van een micro-anemometer voor het 

meten in meerdere dimensies", G. J .A. Sars 1987. Een 

afstudeerverslag. 

"Handleiding bij de ijkprocedure van een 

micro-anemometer", G.J.A. Sars 1987. 

"The behaviour of freely falling cylinders and cones 

in a viseaus fluid", K.O.L.F. Jayaweera en B.J. Mason. 

Journal of Fluid Mechanics, vol 20 pagina 1211-1218, 

1077. 

"Slender Body theory for particles of arbitrary 

cross-section in Stokes flow", G.K. Batchelor. Journal 

of Fluid Mechanics, vol 44 pagina 419-440, 1970. 

"Vortex shedding from spheres", E. Achenbach. Journal 

of Fluid Mechanics, vol 62 pagina 209-221, 1974. 

"Numerieke ondersteuning van het project 

Micro-Anemometrie; een vergelijking met experimentele 

resultaten", A.M. van den Kieboom. Een 

afstudeerverslag. 

"Metingen met en keuze tussen twee prototype 

micro-anemometers", 

afstudeerverslag. 

M.S.J. Pilmeijer. Een 

"Het dynamisch gedrag van een op een draaispoelmeter 

gebaseerde micro-anemometer", J. Grupa. Een 

stageverslag. 

"Fysische transport verschijnselen", P.P.J.M. Schram, 

P.T. Smulders. Een collegedictaat. 

80 



APPENDIX 1: AFLEIDING VAN FORMULE 3.23 EN 3.24 

Formule 3.18, waarmee de transformatieformules voor de overgang 

van de basis van 0 naar de basis van 0' bepaald worden, kan 

worden gebruikt om de coördinaten van een vector t.o.v. 0 uit te 

drukken in de coördinaten van de vector t.o.v. 0'. Het 

bovenstaande toegepast op een willekeurige vector w levert op: 

met w = wx~ + wyey + wzeZ 

w' = w~~· + w~ey· + w~e2 , 

{Al. 1) 

{Al. 2) 

(A1.3) 

{A1.4) 

Er wordt gebruik gemaakt van accenten als de coördinaten t.o.v. 

0' van een vector bedoeld worden. 

Een inprodukt van de vectoren w en u zal als volgt worden 

weergegeven: 

(w•u) of (w ,w ,w )• [~x] x y z y 
u ; z 

Voor de winsdsnelheid in de ijkopstelling geldt: v = -veX. 

Voor het produkt van de matrices Ré 1 en Ré2 geldt: 

[

cos(é 1 ) -sin(é 1 )cos(é2 ) 

Ré 1 Ré2 = sin(é 1 ) cos(é 1 )cos(é2 ) 

0 sin(é2 ) 

Er geldt nu voor de T3-90: 

sin{ét}sin(é2 )] 

-cos(é1)sin(é2 ) 

cos(é2 ) 

V. 
Ult1 = A1(v)(e •e } = A 1 (v)(-~·Ré 1 Ré2 e' ) = 

= A,(v)(-:.o~~)•Ré,Ré2 [g] = A,(v)(-::0.0)• [~~~1::l] o 

= -A 1 (v)cos(ét} 
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Er geldt nu voor de T4-109: 

V . = A2 (v)(e •e ) = A2 (v)(-~.·Rc 1 Rc2 e' ) = 
u1 t 2 v n 2 x n 2 

= A2 (v)(-l.O.O) •RE,Ré2 [=~ ) = 

= A2 {v){Jl/3cos(c1 ) - v273sin{c 1 )cos(c2 )) 
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APPENDIX 2: AFLEIDING VAN FORMULE 3.27 EN 3.28. 

Als voor de draaispoelmeters in de T3-90 alle A(v)-curves gelijk 

zijn, kan aangetoond worden dat GS3 niet afhankelijk is van de 

richting van v. In de ijkopstelling is v al tijd gericht in de 

richting van de X-as. De stand van de T3-90 in de ijkopstelling 

wordt weergegeven m.b.v. de hoeken e. 1 en e. 2 . Aantonen dat GS 3 

niet afhankelijk is van de richting van v kan dus geschieden door 

aan te tonen dat GS3 niet afhankelijk is van e. 1 en e.2 • 

Als de formules 3.23 voor V .t , V .t en V .t in de definitie 
Ul 1 Ul 2 Ul 3 

van GS3 (formule 3.23) worden ingevuld en als aangenomen wordt 

dat A1 (v)=A2 (v)=A3 (v)=A{v), dan geldt: 

GS3 = A(v) [cos(•,J
2 

+ sin(•,)• [cos(<2 )
2 

+ 

[ 
2 2]1/2 

= A(v) cos(e. 1 ) + sin(e. 1 ) = A(v) 

Voor de T4-109 geldt mutatis mutandis hetzelfde. Als de 

formules 3.24 voor V .t t/m V .t4 in de definitie van GS 4 Ul 1 Ul 

(formule 3.26) worden ingevuld en als aangenomen wordt dat 

A1 (v)=A2 (v)=A3 (v)=A4 (v)=A(v), dan geldt: 
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APPENDIX 3:AFLEIDING VAN FORMULE 5.11 EN 5.12 

Bij de afleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende formules: 

V . = A.(v)•(e •e ) 
u1 t. 1 v n. 

{A3 .1) 
1 1 

A.(v) =V 
1 

(A3.2) 

(A3.3) 

(A3.4) 

De coördinaten van de vectoren e t.o.v. 0' worden gegeven door 
n. 

1 

formule 3.16 en 3.17 voor respectievelijk de T3-90 en de T4-109. 

Bij de afleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende eigenschap 

van het inprodukt van twee willekeurige vectoren w en u: 

Er kan nu geschreven worden: 

Voor 

V. Ult1 

V uit2 

V uit3 

V. Ult. 
1 

= A.(v)•(e •e . ) = v(e •e ) = 
1 v n. v n. 

1 1 

= (v•e ) = (v' •e' ) n. n. 
1 1 

de T3-90 geldt: 

= (v' •e' ) = (v'·~') = v' 
n1 y 

= (v'•e' ) = (v'•ey') =V 
n2 y 

= (v' •e' ) = (v'•ez') = v' 
n3 z 
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Voor de T4-109 geldt: 

V 
uit1 

+V uit2 
= (v'•[e' + e' ]) = -2.Jl/3v' 

n1 n2 x 

V uit 3 
+V . = (v' •[e' + e' ]) = 2.Jl/3v' 

Ult 4 n3 n4 x 

V. - V = (v' •[e' - e' ]) = (v' ·2v273ey.) = 2v2/3v' 
Ul t1 ui t 2 n1 n2 y 

V . - V = (v' •[e' - e' ]) = (v' •2v273ez,) = 2v2/3v' 
Ult 4 ui t 3 n4 n3 z 
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APPENDIX 4: RESULTATEN VAN HET SIMULATIEPR<X;RAMMA 

In hoofdstuk 5 zijn enkele resultaten van het simulatieprogramma 

besproken. In deze appendix staan de resultaten van berekeningen 

van RA3 en RA4 voor een paar andere afwijkingen t.o.v. het model 

Voor het gemak zullen de afwijkingen genummerd worden: 

1 f1 = 0.2 (zie hoofdstuk 5.2). 

2 f2 = 0.1 (zie hoofdstuk 5.2). 

3 Alleen voor de T4-109: De hoek tussen e en e is 
P4 P3 

niet gelijk aan 109.5°, maar 119.5°. 

4 Alleen voor de T4-109: De hoek tussen het vlak waarin 

e en e liggen en het vlak waarin 
P1 P2 

e ene :iggen 
P3 P4 

is niet gelijk aan 90°, maar 80°. 

5 Alleen voor de T4-109: er1 
geroteerd t.o.v. de Y'-as, 

d 100 en er2 wor en over 

zodat formule 3.17 niet 

meer geldt, maar nu e~ 1 = e~2 = (0.17,0,0.98). 

6 Alleen voor de T3-90: e wordt 10° geroteerd t.o.v. 
P1 

de X'-as en Z'-as, zodat formule 3.16 niet meer geldt, 

maar nu e~ 1 = (0.03,-0.17,0.98). Bovendien wordt 

10° geroteerd t.o.v. de Y'-as, zodat geldt 

e = (0.17,0,0.98) 
r2 

Het doel van het simuleren van afwijking 3 t/m 6 is te onderzoe

ken hoe gevoelig de micro-anemometers zijn voor afwijkingen in de 

praktijk van formules 3.16 en 3.17. In de praktijk kunnen de 

standen van de wijzers en assen van de draaispoelmeters, zoals 

gegeven in formule 3.16 en 3.17 alleen maar benaderd worden. 
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In hoofdstuk 5 is de ruimtehoek 0 gedefiniëerd als maat voor de 

nauwkeurigheid, waarmee de richting van de windsnelheid v bepaald 

kan worden. In figuur A4.7 en A4.8 zijn de waarden van 0 uitgezet 

in steradialen voor beide micro-anemometers. De afwijkingen 

t.o.v. het model, waarop de figuren gebaseerd zijn, zijn dezelfde 

als in figuur A4.1 t/m A4.6. 

0.25 
~ 

c 
Ql 
rl 

lU ... 0.2 u 
lU 
l 
Ql 
+I 
OI 0. 15 

Y. 
Ql 
0 
r. 0.1 
Ql 
+I 
E ... 
J 
l 0.05 

0 

-90 -50 -30 0 30 50 90 

eps 11 on2 (graden) 

FIGUUR A1,.7 
De ruimtehoek 0 aLs functie van é 2 voor de T3-90. 
+ afwijking 2 

afwijking 6 
* afwijking 1 
# afwijking 1 en 2 
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FIGUUR A4.8 
De ruimtehoek 0 aLs functie van é 2 voor de T4-109. 
+ afwijking 2 

afwijking 4 
* afwijking 3 
# afwijking 5 
$ afwijking 1 
( afwijking 1, 2 en 5 

92 



APPENDIX 5: GS.(t) EN v(t) ALS FUNCfiE VAN t. 

In figuur 7.6 zijn resultaten van windsnelheidsmetingen gepresen

teerd, waarbij GS4 (t) als functie van v(t) is uitgezet. In deze 

appendix worden dezelfde resultaten op een andere manier uitge-

zet. Figuur A5.1 bevat voor 

V (t), GS4 (t) en v(t) als reg4 

v(t) = 80 + 25•sin(2~t + ~v). 

drie frequenties V (t) t/m reg 1 

functie van t. Voor v(t) geldt: 

160'-8-------------------------1160 1~~b------------------------~160 

> 
E 

1 

? 
E 

1 
00~----------------------~15 ___ tijd s oo~-----------------------Jao 

---tijd s 

160r;;c:-----------------------...160 
Ä~delar 

' I 

.. 
~ 

1 

:e 

1 

__ .. tijd s 

FIGffiJR A5.1 

1 = V reg 1 

2 = V reg2 

3 =V reg3 

4 =V reg4 

V (t) t/m V ( )' GS4 {t) en v(t). reg 1 reg4 t 
a: T = 10 s. 
b: T = 5 s. 
c: T = 2 s. 

De faseversebillen die in figuur A5. 1 optreden tussen v( t) en 

GS4 ( t) zijn het gevolg van het gebruik van twee verschillende 

f i 1 ters voor v( t) en de spanningen V ( t) . Deze twee filters reg 
hebben een verschillende delay-tijd Atd 

1 
(zie figuur A5.2). 

e ay 
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FIGUUR A5.2 
VerschiLLen in deLay-tijden van de gebruikte 
fiLters bij een frequentie van 1/2 Hz. 
1 = Difa-fiLter (PDF-3700) 
2 =Kema-fiLter (VBF-8). 
Atd 1 = 0.43 s. et.ay 
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APPENDIX 6: AFLEIDING VAN FORMULE 7 .13. 

Voor v(t) en GS4 gelden de volgende formules: 

- A . 27Tt 
v(t) = V + V"Sln(-r- + ~V) 

GS4(t) = av(t) + bv(t)
2 

7.8 invullen in 7.11 levert op: 

- -2 -A 27Tt = av + bv + 2bvvsin(-r- + ~v) + 

A2 . 27Tt 2 A • 27Tt 
+ bv s1n(-r- + ~v) + avs1n(-r- + ~v) 

M.b.v. de definitie van het gemiddelde geldt: 

T 

GS4 = }f GS4(t) dt = 

0 

T 

(7.8) 

(7. 11) 

- -2 1 I A 27Tt "'2 . 2 27Tt 
av + bv + T {(a+ 2b)v•sin(-r- + ~v) + bv s1n C-r-+ ~v)} dt = 

0 

T , 
- -2 1J A2 2 27Tt av + bv + f {bv sin C-r-+ ~v)} dt = 

0 

T 

av + byQ + b;2.!..J{.!..- ~in(47Tt + ~ )} dt = 
T 2 2 T V 

0 

- -2 1 "'2 [1 1 47Tt ]T 
av + bv + Thv 2t - 87Tfcos(-r- + ~v) = 

0 
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In hoofdstuk 7.4 is uitgelegd hoe v en v bepaald kunnen worden 

met een iteratieproces als de waarden van GS4 en GS 4 max bekend 

zijn. In tabel A6.1 t/m A6.4 wordt voor enkele waarden van GS 4 en 

GS 4 max de convergentie van het iteratieproces aangetoond. Uit de 

tabellen blijkt dat het proces langzamer convergeert naarmate de 

verhouding v/v groter is. Bij iedere waarde van GS 4 wordt de 

maximale v, waarboven het iteratieproces geen waarden voor ven v 

oplevert, gegeven door formule 7.20. Als GS 4 = 100 mV is de maxi

male v gelijk aan 254 mm/s. Uit tabel A6.4 blijkt, dat indien v 

in het iteratieproces deze maximale waarde overschrijdt, v nega

tief wordt. Negatieve waarden van v hebben fysisch geen beteke-

nis. 

i v mm/s 

0 84.00 
1 83.71 
2 83.71 
3 83.71 
4 83.71 
5 83.71 

i v mm/s 

0 84.00 
1 80.00 
2 79.89 
3 79.88 
4 79.88 
5 79.88 

i v mm/s 

0 84.00 
1 56.65 
2 52.10 
3 51.24 
4 51.08 
5 51.05 
6 51.04 
7 51.04 
8 51.04 
9 51.04 

A 

v mm/s 

16.64 
16.66 
16.66 
16.66 
16.66 
16.66 

A 

V mm/s 

60.89 
61.82 
61.84 
61.84 
61.84 
61.84 

A 

v mm/s 

155.27 
166.82 
168.87 
169.26 
169.33 
169.35 
169.35 
169.35 
169.35 
169.35 

TABEL 6.1 

GS4 = 100 mV. GS4 max = 25 mV. 
L = LteratLestap. 

TABEL 6.2 

GS4 = 100 mV. GS4 max = 100 mV. 
L = iteratiestap. 

TABEL 6.3 

GS4 = 100 mV, GS 4 max = 300 mV. 
L = LteratLestap. 
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-
i v mm/s 

0 84.00 
1 29.02 
2 9.66 
3 0.47 
4 -4.49 
5 -7.35 
6 -9.06 
7 -10.12 
8 -10.77 
9 -11. 19 

A 

v rnm/s 

213.12 
241.94 
253.44 
259.17 
262.33 
264.18 
265.98 
266.42 
266.69 
266.86 

TABEL 6.4 
A 

GS 4 = 100 mV. GS4 max = 450 mV. 
i = iteratiestap. 

97 


