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SAMENVATriNG 

Er ZlJn lespakketten over een computergestuurde wind
molen ontwikkeld. Het doel was de leerlingen wat bij te 
brengen over: 

De computer in de natuurkunde 
Meet- en regeltechniek 
Stromingsleer en windenergie 

Dit in de context van een computergestuurde windmolen. 

Er is met hulp van een eerstejaarsproject een model van 
een windmolen ontwikkeld. dat door de computer 
(Commodore 64) bestuurd wordt. 

Er is een leerlingentekst voor de onderbouw en een voor 
de bovenbouw geschreven. De bijbehorende fysica is in de 
lerarenhandleiding uitvoeriger beschreven. Er wordt de 
leerling enig inzicht verschaft in het het begrip (aero
dynamische) lift. Dit wordt aan de hand van een 
vliegtuig uitgelegd. 
Hierna wordt duidelijk gemaakt dat het de lift is die de 
windmolen aandrijft. 

Hierna worden de principe's van meet- en regeltechniek 
uitgelegd. zoals open en gesloten systeem. Dit wordt aan 
de hand van eenvoudige voorbeelden gedaan. 

Daarna wordt wat verteld (en getoond) over de windmolen 
die door de computer geregeld wordt. Vervolgens wordt er 
algemeen wat verteld over de computer in de natuurkunde. 

Er is nagegaan in hoeverre de lespakketten met het 
computergestuurde model functioneerden in de klas. 
Daartoe zijn een pre-enquete. een lessenserie. een toets 
en een post-enquete georganiseerd in drie 5 VWO klassen 
vijf 3 HAVO klassen en een 3VWO klas. Dit is ge
evalueerd. 

Uit de enquetes bleek dat veel leerlingen belangstelling 
hebben voor de bovengenoemde onderwerpen. 

De afsluitende toets toonde aaan 
voldoende hebben geleerd van de 
bijbehorende lessenserie. 

dat de leerlingen 
pakketten en de 



1 INLEIDING 

Dit afstudeerwerk is een bijdrage aan de plaats van 
de computer in de natuurkundeles. Daarnaast wil ik 
iets over de meet- en regeltechniek duidelijk maken 
aan de leerlingen. Een derde doel is iets over de 
stromingsleer uit te leggen. 
De context voor dit alles is een computergestuurde 
windmolen. 

1.1 De computer in het (natuurkunde)onderwijs. 

Voor een gezonde economie ZlJn goed geschoolde 
arbeidskrachten nodig. In de meeste beroepen komt 
men op de een of andere manier in aanraking met 
computers. Het is dus vanzelfsprekend dat het 
onderwijs aandacht besteedt aan de informatie
technologie. 

De plannen zijn dat er in onderbouw (klas 2/3) een 
vak informatiekunde komt; dit is een vak met een 
algemeen orienterend karakter. Daarna moet er een 
basisprogramma informatica (ca. 30 uur) komen. aan 
het einde van de onderbouw. Dit basisprogramma moet 
gezien worden als een voorbereiding van de 
leerlingen op de vakgerichte informatica in de 
tweede fase van het voortgezet onderwijs. Hierbij 
worden elementen van informatica opgenomen in een 
aantal bestaande vakken van de tweede fase. De 
vakken die hiervoor in eerste instantie in 
aanmerking komen zijn wiskunde. nat~urkunde. 
economie en maatschappijleer. Het invoeren van 
elementen van de informatietechnologie in daarvoor 
in aanmerking komende examenvakken betekent dat een 
nieuw examenvak informatica niet (meer) aari de orde 
is. 

Voor de integratie van de informatica in 
natuurkunde overweegt men een behandeling in 
ronden: 

de 
twee 

Een eerste lessenserie "Technische 
Automatisering" aan het einde van de vierde klas 
havo/vwo. Hierin gaat het om procesautomatisering 
in breder verband. Da·arbij komen meet-. stuur-. en 
regelsystemen aan de orde in toepassingen uit de 
direkte maatschappelijke omgeving van de 
leerlingen. 
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- Een tweede lessenserie "Computertoepassingen in de 
natuurkunde" aan het einde vijfde/begin zesde 
klas vwo. Hierbij moet men denken aan 
computergebruik in de natuurkunde zoals meten, 
regelen en modelberekeningen. 

1.2 Computers en meet- en regeltechniek. 

Het opnemen van een stuk meet- en regeltechniek in 
het natuurkundeonderwijs zou·volgens W. Findhammer 
(Ll) en P. van Dongen (L3) een goede zaak zij~. 
Immers veel apparaten waar leerlingen in hun 
dagelijkse praktijk mee omgaan hebben een of andere 
regelfunctie. Dit kan varieeren van het lampje in 
de koelkast tot de volautomatische wasmaschine of 
van thermostaat van de centrale verwarming tot de 
robot die ze op excursie zien. Vaak zijn deze 
regelingen vrlJ eenvoudig zodat een leerling met 
enig technisch inzicht al in staat is te begrijpen 
hoe de regeling werkt. Toch is het jammer ~at velen 
in het voortgezet onQerwijs wel veel natuurkunde 
leren, maar niets van een belangrijk stuk 
toegepaste natuurkunde zoals meet- en 
regeltechniek. Op dit terrein komen een groot 
aantal aspekten van de natuurkunde samen, terwijl 
ook vrijwel• al het experimenteel fysisch onderzoek 
onmogelijk is zonder de hulp van regelsytemen. Het 
is daarom goed in de natuurkundeles aandacht te 
besteden aan het onderwerp meten en regelen. 
Daarnaast laat aandacht voor toegepaste natuurkunde 
zien dat natuurkunde wel degelijk een band heeft 
met het dagelijkse leven en geen nutteloos vak is. 

In dit werk wil ik de leerlingen kennis laten maken 
met de volgende begrippen: 
- automatisch proces 

blokschema: een leerling moet een blokschema van 
een niet al te ingewikkeld systeem kunnen 
begrijpen en van een eenvoudig systeem moet 
hij(/zij) een blokschema kunnen opstellen. 
open en gesloten systemen 
terugkoppeling 

(-sensoren) 
(-analoog/digitaal) 
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1.3 Fysische informatica in het 
natuurkundeonderwijs 

Een van de doelstellingen van het 
natuurkundeonderwijs is de leerlingen een beeld te 
geven van hedendaags natuurwetenschappelijk 
onderzoek. De computer is tegenwoordig een 
onmisbaar instrument bij het natuurwetenschappelijk 
onderzoek. Bij fysisch onderzoek is de computer 
een veelzijdig instrument. hij wordt gebruikt. als: 

Meetinstrument. 
Verwerker van meetgegevens. dus selektie en 
berekening. 
Apparaat om het experiment te sturen. 
Apparaat om theorieen door te rekenen (off-line 
toepassingen) . 

Dit is een eerste reden om de computer op te nemen 
in het natuurkundeonderwijs. Een tweede reden om de 
computer op te nemen heeft betrekking op de inhoud 
van de natuurkunde die behandeld wordt. Veel 
onderwerpen kunnen ni~t of met zeer veel moeite met 
een experiment ondersteund worden. Veel 
verschijnselen kunnen niet getoond worden. Het 
gebruik van de computer in de natuurkundeles opent 
nieuwe mogelijkheden zowel als automatisch 
meetinstrument. gekoppeld aan praktikumapparatuur 
als ook om verschijnselen te simuleren en 
meetgegevens snel te verwerken. 
Het gebruik van de computer in natuurkundeles maakt 
de leerlingen bovendien vertrouwd met toepassingen 
van de informatietechnologie. 

5 



1.4 De keuze van de proef. 

Gezocht is naar een voor leerlingen relevante proef 
met regeltechnische aspekten waarin de proef als 
zinvol meet-en regeltechnisch instrument gebruikt 
kan worden. 
Op aanwijzingen van Findhammer (Ll) is gekozen voor 
een windmolenproef. De regelingen zijn nodig om een 
zo gunstig mogelijke energie-opbrengst te krijgen. 
binnen een aantal randvoorwaarden. Zo mag de rotor 
niet te snel draaien. en ook de krachten op de 
constructie mogen niet te groot zijn. We hebben dus 
te maken met een aantal gegevens die bepalen welke 
stand op een bepaald moment het meest gewenst is. 
Een praktisch voordeel van deze proef is dat de 
opstelling naar believen kan worden uitgebreid van 
een relatief eenvoudige opstelling tot een zeer 
complexe. 
De proef is bovendien relevant voor leerlingen 
omdat de opwekking van elektrische energie met 
windmolens in toenemende mate in de belangstelling 
staat. Ook Verhagen (L 5) houdt om die reden een 
pleidooi voor een behandeling van windenergie en 
windmolens in de natuurkundelessen. 

De opwekking van elektriciteit met behulp 
van windenergie heeft bovendien het voordeel geen 
zure regen te veroorzaken. 
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1.5 Stromingsleer in het onderwijs. 

De stromingsleer komt in de huidige leerplannen van 
het voortgezet onderwijs niet-of nauwelijks aan 
bod. Toch hebben veel verschijnselen uit het 
dagelijks leven veel met stromingsleer te maken 
zoals: het vliegen, zeilen, de windmolen en tocht. 

Omdat we toch al een proef met een windmolen hebben 
willen we de leerlingen iets over stromingsleer 
uitleggen. We willen uitleggen hoe de wind een 
windmolen aandrijft. Een belangrijk begrip daarbij 
is "1 ift". :i..ift is de kracht die een voorwerp 
ondervindt ten gevolge van stroming om het 
voorwerp. De richting van deze kracht staat 
loodrecht op de resulterende windsnelheid die het 
voorwerp "voelt". 
De lift drijft ook een windmolen aan; dat de lift 
de windmolen aandrijft is voor de leerlingen nogal 
ondoorzichtig. Daarom leggen we eerst het begrip 
lift uit aan de hand van een vliegtuig; met behulp 
van de wet actie=-reactie . Daarna wordt uitgelegd 
hoe lift ook een zeilboot aandrijft. De leerlingen 
zien dan dat lift niet altijd omhoog gericht moet 
ZlJn. Daarna wordt pas verteld hoe lift een molen 
aan het draaien brengt en draaiende houdt. 
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1.6 Evaluatie van het ontwikkelde materiaal 

In het kader van mlJn afstudeerwerk is een 
computergestuurde windmolen ontwikkeld. Hierbij 
ZlJn zowel voor de onderbouw (bijlage C) als voor 
de bovenbouw (bijlage B) lespakketten geschreven 
waarin aspekten van informatietechnologie. meet- en 
regeltechniek en stromingsleer aan de orde komen. 
Ook is een lerarenhandleiding (bijlage A) samenge
steld waarin de leraar naast praktische tips ook 
achtergronden uit de stromingsleer rondom de 
windmolen kan vinden. 

Het doel van de evaluatie is na te gaan in hoeverre 
het ontwikkelde materiaal in de praktijk voldoet. 

Door middel van een evaluatieonderzoek kunnen de 
volgende vragen beantwoord worden: 
1. Is de proef uitvoerbaar in de klas. 
2. Zijn de geschreven lesteksten duidelijk. 
3. Wat is de mening van de leerlingen over het 

ontwikkelde materiaal. 
4. Hebben de leerlingen iets geleerd van de 

gepresenteerde stof, 
5. Hebben de leerlingen een beter idee gekregen 

van computertechnologie? 

Door middel van enquetes en toetsen is getracht 
deze vragen te beantwoorden. 

8 



2 IETS OVER DE PROEF 

2.1 De regeling 

Eerst wordt het beginsel van een open en een gesloten 
systeem aan de leerlingen uitgelegd. Daarna wordt dit 
toegepast op de windmolen. · · 

De regeling van de windmolen heeft twee functies: 

- Er voor zorgen dat de molen steeds in de wind 
staat. 

-Beschermen tegen te hoge toerentallen. 

Het deel dat de molen in de wind moet houden werkt 
als volgt. De windrichting en de stand van de molen 
worden gemeten. De verschilrichting wordt berekend 
en indien nodig wordt de molen bijgestuurd. zie 
figuur 2.1. Er wordt hier dus een gesloten systeem 
gebruikt. In de lerarenhandleiding (bijlage C) 
wordt dit nauwkeuriger omschreven. 

wind- meting 

richting windrichting 
micro
processor
regelaar 

meting 
""----t 

corrigerend 
orgaan 
( kruimotor) 

mol en richting 

Figuur 2.1: Schema van een rege 1 systeem om de mo 1 en _in 

de wind te houden. 

mol en
richting 

Om de rotor tegen te hoge toerentallen te beschermen 
zijn er in princie twee mogelijkheden: 

- Een systeem dat de windsnelheid meet en als die 
te hoog is er voor zorgt dat de molen steeds een 
hoek met de wind maakt. zodat het toerental niet te 
hoog wordt (fig. 2:2). Dit is dus een open systeem 
of ook wel voorwaardse regeling genoemd. 

- Het toerental meten en als dat te hoog is de 
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wind . 
snelheld •tln9 

a.zettlng nur 

winelsliefheid ~ 
richt lng cor· t--
ree tte 

wind· 

richting 
+ •tlng <)--. trvt-

vendlll-
efcntprocn· 

f-. SOITII)IIaar •tor r richting 

. 
Figuur 2.2: Een regeling om het rotortoerental te 

beperken door de windsnelheid te meten. 

tou·en-
tal 

f 

I 

azettlr~« 
na.: r 

rtchttn~orrectle 

., 

.,, 
rlc 

wind
richting 

•lcro· 
proceuor 
re«tl&ar 

Hlen
t--~--"-;,r..;;.i c;;.;.hUnc 

Figuur 2.3: Een gesloten systeem om het rotortoerental 
te beperken. 

Wi"lrl• 
riet:. ti~ 

wlnd- Htl"'! 
wind· 

-•;...n.;;..el+-l-d-4 anelh-ld 

•ntUng 
na~r 

richtingcorrectie 

•tcro
proceasor 
re~lur 

Figuur 2.4 Het regelsysteem zoals d~t gebruikt in 
deze proef. 
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Er is gekozen voor een combinatie van beide 
systemen Cfig 2.4). De reden hiervoor is dat een 
systeem volgens de tweede methode kan gaan 
"klapperen". Dat wil zeggen bij te hoog toerental 
wordt de molen uit de wind gedraaid. Hierdoor daalt 
het toerental, dus de molen wordt weer in de wind 
gedraaid enzovoorts. Bij een systeem volgens de 
eerste methode kan het ook misgaan als de molen om 
de een of andere reden (b.v. te lichte belasting) 
een te hoog toerental heeft terwijl de windsnelheid 
toch niet hoog genoeg is om molen uit de wind te 
draaien. 
Daarom zijn 
wordt in 
beschreven 
eenvoudiger. 

deze systemen gecombineerd. Dit alles 
de lerarenhandleiding nauwkeuriger 
en in de leerlingenhandleiding wat 
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2.2 De computer in de regeling. 

De regeling van de windmolen wordt met behulp van 
een computer gedaan. Via een interface komen de 
meetgegevens binnen. De input wordt door het 
progr~a bewerkt en op het scherm geprint. De 
invoer i~ tevens nodig voor het beslissen over de 
regelacties. Het progr~a is een BASIC-progr~a 
met een machinetaal subroutine. De machinetaal 
subroutine zorgt ook voor de stuursignalen die via 
de interface naar buiten gaan. d.w.z de stand van 
de molen wordt geregeld als er geen uitzonderingen 
ZlJn. Uitzonderingen zijn: te hoog toerental. te 
hoge windsnelheid of ingrijpen van de gebruiker. 
De machinetaal subroutine wordt 60 keer per seconde 
aangeroepen. De computer genereert 60 keer per 
seconde een interrupt en dan wordt er normaal 
gekeken of er een toets is ingedrukt: de 
machinetaal routine wordt bij iedere interrupt 
uitgevoerd waarna de gewone interrupt routine wordt 
uitgevoerd (het kijken of er een toets is 
ingedrukt) . 

In deze opzet laten · we de computer in de 
natuurkundeles als meet- en regeltechnisch apparaat 
zien. Dat hier de computer voor de regeling zorgt 
in plaats van een speciale schakeling heeft het 
voordeel dat dit goedkoper en gemakkelijker te 
maken is en (indien nodig) gemakkelijker aan te 
passen. 
Er is gekozen voor de Commodore 64 computer omdat 
deze computer op vele scholen gebruikt"wordt. Voor 
deze scholen is het dus mogelijk de ontwikkelde 
proef te gebruiken. 

12 



2.3 Meer over de computer 

De interface die voor de in- en uitvoor zorgt 
bestaat uit meerdere delen (fig. 2.5). De controle
module is het deel dat de verbindingen van de 
computer met de andere apparaten legt. De controle 
module is te vergelijken met een telefooncentrale. 
De computer geeft het nummer van een apparaat 
(bijvoorbeeld de toerenteller) en de controle 
module legt de verbinding met dat apparaat. 

toerenteller 

[ 
meting 
molenrichting 

controle 
module 

Figuur 2.5: Overzicht van de apparaten die 
met de computer verbonden zijn. 
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2.4 De stromingsleer. 

De proef 1s ook een aanleiding om ·aandacht te 
besteden aan de stomingsleer. Enkele begrippen uit 
de context van de "computergestuurde windmolen" 
zijn de moeite waard om nader te bekijken zoals het 
begrip 1 ift. 

In de lerarenhandleiding wordt begonnen met de 
vergelijking van Bernoulli: 

LfVL + P • constant langs een stroomlijn . 
~-

Hierin is v de stroomsnelheid. f de dichtheid en_ p 
de druk (van het gas of de vloeistof). Deze 
vergelijking geldt in een stationaire. niet 
samendrukbare stroming zonder viscociteit en zonder 
warmtegeleiding. Tevens dienen drukverschillen door 
de hoogteverschillen klein te ZlJn. In de 
lerarenhandleiding wordt een afleiding van de 
vergelijking van Bernoulli gegeven. Uit de 
vergelijking zien we dat bij een grote snelheid een 
lage druk hoort en omgekeerd. 
In de leerlingenhandl~iding wordt de vergelijking 
van Bernoulli niet vermeld. Daar wordt het begrip 
lift uitgelegd met de wet actie•-reactie. Immers 
de luchtstroom wordt afgebogen en dit levert een 
reactiekracht op. In veel populaire beschrijvingen 
wordt lift met de wet Bernoulli uitgelegd. Men zegt 
dan dat er boven de vleugel een onderdruk is omdat 
de lucht daar sneller stroomt (want de lucht die 
boven de vleugel stroomt heeft een langere weg af 
te leggen). Echter die hoge stroomsnelheid is juist 
het gevolg van de onderdruk. Ook de uitspraak dat 
lucht die een langere weg aflegt dus sneller 
stroomt is onzin. Om dit in te zien kijken we naar 
de stroming in een buis met een bocht erin (fig. 
2. 6) . 

Figuur 2.6: Stromingspatroon in een buis, 
die een bocht maakt. 
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Omdat de lucht in de bocht afgebogen moet worden is 
er een centripetale kracht nodig. Deze kracht wordt 
geleverd doordat er in de bocht een drukgradient 
ontstaat. In de binnenbocht zal de druk het kleinst 
zijn en in de buitenbocht het ·grootst. Met 
Bernoulli is gemakkelijk in te zien dat bij de 
scherpste bocht. dus bij de laagste druk. de 
grootste stroomsnelheid hoort. En juist bij de 
scherpste bocht legt de stroom de korste weg af. 
In de lerarenhandleiding wordt gewaarschuwd tegen 
deze foute uitleg van het begrip lift. 

Het begrip lift wordt daarom uitgelegd m.b.v. de 
wet actie =-reactie. De luchtstroom wordt immers 
afg~~ogen (fig. 2.7) door bijvoorbeeld < n 
vliegtuigvleugel, hiervoor is een kracht nodig van 
de vleugel op de lucht en dit heeft een 
reactiekracht op de vleugel tot gevolg. Vervolgens 
wordt aan de hand van de zeilboot uitgelegd dat 
lift ook horizontaal gericht kan ZIJn. Daarna 
leggen we uit dat lift.de windmolen aandrijft (fig. 
2.8), zoals in bijlage A (lerarenhandleiding) en in 
de leerlingenteksten (bijlagen Ben C) beschreven 
staat. 

Figuur 2 ·J De l~chtstroo• langs een vleugelprofiel 
de min-tekens geven een onderdruk aan. 

Fig 2.h: Vindmolen •t het 
rgtorvlak loodrecht in de wind Fia 2 .I,: Doonuede na de 

wiek in vlak H loodrecht 
op bet rotonlalt. 
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We willen de leerlingen het een en ander duidelijk 
maken over de energie die de wind heeft en de 
energie die men kan winnen. Eerst vertellen we dat 
lucht macroscopisch gezien kinetische energie heeft 
als het waait. Het vermogen van de wind door een 
oppervlakte A is: 

P • tf'A.J._ 
k 

waarin: dichtheid van de lucht 
A • oppervlakte die door de rotor bestreken 

wordt 
v,... • windsnelheid 
P = kinetisch vermogen van de wind. 

Vervolgens leggen we uit dat het rendement van een 
windmolen zelfs theoretisch kleiner dan 100% moet 
zijn. Het theoretisch maximum (het betz
maximum) is 16/27-ste deel vermogen van de wind. 
zie bijlage A. Dat het maximale rendement kleiner 
dan 100% moet zijn is gemakkelijk uit te leggen. 
Zou het rendement namelijk 100% zijn dan zou de 
lucht achter de molen stil staan: dus niet weg 
kunnen. Dit is onmogelijk. De lucht stroomt voor 
een deel om de molen heen zoals in figuur 2.9 
geschetst is. 

- - ----------

- .... ____ _ __ 
.... ___ _ 

Figuur 2.1: Luchtstroming rond de windmolen. 

16 



2.5 Het ontwikkelen van de proef 

In deze paragraaf geef ik een overzicht van de 
ontwikkeling van de computergestuurde windmolen. 
Bij het ontwikkelen van de computergestuurde wind
molen heb ik hulp gehad van studenten van het 
eerstejaars-project 1986 (L2). Na het eerste
jaarsproject ZlJn er nog enige noodzakelijke 
wijzigingen aan de windmolen aangebracht. Zo is er 
een compleet nieuwe windsnelheidsmeter gebouwd. 

2.5.a. De bouw van de molen. 
De molen heeft acht bladen (diameter van de rotor • 
0.48m fig 2.10) .De bladen zijn eenvoudig van vorm. 
gewone vlakke platen. Aanvankelijk waren ze van 
messing. Hierdoor liep de molen nogal zwaar: Het 
systeem was traag met veel wrijving. De bladen zijn 
daarom al snel door aluminium bladen vervangen 
hetgeen een duidelijke verbetering opleverde. 

Er is een ring om de rotor gemaakt voor de 
veiligheid. Deze ring moet voorkomen dat iemand 
met ZlJn (of haar) vingers tussen een draaiende 
rotor kan komen. 

~ers~ex schUf ~et 
... ro;y-cot:le ---

17 
Krute~otor 



De molen is met zijn acht bladen een zogenaamde 
langzaamloper (zie lerarenhandleiding paragraaf 
3.1). Naast deze grote molen zijn er nog twee 
kleine molens (rotordiameter 20 cm) respectivelijk 
een langzaamloper. eveneens met acht (vlakke) 
bladen en een snelloper. met twee bladen. 

De snelloper is gemaakt uit PVC-buis. en 
heeft gebogen bladen met een gunstig aerodynamisch 
profiel. Deze molen is gemaakt door een uitslag (op 
papier) op een stuk PVC-buis te plakken en het 
overbodige weg te snijden. Hierna werd de 
voorkant rond en en achterkant scherp afgeveild. 
zie figuur 2.11). 

Deze kleine molens kunnen in het begin van de 
lessenserie gedemonstreerd worden door ze aan te 
blazen met een stofzuiger. om het verschil tussen 
een snelloper en een langzaamloper te tonen. 

Figu~r 2.11: Uitslag van de tweebladige windmolen. 
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2.5.b Hoekmeting 
Met betrekking tot de regeling van de molen 
moeten de windrichting en de stand van de molen 
gemeten worden. 
Om de windrichting te kunnen meten is er een 
windvaan naast de molen geplaatst (figuur 2.12). De 
as waar de vaan aan vastgesoldeerd zit wordt in een 
U-vormige houder vastgeklemd. Twee scherp gedraaide 
bouten vallen in kleine·gaatjes aan de uiteinden 
van de as om de vaan zo soepel mogelijk te ·laten 
draaien. Om de positie van de vaan voor de computer 
vast te leggen, zit er aan de as een Gray-code
schijf. Dit is een pespex schijf die ingedeeld is 
in vier concentrische banen die allemaal zodanig 
voor de helft zwart (en voor de andere helft door
zichtig) ZlJn dat er 16 sectoren met ieder een 
eigen code ontstaan (figuur 2.13). Deze code wordt 
afgelezen met fotodiode-opnemers. Op deze manier 
wordt de stand van de vaan met een nauwkeurigheid 
van 22.5 graden vastgelegd. Van deze schijf krijgt 
de computer een 4-bits getal binnen. De Gray-code 
schijf is zo ingedeeld dat er iedere 22.5 graden 
slechts een bit tegelijk verandert. Dit voorkomt 
storingen. Zouden er namelijk meerdere bits tege
lijk vetanderen dan kan dat storingen opleveren bij 
het omklappen van die bits op d~ grens van een 
sector. Op de grens van een sector is de waarde van 
een bit dat verandert namelijk niet eenduidig 
bepaald. 

- - ~ 

~ ~ 1!1'11 U."tr 1 

2 

Figuur 2.12: 

1111 •• . , 
-

"' 

I 

M 

3 

4 

Vooraanzicht van de windvaan Figuur 2.13: 
waarin (1) fotodiode 1 i chtopnemers, · 
(2) graycodeschijf, {3) de eigenlijke vaan, 
(4) scherp geslepen schroeven waartussen 

de as kan draaien. 

19 

Bovenaanzicht 
van de 
graycodeschijf 



Ook de as van molen is voorzien van een Gray-code 
schijf, om de stand van de molen te meten. De vier 
fotodiode-lichtopnemers ZlJn o~geven door een 
afschermend kastje om storingen door daglicht te 
voorkomen. 

Aanvankelijk stond de windvaan bovenop de 
molen zodat de verschilhoek tussen molen en 
windrichting direkt gemeten werd. Er was dus maar 
een hoek te meten. Dit systeem functioneerde niet 
zo best omdat de windvaan hevig begon te 
slingeren tijdens richtingscorrecties van de molen; 
dit had tot gevolg dat de molen nodeloos heen en 
weer begon te draaien. Nu worden de twee hoeken 
apart gemeten en de verschilhoek door de computer 
berekend. 
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2.5.c Windsnelheidsmeting en toerentellen. 
Om de windsnelheid te meten wordt er een 
zelfgemaakte cup-anemometer gebruikt. Deze bestaat 
uit vier halve bollen gelijmd aan messing staafjes, 
die op hun beurt aan een koperen as zijn 
gesoldeerd. Deze as zit met twee lagers in een 
busje (figuur 2.14). Onderaan zit een optische 
toerenteller. De werking hiervan staat beschreven 
in de lerarenhandleiding paragraaf 4.4. Het 
programma rekent het toerental van de cup
anemometer om naar een windsnelheid. Hiervoor is de 
windsnelheidsmeter een keer geijkt in een 
windtunnel bij W&S. 

klem 

toerenteller 

Figuur 2.14: De windsnelheidsmeter. 

Het toerental van de molen wordt gemeten met behulp 
van een meedraaiende schijf waarin acht gaatjes 
zitten. Aan de ene kant van de schijf zit een 
fototransistor en aan de andere kant zit een 
infrarood LED. Het aantal pulsen wordt geteld. Dit 
levert het toerental. 
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2.5.d De motorsturing. 
De windmolen beschikt over een krui-inrichting, die 
m.b.v. een wisselstroommotor wordt aangedreven. 
Voor ons doel is een aan/uit regeling voldoende. Er 
is voor gezorgd dat de draaisnelheid van de molen 
zo laag is dat de regeling stabiel blijft. De molen 
draait dus niet door na het bereiken van de 
gewenste stand. 

De gebruikte wisselstroommotor heeft twee 
wikkelingen. Een van deze wikkelingen wordt kontinu 
bekrachtigd met 110 volt wisselspanning (de 
"krachtspanning") en de andere wikkelingen wordt 
bekrachtigd met een variabele wisselspanning (0-
40V, deze spanning noemt men de stuurspanning), die 
het toerental van de motcr stuurt. In serie met de 
wik ·ling van de tuurspanning is een kondensa~,r 

geplaatst, die de stromen door de twee wikkelingen 
90 in fase (t.o.v. elkaar) verschuift (figuur 
2. 15) . 

C = 0,1 mfd 10 VAC 

1 inks/ 
rechts 

relais aan/uit 

Figuur 2.15: De motorschakeling. 

Deze faseverschuiving is noodzakelijk om een 
draaiveld in de motor op te wekken Als men van 
een van de wikkelingen de toevoerdraden ompoolt dan 
gaat de moter in de andere richting draaien. In 
plaats van een fase verschil van +90• is er dan een 
faseverschil van -90° . De module die de motor 
stuurt _is voorzien van twee relais, een om de moter 
aan of uit te schakelen en een om de motor linksom 
of rechtsom te schakelen (figuur 2.16). 
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databus 

adresbus 

control
lijnen 

+ V 5 V +15 y 

adres se lector R1 • 10 k 

~·82 

Figuur 2.16: De 

c, • 15 llfd 
Nt, N2, Nl : open co11tctoiV1tpftg 

motorstuurschakeling. 

De schakeling is zo gemaakt dat de commando's 
aan/uit en linksom/rechtsom m.b.v houdschakelingen 
worden vastgehouden totdat er een nieuw commando 
komt. De ingangen (D) van de houdschakeling ZlJn 
verbonden met de databus van het interface-systeem. 
Op het moment dat de computer een stuurcommando 
geeft, treedt er een korte puls op de kloklijn op. 
Deze puls geeft het moment aan waarop de 
houdschakeling de databits moet inlezen. Zolang 
er geen nieuwe klokpuls meer optreedt blijft de 
laatst gelezen waarde in de houdschakeling staan op 
de output Q. En blijft de motor aan/uit en 
rechtsom/linksom. 
De clear (CLR) ingang wordt gebruikt om bij het 
inschakelen van de voedingspanningspanning, 
de uitgangen van de houdschakelingen op digitaal
nul te zetten. om spontaan starten van de motor te 
voorkomen. 

2.5.e De hardware 
Om de meetgegevens naar binnen te halen en 
stuursignalen naar buiten te brengen is er een 
aansluiting op de interface van de Commodore 64 
computer nodig. Er ZlJn (behalve de joystick
ingang) twee manieren om iets op deze computer aan 
te sluiten: 
-EXPANSION-poort 
-USER-poort. 
Omdat de EXPANSION-poort tevens de aansluiting is 
voor cartridges (met b.v. SimonsBASIC) is gekozen 
voor aansluiting op de USER-poort. Deze keuze is 
gemaakt ondanks het feit dat het systeem dan 
ingewikkelder wordt. Het gebouwde systeem is 
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gebaseerd op een idee van Findhammer (Ll) . Het 
systeem is modulair van opbouw: het systeem bestaat 
uit afzonderlijke gedeelten. die naar willekeur 
kunnen worden samengevoegd. Hierdoor is het systeem 
multifunctioneel. Er kunnen op dit systeem ook 
andere apparaten aangesloten worden dan die voor de 
windmolenproef. Er zijn drie soorten modules: 

-Controlemoduul: hiervan is er slechts een nodig. 
Dit moduul moet de verbinding leggen tussen de 
computer en een der andere modules van het systeem. 
Er kan slechts een verbinding tegelijk zijn. 
-Meetmodules: deze modules bevatten de elektronica 
om de meetgegevens van sensoren (bijvoorbeeld 
thermometerkoppel. windrichting) te bewerken tot 
een voor de computer aanvaardbaar (digitaal) 
signaal. 
-Regelmodules: deze modules zetten een digitaal 
signaal uit de computer om een in signaal waarmee 
andere apparaten (bijvoorbeeld een motor) kunnen 
worden gestuurd. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een 
relais of een analoog signaal gaan. 

In ons geval is er een regelmoduul namelijk de 
motorstuurschakeling en zijn er vier meetmodules: 

- Windrichting meten 
- Stand molen meten 
- Toerental molen meten 
- Windsnelheid meten. 

Soms bevinden zich meerdere modules in een kastje. 

2.5.f Beschrijving van de controlemoduul 
De controlemoduul moet de verbindingen tussen de 
computer en de apparaten leggen. Eerst wordt het 
adres opgegeven. vervolgens wordt de functie 
opgegeven en dan wordt de verbinding gelegd. De 
databus van de computer (zie L7) is dan met het 
apparaat verbonden. Bij het meten van het toerental 
van de rotor en de windsnelheid wordt de 
countingang van de computer doorverbonden. De taak 
van het controlemoduul is dus te vergelijken met 
die van een telefooncentrale. In het controlemoduul 
bevinden ~ich een adresbus. een functiebus en een 
databus. De eerste twee zijn nodig voor het selec
teren van de verbinding van het apparaat en de 
computer. Een schema van het controlemoduul staat 
in bijlage Fl. 
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Behalve de acht bits van de databus van de computer 
(PBO t/m PB7) worden er de volgende bits gebruikt: 

-PA2. Dit bit wordt gebruikt om aan te geven of er 
door de computer gelezen of geschreven wordt. Het 
is dus een soort READ/WRITE uitgang. met dien 
verstande dat het wel als zodanig geprogr~eerd 
moet worden. Indien de software hieraan niet 
voldoet. kan dat leiden tot een conflictsituatie 
bij de interfacing. 
"0" • lezen. 
"1" - schrijven. 
-SP2. Dit signaal wordt gebruikt om aan te geven of 
het controlemoduul voorschakeld is. Dit om te 
voorkomen dat controle- en meet/regelmodules 
tegelijkertijd aangestuurd worden. Wat tot data
conflicten zou kunnen leiden. 
"0" - controlemoduul wel aangestuurd. 
"1" - controlemoduul niet aangestuurd. 
Ook dit signaal dient aangestuurd te worden. 
-PC2. Dit signaal is niet programmeerbaar. maar 
wordt door de hardware van de Commodore verzorgd. 
Het signaal is normaal gesproken hoog; vlak na 
iedere read/write actie wordt dit signaal gedurende 
korte tijd (ca. 1 ps> laag. 

Het aansturen van een verbinding moet dus 
de software gebeuren en gaat als volgt 
ook figuur 2.17): 

1. Maak PA2 hoog (computer op output) 

door 
(zie 

2. Maak SP2 laag (controlemoduul wordt aangestuurd) 
3. Zet de adrescode op de databus (adres op de 

adresbus verandert) 
4. Zet de functiecode op de databus (functie op 

functiebus verandert) 
5. Maak SP2 hoog (het controlemoduul wordt 

afgesloten; de interne databus komt vrij voor 
uitwisseling van data tussen microcomputer en 
het geselecteerde moduul. 

6. Maak PA2 laag (einde controlehandeling). 

Stel dat we een meetmoduul hebben voorgeschakeld. 
waaruit we willen "lezen". We kunnen dan als volgt 
verder gaan: 

7a. Lees data uit het selecteerde meetmoduul. 

In het geval van schrijven naar een voorgeschakeld 
regelmoduul is de procedure: 

7b. Maak PA2 hoog (computer g~at schrijven) 
8. Schrijf data naar het geadresseerde moduul. 
9. Maak PA2 laag (einde handeling). 
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Merk op dat het PC2 signaal een zeer belangrijke 
rol speelt voor de timing. 

PA2 _j 

SP2 

PC2 \Af 
Inlezen adres !\ 
Inlezen functie !\ 

10 20 30 40 0 

Figuur 2.17 : tijddiagram van de diverse signAlen 
naar het controleiOduul. 

} 
50 60 

tijd ( ~ t 

Bij de controlehandeling geeft het signaal aan 
wanneer de adres en functiecode worden opgeslagen 
in de registers van het controlemoduul. 

Bij de schrijfhandeling worden data. juist op het 
moment dat PC2 laag is. naar het geselecteerde 
moduul geschreven. 

De mogelijkheid om een moduul meerdere functies te 
laten doen is in de gebruikte opstelling niet 
benut. 

Een nauwkeuriger beschrijving van de controlemoduul 
vindt men in Ll en L2. 
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3 HET SCHOOLEXPERIMENT 

3.1 Doel 

Het doel van dit deel van het afstudeeronderzoek is 
na te gaan in hoeverre het ontwikkelde materiaal in 
de praktijk. dus in de klas. voldoet. 

3.2 de opzet van het onderzoek. 

Er zijn lessen gegeven in drie bovenbouwklassen en 
zes onderbouwklassen. Deze negen klassen waren 
verdeeld over drie scholen. Deze scholen waren: 

- Eekart-college (een klas 5 VWO en twee klassen 
3 HAVO). te Eindhoven. 
Gemeentelijke Scholengemeenschap Woensel (twee 
klassen 5 VWO en een klas 3 VWO). te Eindhoven, 

- Anten van Duinkerken-college (drie klassen 3 
HAVO) te Veldhoven. 

De conclusies die op grond van dit experiment 
gedaan worden gelden alleen voor de klassen die bij 
het onderzoek betrokken zijn. Men moet voorzichtig 
ZlJn om hieruit conclusies te trekken voor alle 
leerlingen in Nederland. De steekproef is (met name 
voor de bovenbouw) klein en niet aselect. Helemaal 
select is de steekproef niet. Er zijn bijzondere en 
openbare scholen bij betrokken. zodat er toch 
een beetje een afspiegeling is van de landelijke 
leerlingenpopulatie. 
De steekproeven voor de onderbouw en bovenbouw zijn 
verschillend. De bovenbouwgroep heeft alleen 
betrekking op leerlingen die op een school in een 
grote stad zitten. De onderbouwgroep is 
gevarieerder en heeft zowel betrekking op 
leerlingen van een school in een grote stad als 
leerlingen van een school in een kleine plaats. De 
beide groepen verschillen ook in de verdeling over 
bijzonder en openbaar onderwijs. De bovenbouwgroep 
heeft twee klassen van een openbare school en een 
van een bijzondere school. De onderbouwgroep heeft 
vijf klassen van een bijzondere school en een van 
een openbare school. Beide groepen hebben dus enige 
spreiding over verschillende scholen. maar het is 
geen afspiegeling van het landelijk beeld. 
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De lessen ZlJn door de afstudeerder zelf gegeven. 
Dit om de verschillende klassen te kunnen 
vergelijken en de invloed van de uitleg door de 
leraar te elimineren. Bovendien vonden enkele 
leraren die meewerkten dit prettiger omdat ze zelf 
minder thuis waren in de behandelde onderwerpen. 
Aan het begin van de lessenserie (zie 
lerarenhandleiding) werd een pre-enquete gehouden 
(zie bijlage El), om de meningen die de leerlingen 
van te voren hadden over de computer in de 
natuurkunde. meet-en regeltechniek en windenergie 
te inventariseren. 
Aan het eind van de lessenserie werd er een 
schriftelijke overhoring (bijlage D) gehouden om te 
weten te komen of de leerlingen voldoende geleerd 
hebben. Het doel van deze overhorig was dus niet de 
goede van de slechte leerlingen te onderscheiden. 
Na deze schriftelijke overhoring werd er een post
enquete (zie bijlage E2) gehouden om te zien of de 
leerlingen van mening veranderd waren en wat ze van 
de lessenserie vinden. 

De meningavragen van de enquete's hadden een vijf
punts antwoordschaal.De betekenis van de antwoorden 
was als volgt: 
1) Helemaal mee eens. 
2) Ongeveer mee eens, 
3) Geen mening. 
4) Ongeveer mee oneens. 
5) Volstrekt niet mee eens. 
De resultaten van de enquete's werden per Burroughs 
computer m.b.v. het SPSS-programma verwerkt. 

3.3 Ervaringen in de klas. 

In een van de 5 VWO klassen bleken de leerlingen in 
het algemeen redelijk geïnteresseerd. Dit bleek bij 
nader inzien ook de meest geïnteresseerde klas. Bij 
de behandeling van het betz-maximum wilden ze de 
afleiding zien. Ik heb toen (omdat een behandeling 
van het betz-maximum buiten de leerstof valt en 
teveel tijd kost) aan de geintereseerde leerlingen 
een kopie uit de leraren-handleiding (waarin die 
afleiding gegeven wordt) uitgereikt. Er was in deze 
klas een leerling die op het enquete-formulier had 
geschreven dat hij het interessanter had gevonden 
als er meer diepgang was geweest. 

In de onderbouw waren er drie HAVO-klassen erg 
geïnteresseerd. Hier werden op de enquete
formulieren de meeste positieve opmerkingen 
gemaakt. Deze waren meestal in de trant van 
interessant of leuk eens iets anders te hebben dan 
elektriciteit. 
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De andere twee HAVO 3 klassen waren minder 
geïnteresseerd en waren rumoerig. De VWO 3 klas was 
wat rustiger en ook iets geïnteresseerder. 

Veel negatieve opmerkingen die op Qet formulier 
geschreven werden waren meer tegen de natuurkunde 
in het algemeen bedoeld zoals:"Natuurkunde is niets 
voor mij~ te ingewikkeld" of:"Natuurkunde is saai". 

In klas 3 bleek de formule op bladzijde 2 van de 
leerlingentekst (P.., - a.v;) te moeilijk voor de 
leerlingen. Deze formule had extra uitleg nodig. 
Men begreep aanvankelijk niet dat a een constante 
is die van veel fysische grootheden afhangt. 
Een andere moeilijkheid voor sommige derde klas 
leerlingen was figuur 3.3 op baldzijde 4 van de 
leerlingen tekst. Veel leerlingen zafeb niet dat 
getekende windrichting perspectivisch gezien moet 
worden. Ze dachten eerst dat de wind scheef 
aankwam. Na enige uitleg was dit voor de leerlingen 
wel duidelijk. 

Bij het uitleggen van de meet- en regeltechniek 
hadden veel onderbouwleerlingen moeite met het zien 
van het versch}l tussen een open en een gesloten 
systeem. Hier moest nog eens met nadruk op het feit 
gewezen worden dat het terugvoeren van het 
resultaat van de uitvoer naar de ingang kenmerkend 
is voor een gesloten systeem. 

De leerlingen en vooral de leraren stelden een 
korte nabespreking op prijs van de overhoring. 
Zoals gebruikelijk waren er (naast leerlingen die 
van hun fouten wilden leren) veel leerlingen die 
meer belangstelling stelden in de totstandkoming 
van het cijfer dan in de uitleg. 

Wat betreft de computer in de natuurkunde hebben de 
leerlingen een toegift gekregen. Toen er in de 
laatste les nog een beetje tijd over was is er iets 
uitgelegd over hoe de computer de signalen 
binnenkrijgt. 

3.4 De pré-enquete in de bovenbouw 

De pré-enquete is door 70 leerlingen uit de vijfde 
klas van het VWO ingevuld. De scoreverdeling. de 
gemiddelde score en de standaard-deviatie zijn 
opgenomen in tabel 1. 

In bijlage El staat een enqueteformulier en in 
bijlage H staat een tabel betreffende de pre
enquete met aanvullende informatie. In bijlage H 
vindt men ook de correlatiematrix. 
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Tabel 1: Frequentlatebel van de pri-enquete, hier achter etaan 

het ge•lddelda en de etendaard davl.at la. N • 70 

a ene oneens ge•ld-
del de 

S.Dev 
vraag 

1 2 ~ • 5 -- --·-
Een behnndellng van de wlnd•olen hoort 
de natuurkundelee thu1a. 

ln 37 18 10 • 1 1,77 0,99 

Stro•lngsleer past ln de natuurkunde, .6 18 6 1,0 0,65 

Ik vind het leuk (interessant) •eer ba- 11 25 27 5 2,46 grip te krygen ven •eet- en regeltechniek. 2 0,94 

liet prlnclre Vl'ln meel- en regeltechniek 
7 14 35 CJ 5 2,87 1,01 komt (ln mun degelykse o•gevlng) veel voo~ 

Meet- en regeltechniek hoort ln 27 25 13 5 1,94 0,93 de natuurkundelee thuis. 

Ik vind het leuk te leren wat •et de 24 27 8 6 5 1,20 
computer mogelUk la. 2,16 

De comruter hehoort by natuurkunde 22' 24 9 11 4 2,30 1,23 gebruikt te worden. 

Heb Je t hu 19 een co•put er? ::JA('IEEN
11 

38 32 

Uit het 
leerlingen 
natuurkunde 
nog beter 
antwoorden 

antwoord op vraag 1 blijkt dat de 
vinden dat de windmolen in de 
thuis hoort. Ze vinden stromingsleer 

in de natuurkunde passen, zoals uit de 
op vraag 2 volgt. 

Uit vraag 5 blijkt dat de leerlingen vinden dat 
meet- en regeltechniek in de natuurkunde thuis 
hoort. doch in mindere mate dan stromingsleer of 
windenergie. De vragen 1. 2 en 3 blijken onderling 
positief te correleren. het sterkste is de 
correlatie tussen de vragen 1 en 2 (zoals te 
verwachten is). De correlatie coefficient tussen 
de vragen 1 en 2 is 0,71 CP-waarde- 0.0). die 
tussen de vragen 1 en 3 is 0.42 CP-waarde - 0.0) en 
die tussen de vragen 2 en 3 is 0.43 CP-waarde 
0. 0) . 
Veel leerlingen geven bij vraag 3 op geen mening. 
waarschijnlijk weten veel leerlingen dus niet goed 
wat meet- en regeltechniek is. 
Bij vraag 4 geven nog meer leerlingen op geen 
mening; dit duidt er ook op dat veel lee1 Jingen 
niet goed weten wat meet- en regeltochn1ek is. Ze 
herkennen de meet- en regelapparatuur in het dage
lijks leven dus niet als zodanig. 
Een grote meerderheid van de leerlingen vindt dat 
het leuk is te leren wat met de computer mogelijk 
is. 
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Een meerderheid van de leerlingen vindt ook dat de 
computer bij natuurkunde gebruikt hoort te worden. 
Er zijn echter ook nogal veel leerlingen die dit 
niet vinden. Mogelijk hebben deze leerlingen een 
onvolledig beeld van de natuurkunde.· 

De scores op de vragen 3 en 6 hebben een t~elijk 
grote correlatie-coefficient (0.51). 
Dit betekent dat belangstelling voor meet- en 
regeltechniek redelijk samengaat met belangstelling 
voor de computer. 

Wat opvalt is dat het thuis hebben van een computer 
een kleine correlatiecoefficient heeft met de 
andere vragen. zelfs met de vragen 6 en 7. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat als er thuis 
een computer is (b.v. van vader) de leerling daar 
lang niet niet altijd iets mee mag doen. Daarnaast 
is het mogelijk dat leerlingen waar thuis geen 
computer is op school of bij vrienden wel veel in 
aanraking met computers komen. 

Uit bijlage H (tabel 1) blijkt er we1n1g verschil 
te zijn tussen de meningen van de jongens en die 
van de meisjes. 

3.5 De post-enquete in de bovenbouw 

De post-enquete is door 68 bovenbouwleerlingen 
ingevuld. De scoreverdeling. de gemiddelde score en 
de standaard-deviatie zijn opgenomen in tabel 2. 

In bijlage E2 staat een enqueteformulier en in 
bijlage H staat meer informatie. 

Uit de antwoorden op vraag 1 blijkt dat de 
leerlingen belangstelling hebben voor windenergie . 

De vragen 2 t/m 8 komen overeen met de 
vragen 1 t/m 7 van de pre-enquete. Hier zijn (met 
uitzondering van vraag 5) geen grote 
meningsveranderingen. zoals ook uit bijlage H 
(tabel 3) blijkt. 

De jongens ZlJn het vaker met vraag 4 eens dan de 
meisjes (zie bijlage H). Dit is vooral opmerkelijk 
daar er in de pre-enquete op vraag 3 niet erg 
verschillend geantwoord is door jongens en meisjes. 
Het verschil in de post-enquete is significant want 
uit een T-test blijkt de kans. dat een dergelijk 
verschil (als de verwachtingawaarde voor beide 
groepen gelijk is) door toeval ontstaat 2 à 5% te 
zijn. 
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Bij vraag 5 is er een duidelijke meningsverandering 
te zien in vergelijking met vraag 4 van de pre
enquete. Blijkbaar hebben de leerlingen (door de 
lessen) meer oog gekregen voor de meet- en 
regelapparatuur om hen heen. 

Een meerderheid van de leerlingen is het niet 
met vraag 9 eens. Hieruit blijkt dat de meeste 
leerlingen het zinnig vinden dat de windmolen door 
een computer gestuurd wordt. 

---------------------------------------------
Tabel 2: Frequentietabel van de post-enquete, hierachter staan 

het gemiddelde en de standaard deviatie, N • 68 

j-----------------------tle~e~n4s~--,--~o~~n~e~e·n~s ~!.• :_ s_t_.o_ 
1 2 3 4 5 

1)Ik vind het leuk (interessant) o• in de nat~ur 
kundeles begrip te krUgen van windenergie. 11 31 12 11 3 2,47 1,09 

2) Een behamie ling van de windmolen hoort in 
de natuurkundeles thuis. 

3) Stromingsleer past in de natuurkundeles. 

4)Ik vind het leuk (interessant) meer begrip 
te krugen van meet- en regeltechniek. 

5)Het principe ven meet-en regeltechniek komt 
(1n mun dageluktie omgeving) veel voor. 

6)Meet- en regeltechniek hoort in de 
natuurkundeles thuis. 

7)Ik vind het leuk te leren wat •et de 
computer mogelUk is. 

B)Oe computer behoort bU natuurkunde 
gebruikt te worden. 

37 20 7 2 2 1,71 0,97 

42 19 7 ·1,49 0,68 

10 23 20 10 5 2,67 1,13 

21 24 20 2. 1 2,09 0,93 

23 28 13 3 1 1,99 0,92 

20 19 20 6 3 2,31 1,12 

20 20 16 7 5 2,37 1,22 

9)De windmolen is nodeloos ingewikkeld ge•aakt, 
door he• met een computer te sturen. 6 6 9 24 23 3,77 1,26 

10)Ik vind het lespakket over de wind•olen leuk. 7 17 25 15 4 2,88 1,06 

11)0e tekst van het lespakket is begrUpelUk. 15 40 9 2 2 2,06 0,86 

12)De illustraties in het lespakket zun duidelUk. 16 33 12 5 2 2,18 0,98 

13)Het proefwerk is te •oeilUk. 8 7 22 21 10 3,27 1,19 

Over de aantrekkelijkheid van het lespakket zijn de 
leerlingen maar matig te spreken. Er zijn iets meer 
leerlingen die het wel leuk vinden dan die het niet 
leuk vinden. De leerlingen die het lespakket niet 
leuk vinden ZlJn welicht de leerlingen die een 
hekel aan het vak natuurkunde hebben. 
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Een grote meerderheid van de leerlingen vindt de 
tekst van het lespakket wel begrijpelijk. Ook 
vinden de leerlingen de illustraties duidelijk. 

Er zijn weinig leerlingen die de overhoring te 
moeilijk vinden. Dit is natuurlijk te verwachten op 
grond van het cijfer (zie volgende paragraaf). Het 
antwoord op deze vraag blijkt positief te 
correleren met het cijfer voor de toets 
(correlatie-coefficient - 0.51 en P-waarde - 0.0). 
Dit betekent dat men het meer eens is met deze 
bewering naarmate men een lager cijfer heeft. 
Over het algemeen kan men dus stellen dat de 
leerlingen redelijk tevreden zijn over het 
lespakket. 

Vraag 10 heeft een tamelijk grote correlatie
coefficient met de vragen 1 en 4 (respectievelijk 
0,61 en 0.57). Vraag 1 en vraag 4 hebben onderling 
een correlatie-coefficient van 0,78. Dit duidt er 
op dat leerlingen die in het algemeen een 
belangstelling voor techniek hebben. bij deze 
vragen mee eens hebben ingevuld. 

3.6 De toets in de bovenbouw. 

De toetsvragen zijn opgenomen in bijlage Dl. 
Tabel 3 geeft het gemiddelde aantal punten dat per 
vraag gehaald is. Dit wordt voor de jongens en de 
meisjes nog een apart vermeld. Tevens wordt het 
gemiddelde cijfer vermeld. 

Tabel 3: de gemiddelde scores (met de stantiaarddeviatie! 
eronder) van de VWO-bovenbouwleerlingen op de 
toetsvragen. 

vraag mé'ximalll alle leerlingen jongens meisjes 
te behalen N • 73 N • 46 N • 27 
E>é'ntal punten 

1 20 10,86 12,50 8,07 
8,98 8,57 9,12 

2a 7 5,25 5, 76 4,37 
3,03 2,68 3,42 

2b 7 3,53 4,00 2,74 
2,93 2,87 2,92 

2c 6 4,60 4,99 4,11 
2,49 2,31 2,75 

la 10 9,60 9,67 9,48 
2,71 2,67 2,82 

3b 10 7,09 7,33 6,67 
3,36 3,12 3,77 

4a 10 6,77 6,61 5,49 
3,79 4,05 3,34 

4b 10 5,73 5,97 7,93 
2,99 2,79 3,41 

5 10 9,15 8,29 7,93 
3,05 2,96 3,41 

ctifer 7,06 7,39 6,49 
2,15 2 07 2,20 
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Vraag 1 is voldoende gemaakt. Het goede antwoord is 
dat een parachute door de luchtweerstand wordt 
afgeremd. Toch stellen enkele leerlingen dat een 
parachute door de lift wordt afgeremd. Een 
leerlinge gaf een origineel antwoord. Zij beschreef 
een stuurparachute die dus ook nog een horizontale 
beweging maakt. Hier is wel sprake van lift (die 
horizontaal gericht is). Dit antwoord is dan ook 
goed gerekend. 

Vraag 2a is door de meeste leerlingen goed 
gemaakt. Een k,..ra.":""t van de leer 1 ingen had niet door 
dat ze de snelheid van de lucht ten opzichte van 
het vliegtuig met de stelling van Pythagorás 
moesten berekenen. Zij gaven een antwoord van 40 
m/s. Het goede antwoord is 41 m/s. 
Vraag 2b is door ruim de helft van de leerlingen 
goed gemaakt. Een fout die 5% van de leerlingen 
gemaakt heeft is dat ZlJ een horizontale 
luchtstroom tekenden (hiervoor werden nul punten 
toegekend). Een andere veel voorkomende fout was 
dat men de beweging van het vliegtuig (in plaats 
van de snelheid van de lucht ten opzichte van het 
vliegtuig) gaf, dus net de tegengestelde snelheid; 
hiervoor zijn wel enkele punten toegekend. 
Vraag 2c is door ruim 75% van de leerlingen goed 
gemaakt. De meest voorkomende fout was dat de lift 
naar beneden getekend werd. 
De invulvraag 3a is door 64% van de leerlingen 
helemaal goed gedaan en slechts 7% bracht er 
helemaal niets van terecht. Van de leerlingen die 
deze vraag gedeeltelijk fout maakten was de meest 
voorkomende fout (afgezien van rekenfouten) het 
foutief berekenen van de oppervlakte; men gaf als 
oppervlakte van een cirkel 2nr of r 4

. 

Vraag 3b is door ruim de helft van de leerlingen 
goed beantwoord. Anderen gaven slechts op d~t 
het rendement maximaal 16/27 is. 

Uit de antwoorden op de vragen 1 t/m 3 blijkt dat 
de leerlingen het een en ander geleerd hebben over 
windenergie en stromingsleer. 

Vraag 4a is door 2/3 deel van de leerlingen 
nagenoeg volledig goed gemaakt. Anderen gaven een 
fout of onvolledig antwoord. 
Vraag 4b is net voldoende gemaakt (iets minder dan 
de helft had deze vraag volledig goed). hier vonden 
veel leerlingen het niet nodig om toe te lichten 
waarom het systeem een gesloten systeem is. 
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Zoals te verwachten was. is vraag 5 goed 
gemaakt. Een zeer grote meerderheid van de 
leerlingen heeft deze vraag goed beantwoord. Enkele 
leerlingen gaven als antwoord dat een interface 
analoge signalen in digitale signalen omzet. Omdat 
dit toch een beetje waar is, werden ·hiervoor 5 
punten (van de 10 punten) toegekend. 

Uit het feit dat gemiddelde cijfer 7.1 
volgt dat de leerlingen het een en ander 
hebben over windenergie, de computer 
natuurkunde en meet- en regeltechniek. 

bedraagt 
geleerd 
in de 

Wat opvalt is dat de jongens een iets hoger 
gemiddelde (7,4) behaald hebben dan de meisjes 
(6.5). Er is eenT-test gedaan en het blijkt dat de 
kans dat een dergelijk verschil (als de 
verwachtingswaarden voor de beide groepen gelijk 
zijn) door toeval ontstaat 8 à 9% is. Het 
verschil is dus significant. 
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3.7 De pre-enquete in onderbouw. 

De pre-enquete is door 150 leerlingen uit de derde klas 
(HAVO of VWO) ingevuld. De scoreverdeling, gemiddelde 
score en de standaard-deviatie zijn opgenomen in tabel 4 

In bijlage El staat een enquete formulier en in 
bijlage J staan tabellen met aanvullende informatie. In 
bijlage J vindt men ook de correlatiematrix. 

Tabel 4 

Frequent iet a':)e 1 van de pré-enquete, hier achter staan het 
gemiddelde en de st~ndaard-deviatie. N .. 150 

eens oneens gemiO-
vraag 1 21 3 4J 5 delde St.dev. 

1)Een behandeling van de wind:nolen hoort in 57:66,22 
I 

4 1 1,84 0,82 de nat~,;~•rkundeles thuis. 

68\52\28 2)Stromingsleer past in de natuurkunde. 2 0 1,76 0,80 

3)Ik vind het leuk (interessant) begrip I I meer 21 38 '36 129126 3,01 1,31 te krugen van meet- en regeltechniek. 

4)Het principe van meet- en regeltechniek 34 41 39 15 21 2,65 1,32 komt (in mun dagelukse omgeving) veel voor. 

5)Meet- en regeltechniek hoort in 59 63 22 5 1 1,84 0,84 de natuurkundeles thuis. 

6)Ik vind het leuk te leren wat met 49 50 29 10 12' 2,24 1,21 
de computer mogelUk is. 

7)De computer behoort bU natuurkunde 17 38 55 22 18 2,91 1,16 
gebruikt te worden. 

8)Heb je thuis een computer? ::J~(NEEN I 
' 70 80 I 

Uit de scores op de vragen 1, 2 en 5 blijkt dat de 
meeste onderbouwleerlingen. evenals de bovenbouw
leerlingen. vinden dat windenergie, stromingsleer en 
meet- en regelt~chniek in de natuurkundeles thuis horen. 
Ook nu is de correlatiecoefficient tussen de scores op 
vraag 1 en vraag 2 (0,51) groter dan die tussen de 
scores op vraag 1 en 5 (0,48) respectievelijk 2 en 5 
(0,36), hoewel minder uitgesproken dan in de bovenbouw. 

Er zijn ongeveer evenveel leerlingen die het eens zijn 
met vraag 3 als die het oneens zijn met vraag 3. Er 
ZlJn ook veel leerlingen die bij vraag 3 geen mening 
hebben ingevuld. Kennelijk hebben veel onderbouwleer
lingen evenals veel bovenbouwleerlingen, geen duidelijk 
beeld van meet- en regeltechniek. 
Dit wordt bevestigd door vraag 4 waaruit blijkt dat ook 
de onderbouwleerlingen niet in de gaten hebben dat meet
en regeltechnische systemen veel in het dagelijkse leven 
voorkomen. 
De antwoorden op vraag 6 duiden erop dat er onder de 
onderbouwleerlingen, evenals onder de bovenbouw
leerlingen. belangstelling is voor de computer. 
Vraag 6 heeft een correlatie coefficient van 0,51 met 
vraag 3. Dit duidt er eveneens op dat belangstelling 
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voor meet- en regeltechniek vaak samengaat met 
belangstelling voor computers. 
Bij vraag 7 is de groep leerlingen die het eens is iets 
groter dan de groep leerlingen die het niet eens is. Dat 
er toch noy veel leerlingen niet eens of geen mening 
hebben ingevuld duidt erop dat veel leerlingen geen goed 
beeld hebben van de rol van de computer in de 
natuurkunde. Dit lag bij de bovenbouwleerlingen 
gunstiger. 
Ook bij de onderbouwleerlingen blijkt het thuis hebben 
van een computer geen grote correlatie te hebben met de 
vragen van de enquete. Hier geldt waarschijnlijk 
dezelfde verklaring als in de bovenbouw. 
De antwoorden op vraag 3 en vraag 6 duiden erop dat 
jongens over het algemeen meer belangstelling voor 
techniek hebben dan meisjes (zie bijlage J tabel 1). Een 
T-test duidt erop dat deze verschillen significant zijn, 
want de kansen dat deze verschillen door toeval ontstaan 
zijn hoogstens 0,01% . 

3.8 De post-enquete in de onderbouw. 

De post-enquete is door 157 derde klas-leerlingen 
ingevuld. De scoreverdeling, de gemiddelde score en de 
standaard-deviatie zijn opgenomen in tabel 5. 
In bijlage E2 staat een enquete-formulier en in bijlage 
J staat meer informatie. 

Uit de antwoorden op vraag 1 blijkt dat ongeveer een 
derde deel van de onderbouwleerlingen interesse heeft 
voor windenergie, een derde deel heeft matige interesse 
en de rest heeft geen interesse. De belangstelling is in 
het algemeen minder dan in de bovenbouw. Dit is 
natuurlijk te verwachten omdat de bovenbouwleerlingen de 
natuurkunde gekozen hebben en in de onderbouw is natuur
kunde een verplicht vak. 
De antwoorden op de vragen 2 t/m 8 wijken niet veel af 
van de antwoorden op de vra~en uit de pre-enquete (zie 
ook bijlage J. tabel 3). 

Enigszins teleurstellend is dat het aantal leerlingen 
dat het eens is met vraag 5 en 8 nauwelijks is toegeno
men. De onderbouwleerlingen hebben niet. dit in tegen
stelling tot de bovenbouwleerlingen. gezien dat meet- en 
rgeltechniek veel in het dagelijks leven voorkomt. Het 
is in de onderbouw ook zo (net als in de bovenbouw) dat 
nog ongeveer evenveel leerlingen het niet nodig vinden 
de computer bij natuurkunde te gebruiken. 
De vragen 1. 4 en 7 hebben onderling grote correlatie
coefficienten (0.74 tussen 1 en 4. 0.56 tussen 1 en 7 en 
0.55 tusssen 4 en 7). Dit geeft aan dat belangstelling 
voor windenergie. voor meet- en regeltechniek en voor de 
mogelijkheden met de computer vaak samengaan. Dit is in 
de bovenbouw ook het geval. 
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T.obel !\ 

Fre~uentietabel van de post-enquete, hier achter staan 
het gemiddelde en de standeerd-devi~tie, N s 157 

vraag 

1)lk vind het leuk (inter~ssant) om 
in de natuurkundeles beorip te krtlgen 
van windenergie. -

2) Een behandeling ven de windmolen 
hoort in de natuurkundeles thuis. 

3)Stromingsleer past in de 
natuurkundeles. 

•lik vind het leuk (interessant) aeer 
begrip te krügen van 
meet- en rege~techniek. 

5)Het principe venaeet-en regeltechniek 
koet (in ~tin dagelükse oageving) 
veel voor. 

6)Meet- en regeltechniek hoort in 
de natuurkundeles thuis. 

7)Ik vind het leuk te leren wat met de 
computer mogelük is. 

8)0e computer behoort bti natuurkunde 
gebruikt te worden. 

9)0~ windmol~n is nodeloos inge~ikkeld 
gemaakt, door hem met een computer 
te sturen. 

10)lk vind het lc~pakket over de 
windmolen leuk. 

11 )Oe t ~kst van het lec:pa~-:'u~· 
is begr~pel;jk o 

12)0e illustraties in het l~·r~•k<t 
z~n duidelüko 

13)Het proefwerk is te moeil~ko 

eens onf!ens gemid 

1 2 3 4 5 
del de 

22 32 55 29 19 2,94 

55 53 39 5 5 2,06 

57 56 32 9 3 2,01 

25 33 38 37 z• 3,01 

38 46 38 20 15 2,5. 

46 60 .2 7 2 2,10 

.3 51 26 22 15 2,46 

31 40 46 18 22 2,74 

16 10!46 36 49 3,59 

15 35.47 34 26 '3 ,13 
I 
I 

52 56 23114 12 12,22 

"\·+,!,. 12 I 2.28 

25 14,49\30 39 I 3,28 
I 

"t 0 dev o 

1,20 

1,01 

0,99 

1,31 

1,25 

o,g2 

1,29 

·1,29 

10 27 

1,22 

11,22 

11,22 

1036 

De antwoorden op de vragen 2, 3 en geven een 
verschuiving in de richting van niet mee eens te zien. 
Dit komt misschien doordat de inhoud en presentatie 
v~n de lespakketten anders zijn dan de leerlingen van 
natuurkunde gewend zijn. 

Een kleine meerderheid van de leerlingen is het met 
vraag 9 oneens. Ze vinden het dus nuttig om de molen met 
een computer aan te sturen. Een flink aantal leerlingen 
(29%) aarzelt of heeft geen mening. 

Over de vraag of ze het lespakket leuk vinden ZlJn de 
leerlingen verdeeld. Men kan zich afvragen of veel leer
lingen die dit lespakket niet leuk vinden de natuurkunde 
een vervelend vak vinden. In de bovenbouw is men iets 
meer te spreken over het lespakket dan in de onderbouw. 
Deze vraag blijkt een grote correlatie-coefficient te 
hebben met vraag 1 (0,73) en met vraag 4 (0.71) zoals 
wel te verwachten is. 
Een meerderheid van de leerlingen vindt zowel de 
illustraties als de tekst duidelijk. zoals uit vraag 11 
en vraag 12 blijkt. 
Over de vraag of de toets te moeilijk is ZlJn de 
leerlingen nogal verdeeld. Er zijn meer leerlingen die 
de toets niet te moeilijk vinden dan leerlingen die de 
toets wel te moeilijk vinden. Dit is op grond van het 
gemiddelde cijfer (7,8 zie volgende paragraaf) wel te 
verwachten. 
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Uit de antwoorden op de vragen 1. 4. 7 en 10 blijkt dat 
de meisjes minder belangstelling hebben voor de 
behandelde onderwerpen dan de jongens (zie bijlage J, 
tabe 1 2) . 

3.9 De toets in de onderbouw 

De toetsvragen opgenomen in bijlage 02. 
Tabel 6 geeft het gemiddelde aantal punten dat per vraag 
gehaald is. Tevens wordt het gemiddelde cijfer vermeld. 

I 

Tabel 6: Oe gemiddelde scores (met de standaarddeviaties 
eronder) van de onderbouwleerlingen op de 
toetsvragen. 

- ·r-·---
vraag 1 ma><iiRaal te alle leerlinganijongens eeisjes 

behalen punten N • 158 N • 66 N • 92 

la I 10 7,35 7,80 7,03 
2,41 2,38 2,39 

lb 5 4,11 3,94 4 ;24 
1,82 1,98 1,69 

1c 8 6,90 7,09 6, 76 
1,87 1,62 2,02 

ld 

I 
5 4,74 4,89 4,63 

1,05 0,64 1,26 

2a 5 2,76 3,23 2,42 
2,29 2,17 2,33 

2b 5 2,49 2, 77 2,28 
1,40 1,24 1,49 

2c 5 2,79 2,99 2,64 
1,21 1,20 1,20 

2d 8 7,23 7,30 7.19 
1,61 1,30 1,80 

3a 10 8,06 8,54 7,72 
2,95 2,58 3,16 

3b 10 7,10 7,91 6,51 
3,33 3,14 3,35 

3c 14 10,41 0,11 10,62 

3,55 3,71 3,43 

~".;, -

5 4,29 4,54 4,10 
1,56 1,30 1, 7C 

7,82 8,11 7,61 
1,11 0,93 1,19 

Vraag 1 is over het algemeen redelijk goed gemaakt. Om 
alle 10 punten te krijgen moest een leerling minstens 
twee grootheden noemen. Veel genoemd werden: 
Windsnelheid, oppervlakte, bouw van de molen en 
dichtheid van de lucht. Er werd ook wel genoemd: 
de constante (a uit de formule P..,- a.v! ). Omdat deze 
constante van veel fysische grootheden afhangt, en niet 
gemakkelijk benoembaar is voor leerlingen, is hiervoor 
slechts 1 punt toegekend. Er werd ook vaak de 
windrichting genoemd. Omdat de molen in normale werk
situatie loodrecht op de wind behoort te staan is 
hiervoor ook slechts 1 punt toegekend. 
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Onderdeel 1b is door de meeste leerlingen goed gemaakt. 
De meest voorkomende fouten waren het noemen van de 
constante of de windrichting. Het bedoelde goede 
antwoord is de windsnelheid. 

Bij vraag 1c waren er slechts drie leerlingen die ja 
zeiden. Bij een van hen kwam dat omdat ZlJ een les 
gemist had. De andere twee zeiden: in theorie ja maar in 
de praktijk kan dat niet. Zij begrepen niet wat theorie 
is. Immers de redenering over het betz-maximum is puur 
theoretisch. Enkele leerlingen gaven een ontkennend 
antwoord zonder toelichting. Hiervoor zijn slechts 3 
punten toegekend. Andere leerlingen kwamen met een 
andere toelichting dan het betz-maximum (bijvoorbeeld 
vorm van de bladen of wrijving), dit speelt wel een rol 
in de praktijk, doch theoretisch kan men deze verliezen 
tot bijna nul reduceren. Deze leerlingen kregen 4 of 5 
punten. 
Onderdeel 1d is door de meeste leerlingen goed gemaakt. 
Slechts enkele schreven de breuk 16/27 verkeerd, 
bijvoorbeeld 27/36. Er was dus wel iets blijven hangen. 
Blijkbaar leren veel leerlingen de dingen uit het hoofd. 
De meeste leerlingen die het goed hadden, antwoordden 
met 16/27 of 59%. Enkele leerlingen zeiden ongeveer 60%. 
Dit is uiteraard ook goed gerekend. 

Vraag 2 is minder goed gemaakt. 
Veel leerlingen hadden de vraag niet goed begrepen. Bij 
onderdeel a werd vaak gezegd: meting resultaat (zonder 
te zeggen welke fysische grootheid dat is). Het goede 
antwoord is: temperatuur. Andere leerlingen gaven op 
meting luchthoeveelheid. Er waren zelfs enkele leer
lingen die de vraag niet goed gelezen hadden en dachten 
dat het over het schema van de windmolen ging. Veel 
leerlingen wisten het verschil tussen warmte en 
temperatuur niet en gaven warmte op, hiervoor zijn 2 
(van de 5) punten gegeven. 
In onderdeel b is het goede antwoord: de aangevoerde 
lucht verwarmen of koelen. De meeste leerlingen gaven 
een half antwoord (meestal koelen), deze leerlingen 
kregen 3 punten. Anderen zeiden frisse lucht. 
Onderdeel c heeft als goed antwoord dat de ruimte warmer 
of kouder wordt. Ook hier veel halve antwoorden en 
antwoorden zoals bijvoorbeeld dat de lucht frisser 
wordt. 
Onderdeel 2c is door de meeste leerlingen goed gemaakt. 
Enkelen gaven geen toelichting en kregen slecht 3 
punten. 

Vraag 3 is weer goed gemaakt. 
Voor de 10 punten die men in onderdeel a verdienen kon 
moest men 2 mogelijkheden noemen. Veel leerlingen noem
den slechts een mogelijkheid. Zij kregen 5 punten. 
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Sommige leerlingen noemden in•;oer. terwij 1 ZIJ 
moesten aangeven hoe de invoer de computer binnen
komt. Er waren ook leerlingen die niet behandelde 
oplossingen· gaven (zoals via de telefoon of via een 
andere computer) . 

Onderdeel 3b leverde ook 10 punten op als men 2 
mogelijkheden noemde. Hier waren enkele leerlingen 
die uitvoer noemden. 
Onderdeel 3c kon 14 punten opleveren als men het 
complete schema (figuur 5.1 op bladzijde 9 van de 
leerlingentekstl had getekend. Veel leerlingen waren 
het programma vergeten. Enkele leerlingen vergaten 
het toetsenbord voor de invoer of de monitor voor de 
uitvoer. Er waren zelfs enkele leerlingen die de 
verwerking helemaal vergeten waren. 

Vraag 4 is door 126 leerlingen goed beantwoord. 
Sommige leerlingen verwarden de disk met het 
programma. Anderen verstonden onder software alle 
informatie. Ook werd het programma dat in de computer 
zit genoemd. Hiervoor zijn overigens 4 punten 
toegekend. 

Uit het gemiddelde cijfer blijkt dat de leerlingen 
inderdaad wat van het lespakket hebben opgestoken. 

Het verschil in cijfer tussen jongens en meisjes is 
significant zoals met eenT-test blijkt. de P waarde 
is hoogstens 0.5%. 
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• 

4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op grond van een geslaagde verzorging van de 
lessen-series kan geconcludeerd worden dat de proef 
uitvoerbaar is in de klas (vraag 1 bladzijde 8) . 
Wel dient opgemerkt te worden dat een opstelling 
zoals die door ons ontwikkeld is niet gemakkelijk 
nagebouwd kan worden door een amanuensis op een 
school. De opstelling is niet alleen complex. maar 
de onderdelen zijn ofwel duur of er is moeilijk aan 
te komen. 
Bovendien dient opgemerkt te worden dat de 
gebruikte computer. een commodore 64. intussen op 
de scholen aan het verdwijnen is. Men is in het 
kader van het NIVO-projekt aan het omschakelen naar 
PC's met een MS-DOS besturingssysteem. Door de UvA 
ZlJn interfaces ontwikkeld om proeven ook met 
dergelijke PC's te kunnen uitvoeren. Derhalve 
verdient het aan beveling de proef om te bouwen 
naar het eerdergenoemde besturingssysteem. Boven
dien zou gekozen kunnen worden voor een wat 
eenv~udige en goedkope uitvoering van de windmolen. 

Uit de vragen 11 en 12 van de post-enquetes blijkt 
dat de leerlingen de tekst van de lespakketten 
begrijpelijk en de illustraties duidelijk vinden 
(vraag 2 op bladzijde 8). Dit geldt voor de groep 
bovenbouwleerlingen in iets sterkere mate dan voor 
de groep onderbouwleerlingen. 
Natuurlijk kan de duidelijkheid wel wat verbeterd 
worden. 
In de onderbouw kan de tekst iets begrijpelijker 
gemaakt worden door de formule P.., - a.v.! weg te 
laten en alleen te vermelden dat het vermogen van 
de wind sterk afhangt van de windsnelheid. Wat de 
illustraties betreft is het nuttig als figuur 3.3 
(op bladzijde 4 van de leerlingentekst) door een 
duidelijkere tekening vervangen wordt. 

Uit vraag 10 van de post-enquetes blijkt dat de 
leerlingen maar matig te spreken zijn over het 
lespakket (vraag 3 op bladzijde 8). Dit is 
teleurstellend omdat ZlJ een redelijke belang
stelling voor de behandelde onderwerpen hebben. 
Deze interesse voor de behandelde onderwerpen is in 
de bove~bouw wat groter dan in de onderbouw. Dit is 
door de keuze van natuurkunde in de bovenbouw wel 
te begrijpen. Een oorzaak voor de matige waardering 
van het lespakket kan zijn de nogal sobere lay-out. 
Het pakket zou wat rijker en met wat meer kleur 
geïllustreerd kunnen worden. Bovendien zouden wat 
meer sprekende leefwereldsituaties opgenomen kunnen 
worden en er zouden een of meer praktikumproeven 
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opgenomen kunnen worden. Door een van de leerlingen 
werd dit laatste ook opgemerkt. 
Het PLON biedt een praktikum-proef met een 
windmolen. Nagegaan zou kunnen worden of het 
mogelijk is een dergelijke windmolen te besturen 
met een computer. Men kan hierop een kleine dynamo 
bevestigen en de geleverde stroom en de spanning 
meten. Hieruit is dan het vermogen te berekenen. 
Dit zou ook bij de behandelde elektriciteitsleer 
aansluiten. Meet men ook de windsnelheid dan sluit 
het geheel goed aan op de begrippen rendement en 
vermogen. 

Uit de resultaten van de toets blijken de leer
lingen er inderdaad het een en ander van geleerd te 
hebben (vraag 4 op bladzijde 8) . 
Dit geldt zowel voor de onderbouw- als voor de 
bovenbouwleerlingen. Het gemiddelde eindcijfer in 
de bovenbouw is 7,1. Gezien de scores op vraag 13 
van de postenquete vinden de leerlingen de toets 
iets aan de gemakkelijke kant. Het gemiddelde 
eindcijfer in de onderbouw is zelfs 7,8. De waarde
ring voor de moeilijkheidsgraad van de toets is 
ongeveer hetzelfde als in de bovenbouw. 

Uit de post-enquete blijkt dat de bovenbouw
leerlingen beter zijn gaan zien dat er overal meet
en regel-techniek gebruikt wordt (vergelijk de 
antwoorden op vraag 4 uit de pre-enquete met die op 
vraag 5 van de post-enquete) . Bij de onderbouw
leerlingen zijn de resultaten hierover veel minder 
gunstig. 
Het verdient daarom aanbeveling om de leerlingen
tekst met enkele voorbeelden van meet- en regel
techniek (uit het dagelijkse leven) aan te vullen. 
Bijvoorbeeld een vereenvoudigd schema van de 
regeling van de centrale verwarming, de koelkast. 
het strijkijzer, iets over de automatische 
frequentie-afstemming van radio en T.V of de 
compact disc. 
Wat betreft de windenergie blijken de leerlingen er 
wat van geleerd te hebben. Het is nuttig om voor de 
geïnteresseerde leerlingen de afleiding van het 
betz-maximum. als bijlage. bij de (bovenbouw)
leerlingentekst te geven. 

Hoewel een van de doelen van het lespakket was dat 
leerlingen een beter beeld van het gebruik van de 
computer bij natuurkunde zouden krijgen komt dit er 
niet goed uit (vraag 5 op bladzijde 8) . De 
gemiddelde score op vraag 7 van de pré-enquete 
wordt in de post-enquete nauwelijks verbeterd. Een 
oorzaak zou kunnen zijn dat leerlingen in het 
algemeen al een redelijk beeld hebben van de 
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mogelijkheden van de computer. Toch zou het nuttig 
kunnen zijn om in het pakket meer voorbeelden van 
computergebruik in de natuurkunde te noemen. 
Bovendien zouden meer demonstratie en praktikurn 
experimenten in het natuurkndeonderwijs ontwikkeld 
kunnen worden waarbij de computer onmisbaar of erg 
nuttig is. 
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Lerarer.handleiding Wi~denergie 

In deze lerarenhandleiding zal verder op de stof worden ingegaan 

dan in de leerlingenhandleiding. De indeling van de lerarenhandleiding 

is als volgt: 

-Het is de bedoeling om de leerlingen wat over de fZsische aspecten 

van windenergie te vertellen:· 

Het moet duidelijk zijn dat de liftkraçht de drijvende kracht 

is van de molen. 

We willen iets vertellen over het vermogen per oppervlakte lo~cht 

op de vind, dat 'de vind heeft. Dat vem~n 11 {soala aa.nptooD4 

zal worden) evenredig met de vindsnelheid tot de derde macht. 

-De verschillende technische toepassingen moeten &an de orde koaen. 

We willen wat zeggen over de verschillende t,ypen vindmolens en hun 

eigenschappen; zo wordt er ook iets verteld over het verschil 

tussen langzaamloper en snelloper. Er wordt aandacht beateed aan 

het gebruik van de molen. Aan een vindaolen die mechanische arbeid 

verricht stelt men andere eisen dan aan een vindaolen die elektriciteit 

opwekt. 

-Er wordt aandacht besteed aan de veiligheid. 

Voor het .!2S!!,: Iedereen moet bui ten het bereik van de rotor blijven. 

De vindsnelheid in de vindtunnel mag niet te hoog worden en als het 

toerental van de rotor te hoog wordt, dan wordt bij uit de vind 

gedraaid. 

Voor pra.ktische toepassingen: Ook hier ia er becrensi.Dc van het 

toerental en moet 11811 bui ten het bereik van een dra&ieDIIe rotor 

blijven. lla.amaut 110et MD al bij het cmtverpen zot~lcen'nc hGada •t 

de konatru.ktieYWili«beid. MlD -.t bijftorbeelcl ftkehtC boliÜil 

aet de sterkte van de bladell. 

-De Met- a repltechnitk ia eeD belaDcri3b toepudllc ftD cle 

na'llmrkunde die ook nos apart undllOht ft%'41at. Ve v111• HD 

aeet- en replqate• dat bebalw ..,_de ... us.a-t.a er ook ?001" sorct 
dat de aolen coecl f'mlctioneerti het ."t er~ ._...kt cle •1• 

steeds in de vind staat {als het toerental nog Diet te boog ie)1 

aanpzien dit bij ons IlOdel niet door een bla4 pbevt. 
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1 Wat is lift? 

1,1 De verpli3Jd.ng van :Bemoulli. 

Deze vergelijking is af te leiden voor een stationaire incompressibele 

stroming zonder viscociteit en zonder warmtegeleiding. 

Deze vergelijking luidta 

iv2 + F + g.h • constant langa een stroomlijn. 

We leiden deze vergelijking at door de bekende formule kracht • 
- ~ .... 

aaaaa maal versnelling (F-m.a) toe te passen op het in tiguur 1.1 

geschetste volUme-elementje met volume V (een volume-elementje e 

is een kleine hoeveelheid gas ot vloeistof die enerzijds z6 klein 

ia dat het als infinitesimaal behandeld kan worden en anderzijds zo 

groot dat men geen rekening hoeft te houden met de afzonderlijke 

molekulen). We bekijken alleen de versnelling in de richting 

van de snelheid ~ 1 

~ vi- r .at - f .at - tangentieale kracht per volume-eenheid (1.1) 
e e 

met: 

en 

en 

at • de tangentieale versnelling 

J' • de dichtheid van het Mdium 

~ • de snelheid van het mediua 

Als het deeltje zich van punt 1 naar punt 2 beweegt (figuur 1.1), 

dan verandert de snelheid van v
1 

naar v2 • 

De versnelling at kaD in twee delen seaplist worden namelijk& 

1) omdat het beaohouwde deeltje van punt 1 naar punt 2 pat en 

waarschijnlijk ia T1 i v2 en 

2) omdat Tl en T2 van de tijd at kunnen hancen. 

In fo1'111Ul.e kan men dit als volgt weergavena 
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(1.2) 

Hierin is s de baanlengte dat wil zeggen: de co8rdinaat, gemeten 

langs de stroomlijn, positief in de richting van~. 

2 t 
Figaur 1.1 

Omdat we alleen stationair stromingen bekijken veronderstellen we 

het tweede deel van de 'tan8entiele versnelling nul; dus: !f • 0 • 

Verder geldt natuurlijk ti - v dus: 

.Dït op een II&Ssadeeltje werkende kracht ie de resultante van: 

1) de krachten die Ti& het oppervlak van het deeltje werken, dus de 

drukkraohten (de wrijvingskrachten worden vervaarloosbaar klein 

verondersteld, dus de viscociteit is nul -.erondereteld). 

2) de krachten die direkt in het deeltje aançijpa: zoal. a 

elektrom&BDetisohe krachten en de srantatie; daarvan wordt 

hier alleen maar de gravitatie in rekenin« gebracht. 
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We bekijken een volume-elementje in de vorm van een cilindertje, 

met de as evenwijdig aan de snelheid ~ter plaatse. De lengte 

iel en het basisoppervlak ia A (figuur 1.1). De drukkracht op het 

volume-elementje in de richting van "'t is: 

PP • p.A • (p + fi ./)A •- :: .A•/ ot per volume-eenheida 

'P d ...a __ .sm 
V da e 

(1.4) 

De zwaartekracht per volume-eenheid ia fJ ga deze kracht heeft in 

de richting van de stroming een component: 

(1.5) (zie tiguur 1.1) 

Uit de verglijkingen 1.1, 1.3, 1.4 en 1.5 volgt dus: 

(1.6) 

Soms kan de dichtheid als een constante behandeld worden. Dit ia 

bij vloeistoften in het algemeen het geval J ook bij .de berekening 

van gasstromingen kan de dichtheid constant worden verondereteld. 

Dit kan natuurlijk alleen als de drukverschillen klein genoeg zijn. 

Er kan worden bewezen dat dit het geval is wanneer de strominga

snelheden klein zijn ten opzichte van de geluidssnelheid (bij een 

temperatuur van 288 K is de geluidssnelheid in lucht 340 m/a. 

Om de dichtheid al a een constante te behandelen ia het ook een 

eis dat de W&1"11ltetoevoer te verwaarlosen is, du dat er geen 

warmtegeleiding optreedt. 

Als ve de dichtheid 1 constant aogen nemen dan wordt (1.6) ftr

eenvoudisd tata 

dusa i rv2 + fgh + p • constant, langs een etrooalijn. (1.7) 

Dit is de vergelijking van Eernoulli. 
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5 

Bij de luchtstroming rond een rotorblad van een windmolen, zijn de 

drukverschillen klein en is er geen warmtegeleiding dus kunnen ve de 

vergelijking van Bernou111 toepassen. Bovendien kunnen ve de vergelijking 

vereenvoudigen. De dichtheid van de lucht is klein dus de term fBh ia 

klein ten opzichte van de drukkrachten, anders gezegd doordat de 

dichtheid van de lucht klein ia, ia de drukgradi~nt ten sevolse van de 

zwaartekracht bij onze hoogteverschillen te 'ftrvaarlozen (de hoogte VBD· 

echte vindmolens is van enkele meters tot enkele tientallen •tere 1 

bij ons model is de hoogte 0,20 meter). 

De vereenvoudigde vergelijking van Bernoulli. luidta 

i rv2 + p - co~atant (langs een stroomlijn) (1.8) 

De vergelijking van Bernoulli valt ook af te leiden door de vet 

van behoud van energie toe te passen op het in figuur 1.1 geschetste 

volume-elementje. 

We zien dat op een stroomlijn de druk het grootst is als de snelheid 

het kleinst is en omgekeerd. 

We bekijken nu het geval van een stroming in een buis die de hoek 

om gaat. Ver voor de bocht is er een homeseen stromingeveld in 

de buis. In de bocht wordt de lucht afgebo,en dus moet er een 

centripetale kracht zijn. Een drukverschil zorgt voor de centri

petale kracht, zoals in figuur 1.2 is geschetst; + duidt op overdruk 

en - duidt op onderdruk. In de binnenbocht is dus de snelheid 

het grootst. Dit is in tegenstelling tot vat men verwacht. Men 

zou namelijk vervachten dàt analoog aan een aeanderende rivier 

de snelheid in de buitenbocht het grootst is. 

Figuur 1.2 
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Een gas- of vloeistof-stroming kan bochten van een voorwerp 

(of een buis) volgen, zelfs als de bocht de stroming helemaal 

de andere kant op laat gaan. Dit effect heet bet ooanda-effect, 

en wordt door de genoemde onderdruk veroorzaakt. Henri Coanda was 

een Roemeense ingenieur en heeft dit effect in 1910 ontdekt. 

Het coanda-effect kan ook leuk gedemonstreerd worden met een 

plastic wegwerpbekertje. Men knipt aan beide zijden een flapje los 

en vouwt het aan een lamt scherp oa en aan de andere kant vouwt 

men het rond, zie figuur 1.3. Men rut het bekertje aet water en 

als men aan de a:herp gevouwen kant leegschenkt dan volgt het water 

de vouw niet schenkt men aan de rond gevouwen kant leeg dan volgt 

het water de bocht vel. Ook hier treedt het coanda-effect op. 

Figuur 1.3 Een plastic bekertje om het coand&-effect te deaonatreren. 

1.2 De stroming rond een vliegtuigvleugel (of een rotorblad). 

Aan de voorkant van de vleugel gaat de lucht om de bocht, dus 

daar is een onderdruk die de centripetale kracht levert (figuur 1.4). 

Deze onderdruk aan de voorkant draagt. bij tot de li1't. De lift 1B de 
vertikale component van de re sul tante van alle krachten die op de 

vleugel werken. Met nrtikaal wordt in dit verband bedoeld dat 

de lift loodrecht op de richting van de onpatoorde stroaing ataat. 

De lift zorgt erYOor dat een vliegtuig in de lucht blijft •drij~• 

en dat de wieken ~ een vindaolen draaien. 

Figuur 1.4: De stroming rond een vleugelprofiel. 

Door de onderdruk boven de vleugel heeft de lucht boven de 

vleugel een hogere snelheid dan de lucht die onder de vleugel 

stroomt, dit volgt uit de wet van Bernoulli. Vaak wordt de weû 
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-~van J!ernoulli~ ftrkeerd-,-ebrui~. Men~ zegt:"Omdat de lucht boven_ 

de vleugel sneller stroomt is er boven de vleugel een onderdruk~ 

Dit zonder de hoge snelheid goed te verklaren. Men zegt dan vaak 

dat de lucht boven de vleugel een hogere snelheid heeft omdat 

die een langere weg moet af leggen. Dit is onzin. Een vliegtuig 

dat op de kop vliegt kan nog steeds lift produceren (ondanks dat 

de lucht die ~ de vleugel stroomt een langere weg moet at 

leg~n).De hogere snelheid boven de vleugel is het gevolg van de 

onde~ boven de vleugel en niet de oorzaak ervan. 

Naast de lift (Jj) is er de weerstand die de vleugel ot het rotorblad 

atreat. De richting van de weerstand (Pd' d komt van het ibgelae 

drag) ia met de ongestoorde stroming, die "gevoeld" wordt, ••• 

Op een voorwerp dat in een luchtstroom staat werken dus twee 

krachten de lift en de weerstand. Hoe de lift een molen aandrijft 

is geschetst in figuur 1.5. De tekening toont het geval van een 

molen die nog stilstaat, en dus nog op gang moet komen. Ten gevolse 

van de lift zal de molen kloksgewijs gaan draaien. De stroming is 

dan wat anders dan in figuur 1.4 geschetst is; maar ook hier wordt 

de stroaing afgebogen door het coanda-effect en treedt er lift op 

ten gevolge van. de onderdruk bij de afbuiging. De duwkracht Pd is 

voor de aandrijving niet van belang. Deze kracht werkt in de 

getekende situatie op de konstruktie (as en toren) van de molen. 

tig. 1.5aa windmolen met het 
rotorvlak loodrecht 
in de wind. 

rotorvlak 

ti&. 1.5b: doormede van de 
wiek in vlak M 
loodrecht op 
het rotorvlak. 

Ook als de llOlen draait dan zorgt de lift voor de aandrijving van 

de molen. We aoeten de re sul tante van de wind en de tegenwind, 

ten gevolge van de rotatie, bekijken (figuur 1.6). De konstruktie 

van de wiek moet zo zijn dat de resultante van litt en weerataDd 

een coaponent heeft die naar links gericht is. We zien in fisuur 1.6 

dat de weerstand hier wel van belang is voor de aandrijvinga de 

molen wordt er door afgeremd. De c011p0nent van de resulterende kracht 

(F in ftgaur 1.6) die naar achteren gericht is wordt door de aolen-
r 

constructie opeenomen. 
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rotorvlak 

Figuur 1.61 de lift bij een draaiende molen. 

Conclusie& De molen wordt s!!1 aangedreven doordat de lucht 

afketst op de scheef staande bladen van de windmolen. We zien dat 

de windmolen door de lift wordt aangedreven. 

Een ander voorbeeld van lift vinden we bij het zeilen met een 

(schuine) zijwind. Ook hier moet men de vectorsom van tegenwind 

veroorzaakt door de snelheid van de boot, en zijwind bekijken 

(figuur 1.7). De naar achteren gerichte component van de resulterende 

kracht veroorzaakt het scheef gaan van een zeilboot • 

... 
a -v~. .. ~ 

Figuur 1.71 de lift op het zeil t.g.v. een schuine zijwind. 

Bij ijszeilen is er zo weinig wri~ving met het ijs dat men veel 

sneller kan zeilen dan de windJ dus vboot>vwind. 

Ook een rotorblad kan sneller gaan dan de wind. We voeren nu de 

snellopendheld A inJ definitie& 

À .. :wiek (figuur 1.6) 
w 
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Aangezien vwiek een funktie is van r {-afstand tot de as van de 

molen) en v -~.r {~·hoeksnelheid) sohrijven we: 

{r) vwiek .llr - - --V V w w 

Om een windaolen te karakteriseren apreekt men o~r de snellopendbeid 

van een windaolen; dit ia de snellopendbeid van de tip. Duaa 

met R de straal van de rotor. 

De lift en de weerstand hangen van een heleboel factoren af, zoals 

de invalshoek ~ { • hoek tussen koorde en richting van de relatieve 

windsnelheid v, zie figuur 1.8). Andere factoren die een rol 

spelen zijn de vorm van het profiel en de relatieve snelheid. 

We definiären een dimensieloze liftcoäfficiënt c1 en een dimensie

loze weerstandscoäfficiänt cd als volgt: 

met a A • totale oppervlak van de vleugel 

f • dichtheid van de lucht 

9 

-:' • relatieve snelheid {•-.:-es in filt 1.6) 

J'igmar 1.8: Definitie van de invalshoek CC• 

ToeliohtiDC bij de definitie van o en cd. 

A is het uximaal te projecteren oppervlak van het protiel (dus 

bij invalshoek 90°). De noemer tfW2A is pkosen omdat dit de kracht 

is die de lucht op het profiel zou uitoefennen als de luoht die in 

een tijd dt binnenstroomt over een afstand w.dt helemaal tot 

stilstand zou komen. 
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We tonen dit als volgt aan: 

Een hoeveelheid lucht met massa dm en een snelheid w ten opzichte 

van het profiel heeft ten opzichte van dat profiel 

een kinetische energie dE = i.dm.w2 

·"riJ * ... Nu is dm = j.A .d~ =,.A .w.dt met A het geprojecteerde oppervlak 
. (figuur 1.9) 

Als deze hoeveelheid lucht tot stilstand komt dan is er een arbeid 

d.li: verricht en 

dE 2K 
dus: F = w.dt = ifW ~ 

We nemen nu het maximum voor A* dus als A~ = A, dus de noemer van 
2 cl en cd nemen we iyw A. 

Figuur 1.9 De hoeveelheid lucht die op een profiel afstroomt 

(met geprojecteerd oppervlak A•) in een tijd dt. 

We willen zoveel mogelijk lift en zo weinig mogelijk weerstand dus 

de verhouding ce/cd moet maximaal zijn. Deze verhouding kunnen we 

uit figuur 1.10 aflezen. Die waarde van o1uit figuur l.lOb met een 

raaklijn door de oorsprong heeft de optimale c4/cd waarde. De 

bijbehorende hoek~ volgt uit figuur l.lOa. 
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'1 1 

Figuur 1.101 

-------------

---. 
'd 

De liftco~fficient (cL) als functie van hoek C( en 

de liftcoäfficient als functie van de 
weerstandsco~fficient (cd). 

Naast de invalshoek a( is er de hoek ~ die van belang is bij de 

constructie van de molen. Definitie: 

Dus bij een gegeven snellopendbeid en een gewenste invalshoek 

volgt de hoek~ uit de bovenstaande formule. Men kan }J ook anders 

definieären: De hoek~ is de hoek die de koorde maakt met het 

rotorvlak(=vlak loodrecht op de as van de molen). Zie figuur 1.11 

rotorvlak 

Figuur 1.11: De betekenis van de hoeken ol, ~ en P· 
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We willen de invalshoek« optimaal kiezen. Een te grote invalshoek 

is namelijk slecht voor het rendement van de windmolen. De stroming 

kan dan het profiel niet meer volgen en er ontstaan wervelingen 

achter het rotorblad (of de vleugel). Het gebied van wervelingen 

noemt men het zoggebied (figuur 1.12). Dit verschijnsel noemt men 

overtrek. Er is bij overtrek veel weerstand en weinig lift. Vanwege 

de sterk gereduceerde lift is overtrek gevaarlijk bij vliegtuigen; 

het vliegtuig kan dan namelijk snel hoogte verliezen en er is dan 

gevaar voor neerstorten. 

zog 

Figuur 1.12: Ontstaan van brerle zog door loslatin~ van de stroming. 

De waarde van cl/cd hangt natuurlijk ook af van het profiel van het 

rotorblad. Het bekendste en beste profiel is de vleugelvorm of 

druppelvorm. Daarnaast wordt ook de vlakke plaat (vooral bij 

langzaamlopers) gebruikt. Deze vorm is gemakkelijk te maken. De 

gebogen plaat voldoet aerodynamisch beter, omdat deze vorm de 

druppelvorm beter benadert. 

De richting en grootte van~(vectorsom van wind en tegenwind 

ten gevolge van rotatie) is een functie van de afstand tot het 

middelpunt van de rotor. Dit betekent dat ?uit een andere hoek komt 

bij een andere r. Om een optimale invalshoek te hebben zijn veel 

rotorbladen getordeerd. Anders gezegd ~is een functie van de afstand 

12 

tot het middelpunt (figuur 1.13). Want~ is de enige hoek uit figuur 1.11 

die men direkt kan kiezen. Bij een snellopendheld 'a waarop de molen 

geconstrueerd is moet men de hoek ~ zo kiezen dat de optimale hoek 

q •;-IJ bereikt wordt. 
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doorsnede 2 

doorsnede 1 

a. De rotor. getekend 
in het rotorv1ak. 

Figuur 1.13 
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2 Hoeveel energie halen we uit de wind? 

2,1 Inleiding 

Wind betekent een stromende luchtmassa• Deze bezit kinetische 

energie, R. = ~2• Als we een vlak bekijken met oppervlakte A, !un 
loodrecht op de windsnelheilv, dan bedraagt de doorgestroomde 

massa in t seconde m • fVAt. De door het vlak stromende energie 

per seconde bedraagt dan: 

Een windmolen kan slechts een gedeelte van dit vermogen opnemen. 

De windmolen kan nooit het gehele vermogen van de wind opnemen 

omdat dan de kinetische energie van de wind achter de molen nul 

zou zijn. In dit geval zou de lucht direct achter de molen stil

staan, waardoor de luchtstroming wordt geblokkeerd. Het vermogen 

dat een windmolen kan opnemen is karakteristiek voor de molen 

en afhankelijk van verschillende factoren, die verderop behandeld 

zullen worden. De windmolens worden verder nog onderscheiden door 

hun zogenaamde kengetallen. 

Over deze kengetallen, en de maximale vermogensopname uit de wind, 

bestaan verscheidene theorieën. Een van de eerste theorieën is die 

van Betz, die we nu als eerste zullen gaan behandelen. 
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2.2 De theorie van Betz 

Deze theorie gaat uit van de meest ideale omstandigheden. Bij. 
de behandeling van de theorie wordt uitgegaan van 3 omstandig
heden. die in praktijk nooit zullen voorkomen: 

- de lucht is niet samenpersbaar (figuur 2..1) 

Awvw = Arvr = Anvn 
p = p = p = p w r n 

- de rotorschijf heeft oneindig veel bladen, dit dient 
om te komen tot een maximale absorbtie van de wind
energie. 

- de wind is een stationaire, niet radiale luchtstroom. 
hierdoor wordt de theorie vereenvoudigd. omdat geen 
rekening hoeft te worden gehouden met veranderingen 
van de windsnelheid en -richting. In de praktijk be
tekent dit dat de molen geheel vrij zou moeten worden 
opgesteld. zonder obstakels in de buurt. 

Op deze aannamen za 1 verderop nog worden teruggekomen. 

-----------------___. 
.:!w- - - - - - - - -- -------

Figuur 'k.l luchtstroomprof;el om de rotor 
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De windsnelheid voor de rotor stellen we voor door v , op de 
w 

plaats van de rotor door vr en achter de rotor door vn• 

Met behulp van het theorama.van Euler en de tweede wet van 

Newton kunnen we de kracht bepalen die door de wind op de rotor 

van de molen wordt uitgeoefend. Voor de grootte van deze kracht 

geldt: 

F - .u . 0 A V (V - V ) àt J rr w n 

De hoeveelheid vermogen die de rotor van de wind opneemt is 

gelijk aan het produkt van kracht en snelheid, dus: 

2 ) P •Fv • Av v -v rotor r f r r( w n 

De energie opname van de rotor {vermogen maal tijd) is gelijk 

aan de afname van de kinetische energie van de luchtstroom door 

de rotor. Hierbij geldt dat de kinetische energie vó6r de rotor 

groter is dan de kinetische energie van de luchtstroom achter 

de rotor. 

4E. = E. . - E. . • ;Kin,lucht ~n,voor ~~n,achter 

Vanwege de aanname dat de lucht niet samenpersbaar is kunnen we 

de hoeveelheid massa die de rotor passeert gelijk stellen aan 

a • IIA V t dus: 
J r r 

A R.in 1 ht • .l.A v t{v2 - v2) x , uc "'1 r r w n 
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dus: 2 2 AP • ~A V (v - V ) 
~ lucht 2 l r r w n 

Verder geldt: 

( 2 P .. v -v vA rotor f w n) r r· 

Omdat P t • ~P1 ht kan de waarde v worden opgelost als ro or uc r 

functie van v en v 1 het resultaat hiervan is: w n 

V • r 

V +V w n 
2 

Deze oplossing wordt gesubsidieerd in de vergelijking van 
p : 
rotor 

We willen nu graag de verhouding tussen v en v bepalen waarbij, w n 
bij constante v , de vermogensopname van de rotor maximaal is. Deze 

w 
maximale vermogensopname wordt mogelijk gemaakt doordat een van de 

aannamen was dat de rotor oneindig veel bladen bezat. Hierdoor krijgen 

we een rotorschijf die wel een maximum aan vermogen opneemt, maar de 

stationaire luchtstroom niet blokkeert. 

Om het maximale vermogen te vinden bij constante v differentilren w 
we de vergelijking naar vn: 

• i fA ( v
2 

- 2v v - 3v2 ) r v w n n 

het maximum van p t treedt op als a protor - o. 
ro or a V 

n 

Deze vergelijking heeft 2 oplossingen: 
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1) v • -v 
n w 

2) V ""l V 
n 3 w 

De eerste oplossing heeft geen natuurkundige betekenis, De 

tweede oplossing correspondeert met de situatie waarbij de rotor 

een maximale hoeveelheid vermogen van de vind opneemt, 

Bij substitutie in de vergelijking van P t volgt hieruit: 
ro or 

Dit maximum wordt ook vel het betz-maximum genoemd, Een betere 

benaming zou echter de betz-limiet zijn. Want volgens de hierboven 

beschreven theorie van Betz zal een rotor bij iedere windsnelheid 

vw het maximaal mogelijke vermogen opnemen. Dit is in de praktijk 

natuurlijk niet het geval. 

Dit heeft verschillende oorzaken. Over twee factoren die het 

rendement verlagen willen we nog wat vertellen, namelijk over 

de zogrotatie en de tipverliezen. 

De zor--rotatie, 

In het gebied achter de rotor roteert de lu~ht, zie firruur 2.2a. Dit 

is een gevolg van het koppel dat de wind op de rotor uitoefent. Dit 

volgt uit de wet van Newton actie =-reactie. De verliezen ten 

gevolge van de zogrotatie zijn dus ~oter naarmate het koppel 

groter is. Bij eenzelfde vermogen heeft een molen met een laag 

toerental (dus een kleine snellopendheid) een groter koppel dan 

een molen met een hoog toerental (dus een grote snellopendheid). 

Een molen met een kleine snellopendbeid heeft dus een groot zog

rotatie-verlies, Als de snellopendbeid oneindig is dan zijn de 

verliezen ten gevolge van de zogrotatie nul, dan is het theoretische 

rendement het betz-maximum, zie figuur 2,2b, 
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Figuur 2,2a: Het zog achter de rotor roteert. 

'"'" ---------------------- ---
c, 
1 o,s 

o,t 

lo'iguur 2 .2b: Het rendement als f1mctie van ~ 

Tipver liezen, 

Even een uitstapje naar een vliegtuig, Boven een vleugel is een 

onderdruk en onder de vleugel is een bovendruk, zie figuur 2.2c. 

Aan de tip komen deze luchtlagen bij elkaar en kan er een verveling 

ontstaan, De tip levert dus vrijvel geen bijdrage aan de lift, 

Figuur 2.2c: De tipverliezen bij een vliegtuig, 

+ betekent overdruk. 
- betekent onderdruk, 
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De tipverliezen zijn duB relatief kleiner bi.i een r-rote snanwi5dte. 

2ij P.en ,g-epeven vleup-elopnervlak zi.in de tipverliezen dus kleiner 

als e:- een vleu!"'el ~ehrnikt Hordt met ''en note snanwijdte (zie 

fi.cruur 2. 2d). 

18c 

• f 

l"ü:. 2.2d Veel tipverliezen 

L ~ 

Fig. 2.2d2: Weinig tip
verliezen 

Daarom heeft een zweefvlieptuig lange slanke vleugels. Het tip

lies is bij een rotor van een windmolen relatief kleiner als de 

straal r-roter is. Verder is het bi,i een f!:ep:even straal en een ge

P,even rotoroppervlak voordeli~r (met het oog op de tipverJiezen) 

om veel slanke rotorbladen te nemen, dan weinig hrede bladen. 

Dit was de theorie over het rendP.ment, in werklijkheid Z1Jn er nog 

meer verliezen zo~ls de luchtweerstand (drag) bij het rotorblad, 

en mechanische wri2vinp bi.i de as. 

Zoals figuur 2.1 aangeeft wil de lucht om de rotor heen stromen. 

Zou men een trechter voor en no~ een trechter achter de molen plaatsen, 

dan heeft men de energie uit een groter oppervlak dan het rotoroppervlakJ 

de windsnelheid ter plaatse van de rotor is groter dan de windsnelheid. 

De trechter achter de molen zorgt er voor dat de lucht achter de rotor 

weg kan (met een lagere snelheid). Zo'n trechter kost zoveel materiaal 

dat men beter een grotere molen kan bouwen. Een interreesante oplossing 

is de zogenaamde tipvane; dit is een vaantje aan de rotortip dat de wind 

naar de rotor toezuigt. Men kan hiermee in principe boven het Betz

maximum uitkomen. r:en tipvane helpt tevens om de tipverliezen te 
beperken. 
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2.3 De plaatsing van de windmolen. 

Er kunnen lokaal gote verschillen zijn in windsnelheid. Als men 

bijvoorbeeld een heuvel in een vlak land heeft dan is boven op de 

top van die heuvel een goede plaats voor de windmolen (figuur 2.3). 

In een bergachtig gebied kan een pas vaak als trechter werken. 

Als de meest voorkomende windrichting evenwijdig aan de pas is, 

is de pas een goede plaats voor de windmolen. 

•, ------7 
------ -- - .::> -----

----~ 

----~-

Figuur 2.3. Een windmolen op een heuveltje in vlak land. 

Op grotere schaal is er een groot verschil in windsnelheid. 

Zoals bekend is, is de gemiddelde windsnelheid aan de kust groter 

dan in het binnenland zoals in figuur 2.4 voor Nederland wordt 

getoond. 

19 

Figuur 2.4: De gemiddelde windsnelheid in m/s, op 10 meter hoogte. 
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Bij de keuze van een plaats van een windmolen moet men ook rekening 

houden met de sterkte van de windmolen. Aan de kust moet de windmolen 

steviger zijn dan in het binnenland, anders moet hij te vaak uit de 

wind gedraaid worden. Zou men een windmolen die optimaal is voor 

gebruik aan de kust in het binnenland plaatsen dan is te vaak de 

windsnelheid te laag om de molen te laten draaien want een steviger 

molen loopt wat zwaarder dan lichtere molen. 

Bij een windmolen die een goed regelsysteem heeft is beneden een 

bepaalde windsnelheid de afgeleverde energie nul. Boven die snelheid 

neemt de geleverde energie evenredig met de windsnelheid tot de 

derde macht toe, tot een bepaalde waarde van de windsnelheid, boven 

die waarde is de geleverde energie constant omdat dan de toerental

begrenzing in werking komt; waait het al te hard dan is de geleverde 

energie nul omdat dan de molen uit de wind gedraaid wordt (figuur 2.5) • 

ftv) 

, 
" " 

.,,3 ( 
'V V I 

' 

' V 

Figuur 2.5: Vermogen door de windmolen geleverd als functie van 
de windsnelheid. 

Een groot deel van de slijtage aan een windmolen ontstaat door de 

fluctuaties in de windsnelheid- en richting. Deze fluctuaties geven 

de molen een wisselende belasting die tot materiaalmoeheid leidt. 
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3 Wat voor molen willen we? 

3.1 De Kengetallen. 

Voor een beschrijving van een windmolen zijn drie kengetallen 

gedefinieerd namelijk de snellopendbeid )\ , de vermogenscoäfficient 

C en de momentcoäfficient C • 
P m 

We hebben in de vorige hoofdstukken al kennisgemaakt met de snel
lopendbeid À (r). De snellopendbeid van de tip À (R) is typerend 

voor de molen. À (R) wordt ook weergegeven als ~of kortweg als À 
Dus: 

Wanneer men spreekt over de snellopendbeid van een molen bedoelt men 

de snellopendbeid van de rotortip, dit is een belangrijk kengetal 

van de molen. 

De wind 2 door een oppervlak A""fLR bezit een vermogen P . d= w1n 

gedeeltelijk door de rotor wordt opgenomen (P t ). ro or 

We definieren C als de verhouding tussen het opgenomen vermogen 
p 

en het vermogen dat de wind (door het oppervlak A) bezit dus: 

p p 
C rotor _ rotor 

P = pwind - i11lJl2v~ 

Zoals in de vorige paragraaf is aangetoond is er een maximale 

waarde voor C 1 C • 16/27• De verhouding tussen de werklijke 
P p,max 

vermogenscoäfficient en de maximale vermogenscoäfficient (16/27) 
noemt men het aerodynamische of rotorrendement (1f aer). 

Uit experimenten met moderne windmolens is gebleken dat het 

maximum haalbare aerodynamische rendement bij ongeveer 85% ligt. 
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Voor het door de rotor opgenomen vermogen geldt: P • îl M 
rotor 

met M het koppelmoment dat door de rotor op de rotoras wordt 

uitgeoefend. 

Er geldt: P t =i Cptlfl.R2v3 ro or ') w 

Q ~V 
-~ R 

M = 
p 
rotor • 
J1. 

We definiëren de koppelcoëfficient als volgt: 

t., M 
c.11 = ~ = -t-~-n-~v: --

en: fv~ .,. winddruk 

2 lUl = rotoroppervlak 

iR • momentarm 

Men kan ook zeggen ~ is het moment gedeeld door het moment dat er 

geleverd zou worden bij een vermogenscoëfficient van áán en een 

snellopendheid van áán; dan geldt (noem dit moment M') namelijk: 

I 
p . d -JlM• wl.n 

dus 
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Nog even de drie kengetallen bij elkaar: 

A = .52. R - V tip 
V V w w 

Met de dimensiloze relatie: 

3,2 De eigelijke keuze. 

In figuur 3,1 is voor diverse typen windmolen de CP en de CM als 

functie van de snellopendbeid geschetst, Type A is een voorbeeld van 

een langzaamloper en type D van een snelloper, 

Een langzaamloper heeft veel bladen en daardoor een groot oppervlak 

dat de wind vangt. Bij een laag toerental heeft een dergelijke molen 

een groot koppel (en vermogen). Een snelloper heeft weinig bladen nodig 

omdat de snel roterende bladen als het ware de energie uit de hele 

cirkelschuif zuigen, Er zijn zelfs enkele snellopers met maar één 

blad en een contragewicht voor de balans. Maar dit levert toch nog 

altijd problemen op. 

Een langzaamloper heeft een groot koppel dat bij lage toeren

tallen bereikt wordt, Hij komt dus gemakkelijk op gang, Het grote 

koppel maakt hem zeer geschikt om mechanische arbeid te verrichten 

(water pompen, koren malen). Het lage toerental waarmee een langzaam

loper werkt, betekent dat er in het algemeen weinig slijtage en 

weinig materiaal-vermoeidheid is, 

Het hoge toerental maakt de snelloper geschikt voor 

elektriciteitsopwekking, De generator moet voldoende toeren maken 

voor een behoorlijke spanning, Een langzaamloper met een overbrenging 

voor elektriciteit heeft als nadeel dat er veel verliezen zijn in een 

overbrenging; een versnellingsbak die van een laag toerental naar een 

hoog toerental gaat is niet zo rendabel. De snelloper komt moeilijk op 

gang zoals de Cp-grafiek in figuur 3,1 toont, Soms moet hij op de een 

of andere manier een zetje krijgen, 
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kA RAK TE~ISTte-K:.EJJ ROTolèEN 

o.Z 

CMo. 

À. 

M 
CM = .L. "Yrl.os 

-z~v. ~~~ 

Figuur 3.1 
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3.3 Rotoren met Vertikale As. 

Het grote voordeel van een vertikale as is dat men geen regeling nodig 

heeft die de rotor tegen de wind in zet, want dankzij de vertikale as 

staat hij al tijd zo dat hij al tijd wind vangt. 

De bekendste rotor met vertikale as is de Darrieus-rotor, die 

in figuur 3.3 is afgebeeld. Deze twee typen heten ; ~ en IJ.- Darrieus

rotor omdat bun silhouet op deze Griekse letters lijkt. De -Darrieus

rotor wordt ook wel "eierklopper"· genoemd. Van de~ -Darrieus-rotor 

beataan enkele experimentele exemplaren. Een nadeel van de Darrieus

rotor is dat hij in een beperkt gebied van snellopendbeid draai~ en 

moeilijk op gang komt; (zie figuur 3.1); hij moet altijd een zetje 

krijgen. 

Figuur 3.3: 
.. \.O•rrt'PYI 

De Darrieus-rotor 

Er zijn nog enkele typen windmolen met vertikale as maar velen 

daarvan werken op wrijving en hebben dus een laag rendement, een 

voorbeeld hiervan is de bekende cup-anemometer. De wrijving van het 

halve balletje dat met de bolle zijde naar de wind staat kleiner dan die 

van het halve bolletje dat met de holle zijde naar de wind staat, en dus 

gaat de cup-anemometer draaien. Dit is in figuur 3.4 geschetst. 

> 

Vw ) 

Figuur 3.4: de Cup-anemometer. 
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3,4 CONCLUSIE 

Wat voor molen men het beste kan nemen hangt af van de 

toepassing waarvoor men de molen wil gebruiken, 

Voor mechanische ar~eid (zoals bijvoorbeeld water op

pompen) is een langzaamloper het meest geschikt vanwege 

zijn grote koppel. Een ander voordeel van de langzaamloper 

is zijn lage toerental zodat de slijtape minder is dan bij 

een snelloper, 

Voor elektriciteitsopwekking is vooral een hoog toerental 

nodig om de generator snel genoeg te laten draaien. 

Een overbrenging kost energie en dus is een langzaamloper 

met een overbrenging niet geschikt voor elektriciteits

opwekking. 
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4 REGELSYSTEMEN 

4,1 Overzicht 

Een molen met een horizontale as heeft een regelsysteem 

nodig. Een regelsyst~em~oet ue molen in de wind draaien, 

en hem tegen te hoge toerentallen beschermen, De oudste 

manier om de molen te regelen is met de hand. Tegenwoordig 

bestaan er mechanische regelsystemen en elektronische regel-

systemen~ 

4,2 Mechanische regelsystemen 

De mechanische regelingen zijn de oudste automatische 

regelingen, Het eenvoudigste voorbeeld is de windvaan, 

(zie figuur 4,1) die tegenwoordig nog veel gebruikt wordt 

in kleine windmolens, 

vaan 

rotor 

Figuur 4.1: de 'Windvaan 

Een andere oude manier om de molen in de wind te draaien 

is een staart-rotor. Dit is een kleine rotor (een langzaam

loper) die loodrecht staat op de hoofdrotor (figuur 4,2), 

Die staartrotor levert alleen een koppel als de molen 

n i e t in de wind staat, Dit koppel wordt door middel 

van een mechanische overbrenging op de vertikale as over

gebracht (figuur 4,3), en Draait de molen in de wind, 
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Staartrotor 

~ 
V . d w1n 

Hoofdrotor 

Figuur 4.2 De staartrotor om de molen in de wind te 
draaiien. 

hoofdas 
Staartroi.vr 

Ketting 

. Hoofdrotor 

Figuur 4.3: De overbrenging bij de staartrotor. 
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Er bestaan mechanische systemen die de molen te~en te hoge 

toerentallen beschermen. Een voorbeeld van zo'n systeem is 

de schanierende hoofdvaan met hulpvaan, die hieronder 

behandeld wordt. De hoofdvaan is met een scharnier, die een 

hoek ,~ 90° maakt met àe vertikale as waarov~r de molen 

kan draaien, bevestigd aan het rotorhuis. De hulpvaan is 

star bevestigd aan het rotorhuis en staat loodrecht op de 

rotoras (figuur 4.4.a). De hulpvaan levert een koppel (op 

de vertikale as) als de molen i n de wind staat. (Dit koppel 

kan ook geleverd worden door de rotor iets naast de vertikale 

as (excentrisch) te plaatsen; in figuur 4.4 wordt zowel 

een hulpvaan als een excentrisch geplaatste rotor gebruikt, 

hoewel een echte windmolen natuurlijk 6f een hulpvaan 6f 

een excentrisch geplaatste rotor heeft.) Het koppel van de 

zijvaan wordt gecompenseerd door het kopnel op de hoofdvaan. 

Op de hoofdvaan werken verschillende krachten: de zwaartekracht, 

de kracht van de wind, en de kracht bij de schanier, die 

altijd in het vlak van de schanier en de vaan ligt. De 

wind oefent een kracht uit op de vaan als de va~n niet 

evenwijdig is met de windrichting. De zwaartekracht wil 

de vaan naar beneden trekken, dus (als er windstilte is) 

is de evenwichtsstand van de vaan in het verlengde van de 

rotoras (ot= 0, zie figuur 4.4). De zwaartekracht oefent een 

koppel uit op de schanier als de hoekc{ niet nul is. De wind

kracht levert een koppel als de vaan niet evenwijdig met de 

wind staat. De vaan is in evenwicht als de resultante van 

de kracht van de wind en de zwaartekracht in het vlak 

van de schanier en de vaan ligt, het koppel van die resul

tante is dan nul. Bij iedere windsnelheid stelt er zich een 

evenwicht in zo dat de rotor steeds verder uit de wind gaat 

naarmate de windsnelheid groter is. Omdat de krachten die de 

wind (op de hoofdvaan en hulpvaan en rotor) levert toenemen 

met de windsnelheid en de zwaartekracht constant is stelt 

er zich bij iedere windsnelheid een ander evenwicht in. 

Bij zeer lage windsnelheden (figuur 4.5) is de rotor ook 

iets uit de wind gedraaid, maar bij de optimale windsnelheid 

waarvoor de ontworpen is (vd) staat de molen in de wind. 
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Fig 4.4a 
Zijaanzicht 

hulpvaan 

Bovenaanzicht 

I 
I p I 
;; 
I 

I 
I 

hoofdvaan 

hulpvaan 

Figuur 4.4: Regeling met de schanierende hoofdvaan. 

+· 
" .... 

-

Figuur 4.5: Gedrag van een regeling als boven met toenemende 
windsnelheid. 
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4,3 Elektronische regelsystemen 

Om de molen in de wind te draaien en tegen te grote 

toerentallen te ~eschermen kan in plaats van een mechanisch 

systeem een elektronisch systeem ~bruikt worden, 

Bi,i PTote vindmolens wordt dit vaak ~daan, Voor grote 

windmolens zou een windva~ erg ,root worden en dus veel 

materia~lkosten met zich meebren~n. ~~n elektronisch 

reaelsysteem heeft slechts lage materiaalkosten. Een 

elektronisch regelsy~teem kan eventueel ook meer. 

ien elektronisch regelsysteem kan er voor zorgen dat de 

rotorblai!en steeds de gunstigste invalshoek heboen, bij 

iedere waarde van de snellonendbeid À, en iedere windsnelheid. 

In eerste instantie beperken we ons tot een volgsysteem 

dat er alleen voor zorgt dat de molen in de wind staat. 

Figuur 4.6 toont zo'n systeem, Men kan hierin een terug

gekopoeld systeem herkennen. De microprocessorregelaar 

"beslist" aan de hand van een regelprogramma hoe de 

kruimotor van de molen moet in~ijpen om het verschil 

tussen de vindrichting en de richting van de normaal op 

het rotorvlak (molenrichting) nul te maken, 

wind
richting ~ 

meting 
windrichting -:er 

"-

micro- corrigerend 
processor-~ orgaan 
regelaar (kruimotor) 

meting 
molenrichting 

~ 
molen
richting 

Figuur 4.6: Schema van een regelsysteem} om de molen in 

de wind te draaien, 

Een regelsysteem als in figuur 4,6 heet een terugkoppelde 

regeling, Zo'n systeem wordt ook wel een regelketen genoemd, 
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De definitie van een regelketen is (literatuur 7): 

Een regelketen is een gesloten keten (kring) waarin de 

gemeten waarde van een geregelde grootheid wordt vergeleken 

met de ingestelde waarde; afhankelijk van het verschil 

van deze twee waarden wordt de geregelde grootheid 

zodanig bernvloed dat het verschil kleiner wórdt. 

In figuur 4.6 is de ingestelde waarde de windrichting en 

de grootheid die geregeld moet worden is de molenr1chting. 

We willen nu een systeem bekijken dat de molen te;en te 

hoge toerentallen beschermt. Eerst bekijken we het geval 

dat we er een regelketen voor maken. Het rotortoerental 

32 

wordt gemeten en als dit te hoog is wordt het toerental 

verlaagd door de rotor (iets) uit de wind te draaien (fig 4.7), 
door een richtingscorrectie toe te voegen aan de gewenste 

waarde voor de molen-richting. 

Een regelketen om het toerental te beperken kan gaan 

oscilleren. Als de windsnelhP.irl zo hoo~ is dat het 
toerental te hoog oploopt. dan woëdt de rotor uit de wind 

gedraaid, dan daalt het toerental en dan wordt de molen 

weer in de wind gedra;:;.id waardoor het toerental weer te 

hoog wordt en de hele cyclus opnieuw begint. Het gaan 

oscilleren van regelketens is iets dat vaker voor kan 

komen zoals in literatuur 7 behandeld wordt. 

toeren- ~ 
tal ~ t~;;~t~l 

t 

I_ __ 

vind
richting 

omzetting 
naar 

richtingcorrectie 

krui
IlOtor 

ï 

IlO leD• 
1---~_,__,r,.;;.ic.;,;.h.tinc 

Figuur 4.71 (dubbele) Regelkring die de molenrichting 

en het toerental regelt. 
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Een andere manier om het toerental binnen de perken te houden 

is de windsnelheid meten en als de windsnelheid te hoog wordt, 

de molen iets uit de wind te draaien. Dit heet een voorwaardse 

regeling of stuurketen, zie figuur 4.8. 

wind -
snelheid •ting ometting nur 

windsnelheid ~ richting cor- 1-
rectie 

wind-

richting 
+ •ting 

~ verschil-
•icroproces-

1-
krui-

r richting 
sorregehar .cl tor 

Figuur 4.8: Een voorwaardse regeling (of stuurketen) om het 

rotortoerental te beperken. 

De definitie van een stuurketen (literatuur 7) is: 

Een stuurketen is een keten die als regel uitgaat van de 

gemeten waarde(n) van één of meer procesvariabelen en 

afhankelijk daarvan het proces - doch NIET de zojuist 

genoemde procesvariabelen - beinvloedt. 

Het essentiäle begrip van sturen is het ontbreken van 

elke tert~erking; het effect van een stuurketen op een 

proces is voor de stuurketen onmerkbaar. Een stuurketen 

is n i e t gesloten doch open. 

De regeling die wij toepassen is een combinatie van regelketen 

en stuurketen. Als het toerental nog niet boven het maximum 

uitkomt, dan is de regeling een stuurketen, als in figuur 4.8; 

wordt het toerental toch te hoog dan wordt de molen uit de 

wind gedraaid. 1tle gebruiken dus een systeem als in figuur 4.9. 
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to0 :"·•:-.- 'll·'ting mrz"t t ing 

tol "" tnerental r-r na~r 

ric~tin~correctie 

-t_' __ 
- -- - t- -.- - - --t 

' 
me tin~ 

R ~"ens~ lllcro- H~krui- . I ' wio:d- V'!rschil I mo 1 enrichting richting ~. rdf! processor motor 
richting + regelaar J , 

l ., -
wind- meting omzetting 

sne!geid 
wind- rr- na'lr 
snelh•id richtingcorrectie , 

Figuur 4.9: Het regelsysteem zoals dat in onze 
opstelling gebruikt wordt. 

Verder wordt de molen niet in de wind gedraaid als het 

toerental erg laag is en dit niet het gevolg is van het niet 

in de wind staan van de molen is, bijvoorbeeld te grote 

belasting is de oorzaak. Als de windsnelheid erg laag is 

wordt de molen ook niet in de wind gedraaid, want dan 

levert hij toch geen energie op (net als bij een laag 

toerental), en de windrichting kan dan niet nauwkeurig 

met de windvaan bepaald worden. 

:·:r is al tijd noch de mogelijkheid om op handbediening over 

te gaan. 
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4.4 Optische toerentelling en plaatsbepaling 

De com~uter bepa~lt re~lakties aan de hand van een r~rel

programma. en de binnenkomende meetgegevens van het windl!lolen

systeem. Deze meet~gevens (meetwaarden) wor~er. m.b.v sensoren, 

met benodigde randelectronica, via het interfacesysteem aan 

de computer aangeboden. Gelet op de uitvoeringsvorm van de 

windvaan, de windsnelheidsmeter en de windmolen is de toe

passin~ van kontaktloze eensoren ~ewenst, ter voorkoming 

van extra wrijving op de draaiende onderdelen. Fotocellen 

voldoen aan deze eis en hebben de bijkomende voordelen een 

kompakte uivoeringsvorm en een geringe hoeveelheid elektronische 

komponenten die nodig is om de sensor van een digitale 

uitgang te voorzien. 

In de behuizing van de gebruikte fotocel (type OPB 865) 

zijn zowel de lichtzender als -ontvanger ondergebracht. 

Tussen zender en ontvanger is een 3mm lege tussenruimte, 

waarin een te detecteren object de stralengang kan onderbreken. 

De lichtzender en - ontvanger zijn uitgevoerd als resp. 

infrarood (IR) -lichtemiterende diode (LED) en IR-foto

transistor. Valt er licht op de basisovergang van deze 

transitor, dan kunnen lichtquanta extra elektron-gat-paren 

genereren, waardoor de emitterstroom in de fototransistor 

vergroot wordt. Men kan dus zeggen dat de infrarood fotonen 

de rol van de basisstroom in een gewone transistor overnemen. 

Figuur 4.10 toont de elektrische schakeling voor de 

fotosensor met digitale uitgang. De fototransistor laat de 

emitterstroom (op te vatten als stroombron), gestuurd 

door de foto(basis)stroom, door de weerstand R2 vloeien, die 

een spanningsftl over R2 veroorzaakt. De spanningaval over 

R2 wordt m.b.v. de operationele versterker en de weerstanden 

R
3 

en a
4 

ongeveer 11 keer versterkt en door een s.g.n. 

Schmitt-trigger op de digitale 'l'l'L-norm ( 0 • OV •• 0.4V; 

1 • 2.4V ••• 5V) aangepast. Weerstand R1 dient ervoor om 

de stroom door de LED vast te leggen op 20 mA. 
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IR-fototransistor 

OPB-865 fotocel 

+SV +SV 
c 2 

{ 
"1" = 
"0" 

ononderbroken straal 

onderbroken straal 

.,. T 

Figuur 4.10: Elektrisch schema van de sensor. 

De weerstand R2 kiezen we zo groot mogelijk, maar niet 

groter dan lo% van de ingangsweerstand van de OPAI-1P. In de 

lange toevoerdraden naar de fotocel zouden bij een te grote 

weerstand van H2 stoorspanningen kunnen worden ge!nduceerd. 

R2 = 100 kOhm is een goede waarde gebleken. De schakeling is 

geschikt voor het detecteren van kortstondige licht

onderbrekingen (die langer dan 70 psec moeten durenJ. 

Het onderbreken van het lichtsignaal wordt gedaan door een 

ronddraaiende bus met 8 gleuven erin. De fototransistor 

zit binnen de bus (figuur 4.11). Die bus is met de as van 

de windmolen (of van de cup-anemometer) verbonden. Het busje 

en zi.jn direkte om~ving zijn zwart geverfd, om reflektie 

van het daglicht in de fototransistor te voorkomen. 

Eventueel kan de omgeving van het busje met een kapje 

nog tegen het daglicht af~schermd worden. 

I 
\ 

LED 

..,.,-, 
0 \ 

) 
fototransistor 

Figuur 4.11: De optische toerenteller. 
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Alle metingen in het meet- en regelsysteem van het 

windmolen syste·"r.l kul'\nen met 1:-ehulfl Y':l.n deze sgnsor 

worden uitgevoerd. De frequentiemeting, ter bepaling van de 

windsnelheid en het rotortoerental, be~tst op het h~t 

tellen v~n het aantal lichtonderbrekingen, die per tijds

eenheid optreden. De lichtonderbrekingen worden omgezet 

in digitale pulsen. Het tellen van de pulsen, bepaling 

van de frequentie en de omrekening naar het toerental 

gebeurt met behulp van de computer. De stand van de 

molen te opzichte van de windrichting wordt gemeten met 

behulp van een Gray-code schijf, die wordt uitgelezen met 

behulp van een viertal fotocellen. 

De Gray-code schijf is een schijf die uit vier concentrische 

cirkels bestaat. Deze vier cirkels zijn ieder half zwart, 

half doorlatend, (figuur 4.12). Vier sensoren lezen uit het 

licht en donker (dus nullen en enen) patroon een hoek af. 
0 Deze hoek wordt met een nauwkeurigheid van 22,5 bepaald. 

De Graycode-uitlezing en de frequentie-meters zijn in 

één module ondergebracht. De module beschikt over een 

adresselector, die bepaalt aan de hand van het adres op de 

adresbus welke van de sensoren uitgelezen moet worden. 

De Graycode-uitlezing is gekoppeld aan de databus op de 

datalijnen bit 0 t/m bit 3. De frequentietellers zijn 

gekoppeld aan de CNT 2-lijn van de Commodore 64. Het 

schema van deze module is in de appendix opgenomen. 

Figuur 4.12: De Gray-code-schijf. 
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LESPLAN WINDMOLENPROEF (bovenbouw) 

Deze lessen zijn een onderdeel van het onderzoek 
naar het gebruik van de computer in de 
natuurkundeles. Daarnaast wordt in deze lessen een 
specifiek onderzoek gedaan naar het invoeren van 
stromingsleer en van meet- en regeltechniek in het 
middelbare onderwijs. 
Dit alles in de context van een computergestuurde 
windmolen. 

Nog voor de eerste les van deze lessenserie willen 
we (nadat lessenserie over een computergestuurde 
windmolen aangekondigd is) een korte enquete door 
de leerlingen laten invullen. 

Les 1 C§l t/m 2.3) 

Aan de hand van een demonstratie met een papieren 
vliegtuigje het begrip LIFT introduceren. 
Het begrip lift wordt verklaard met het het 
afbuigen van de luchtstroom en met de wet 
actie - -reactie. 
Daarna wordt uitgelegd dat lift niet perse omhoog 
gericht hoeft te ZlJn; een duidelijk voorbeeld 
hiervan is de zeilboot. Er moet dus ook verteld 
worden dat men goed kan zeilen bij zijwind en zelfs 
bij (schuine) tegenwind. Er wordt uitgelegd dat men 
bij ijszeilen zelfs sneller kan zeilen dan de wind 
(vanwege de geringe wrijving) . 
Uiteindelijk wordt duidelijk gemaakt dat het de 
lift is die de windmolen aandrijft. Dit wordt 
gevolgd door een kleine demonstratie met een kleine 
windmolen die aangeblazen wordt. 
Vervolgens wordt het begrip snellopendbeid 
gedefinieerd. 
Daarna wordt er gepraat over de kinetische energie 
die de wind heeft. Er wordt verteld dat die energie 
evenredig is met de windsnelheid tot de derde 
macht. Vervolgens wordt het het betz-maximum 
geïntroduceerd en plausibel gemaakt. 
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Les 2 (3 t/m 4.2) 

De begrippen open en gesloten systeem worden aan de 
hand van voorbeelden uitgelegd. Het eerste 
vooorbeeld is een temperatuurregeling (centrale 
verwarming). Het tweede voorbeeld is een 
spanningsregeling met een demonstratie van een 
regelbaar spanningskastje met een grote inwendige 
weerstand. De belasting wordt veranderd en door 
bijregelen met de knop van het kastje wordt (in een 
gesloten systeem) de spanning geregeld. Dit is dus 
een handbediend gesloten syRteem. 

Dit is een aanloopje naar de regeling van de 
windmolen. Het deel van het systeem dat de molen in 
de wind houdt wordt besproken. Daarna gaan we in 
een onderwijsleergesprek in op de beveiliging van 
de molen tegen te hoge toerentallen. 

Les 3 (4.2-einde) 

Het meet- en regelsysteem van de molen wordt 
uitgelegd. Nu gaan we in op de rol van de computer 
in het geheel. Het begrip interface wordt 
uitgelegd. De Gray-code schijf wordt getoond. 
Eventueel wordt nog het principe van het 
toerentellen uitgelegd. 

Les 4 

Proefwerk (20 minuten) 

Invullen enquete (10 minuten) 

Tijd voor vragen over de inhoud van het lespakket. 
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LESPLAN (onderbouw) 

Het doel van deze lessenserie is te onderzoeken in 
hoeverre het zin heeft ook in de onderbouw iets van 
stromingsleer. van meet- en regeltechniek en van de 
computer in de natuurkundeles uit te leggen. Daarom 
wordt er vooraf een enquete gehouden en sluiten we 
af met een enquete. om te zien wat de mening van de 
leerlingen is over de onderwerpen van het lespakket 
en of hun mening door de lessenserie verandert. 
Een proefwerk is nodig om te zien of de leerlingen 
iets hebben geleerd tijdens de lessenserie (over 
het lespakket) . 

Les 1 (1 t/m4.2): 

We beginnen met een enquete. In de inleiding wordt 
duidelijk gemaakt dat de wind energie heeft. In een 
onderwijsleergesprek wordt ingegaan op de voordelen 
die windenergie heeft in vergelijking met andere 
energiebronnen. Vervolgens wordt uitgelegd dat het 
rendement altijd kleiner is dan 100% het betz
maximum wordt vermeld en plausibel gemaakt met 
enige gerichte vragen. 
Daarna gaan we in op de vraag hoe een windmolen 
aangedreven wordt. Het verschijnsel lift wordt 
geïntroduceerd aan de hand van een demonstratie met 
een papieren vliegtuigje. Met enige vragen wordt 
duidelijk gemaakt dat lift niet perse omhoog 
gericht hoeft te ZlJn. zoals bijvoorbeeld bij 
zeilen het geval is. Vervolgens wordt uitgelegd dat 
een windmolen door lift aangedreven wordt. Er wordt 
nu een kleine damonstratie gegeven met een kleine 
windmolen di·e aangedreven wordt. 
We maken nu een sprong. Het beginsel van meet- en 
regeltechniek wordt uitgelegd. in een 
onderwjsleergesprek. Dit met enkele eenvoudige 
voorbeelden (zoals de centrale verwarming). Het 
verschil tussen een open systeem en een gesloten 
systeem wordt duidelijk gemaakt. Hier kan als 
voorbeeld dienen het pakken van een pen (een keer 
met ogen open en een keer met ogen dicht) . 
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Les 2 (t/m eind): 

De vorige les wordt herhaald. 
Vervolgens wordt er ingegaan op het systeem dat de 
molen in de wind houdt en het schema wordt getoond. 
Er volgt een demonstratie van de windmolen die op 
een verandering van de windrichting reageert. 
Er wordt een en ander duidelijk gemaakt over de 
informatieverwerking met de computer. In een 
onderwijsleergesprek wordt duidelijk gemaakt dat er 
een programma nodig is. En dat voor de invoer 
behalve een toetsenbord ook een ander apparaat 
gebruikt kan worden. De uitvoer kan (behalve naar 
het scherm) ook naar een ander apparaat gaan. 

Aan het eind van de les is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen over de stof. 

Les 3: 

Toets (20 minuten) 

Enq~ette (10-15 minuten). 

Hierna kunnen er nog vragen gesteld worden . . 
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BIJLAGE B (leerlingennandleiding 
windenergie bovenbouw) 

EN 

BIJLAGE C (leerlingenhandleiding 
windenergie onderbouw) 
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DE WINDMOLENPROEF VOOR DE 

BOVENBOUW 
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1 INLEIDING 

We willen jullie door middel van dit lespakket met twee 
dingen kennis laten maken: namelijk met windenergie- en 
met meet- en regeltechniek. 

Al vele duizenden jaren wordt windenergie gebruikt om 
arbeid voor de mens te verrichten. Het is bewezen dat in 
Alexandrië (Egypte) al 3000 jaar geleden windmolens 
gebruikt werden. Vermoedelijk kenden de Babyloniërs 
al 4000 jaar geleden de windmolen. 

Fig. 1.1: Oude windmolens bij Alexandrië, 
ongeveer 3000 jaar oud, de resten van 
de onderbouw zun tegenwoordig nog te zien 

Tegenwoordig is windenergie weer interessant als milieu
vriendelijke energiebron. Moderne windmolens halen 
meer energie uit de wind dan de oude windmolens. We 
willen jullie wat laten zien van de natuurkunde die 

biJ windenergie te pas komt. 
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De meet- en regeltechniek is een stuk toegepaste 
natuurkunde dat op vele plaatsen gebruikt wordt. ~e 
vindt het in huis (koelkast, strijkbout, centrale 
verwarming enz.), in de auto (b.v. koeling) en het 
wordt veel toegepast in de industrie. In dit lespakket 
wordt het principe van meet-en regeltechniek uitgelegd 
aan de hand van een windmolen. 
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2 OVER LUCHTSTROMINGEN EN WINDMOLENS 

2.1 Stromingsverschijnselen in gassen en vloeistoffen 

We bekijken het geval van een gas (of vloeistof) dat 
door een buis stroomt. De buis maakt een bocht (figuur 
2.1). Omdat het gas afgebogen moet worden is er een 
centripetale (middelpuntzoekende) kracht nodig. 
Immers de bewegende massa (dus de gasstroom) gaat 
rechtdoor als er geen kracht op werkt·. De centripetale 
kracht wordt geleverd door een dru~verschil in de 
buis. In de binnenbocht is de druk laag en in de 
buitenbocht is de druk hoog: dit is met respektievelük 
mintekens en plustekens aangegeven in figuur 2.1. 

Figuur 2.1: Stromingspatroon van lucht in een buis, 
die een bocht maakt. 

We bekUken nu de vleugel van een vliegtuig. · 
Het maakt in principe niets uit of een vliegtuig 
met een snelheid v ten opz~~hte van de stilstaande 
lucht beweegt of dat de lucht (in tegengestelde 
richting) met een snelheid v t~o opzichte van het 
stilstaande vliegtuig beweegt. Denk maar aan een 
vlieger. En denk maar aan één van de eerste lessen 
uit de mechanica. Of het vliegtuig of de lucht 
beweegt hangt af van het co~rdinatenstelsel dat men 
kiest. Dit is te vergelüken met iemand die in een 
rudende trein zit, die kiest zun co~rdinaten
stelsel zó dat het met de trein meereist. De trein 
staat dan stil in zijn co~rdinatenstelsel. Iemand die 
op het station staat kiest zun stels~l zo dat het 

stilstaat 
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ten opzichte van het station. De trein beweegt dan in 

dat coÖrdinatenstelsel. In figuur 2.2.a en fig. 2.2.b 
staan dus twee gelijkwaardige situaties geschetst. 
Als lucht met een windsnelheid w ten opzichte van 

de grond beweegt en het vliegtuig vliegt tegen de wind 
in met een snelheid v ten opzichte van de grond, 

dan komt dat op het zelfde neer als.wanneer het vlieg
tuig met een snelheid V+w bij windstil weer zou vliegen, 
(fig. 2.2.c) Men moet immers de snelheden vektorieel 
optellen. Je kunt ook het coördinatenstelsel met het 

vliegtuig mee laten reizen en dan kun je zeggen dat 

er een stroming met een snelheid V+w op het vlieg
tuig af komt. 

Fig. 2.2.a: Het vliegtuig beweegt 
met een snelheid v 

< V 

Fig. 2.2.b: De lucht beweegt met een snelheid v, 
het vliegtuig staat stil. 

V 

----)7---· -----

Fig. 2.2.c: Ue lucht beweegt met een snelheid w en 
het vliegtuig beweegt met een snelheid v. 
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We gaan nu het stromingspatroon van een vliegtuig
vleugel bekUken (fig 2.3). De lucht die langs de 
vleugel stroomt wordt afgebogen. De lucht die langs 

de bovenkant gaat wordt sterker afgebogen. Om de 
lucht af te buigen is er een centripetale kracht 
nodig. Die centripetale kracht wordt door een 
drukverschil geleverd. Vlak boven de vleugel is er 
een onderdruk, zodat de gewone druk (die verder 
naar boven heerst) de centripetale kracht levert. 
VergelUk het maar met de binnenbocht bU een stroming 
in een buis (fig 2.1). De onderdruk vlak boven de 
vleugel vormt de lift. 

Anders gezegd: de luchtstroom wordt afgebogen. 
De richting van de snelheid verandert, dus oefent 
de vleugel een kracht uit op de lucht. De snelheide
verandering is naar beneden. Volgens de wet 
actie = -reachtie (Newton) oefent de lur.ht op de 
vleugel een kracht naar boven uit, dit is de lift. 

r 
' L 

p D' 

5 

Figuur 2.3a: In figuur 2.3b nemen we de doorsnede D D' 

Figuur 2.3b: De luchtstroom langs een vleugelprofiel; 
de min-tekens geven een onderdruk aan. 
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De lift zorgt ervoor dat een vliegtuig in de lucht blüft. 

Lift wordt gedefinieerd als de kracht die een stroming 
op een voorwerp uitoefent, loodrecht op de oorspronkelüke 
stromingsrichting. 

De liftkracht maakt het ook mogelijk om bij zUwind 
te zeilen Cfig 2.4, de lift is weergegeven door ~1 }. 
De zijwind mag zelfs schuin van voren komen. Bij het 

zeilen met zijwind moet men de stroming ten opzichte van 
het schip bekijken, we moeten dus de vaktorsom van 
tegenwind cv;>. tengevolge van de snelheid van de boot, 
en de wind CV:> bekijken Cfig 2.4}. 

= -v• boot 

Figuur 2.4: De lift op het zeil t.g.v. een schuine 
zijwind. 

Oe lift op het zeil cFI> staat loodrecht op de vaktorsom 
van v: en v;. We zien dat 1='i een komponent heeft in de 
richting van de snelheid van de boot. Deze komponent 
zorgt voor de voortstuwing van de boot. De komponent 
loodrecht op de snelheid van de boot wordt opgevangen door 
de mast en verklaart het scheefgaan van de zeilboot. 
Bü ijszeilen is er zo weinig wrijving dat het mogelijk is 

dat het voertuig zelfs sneller gaat dan de wind. 
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Lift zorgt ook voor de voortstuwing van een windmolen. 
In figuur 2.5.a is een winamolen weergegeven met het 
rotorvlak loodrecht in de wind. We beküken eerst het 
geval van een molen die nog stilstaat. In figuur 2.5b 
is de lift t.g.v. de wind getekend. 

Fig 2.5a: Windmolen met het 
rotorvlak loodrecht in de wind 

Fig 2.5b: Doorsnede van de 
wiek in vlak M loodrecht 

op het rotorvlak. 

De lift zorgt ervoor dat de wiek een kracht naar links 
ondervindt. De molen zal dus met de klok mee gaan draaien. 
Als de molen draait moeten we de resultante bekijken van 
windsnelheid CV:) en tegenwind cv;) ten gevolge van het 
draaien van de molen (fig 2.6). 

~es 

_. ____. 
~--------~~ vt • -vwiek 

rotorvlak 

Figuur 2.6: De lift bü een draaiende molen. 

De komponent van de lift in de richting van de draaisnel
heid (~. k) zorgt voor de aandrüving. De komponent w1.e 
loodrecht op de draaisnelheid werkt op de konstruktie 
van de molen. 
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Conclusie: De molen wordt ~ aangedreven doordat 
de lucht botst op de scheef staande bladen van de 
windmolen. We zien dat de windmolen door de liftkracht 
wordt aangedreven. 

2.2 Hoeveel energie heeft de wind? 

We bekijken hoeveel kinetische energie de wind heeft. 
We bekijken een klein pakketje lucht met massa ~7n. 

Dit pakketje beweegt met de windsnelheid vw (fig 2.7) 
De kinetische energie van dit pakketje lucht is 

~Ek • ~ Äm .v! 

Omdat Am = ft:N geldt: A Ek = ~fv; AV 

\? 

0 0 
w 

AV 

~- Al 
" 

Figuur 2.7: Een pakketje lucht met oppervlakte A en 
lengte Al en volume AV = A.Al 

We bekijken nu een pakketje lucht dat in een tijdje dt 
door een schijf met oppervlak A gaat. Voor zo'n pakketje 

geldt: 6l • vw 6f dus: 

AEk • ~ rv:.A.vw·At • ~ )A.v!.At 
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AEk 
Per t[jdseenheid stroomt er -rr- kinetische energie 

door een sch[jf met oppervlakte A. Het vermogen door de 
sch[jf is dus: 

4Ek 3 
P " A =At = 12 f .vw 

~e zien dat het vermogen van de wind even~edig is met 
de oppervlakte van de molen dus met de straal van de 
rotor in het kwadraat, verder is het vermogen evenredig 
met de derde macht van de windsnelheid. Een kleine 
verandering van de windsnelheid geeft een grote verande
ring van het vermogen door de schUf, mits ~= 10~k• 

Het is onmogelijk dat de molen de windenergie met 
een rendement van 100% benut. Er is een theoretisch 
maximum voor het rendement. Dit maximum heet het betz
maximum en bedraagt 16/27 .100%. De afleiding is erg 
lastig: maar dat het rendement kleiner is dan 100%, is 
eenvoudig te begr[jpen. Als het rendement 100% zou z[jn, 
dan zou de lucht achter de molen een kinetische energie 
nul hebben. Dus dan zou de lucht achter de molen 
stilstaan. De lucht achter de molen zou niet weg 
kunnen. Dit is onmogel[jk. Uiteraard is de snelheid van 
de lucht achter de molen lager dan voor de molen. 
Verder stroomt de lucht iets om de molen heen (fig 2.8). 
Het werkelijke rendement van een molen (~) is altijd 
minder dan het betz-maximum. 

~- \_ 
I -· ---. I -,-

~--~-,-

-----------
Figuur 2.8: Luchtstroming rond de windmolen. 
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2.3 Snellopendheid 

Zoals je wel opgemerkt zult hebben, heeft niet iedere 
windmolen evenveel bladen. Een molen met veel bladen 
heeft een groter koppel dan een molen met weinig bladen. 
Dit koppel wordt al bij een laag toerental geleverd. 
Dat grote koppel komt omdat een molen met veel bladen een 
groter deel van de wind "vangt•. 
Daar staat tegenover dat een molen met weinig bladen 
(bij dezelfde windsnelheid ) een hoger toerental kan 
bereiken dan een molen met veel bladen. 
Dit is als volgt te verklaren: Als een molen draait dan 
verstoren de wieken de luchtstroming. Als een molen met 
veel bladen snel draait dan komt een blad in dat deel 
van de lucht dat een ander blad even daarvoor verstoord 
heeft (figuur 2. 9 ) . 

verstoord~ lucht 

Fig 2.,: De rotorbladen verstoren de luchtstroom 

rond de windmolen. 
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We definieren nu het begrip snellopendheid van een 

windmolen. De snellopendheid (À) is de verhouding van 

de snelheid van de rotortip (uiteinde van een blad) en 
de windsnelheid; in formule: 

Omdat de snelheid van de tip evenredig is met het 
toerental en de straal schrijven we: 

À= 

met: 

CUR 
=- = V w 

À = snellopendheid 

vtip = snelheid van 

V = windsnelheid w 
f = toerental (in 
UJ = hoeksnelheid 

R.21lf 
V w 

de tip 

omwentelingen per seconde) 

De snellopendheid hangt behalve van het aantal bladen 
ook van de vorm van de bladen af. Verder hangt de 
snellopendheid nog af van de belasting. Laten we de 
molen vrij draaien dan draait de molen sneller dan 
wanneer hij arbeid moet verrichten. Veel wrijving (bü 
de as) geeft ook een lagere snellopendheid. Molens 
met acht bladen werken meestal bü een snellopendheid 
van ongeveer twee. Molens met twee bladen werken het 
best bij een snellopendheid van acht. Molens die bij 
een snellopendheid kleiner dan vier werken noemt men 
langzaamlopers. Deze molens hebben veel bladen en leve
ren een groot koppel. Molens die werken bij een snel
lopendheid die groter is dan vier noemt men snellopers, 
deze molens hebben twee of drie bladen. Vanwege het 
grote koppel zün langzaamlopers zeer geschikt voor 
zwaar werk zoals b.v. graan malen of waterpompen. 
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Voor elektriciteitsopwekking heeft men een hoog 
toerental nodig, om de generator voldoende spanning 
af te laten geven. Een groot koppel is voor elektri
citeitsopwekking niet belangrijk. Daarom gebruikt men 
voor elektriciteitsopwekking snellopers. 
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3 MEET- EN REGELTECHNIEK 

We leggen hier het principe van meet-regeltechniek 
voor open en gesloten systemen uit aan de hand van 
enkele eenvoudige voorbeelden. 

Iemand kükt eerst en pakt dan met gelsaten ogen 
een appel. We gaan nu systematisch na· wat hü daarvoor 
(onbewust) doet. HU kükt eerst waar de appel ligt. 
Vervolgens beslist hü welke bewegingen hü moet maken 
om de appel te pakken. Daarna pakt hü de appel. 

We kunnen dit in een schema weergeven (fig 3.1a). We 
noemen dit een open systeem. De beschreven handeling 

13 

kan ook door een machine gedaan worden. BUvoorbeeld een 
robot met een grUparm die een appel van een lopende band 
moet pakken en in een doos moet doen. Eerst moet de 
robot "weten" dat de apnel klaar ligt. (Dit kan b.v. 
met een lichtsensor gedaan worden.) Het binnenkomen van 
een signaal dat de appel klaar ligt op de lopende band 
is de input. Dan wordt "beslist• dat de appel gepakt 
moet worden. Dit is de verwerking. Daarna wordt de appel 
gepakt en in de doos gedaan, dit is de output. Het 
proces staat weergegeven in het schema van figuur 3.1b. 
Het is een algemeen schema, dat geldt voor alle open 
systemen. 

I kijken t-~-)~--t~ beslissen ) doen 

figuur·3.1a: Schema van een niet geautomatiseerd open 
systeem 

input > verwerking .I ) I output I 
figuur 3.1b: Schema van een geautomatisserd open 

systeem 
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Er komt nu een voorbeeld van een gesloten systeem. 

We beküken het geval van een automobilist die de 
snelheid van zun auto constant wil houden. Hü kUkt 
regelmatig naar zün snelheidsmeter. Op grond van de 
snelheid beslist hü wat hü moet doen. Als hü büvoorbeeld 
ziet dat hü te langzaam rüdt dan geeft hU gas bü. Het 
resultaat is, dat de auto sneller gaat rüden. Het 
schema van het besproken gesloten systeem staat weer

gegeven in figuur 3.2a. 

Sommige auto•s hebben een cruise control. Dit is 
een apparaat dat de snelheid van de auto constant 
houdt. Eerst moet de cruise control input hebben. De 
snelheid wordt dan vergeleken met de gewenste snelheid. 
Vervolgens is er de output, het zonodig aanpassen van 
de snelheid (als de auto b.v. te snel gaat is dit gas 
terug nemen). Het resultaat van de output beÏnvloedt 
de snelheid, die weer de input vormt van de cruise 

control. Dit staat in het schema van figuur 3.2b. 
Dit schema geldt algemeen voor gesloten systemen. 

küken 
7 beslissen ~ ' doen / resultaat naar resultaat 

+ / J 
' 

Fig 3.2a: Niet geautomatiseerd gesloten systeem. 

input ~ verwerking ~ output ~ resultaat 

I ~ I 
~ 

fig 3.2b: Schema van een geautomatiseerd gesloten 
systeem. 

Een gesloten systeem wordt ook wel een teruggekoppeld 
systeem genoemd omdat de uitgangsgrootheid naar het 
ingang terug gebracht wordt. 
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3.1 Meten en regelen van een windmolen. 

Een windmolen levert de meeste energie als hU in de 

wind staat, dat wil zeggen als de as van de rotor 
evenwüdig is met de windrichting. Om te zorgen dat 
die as evenwUdig met de windrichting blijft, is er 
een regelsysteem nodig dat er voor zorgt dat de molen 
steeds in de wind staat. 

Dit kan op verschillende manieren. De oudste 
manier is om de molen met de hand in de wind te 
draaien. Maar omdat dit lastig is bestaan er al 
heel lang automatische sytemen. Het eenvoudigste en 
oudste automatische systeem is de windvaan. Dit is 
een systeem dat goed werkt voor kleine molens. 
Voor grote windmolens kost een windvaan veel materiaal. 
Daarom gebruikt men voor grote windmolens tegenwoordig 

elektrische regelsystemen. 
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4 METEN EN REGELEN MET DE COMPUTER 

4.1 Inleiding 

Het systeem om met behulp van een computer de molen 
in de wind te houden werkt als volgt: De windrichting 
en de stand van de molen worden steeds geregistreerd. 
Als de molen niet in de wind staat dan signaleert 
de computer dat en wordt de molen bUgedraaid. 
Het draaien van de molen gebeurt met een kruimotor, 
een (elektro-)motor die de molen om een vertikale as 
draait. In figuur 4.1 staat het schema van het 
regelsysteem. Dit schema lUkt veel op figuur 3.2b. 
Het is namelijk een voorbeeld van een gesloten systeem. 

wind
richting 

meting 
windrichting 

compute corrigerend 
apparaat 
(kruimotor) 

molen 
richting 

meting 
molenrichting 

Figuur 4.1: Schema van een regelsysteem om 
de molen in de wind te draaien. 
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In de praktijk is een regelsysteem veel ingewikkelder dan 
de enkelvoudige systemen van figuur 3.1 of 3.2. Zo zün er 

combinaties van open en gesloten systemen omdat er meerdere 

grootheden geregeld moeten worden. 

We gaan een en ander toelichten aan de hand van de 
windmolen. 
We hadden een regelsysteem bedacht om de ·molen in de wind 
te houden. We willen de molen bovendien tegen te hoge 
toerentallen beschermen omwille van de veiligheid. Het 
toerental kan men verlagen door de molen (ietst) uit de 
wind te draaien waardoor de molen minder effectief wordt. 
Het uit de wind draaien kan gebeuren naar aanleiding van 
een toerentalmeting of naar aanleiding van een windsnel
heidsmeting. 
De twee manieren om de molen tegen te hoge toerentallen 
te beschermen zun dus: 

- Het toerental meten en als het toerental te hoog dreigt 
te worden de molen (iets) uit de wind draaien, zodat het 
toerental daalt. Dit is een gesloten systeem, omdat de 
output (de hoek tussen molen en windrichting) de input 

1J 

van het systeem (het toerentël) beinvloedt, zie figuur 4.2a. 

- De windsnelheid meten en als de windsnelheid te hoog is 
de molen (iets) uit de wind draaien. Deze aktie heeft 
geen invloed op de input (de windsnelheid). 
Deze regeling noemt men een voorwaardse regeling. 
Het is een open systeem, zie figuur 4.2b. 

Figuur 4.2a: 

windsnelheid 
.... , 

Een gesloten systeem om de molen tegen 
te hoge toerentallen te beschermen; de 
stippellün geeft_aan dat de molenstand 
het toerental beïnvloedt. 

meting krui- hoek 

windsnelheid ~ 
ltterwerking motor ..... molen/wind , 

Figuur 4.2b: Een open systeem om de molen tegen te 
hoge toerentallen te beschermen. 
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Nu combineren we het regelsysteem om de molen in de wind 
te houden (bü niet te hoge toerentallen) met het systeem 
om de molen te beschermen tegen te hoge toerentallen. 

We combineren eerst figuur 4.1 en figuur 4.2a. In de 

computer wordt het verschil tussende gemeten windrir.hting 
en molenrichting berekend. Is het toerental niet te hoog 

dan is de "gewenste waarde• vnor de molenstand gelük aan 

de windrichting. Het regelpragramm.a zor9t dat de kruimotor 

zonodig werkt. Is het toerental wel ~e hoog dan bepaalt 
de computer de richtingcorrectie (~0)~ figuur 4.3a. 

vind-
bereken i~ 
verschil
richting 

beslissin.~r 

COMPUTER 

t 
_j 

molenrichting 

Figuur 4.3a: Een gesloten systeem om het toerental 
binnen de perken te houden samen met een 
gesloten systeem om de molen in de wind 
te houden. 

De gewenste molenrichting is dan niet d~ windrichting 
en het regelprogramma zorgt ervoor dat (indien nodig) 
de kruimotor de molen in de gewenste stand plaatst. 
We zien dat een deel van het systeem om de molen tegen te 
hoge toerentallen te beschermen samenvalt met een deel 
van het systeem om de molen in de ~nd te draaien. 
De verwerking gebeurt in de computer. Dit is in figuur 4.3a 

aangegeven met een dikke lün. 

112 

18 



19 

Vervolgens bekUken we een combinatie van figuur 4.1 en 

figuur 4.2b. Dit levert figuur 4.3b. De computer berekent 

het verschil tussen de windrichting en de molenrichting. 
Als de windsnelheid niet te hoog is dan is de "gewenste 
waarde" voor de molenrichting de windrichting. Als de wind
snelheid wel te hoog is dan bepaalt de computer de richting
correctie. De gewenste hoek tussen molenrichting en windrichting 
is dan niet nul. Het regelprogramma zorgt er dan voor dat 
(indien nodig) de kruimotor de molen in de gewenste 
stend plaatst. 

J•eting 1 / 
~ molenrichting 1 - lf' 

wind- m~ting berekening H gewenst+ regel- krui-
molenrichti 

. . 1&,. wmd- [---} verschil waarde programma motor / 
ncht1n, richting ,... richting 

..I 

me tint" beslissing 
jl 

wind-
snelheid". wind ~ over 

snelheid richtin~orrectie , 

ng 

COMPlJTio::R 

Figuur 4.3b: Een open systeem om het toerental te beperken 
in combinatie met een gesloten systeem om 
de molen in de wind te houden. 

Figuur 4.3b verschilt binnen de computer weinig van figuur 
4.3a. Alleen het regelprogramma is anders omdat de input 
verschilt. Bij 4.3b heeft de stand van de molen geen invloed 

op de input (de windsnelheid). 
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4.2 Oe uitvoering van ons regelsysteem. 

In onze proef wordt een regeling gebruikt die een combi

natie is van beide genoemde systemen. We gebruiken 
nemelUk enerzUds een voorwaardse regeling (een open 
systeem) om de molen tegen te hoge toerentallen te 
beschermen. Als de windsnelheid te hoog wordt, dan 
wordt de molen iets uit de wind gedraaid. Deze richting
correctie is afhankelijk van de windsnelheid. 
Anderzüds wordt het toerental ook gemeten en als om de 
één of andere reden het toerental toch nog te hoog is dan 

wordt de molen uit de wind gedraaid (zie figuur 4.4). 

IIM!ting 1 
~ 

+ 
I molenrichting I 

I 

wind-
mP.ting berek'!ninp; Hgewenste regel- 1kru.1- I .,. molenrichting 

richting wind- ~ verschil waarde progra~~~~& motor I, 

1 
richting richting ( 

wind- meting beslissing 
snelheid wind- ~ over I"\ , snelheid richtingcorrectie 

t toerental meting beslissing 

I l toerental~ over 
richtingcorrectie -

I I 

( 
_j 

Figuur 4.4: Het regelsysteem zoals dat in deze proef 
gebruikt wordt. 

Je ziet dat de praktische toepassing van een •eet
en regelsysteem veel ingewikkelder is dan het 
schema van figuur 3.1 of 3.2. Dit komt omdat er 
meerdere dingen tegelük geregeld moeten worden die 
elkaar beinvloeden. 
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4.3 Iets over de computer 

De computer is een informatie verwerkend apparaat. De 
computer bestaat uit een kern met randapparatuur. Tot 
die randapparatuur behoren onder andere het toetsenbord 
en de monitor en de disk-drive. 
De kern van de computer verwerkt de informatie in de vorm 
van binaire getallen. Tot de kern behoort ook het geheugen 
(met de daarin aanwezige programma's). 
De verbinding tussen de verschillende onderdelen (b.v. 
de kern van de computer en het toetsenbord of de monitor) 
noemt men interface (fig 4.5). Ook de verbinding met andere 
apparaten (b.v. disk-drive) noemt men interface. 

verwerking 
volgens programma 

zit in het hoofd van de 
gebruiker) 

kern van de 
computer 

informatie (output, wordt gelezen) 

Figuur 4.5: Het schema dat aangeeft hoe de informatie 
meestal door de computer verwerkt wordt. 

Gewoonlijk werkt men •et de computer alleen via het 
~oetsenbord en de monitor (en de disk-drive voor het 
laden van programma's). BU deze proef willen we de informa
tie niet via het toetsenbord invoeren (dat is te lastig 
en te langzaam), maar de computer krUgt via een daarvoor 
ontworpen interface direkt de informatie. Die informatie 
(büvoorbeeld het toerental) wordt in deze interface 
omgezet in binaire getallen. 
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De commando's om de molen bü te regelen (de output) 
gaan dus niet via de monitor maar direkt via een inter
face naar de motor. De input (de informatie van b.v. de 
toerenteller) wordt in elektronische apparaten (interface
systemen) omgezet in binaire getallen. De output wordt 
in een elektronisch apparaat omgezet in stuursignalen. 

In deze proef is de interface van d~ computer onder 
andere aangesloten op een controle module. Dit apparaat 
is te vergelüken met een telefooncentrale. De computer 
geeft op welk apparaat verbonden moet worden (b.v. de 
toerenteller van de molen) en de controle module verbindt 
dan de computer door met dat apparaat. Zo'n controle
module is nodig omdat de interface de computer maar met 
één apparaat tegelijk kan verbinden. De verbinding komt 
dan steeds tot stand als de computer de verbinding met dat 
apparaat nodig heeft. Er zün vüf apparaten met de controle 
module (dus met de computer) verbonden: één voor de 
meting van het toerental, één voor de windsnelheidsmeting, 
één voor de windrichting en één voor de molenrichting 
(dus vier inputsystemen), en een apparaat voor de motor
sturing zie figuur 4.6. 
De gegevens van de input zün op de monitor te zien 
evanals de regelacties die de computer uitvoert. 
Samenvattend kunnen we dus zeggen dat de input (b.v. 
informatie van de toerenteller van de molen) via de 
interface de computer ingaat. De output (b.v. de commando's 
om de molen bü te sturen gaat via de interface naar 
buiten (b.v. naar de molen). 

In deze proef blüft het toetsenbord ook nog van belang. 
Indien gewenst kunnen we op ieder moment via het 
toetsenbord ingrijpen. 

In sommige computers is een controle module ingebouwd. 
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(toerenteller r 
[ windsnelheidsmete~ 

' controle imot ars t u ring J meting r) ", 

module 
molenrichting 

I ~ 
met~ng 

windrichtinq ,'/ 
...., 

interface 
deel binnen . 
computer 

~ 
toetsen- ~interface~ kern van 
bord de computer 

~ 

Computer I interface I 
'f 

I monitor p 

Figuur 4.6: Overzicht van de apparaten die met de 
computer verbonden zun. 

Voor de juiste informatie verwerking heeft de computer 

instrukties nodig. Deze instrukties staan in het pro
gramma. In deze proef moet het programma op het juiste 

moment het juiste apparaat aansturen en de juiste 
beslissingen nemen. Dit programma wordt vanaf een disk 

geladen. 

Oe apparaten die gebruikt worden noemt men de hardware, 
dat zün dus de computer, de controlemodule en de appa

raten die met de controle module verbonden zun. 
Oe programma's die gebruikt worden noemt men software. 
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5 WAT HEBBEN WE GELEERD? 

Wind bevat energie. De windenergie kan men omzetten in 
een meer bruikbare vorm van energie met behulp v~n een 
windmolen. 

Het vermogen van de wind dat door een oppervlak " A 

stroomt is: 
Pk = Yz f Av3 

- Als een luchtstroom door een voorwerp wordt afgebogen 
dan oefent de lucht een kracht uit op dat voorwerp. 

De component van die kracht loodrecht op de luchtstroom. 

heet lift. Deze lift houdt een vliegtuig in de lucht. 
De lift zorgt er ook voor dat een windmolen wordt 

aangedreven. 

-Er bestaan open en gesloten regelsystemen. Meten en 

regelen kan men met een computer doen. Dit wordt 
gedaan in onze proéf. Een eenvoudig schema om de molen 

in de wind te houden staat in figuur 5.1. 

24 

win~- meting compute 
richting windrichting 

corrigerend 
apparaat 
(k:rui~otor) 

molen 
richting 

meting 
molenrichting 

Figuur 5.1: Schema van een regelsysteem om 
de molen in de wind te draaien. 
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Er zün ook nog beveiligingen tegen een te hoog toerental 

aangebracht. We krUgen dan het ingewikkelde schema 
van figuur 5.2. Ga na of je de schema's begrUpt. 

meting j 
~ 1 

molenrichting I ' 
J 

wind- mP.ting benlcening Hgewenete regel- ~krui- I, molenrichting 
richting wind- ~ verechil waarde p~ aotor I, 

1 
richting richti~ 

wind- aeting beeliesing 
snelheid wind- ~ over 1[\ , snelheid richtingcorrectie 

t toerental me tin« beeliaaing 

I toerental.,. over 
richtingcorrectie :-

I r 

( 
_j 

Figuur 5.2: Het regelsysteem zoals dat in deze proef 
gebruikt wordt. 
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bijlage c 

DE WINDMOLENPROEF VOOR DE 
ONDERBOUW 
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INHOUDSOPGAVE 

1. Inleiding 

2. Hoeveel energie halen we uit de wind? 

3. Waardoor draait een windmolen? 

4. Meten en regelen 
4.1 Wat is meet- en regeltechniek? 
4.2 Het regelen van de windmolen. 

5. Iets over de computer 
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1 INLEIDING 

We willen jullie door middel van dit lespakket met twee 
dingen kennis laten maken: namelijk met windenergie- en 
met meet- en regeltechniek. 

Al vele duizenden jaren wordt windenergie gebruikt om 
arbeid voor de mens te verrichten. Het.is bewezen dat in 
Alexandrië (Egypte) al 3000 jaar geleden wind•olens 
gebruikt werden. Vermoedelijk kenden de Babyloniërs 
al 4000 jaar geleden de windmolen. 

Fig. 1.1: Oude windmolens bij Alexandrië, 
ongeveer 3000 jaar oud, de resten van 
de onderbouw zün tegenwoordig nog te zien 

Tegenwoordig is windenergie weer interessant ale milieu
vriendelijke energiebron. Moderne windmolene halen 
meer energie uit de wind dan de oude wind•olene. we 
willen jullie wat laten zien van de natuurkunde die 
bil windenergie te pas komt. 

De meet- en regeltechniek is een stuk toegepaste 
natuurkunde dat op vele plaatsen gebruikt wordt. Je 
vindt het in huis (koelkast, strijkbout, centrale 
verwarming enz.), in de auto (b.v. koeling) en het 
wordt veel toegepast in de industrie. In dit lespakket 
wordt het princioe van meet-en regeltechniek uitgelegd 
aan de hand van een windmolen. 
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2 HOEVEEL ENERGIE HALEN WE UIT DE WIND? 

Lucht bestaat uit molekulen. Lucht heeft dus massa. 
Als er wind is dan beweegt de lucht. De wind heeft 
bewegingsenergie. Windenergie is dus niets anders dan 

bewegingsenergie van de lucht. 
Je begrUpt natuurlUk wel dat die energie dus ook het 
vermogen van de snelheid van de wind afhangt. Voor het 
geval je vergeten bent wat vermogen is, het vermogen 
is de gebruikte energie per tijdseenheid. Het blijkt dat 
het vermogen dat de wind heeft evenredig is met de 
derde macht van de windsnelheid, in formule: 

p . d w1n (P = ver~ogen 
v = windsnelheid w 
a = constante) 

Het is onmogelUk om alle energie uit de wind te halen. 
Er is een maximum aan de energie die we uit de wind 
kunnen halen. Dit is te begrUpen. Als het een slimme 

molenbouwer namelUk zou lukken om alle enrgie uit de 
wind te halen dan zou de lucht achter de molen stilstaan 
(bewegingsenergie =nul). Maar dan ken de lucht niet 
weg. Zoiets is onmogelUk te maken. Een ingewikk~lde 
berekening toont aan dat maximaal 16/27 ste deel van de 
windenergie door een windmolen uit de wind gehaald kan 

worden. 
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3 WAARDOOR DRAAIT EEN ',"J!Not-10LEN? 

Een vliegtuig blUft in de lucht door de zogenaamde lift. 
Lift is een kracht loodrecht op de luchtstroom. Een 
vliegtuig han~t iets scheef in de lucht, waardoor de 
luchtstroom afgebogen wordt naar beneden. Dit afbuigen 
heeft tot gevolg dat er een kracht naar boven op het 

vliegtuig werkt (zie figuur 3.1). 

"·-·---- -------:>----

Figuur 3.1: De lift (~) zorgt er voor dat het vliegtuig 
in de lucht blUft. 

Lift komt ook voor bU een zeilboot. Als de lucht van 
opzU komt wordt de luchtstroming afgebogen(fig 3.2) en er 
nerkt een kracht (lift)op de boot. Door de lift is het 

"> ---

. -- :'\ 

__ __-r---

Figuur 3.2: De lift maakt het mogelUk om bU zUwind te 
zeilen. 
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dus mogelUk om bü züwind te zeilen. Men kan zelfs bü 
een windrichting zeilen die schuin van voren komt 

(ga dit zelf eens na). 

Een win,~molen wordt ook door lift aangedreven, z.ie 
figuur 3.3. 

Figuur 3.3: Oe lift drUft de molen aan. 

Iedere wiek buigt de luchtstroom in een andere richting 
af, zodat de wieken gaan draaien. De lift zorgt ervoor 
dat als de molen eenmaal draait,dat de molen dan blüft 
draaien. De wieken hebben een juiste vorm om lift te 
leveren. De stand van de wieken is ook zo gekozen dat 
ze zoveel mogelUk lift leveren. 
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4 METEN EN REGELEN 

4.1 Wat is meet- en regeltechniek? 

we leggen hier het principe van de meet- en regeltechniek 
voor open en gesloten systemen uit aan de hand van 
enkele eenvoudige voorbeelden. 

We beküken het voorbeeld van iemand.die eerst 

kükt en dan met de ogen dicht een appel pakt. Door 
te küken weet hü waar de appel ligt, HU beslist 
hoe hü de appel moet pakken, welke bewegingen dus 
nodig zun. Daarna pakt hU de appel, We kunnen dit in 
een schema weergeven (fig. 4.1a), We noemen dit een 
open systeem, De beschreven handeling kan ook door 
een machine gedaan worden. BUvoorbeeld een robot met 
een grUparm die een appel van een lopende band moet 
pakken en in een doos moet doen. Eerst moet de 
robot "weten" dat de appel klaar ligt. (Dit kan b.v. 
met een fotocel gedaan worden.) Het binnenkomen van 
een signaal dat de ap~el klaar ligt op de lopende 
band noemt men de invoer. Dan wordt"beslist" dat de 
appel gepakt moet worden. Dit is de verwerking. 
Daarna wordt de appel gepakt en in de doos gedaan, 
dit is de uitvoer. Het proces staat weergegeven in 
het schema van figuur 4.1b. Het is een algemeen 
schema dat geldt voor alle open systeMen. 

[kijken ... , -).._--t, beslissen lt--)+----4[ doen 

figuur 4.1a: Schema van een niet geauto•atiseerd open 
systeem 

invoer lt---i)~--t verwerking I ) I uitvoer ] 

figuur 4.2b: Schema van een geautomatisserd open 
systeem 
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Er komt nu een voorbeeld van een gesloten systeem. 
We bekUken het geval van een automobilist die de 
snelheid van zün auto constant wil houden. Hü kükt 

regelmatig naar zun snelheidsmeter. Op grond van de 
snelheid beslist hü wat hü moet doen. Als hü büvoorbeeld 
ziet dat hU te langzaam rüdt dan geeft hU gas ou. Het 
resultaat is, dat de auto sneller gaat rüden. H~t 
schema van het besproken gesloten systeem staat weer
gegeven in figuur 4.2a. 

Sommige auto's hebben een cruise control. Dit is 
een apparaat dat de snelheid van de auto constant 
houdt. Eerst moet de cruise control invoer hebben. De 
snelheid wordt dan vergeleken met de gewenste snelheid. 
Vervolgens is er de uitvoer, het zonodig aanpassen ven 

de snelheid (als de auto b.v. te snel gaat is dit gas 
terug nemen). Het resultaat van de uitvoer beinvloedt 
de snelheid, die weer de invoer vormt van de cruise 
control. Dit staat in het schema van figuur 4.2b. 
Dit schema geldt algemeen voor gesloten systemen. 

küken 
~ beslissen ~ ' resultaat doen / resultaat naar 

+ ~ r 
~ 

Fig 4.2a: Schema van een niet geautomatiseerd gesloten 
systeem. 

invoer ~ verwerking ~uitvoer ~ resultaat 

I ~ I 
~ 

Fig 4.2b: Schema van een geautomatiseerd gesloten 
systeem. 

Een gesloten systeem wordt ook wel een teruggekoppeld 
systeem genoemd omdat de uitgangsgrootheid naar de 
ingang terug gebracht wordt. 
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4.2 Het regelen van de windmolen. 

Hoeveel energie een windmolen kan leveren hangt 
natuurlUk af van de stand van de molen en de wind
richting. De molen levert de meeste energie als de 
bladen de meeste wind vangen. Dit is het geval als 
de as van de molen dezelfde richting heeft als de 
windrichting. We zeggen dan dat de molen in de wind 

staat. 

Omdat de windrichting steeds verandert moet de molen 
vaak bügedraaid worden. Dit zou men met de hand 

kunnen doen maar dat is nogal lastig. 
Een oud systeem om een molen automatisch in de 

wind te houden is een windvaan. Een windvaan wordt 
tegenwoordig nog veel gebruikt bU kleinere windmolens. 

Voor grote windmolens zou men een erg grote vaan nodig 
hebben. Daarom gebruikt men bü grotere windmolens 
elektronische systemen om de stand van de molen te 
regelen. In deze proef gebruikt men een elektronisch 
regelsysteem. De windrichting en de richting van de 
molen worden gemeten. Het resultaat van deze metingen 
gaat naar de computer. De molenrichting vorut dus 
(een deel van) de invoer. Als er een verschil is 
tussen molenrichting en windrichting dan geeft de 
computer een signaal om de molen bU te draaien. Dit 
bUdraaien van de molen is de uitvoer van het systeem. 
Deze uitvoer verandert de stand van de molen (zie 
fig 4.3). Het is dus een gesloten systeem. 

wind
richting 

meting 
windrichting 

ccmpute corrigerend 
apparaat 
(k:ru~ctor) 

aolen 
richting 

meting 
molenrichting 

Figuur 4.3: Schema van een elektronisch regelsysteem 
om de molen in de wind te houden. 
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Met de computer kan men meer regelen aan de 
windmolen. Men kan bUvoorbeeld een regeling 
maken om de molen tegen te hoge toerentallen 
te beschermen. Dat is ook nodig voor de veilig
heid. BU te hoge toerentallen kan een blad 
loslaten. In onze proef is er ook een beveiliging 
tegen te hoge toerentallen. Als het toerental 
te hoog dreigt te worden dan wordt de molen 
enigzins uit de wind gedraaid zodat het 
toerental daalt. 
Wanneer we ook dit regelsysteem meenemen dan 
krUgen we een ingewikkelder schema dan in 
figuur 4.3 getoond is. 
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5 IETS OVER DE COMPUTER 

Een computer is een apparaat dat informatie verwerkt. 
Die informatie komt normaal van het toetsenbord 
en het resultaat komt op het beeldscherm. De inforwatie 
die er in gaat noemt men de invoer (of input) en de 
informatie die er uit gaat noemt men de uitvoer 
(of output), zie figuur 5.1. 

informatie {invoer, zit in het hoofd van 
de gebruiker) 

t 
toetsenbord J 

t 
verwerking 
volgens rrogramma 

t 
monitor J 

'f 
informatie (uitvoer, wordt gelezen) 

Figuur 5.1: Schema dat aangeeft hoe de computer 
meestal de informatie verwerkt. 

De binnenkomende informatie kan ook van apparaten 
komen. 

In onze proef komt de informatie van vier meet
instrumenten en de uitvoer gaat (behalve naar de 
monitor) naar de motorsturing. Er zün vüf 
app~raten verbonden met de computer. Namelük vier 
invoer apparaten (meting windrichting, meting molen
richting, meting toerental en meting windsnelheid) 
en één uitvoer apparaat (de motorsturing). Deze zün 
allemaal met de computer verbonden, zie figuur 5.2. 
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meting 
windrichting 

meting 
molenricht in 

toerenteller 

-lU-

windsnelheidsmeter 

COMPUTER 

~ 
monitor 

motorsturin 

Figuur 5.2: Overzicht van de appar?.ten die met de 
computer verbonden zijn. 

Om de molen goed te regelen moet de computer van 

te voren instructies krUgen. Deze instructies staan 
in het regelprogramma. Aan het begin van de proef 
wordt dit programma van een disk geladen. 

De appar2tuur die men gebruikt (computer en meet
instrumenten) noemt men de hardware. 
De programma's noemt men ~el de software. 
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BIJLAGE D 1 

Repetitie windmolenproef (Bovenbouw) 

1) Is er sproke van lift in het geval van een 
parachute, bü windstil weer? Licht je antwoord 
toe. (20 punten) 

2) Een zweefvliegtuig daalt met een snelheid van 

10 mjs. De horizontale snelheidscomponent 
bedraagt 40 mjs. 
a) Hoe groot is de snelheid van de lucht ten 

opzichte van vleugel?·· _ (7 pt) 
b) Schets de richting van de snelheid van de 

lucht ten opzichte van de vleugel. (7 pt) 
c) Geef in de schets van het vorige onderdeel 

de richting van de lift. (6 pt) 

3) De wind heeft een snelheid van 5,0 m/s. 
Er wordt een molen geplaatst. De rotor van 
de molen heeft een straal van 6 meter. De 
dichtheid van de lucht is 1,4 kg;m3 • 

a) Hoev~el kinetische energie heeft de lucht 
die per seconde door ~et oppervlak van de 
rotor stroomt? (10 pt) 

b) Hoe groot is het vermogen dat de windmolen 
maximaal kan leveren? Licht je antwoord toe. 

(10 pt) 
4) Gegeven het volgende regelsysteem: 

•ettng 11cht1ntens1te1t 

a) Dit schema is eigenlUk niet volledig, 

vul het aan. ( 10 pt) 
b) Is dit een open of een gesloten systeem? 

( 10 pt) 
5) Waartoe dient een interface? 

(10 pt) 

cUfer 
totaal aantal punten + 10 

= 10 
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BI~LAGE · 02 

Overhoring Windmolenpro~f (onderbouw) 

1) 
grootheden waarvan het al Noem ~nkele natuurkundige 

vermogen renergie/secondel 
leveren afhangt. 

dat een windmolen kan (10 pt) 

bl Van welke grootheid hangt dat vermogen 
sterkst af? 
cl Is het th~or~tisch mogelijk_ dat een molen 
windenergie d1e op hem afkomt nuttig gebruikt? 
Anders gezegd: 13 het theoretisch mogelijk dat 
rendement 100% is? Licht je antwoord toe. 
dl Wat is het maximale theoretische rendement? 

het 

alle 

het 

21Iemand heeft een air-conditioning. Hij stelt een 
sch~ma op. Hij komt tot het volgende schema: 

(5 pt) 

(8 pt) 

(5 pt) 

meting ....... H verwerking H uitvoer H resul taatl 

al Wat moet er op de puntJes staan? 
bl Wat kan d~ uitvoer ziJn? 
cl Wat kan het resultaat zijn? 
dl Is dit een open of een gesloten 

Licht Je antwoord toe. 

3} 

(5 pt) 
(5 pt) 
(5 pt) 

systeem? (8 pt) 

al Op wat voor manieren kan informatie de computer 
(10 pt) 

informatie de 
ingaan? 
bl Op wat voor manieren kan de 
computer uitgaan? 
cl Geef de informatieverwerking (in het 
door een computer weer in een schema. 

4) Wat is software? (5 pt) 

cüfer = 
totaal aantal punten + 10 
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BIJLAGE El 

• GESLACHT: mjv 

LEEFTIJU: .... JAAR KLAS •.. e HAvo;vwo• 

• doorhalen wat niet van toepassing is 

1) Een behandeling van de windmolen hoort in de 
natuurkundeles thuis. 

2) Stromingsleer past in de natuurkunde. 

3) Ik vind het leuk (interessant) meer begrip 
te krijgen van meet- en regeltechniek. 

4) Het principe van meet- en regeltechniek komt 
(in mijn dagelijkse omgeving) veel voor. 

5) Meet- en regeltechniek hoort in 
de natuurkundeles thuis. 

6) Ik vind het leuk te leren wat met de computer 
mogelijk is. 

7) De computer behoort bij natuurkunde 
gebruikt te worden. 

8) Heb je thuis een computer? 

pre-enquete windmolenproef 
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BIJLAGE E 2 post-enquete tea 
NMM: · ••••••••••••••••• ~ •••••• • ••••••• • ••• ;... GESLACIIT: f-1/V• 

LEEFTIJD: JAAR KLAS : ••• e 11/\VOfV'.'/0• 

• doorhalen wat niet van toepassing is 

1) Ik vind het leuk (interessant) om in de 
natuur~undeles begrip te krUgen van windenergie, 

2t Een beh,.,ndeling von de windmolen hoort 
in de nC~tuurkundeles thuis. 

3) Stromingsleer past in de natuurkundeles. 

4) Ik vind het leuk (interessant) meer begrir 
te krggen van meet-en regeltechniek. 

5) liet rrincirc v;:n meet- en regel techniek l:omt 
(in mun dogelUkse omgeving) veel V00r, 

6) rlcet- en regelt"echniel: hoort in 
de natuurkundeles thuis. 

7) I~ vind het leuk te leren wDt met 
de computer mogelUk is. 

8) De computer behoort bU natuurkunde 
gebruikt te worden. 

9) De windmolen ls nodeloos ingewil:l:eld gcmnn 1• t, 
door hem met een computer te sturen. 

10) Ik vind het lespakket over de windmolen leuk. 

11) De tekst van het lespakket is begrUpelUk. 

12) De illustraties in het lespakket zun duidclUk. 

13) liet proefwerk is te moeilUk. 

eens oneens 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

lileronder (en op de achterl~ant) kun je opmcrkingcu kr1Ut. 

post-enq~ete windmolenproef. 
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BIJLAGE F2 

De koppeling van de fotocellen 

op het interfacesysteem 

Savonius foto- t-----1.;....:1......_~ 

rotor cel 1 

Windmole 
rotor 

Gray-
code 

8 

IC1 

foto-1----.....::+.~ 
cel 1 

foto-
cel 2 

~ 3 

foto-1-----f...--1 
el 4 

IC2 

15 
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A2 At AO 

19 

9 

12 

CNT 2 

PSt 

PB2 

PBJ 

De koppeling van de 
fotocellen op het 
interfacesysteem. 

IC1: 74LS244 

IC2: 74LS245 

ICJ: 74LS138 
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BIJLAGE G Listings van computerprogramma's 

Er zun listings van 3 programma's. 

-START 

Dit programma regelt het scherm en laadt het volgende 
programma. 

-WINDMOLEN 2.1 

Dit programma is het BASIC-programma dat regelt als 

er zich uitzonderingen voordoen. Dit programma zorgt 
tevens voor de uitvoer naar het beeldscherm. Het 

machinetaalprogramma wordt door dit programma geladen. 

-REGELING 2.1 

Het machinetaalprogramma. Hier is de uitvoer van de 

assembler gegeven. Naast de hexadecimale code staan 
er de instructies voor de assembler. 

Dit programma regelt de windmolen indien er zich geen . 
uitzonderingen voordoen, regelt de invoer van de 

meetapparaten en de uitvoer naar de motorstuurschakeling. 

1.:.1 F.:Et-1 S THF!:T / L • .J. IIF~OS T / .JUt~ I '"86 
10 POKE53280,0:POI<E5328t,O:PRIHT":cl"; 
20 PF<:ItH"i:II!l~l!llll EVEN GEIIULD," 
3ll F'R I NT" :111 IK LAAD I•E ANDERE F'ROGRAfolt1A / S. :~lt.OO" 
.jtt, PRINT""': F'RitH"": PRINT"" 
34 PRIHT.,HEEFT IJ TIJI•Et-~S I•E UITVOERING VAN HET PROGRAMMA VRAGEN," 
36 PRWT"": PRIHT"I•AN NOET U HET VRAAGTEKEN ? ItHIKKEN." 
38 PRrtH•" :PRINT"" :PRitH"" 
4ll F'RJNT•LOAD"CHR5(34) "t.JINDMOLEN 2.1 "CHRS<34) ".8" i 
50 POKE631, 145 ; POKE632 I 145 ; PC•KE633. 13 ; POKE634 I 82 ; POKE635. 117 ; POf<E636. 13 
60 POKE198.6 
70 END 

REAI•'T'. 

READ'T'. 
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(l r·o:r•• 
1 r··~r·• 

' ,- .:·ro, 
.;i r·.:r•• 
4 r··.:r•i 
"'" ..J 

,,_,i ndr•iO 1 €· n 2.. 1 
P r· •:.-:w· 3 r••fil3. ·.;.:u:·r·· d.:· r··e··:~o: I 

·.,. .;~ . .-, d~ '···'i ndr•••:O 1 €' n. 
2.7-(14-1987 
r··:·b 9o•:o::~n 

e P •:Ok ~5:3281), I) · P •:ok e5328 1, I): P r· int"~~~ 
7 nl="ro:9o:lin~ 2..1" 
8 lfP~~~(49152.)+256*P~o:k<49153)()43384thenlo•dn$,8,1 
9 s:"s49152 
lü P•:oke532:::o .. 1 :p,Jke5328L 1 :pr-·int"riiZ:S" i 
1;;: Po;.k~I58L 4 
14 POk€758, 96: F·oko:-808, 2 
.2e vf1=4. 9 : v 1 =5. 5 : r·er;, r·i~.x 1·.• i r•d 
31) f•Ü=:3.7=n1=4.5 :r··er•) r11~.x t.o:oer·en 
40 n3=0 .I) : v-3=0 : r··eftl r;li n toer·en 
50 a.i}=30 : ri'r,., sPe 1 in~ hoek 
55 9•:•::.t•.b 1 (I(!JZt 
60 
9(1 bS= "11 1111 .. " 
1 üü 9•:o::.ub 1 001)(! : r·ero~ ha. a. 1 9e9evens 
151) 9·:·.:.•.1.b 2.0(11) 
.2.üü 90:0SI.Ib2.üüüü : ro:·ro-• r·e·~e 1 i n9 
300 'ÖI•.):S'-' b30üü0: r··o:·r•i •.1. i t.·-1oer· 
350 9•:•::.ub 2.1)(1(1 
·Wû ·Oio::.•.l.b400ül) : r·o:·r•l i ·nvo.:-r·· 
9üü ·:~oto:olüü 

for~P=üto4: n(F· )=ft: v<r-· :.0=1. :3:3/5: next 
P=ü:nt=ü:vt=1.33 
,-. .:· t •.1. r· .-, 

r•-.idde l ::.ne·1he·ld o:-n t.•:•er·enta 1 . 

997 
998 
999 
1000 
1ülü 
1ü2ü 
1997 
199::: 
1999 
2.(1(11} 
2(11(1 
2ü2(1 
203(1 
2,)35 
2ü4fJ 

nw=Peek<682>:n~=Peek(683):Ät=PeekC681):tc=xt/60 
· ... ·· . .:= ( .... ..~ .... ·8 ... -'tc+ 2. 182) ... ··;:,. 2362 
nn= nr.-. .... 8/tc 
vt=· .. ·t-v(F' :J+•.," ... •/5; '.J(P )=V'•N'5 
nt=nt-n0::F':.O+nn/5:n(P)=nn/5 
f.• =P + 1 : i f F' )4th.: nF' =fl 

2050 r·et•J.rn 
999ft 
9991 ~u.a.1 9e9even:s v.~.n 9e~·.e•.l.9o:·n 
9992. en P~s ze aan. 
9993 
1(11)(1(1 
10üül 
1(1ü02 

r••t=Pe·ek <6:35) 
r·l =Pee·k (689) 
if d>128 ther. 
1f r2)12.8 then 
•JJr·=r·l-r 2 

r·-2=P eek ( 69(1) 
rl=r-1-256 
r-2=r2-2.56 

i f •.·Jt"· )=0 ther. Pok e679, .,.•r 
i f •... rr(O t,...en Pok e679, 256+wr 
xf=P e·ek < 681!1) : xt=P eotk ( 681 ) : Xfi•=P eek < 684 > : ~r~x=P eek < 686) 
i f•A•r~) 128tMm~r=wr-256 

1 (1(1(t:3 
1ü006 
10007 
10008 
llZtfll0 
10020 
10030 
10040 
1(1(150 
10(160 
1(1070 
10080 
101)9(1 
190(10 
1.9010 
19920 a = 
19021 V = 
19022 n = 
19ü23 rd= 
19024 rtr2= 
'96138 . 

a.=wt-·*22. 5: tc=xt."69 
v=vt 
n=nt 
fil=r•lt 
fii1=<Ma.r.d16>116: ftl2=<"..ar.dS)/8 
ro•r·=r••2 
i fxr••OOthet~~~t=~r~x: rd==(IIIU•d16)/16: ~r~2==<~~t•nd8)/8 
return 

hoek 11)0 len-wi ild 
wi nd::.-r.elheid 
toerental ftlOlen 
r4otor .a.an 
MOtor r·echt~ 

[9radenl 
[M/sl 
[r~P:sl 
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19990 
13:1? 1 ,. ~9e 1 de r•r•j 1 en, indien ~~· 
1 ?9~~2 z 1o:t·r '-'i t:.z•:•fr<:kr· i l"r"Öio?n vo::oor·d·:>~n. 
19?93 
20000 i f•J.Z) 1 (i(tf: ho: ü50(1(1(1 
20011) i f l"t(ll3Hrdv ::v3t:ho?r'r.23(t00 
200.20 i fv)v 1•jt' 0: v: vo~.nd•Jz=2) t.ho:· n21000 
.20030 1 fn)nü~ ho: fr22ü00 
.20900 r.r.z=O · Pojh:532:30, 1: J:·o:ol::~6:34, 0 
2ft310 r·oetvru 
~09?(1 

20991 t·Ji ndsno: lho: id is t:.e hcooJ9 
2ü9~2 
~-1 (1(1(1 
2lü10 -t~.oe=90 
21030 i hbs(~bsCJ.)-.J.oe ){~.Otho:r.Poko:636, e: Poke6S4, 1: 9oto21S00 
21040 ro~:3=r•;t··: if( #o:-ab::-C:J.)) )0then;rr:3= 1-fl'rr 
21 €150 p o:ok 0:686 J 1 r5 +:?.+-ftl3 ; J:• o:ol; 0:684 I 1 
21800 r.~z=2 : J:· •:ol.: E 5:3280, 2 
21?00 roetiJ.r·n 
.21??0 
21??1 r•;,len dr·n.it te hard 
2199.2 
22000 ifn(nlthenPoke686,0=Poko:684.1=9oto22800 
22010 90EIJ.b2101û 
22:3(u) f'ob:5:::.28(1, 4: r.•.z=3 
229üü t··et•.•.r-·f• 
22930 
.229?1 loro;,leït •:k·~<-if:. 1:.€ l;a.n9ZH.r•r 

23000 P•;,ke6:36. 0: Po:•h:6:3·L 1 
23800 vz=t:f'o;olo:53230,7 
23900 r·o:tur·rr 
29990 
29991 vo~r d'? r._r;a ~rden en d~ f:o'?::t: .. Hrd 
2~~?92 •J. i t n.Hr het s•:hen•r 
29993 
30000 f'r i ,-,t "al" 

9 3 

30010 Print"~ Molen "iintCn+10+.5)/10;bSit~b<30)i" rPs." 
:::0020 P r·· int"~ l·J i nd.: rre 1 h-:- i d : "i : i fv( 1. Othe r'rJ:• r int" (" i : 9ot.o:30025 
30021 ifv>4.5thenPrint" )"_; :·.,ot:.o31j025 
30022 Print" "; 
300~5 Printint<v*10+.5)/10;bt;tabC30)i" ~/s." 
30030 f'rint"a Hoo:l:: Nol~n-Wind : ";int(~+.5);bt;t:.~bC30)" 9r~d~n." 
30031 Pr·· int."~" 
3ü€t32 F-r-i .-,t:"r 1="; r·-1;": r·2=" ir2 
::0040 Pr··int"m t·lof:.ot·· stut "; 
30042 i fr;, 1 =Of: hoE- ,.,p r· int:. "r.r. i t:.. " : ·;,·:·t:.o3(n350 
30(144 i fr•r2=ütho: nPr• i l"rt "1 i frkS-•jr•·,, " 
30046 i fr·•2= 1 t.he nPr· int "r·eo:t·,t;.:.or•r. " 
30050 i f•J.z=0thoett30070 
30055 Pri ot "m IJ i tzorrd~d n9 :" 
3(11)0:,1) OfrUZ9oto:o30110, :3012EL 30130 
30(165 onu.z-999oto31000, 31010,3Hl20,31020 
30070 Pr·int"m " 
30075 P r· int" 
30080 9•:-to32000 
30110 Print" l·Hnds;-,oelho:id is te l.u.9." 
-~•111 90to32000 
30120 Pr-int" l~i ndsr.e- lhe id is te hoo9 
30121 9•:-t.o32000 
30130 Print" f·lolen dt·u.it te snel ! 
30131 9oto32000 
31(100 Pr· int" 
31001 9oto32000 
3101(1 Pr·int" f·lotor stil 9ezet. 
31011 9oto32000 
31020 Pr··int" l'totor handbesf:.tw.r··d. 
31021 ret.urn 

.. 

" 

" 
.. 
.. 
n 

32000 Pt'int"ill TiJdPeriode 
39000 retur·" 

:";xt;"/60 "ïbStab(30>"sec." 
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1999(1 
19991 re9el de ~ol€n, indien er 
19992 z i eh '-'i tz•:•nd•:r· i n-:.e,-, '•/Oor··doo:-n. 
19993 
20000 i f•Jz} 1 ftOt.J-,o; .-.50000 
20010 i f ,-,(,1:3~ ,-,.j·.,. :·.,.3tf,en23(nJO 
20020 i fv)vlor •. v)o.,.ü~ . .-.dt•.z=2)the.-,21 ~tOO 
200-30 ifn)nüthr;,,22ü00 
20900 ,_,_z=ü=Perh:-532:30, 1 =F·oke684,0 
2~t910 r·et.tu··;; 
2099(1 
20991 t•Jindsnclheid is te hCn)'if 
2ü992 
21000 
211)10 ~oe-=90 
21030 i fa.b.sübsO::.~. )-;..r: )(.;..~tt.hri'f•Pokr:636, 0: Perke684, i ~9oto218(10 
21040 r••3=r .. r·: i f( <~.r:---~.b::.(.~.) ::O>Othenr•G=1-r;,r · 
210'30 Pok o: 686, 16 1 :::.+.rrt3 : Pol,: r: 6:34, 1 
2.1800 tJ_z=2 : F• r)k E 5-32:::0, 2 
21900 r·et.vrn 
21990 
2 L::091 ,,,.;, l en dr- .H.i t:. t:.r: h.u--d 
2.1 ~~92. 
2.2.0(•(1 i f.-.~:ftl t.he·nPoke686 .. ü: Pokr:684, 1: 9·:.t.•:r22800 
22010 9o.:ub2101û 
2.2:3(«) P•;,l.:r:5:::2:3o .. 4: '-'·z=3 
22 900 r· e f:_,_,_,.. n 
22990 
2.2991 ~olen dr~~it te l~n9z~;.~ 

2300(1 Pok e6:36 .. 0 : P •:•1.:.:; 6:34, 1 
2. :::;:~}(1 t•.z= 1 : ~· •:•1-:..: 5:::2.:30, 7 
23900 r· e tt_,_,-,-, 
2999ü 
29991 vor:r do: ,,, ~ "r do:> n o:> .-, •:t::' t•:.e.:. t .. ;~ nd 
2~::0992. •J.i t:. ;;Br hr:t sd·,o:;r·r,, 
2.999-3 
30000 ç:.,- i .-.t"~" 

9 4 

30010 Pr--i .-,t"::J 1-f·:rltE-n "i i nt(n*lû+. 5)/1tli bJ:i t .. ;~bC30) i" r·P:: .• " 
3üü2ü ç:.,-i.-.t":ll.Jind.: . .-.o:lhr:·id :"i =if· ... o(1.0thr:·nPrint" ("i :·if·:rt•:·:30025 
:30021 ifv>L5thr:ni=Tint" )"_; :-:.ot.o:.3e112f25 
3(1(t22 Print.. .. ; 
:30025 Printint<v*lû+.5)/10ibl;tab(30);" ~/s." 
30030 FT int "il Ho..:-1:: t-l•:r le·n-l·Ji ftd : "i int (a.+. 5 >i bJ: i t-~b< :3(L•" 9r-·Jdo?n. " 
300.31 P r·· int" ::1" 
:300.32 ,:.,-.i .-.t "r·-1 =" i r·-1 i " : r·-2=" i r·-2 
'Xt040 Pr··int:."m Notor· stH.t "; 
30042 i fr>··1=üthtE-nPr int."'-'- i t:. ": ·:.o:•t.o:30ü50 
:;a)(t44 i fr;t2=üf:.I-,.;;-.-.Pri nt" l i ftk::•:rr;,, " 
30046 i fr·;2=1 the ttPr·i nt "r··e·:hts•:•r••· " 
30050 i f•J.z=€1thOJ?n30&Zt70 
3üüSS florint" mi IJ i tzonder·· i n9 : " 
:;:oo~o o-.-.. _,_z'if•,to30 11 o, :30 120. 30130 
~:0065 on•.•.z-99·:;oto3 HlOO, 31010, 31020, 3 Hl20 
30079 Pr·iiit"ill " 
30075 Print" 
300:3-'9 9t::.to32000 
30110 FTint" Hindsnelheid is te h.a.9." 

-:*' 111 9ot.•):32€tft0 
30129 Pr-int" l-hndsnelheid is te hoo9 
:;:o 121 9otc•32000 
30130 F·r-int" f·lolen dr·,u.it h sn~l ! 
30131 9oto32000 
310130 Pt-·int" 
31001 9oto32000 
31010 FTint" Notot' sti 1 9eze·t. 
31011 9otc·32000 
31 02&) fT int" f·lot.or· handbes tu.•J.t·d. 
31021 r··ef::.t.•rn 

11 

.. 
" 

" 

" 

" 
32000 FT i nt"m Ti jdPedode · ="ixti"/60 "ibftab<30>"sec." 
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39:?9(1 
39991 I. i .•k •:Of d.: ':i<ibr·IJ.lk.:r ~V€îrt1Ji-O: l 
399::..2 it?t::. ~ .... d~r·.: •·•i 1 

':i€t d 
i f3.$=" "the·ï1r.: t.1J.r· i'l 
1 i~$=" "t.h.: IIIJ.z=101 · ·:ï•:Ot•:•2ü(l0ft 
I f ~ .t=·:hr$• 13 ·, tf··-=·•l•.l.z=O. ·:;oot·:·.20üüü 
1 f3 . .t=", "t h.: .-,u:;:= 102 · 'il•:oto2(nj(11) 
i f3 .t=". "t ho: o1•.r.z= 103: ·ilot•:•20000 
i i ~.t=cf·,,·.ro: . .:;;:. U·~~~~~··:oke6:~6 .I) P•:•kor684, 1 · ·:;o•:•to6ü000 
if 1.$="?" ther. 'ilot•:o41000 
i f J.f=" .'" ti1E .-.41000 
fot'lltt.""; for·int"lo.lil.t 1.o1i lt IJ. •.-.ref:o:-n?" 'Prirrt"" 
FT int""' F·r· int "1119.:-r••e·n.:- i nfon •• ati~?": Pr··i rrt ·-· 
F-r-i.-.t"": for·i·1;t"Sto:.Pfo.:ï1 va.n d~ ro~ol~n?" :ror··1r1t"-" 
~r· i.-.+; .. .,. Pt·· i ••t .. H.~.r.dbcdi-:····i ït9'7'": F·t·· i f•t .. - .. 
FTir1t"": FTi11t"G~.:rr irlfor·p·,a.t.ie·" 'forir1t"-" 
forint••: Print.•• 

4üü0ü 
40010 
400.20 
40030 
4üü4ü 
40045 
40050 
40051 
40(152 
41000 
41001 
41002 
41(103 
41(104 
4100:3 
411)(19 
41ü10 
41011 
41(11.2 
4101::: 
41014 
41010:: 
410115 
4Hi17 
41ü18 
41019 
4.20.20 
4.2021 
420.2.2 
420.23 
4.:0.24 
420.::5 
43000 
4:;a)10 
4:;o.;;o 

~·rirrt"IJ r>P;)Et de .:.:r;t.~ letter·· ... an di' 9ewnste irrf'orP~ati.: int::~P~rr. • 
·:-.:t. d 

4 ';(,:,,-, 
4::031 
43(132 
4:;;o:;;::: 
43ü35 
43040 
431)5(1 
44000 
44010 
441) 11 
44ü.ë'O 
HO::o 
·l:;o~~o 

49000 
4999(1 
49991 
49:?92 
4:.~:.::-.3 
5(10(10 
5001(1 
501013 
50200 
50210 
50300 
50310 
5041)0 
50410 
60000 
60010 
60020 
61;)030 
60040 
6(1134'5 
60050 
60100 
60110 
60120 
60130 
60200 
60500 
t5ü505 
60510 
60520 
60530 
60540 
60550 
60560 
60579 

if J.t:;""thèfl 9•:oto41010 
i i ~ $-= .. ~.. t.h.:·ït42020 
1f ~.t-="h" u-,,.,., 43001) 
if if="~" th~~440ü0 
i f ~$""" "thoHt ·:-.:oto410Hl 
it' ~•"'"·;," t:h€rr 48(191) 
li~ . .f-·:hr·f01ti10:IIFC•k.:68t5,1) P·::.k-:684, 1··:iot.::.60üü0 
if JS:: .... " th-:.-. Print"~" 
ii ~.f.::,""th.;,·, 40010 
Print''''.~rt~t''''·Print''''·Print'''' 

~Tlï•t"v. 1:1.1 . .-.t .:,t.•:OfoF'O:ol d•:n;,r· •:OP do: 1:.-.oP rr.r.n-.:toP t.: dr··u.k.keïl"·~.,..int"" 
Prt~t ··ct~~,~~! kunt u ki~=€~ uit ~toPPeD ~~) •)~r-b~9iDn~n''·Pri~t'''' 
Pt-i.-.t: "d•:••:.rr· re-;.J:·. S ,:,f H irt t.:- to-:·t~rit•" Pt-·i.-.t.""·~·r·int."" 
~·r t.-.t"lu:rtt ,_._ t.~··.,.,-·.:·dt::·f• r•tr?t dti i,·,f·:·t·rre.J.ti.; t~P d.3.ï• .:'=1• G iït" 
>-·::.t .... 41010 
Print"''·~rintw'':Print''''"Prt,)t'''' 
~Ti fit .. ,.,,.t. do:· .:,F·.3.ti.:Lo1lk l.u.-.t v dor r•••::.lo:·r1 st11- ;::.:tten" 
Pr·i.-.t""·~·r·i.-lt"r•n?t J.;; kvr•'rl'•~ dr·aa.1t do? PIOl~rr l1nl·::or•1 .,..,., .. 
f't-·i,.t"" ·Pt·i,-,t"r•u:t dt? F'•.lftt dt·J..ait dE r••Vlrën t·t:·:ht~ora," 
~·t i,,t ''" :pr-i.-.t"IJ k•J···t de p·,olen •,.•.:e-r· •:tP ·~J.n9 kr·i •-:..:.-," :pr·int"" 
FTlut"d•:oor·· ..:ofo ·J<:Utl STOP··· te Jr·u.U:er"l ~ï1 d13.r··1'rJ." 
Pr·ioot"d.: H ir1 t.: t.•:o.:":=-t€1î" 
~rt~t''":~ri~t"''·Print"" 

J.·t· i ut "l•.: .-.t •J. t.:·./r··.;:·d.:rr r••r:t dr;· i .-,f,:rr·r•t3.f: ir; t~F· d~.ï• tS41i•·· C. i,-," 
·ii·::.I.•Alû1(1 
Print'''' Print''''·Print''":Print'''' 
P ,-i ïrt "3.1·:-.:-r•..S üë i rrfVrt•tJ.t i..;" F·t·· i f•t"" 
~Tiï,t"IIit Prc.·:.,- ... .r .. ~I.J. di0:11t OI•• d.: '•Jindl•lvle.-, t.e 
~rt.-.t."b-:.-.t. •.1. t-=-··.:r·.:d~.-. r'•-=t do: infr:rr·r•t3.ti€ t~F· 
·>-·:.tc·41ülü 
Pr·· int "4" 
rr:-t•_.,-.,., 

IJ 1 t Z•jü.J.;: r· i it9-:· fr v-:-r· rJrjt" Z 3 .J.~ t dcu:•f· 
d€ 9.;: !.Jr IJ. i 1.: o:·r • 

O:•II•J.;:-999oto50100, 50200, 5030(1. 504ü0 
r·e-t•Jr·-,-, 
r··t::·t.vrfr 
rooke·686.0.Fok~684, 1 'Fok.:53~se.o 
r··et• .. •.r•• 
Poke686, 16: Pokeö84, 1: Poke5:3280, 11 
r·et.•J.r··r. 
Pc•ke686, 24: Pokoi684, 1: fooke5328e, 11 
r·etv.r·•• 
fooke53280, 11: fooke53281, 11: Pr i ï1t "·:i:~• 
fori rrt "'liEiilt.oPP€rr of a-f~r·b~·:ii M1.:·n ~·· 
fooket9:~,o 
9o:t.J.$: ifaf=";:,."ther.60100 
if d="h"then60200 
i f ~. $= "+-" the· n60500 
9<Jto60030 
Poheoa, 237 =Poke53280, 14: Poke53281, 6: forint"'lllll" 
Pr· int "iEEI B~di.l.k t voor u.w ,u.rrd~.·:ht ! " 
for··ir"lt"iEEI Tot zioen;:,. 1 " 

end 
F·oke803, 237: rr.u·1 
Pol-;.:53280, 7: Pokoi53281, 7: Pri nf; "I~" 
vo=·).O: v1 =:3. 5: n0=2. i': r11 =3. 5: n3=. 5: v3=1. 5: t=4 
i rrPut "V-r·~ax ... i v01 vl 
i nPu.. t "H-~l.f.x. "; nO, nl 
ir1Put"rv1in nv"in3 .. v3 
i nf•J.t .. Tit~•e "; t. 
F'ol-.:.:681, t 
Fol:.:53280, 1: Poke53281, 1: Pr i .-,t ":=I'': 1J.z=101 
9oto55 

r·.:--:..::·1-:-n." 
d~ '' -:.: ,., G 
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tü: 
;2(1: 

1(15(1: 
106(1: 
1070: 
1 o:::o: 
109(1: 

11:;aj: 
1130: 
1135: 
1135: 
1140. 
!HO: 
1150: 
1150: 
1160: 
1160: 

1200: 
121}5: 
1205: 
121(1: 
1210= 
1215: 
122(1: 
1220= 
1225= 
1225: 

Listing van het machinetaalprogramma 

Cüüü 
COüü 

Cüüü 
COüü 
Cüüü 
Cüüü 
CüüO 

(;(1(1(1 
Cüüü 
Cüüü 
Cüüü 
Cüüü 
Cüüü 
CüOO 
Cüüü 
COüO 
CüOO 

ce.cn.:; 
cooo 
cooo 
cooo 
C000 
cooo 
cooo 
cooo 
cooo 
(:(1(1(1 

.OF'T F'4 
+-= :iCüüO 

o. ADRE~:;~:;Etl + FUI~CT IE~:; 

ü. 1 ADRE~:;::;Etl CIA#l 

::P2 = :tDDOE 
F't12 -= :iDDOO 
F'I: = :HIDül 
DDF~ = :tDDü:3 
CtiTI: = :tDDü6 

0 •) ·- ADRE:;::EI·~ +FUI~CT IE 
.• 

At~F'A'r'l = $~)4 

FGF:A'r'l = J04 
AGF.:ti'r'2 = :t(16 
FC.RA'r'2 = $(16 
AFF:EC!l·J = f.ü2 
FFF:EC!H - :fü2 
AH:EC1H = l:ru~1 

FH:EC!N = $00 
AHOTOR = :f08 
H10TOR = $08 

0.3 AIIRESSEN GEHEUGEN 

~·JNNI'1L = 679 
FLAG = 680 
TH'lE = 681 
J,Jit·4ItS = 682 
t·lOLEt-~S = 68:3 
NOTFLAG = 684 
NOT OR = 685 
NOTE:-n = 6:::6 
F~ICHTl = 689 
RICHT2 = 690 
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5. INITIALISATIE 

5.1 INTRPT-POINTER 
; 

so5e= cooo 78 ItHT r:;EJ 506(1: COOl A9 4E LDA #(ItHPPT 5070: Cüü3 8D 03 s ... $0314 5(1:?,(1: coo.:: t-=t9 co LfiA #)IHT~:PT 5091): coo:;; :::D 15 0:3 STA $0315 
c:' ·'j 

·-··' C0t·1t·1Ut·~ I CAT IE 
513(1: CüOB A9 40 LDA #$4(1 5141): C0üD 8[1 OE DD ::.rA SP2 515(1: Cülü A9 üü LDA #iüO 5160= Cü12 8D oe DD STA :f.DI•OC 5170: COlS ;::D üE [lD STA SP2 SF'2 HOOG 5181): C018 AD ü2 DD LDA :f.DD02 5191): CülB (19 04 ORA #$(14 52(10: Cü1D :::D 02 DD ::;TA :f.DD02 PA2 OP UIT 5210= Cû2ü AD (1(1 DD LI•A F'A2 522,): ·:~323 29 FB Atm #tFB 52:3(1; Cü25 ;::rr (1(1 DD ::;TA PA2 F'A2 LAAG 524(1: C028 A9 00 LDA #:i-00 525(1: Cü2A :=:n (1:3 DD STA DDR PB OP IN 

5.3 PIJLSTELLER 
529(1: C02D Ft9 FF LDA #:f.FF 53(11): C02F :3[1 06 DI• STA CHTB 5310: (;032 8D 07 DD :;;rA CNTB + 1 5320: C035 A9 39 LDA #$39 5331): C037 8D OF DD STA :i I• DOF INIT TELLER B CIA#2 

; 5.4 GEHEUGEN 
5371): C03A A9 (1:3 LDA #$03 
5:380: C03C 8D A8 02 STA FLAG 5390: C03F A9 00 LDA #:f.OO 
5400: C041 8D AC 02 STA t-!OTFLAG 
5410= C044 8D AE 02 STA NOTE>~T 5420: C047 A9 1E LDA #30 
5430: C049 :?.D A9 02 STA TH1E 

5450: C04C 58 CLI 546(1: C04D 60 RTS 
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1. HOOFDPROGF:At·lt·IA It·~'.,'OER 

1.1 LEES + F:EGEL TELLER 
10130: C04E CE 67 Cl INTRPT DEC TELLER 10140: Cü51 DO 26 f:NE TU:3SEN FF:EIJ NOG t·~IET GETELD HH50: Cü53 AD A9 02 LDA Tif·IE 10161:3: Cû56 ::::n 67 Cl STA TELLER 10171): C059 AD 1)6 DD LDA CtHB 1018(1: co se 49 FF EOR #$FF 
1019~): Cü5E AA TA>~ N PIJLSEN IN '·' ,·~ 

10210: COSF Aft A·-· 02 LfiA FLAG C• 
1121220: C€162 OA ASL 10230: C063 4I• A8 02 EOR FLAG 10240: Cü66 8I• A8 02 STA FLAG ., TEL E'·/ENTUEEL At·mERE FREQ 
1(1260: C069 29 02 ANfl #$02 1 E;270: C06B Fe 06 BE•;! SHIOLS 1(12:3o: C06D 8E AA 02 ST>=: l·Jitms NET l·J I t·mSt·4ELHE I D GETELD 10290: C070 4C 7C co .JNP cot-n 103(u): C073 :::E AB 02 STNOLS sn~ NOL EN~; t~ET t10LH~SNELHE I D GETELn 10305: Cü76 4C 7C Cü Jr·tP CONT 10309: Cü79 4C F·-.. co TIJSSEt·~ JNP F::3T I Nn:P .:.. 

1 ·:1 . - LEE::: VERSCHILRICHTING 
1035(1: C07C A9 04 CONT LDA #AGF:A'r'1 10360: Cü7E Aü €14 LD'r' #FGRA'r'1 '·.·'EF.:::;cH I LF.: I CHT I NG 10370: co:::o 20 3F Cl JSF: GETHl 10372: C083 :::A T:.:A 1(1375: C084 29 OF AtiD #tüF 
l~J377: Cü:.36 AA TA:>=: 103:30: Cü:37 BD 6:3 Cl LDA GPA'r'TAB .. X 1 (1390: Cü:::A :::n E:1 02 :3TA F:ICHT 1 
11350: C0:3D A9 06 LDA #AGRA'r'2 11360: co:::F A~1 (16 LD'r' #FGRA'r'2 './ER:::CH I LR I CHT I NG 11370: C0~"11 20 3F Cl J:3F.: GETit·~ 11372: Cü94 8A r.:A 11375: Cü95 29 OF At·m #$0F 11377: C€197 AA TA:=: 113:30: C098 BD 6::: Cl LDA GRA'r'TAB . X 1139(1: C09I: :::D I··~· 02 :;TA F:ICHT2 •.:.. 

1201]0: C09E ·:·ij 
f:EC ._. .... 

1201(1: C09F AD B1 02 LDA RICHT! 12020: C0A2 ED B.-, 02 SBC RICHT2 .:.. 
J20:30: COA5 8D A7 02 STA ~Jtmr·tL 12070: COA8 · ... ~ 80 Ct·tP #128 12080: COAA 90 1.-. BCC GF::OOT .::. 

.; CAF.:R'r' CLEAR r·-· BORRO~J I! LIS A<128 DIJS A>=e ·=· 12110: C0AC AD A7 02 LDA l·JNf1f1L 12120= ceAF C9 F8 CNP #$F8 121:.30: COBl BO tB BCS GOED 1214(1: COB3 AD A7 02 LI•A loJNt1f1L 1215(1: COB6 69 1ft AIIC #$10 1216(1: COB8 8D A7 02 STA WNt1t1L 1217(1: COBB 4C CE co .JNP GOED 12180: COBE AD A7 02 GROOT ll.JiiA Ht·u-tr·1L 12190: COC! C9 (18 OF #8 12200= COC3 90 09 DCC GOED 
;CARR'-1 CLEAR A<=8 12220: COC5 38 SEC 1223€1: (;0•:6 AI• A7 02 LDA ~JNf1t1L 1224(1: COC9 E9 10 SBC #$10 

1225~21: COCB 8I• A7 o·-, STA ~JNt1f1L .:.. 
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2. fiOOFIIPROORAM~IA BEI·IERr I ~IG + 1_1 1 f'./OER 

2. I STUI.IR I·IOTOR AAII 

;:oÓ41 
' 

C~•CE AD H7 02 t~OED Ut A 1·1111·11·1l 
2004-:i CO I• I 29 OF AIID UOF 
.20050 COit.3 FO 02 I:EG! ~~) TORIJlT ; r·~)TOR = I) 
20(tt50 CODS 09 10 OF: A UlO ; 110TOR RAil 
200;'"0 COI•i' AA I·IOTORIJ I T TAi\ 
21)1.1:313. (l)[t8 :::[1 AD (t2 ~;TA NOT OR 
20090' C(t[tB AD AC 02 lilA 1-lOTFLFtG 
201(10: COI•E FO 03 I:EO IIITI'IOT 
2€1110: COEI<l AE AE 02 LDX ~IOTEXT 

20280: COE3 A9 08 HITHOT LDFt IAHOTOR 
20~): COES AO 08 LD',O IFWtTOR 
20300· COE7 20 46 Cl J~.R PUTIJlT 
20310' COEA 20 28 Cl JSR HERSTEL 

213331): COED A9 39 LDA a;:oottloot 
20340: COEF 8D OF DD STA IDDOF 

; 
~0370: C0F2 4C 31 EA RSTINTRP Jf'IP IEA31 ; REST IIITERPT 

413'5(10: 
406(11): 
4137(t(t; 
40:31)(1 
4(19(11): 
41000 
41 Jl)lj 
412€11): 
41300: 
4140(t: 
415üü• 
416(11): 
41;'"(1(1: 
418(11): 
41900: 
421)00' 
4211)1): 
~22{n) . 
..f23üO: 
424(tl). 
~~5ü0 

4291)1): 
43(11)1): 
431(11). 
432(11): 
4331)1): 
43400' 
4351)1): 

· -'3r;(u): 
437(11): 
.$38(10: 
4381\1' 

44200: 
44300: 
44400: 

44800' 
44900' 
450>)1): 
45100: 
4~200: 
45300: 
4'5400: 
45500: 
45600: 
45700: 
45800' 
4'5~0: 
46000' 

4. SI_IBROIJTI HES 

4.1 

(I)F'S 48 ~IRADFIJ PHA 
COF6 AD oe DD Ut A 
(OF~ (19 04 OPA 
COFB 8D Ijl) DD STA 
COFE A9 FF Ut A 
CIOO 8D 1)3 [I [I STA 
Cl03 Ait OE DD U•A 
CICt6 09 40 OR Ft 
C1Ct:3 ~:D OE DD STA 
CWB 6:3 F'LA 
CIOC 8D OI DD STA 
Cl OF 8C 01 I•D sr·,· 
(112 A[l eE I•D Ut A 
CllS 29 E:F AIID 
C117 3{1 OE DD STH 
C11A A9 ttl) U• A 
C11C 8D 1)3 DD STA 
C11F AI• 01) DD U•A 
C1~2 ;:'] FB Al fit 
Cl24 8D 0(1 DD ~.TA 

C12:' 60 RTS 

4.2 

' Cl28 A9 02 HERSTEL LDA 
C12A 2C A:3 02 BIT 
( 12D F0 08 BEt~ 
C12F A9 02 L[IA 
C131 Att 0.2 L[l',' 
Cl33 20 FS CO JSR 
Cl36 60 PTS 
C 137 A9 00 HRSTI10L LDA 
C 139 A0 (11) Lit'y 
C 1 38 20 F'5 CO .r·;F<: 
C13E 61) RTS 

GEEF ADRES + FUt-ICTIE OP 

PA2 
U04 
PA2 
UFF 
DDR 
·~P2 
1140 
SF'2 

PB 
FB 
SP2 
UBF 
SF'2 
1100 
DI•P 
FA2 
UFB 
FA2 

HEF'STEL 

1102 
FLAG 
HF.:STMOL 
IIAFREÇ!H 
IIFFF.:EG!l-1 
w•:ADFIJ 

*AFREQM 
IFFREQN 
~IRFtDFIJ 

GEEF ADRES + FUIICTIE 

PA2 HOOG = SCHRIJF 

' PB OP UIT 

SP2 LAAG = COIITROL 

' ADRES 
FIJIICTIE 

' SP2 HOOt~ = BUITEli 

PB OP 111 

. PA2 LAR(, = LEES 

TEL U tiG PULSEli 

HEI<:STEL TELUIIG IHIIItPIJLSEII 

; HERSTEL TELUIIG I·IOLEIIF'IJLSEII 

4. 3 HAAL E'r'TE './AI·I BUITEli 
; 

CI3F 20 FS C0 6ETII·I JSR ~IRADFIJ ; OPEN KANHAL 
C142 AE OI DD LD;{ PB ; HAAL B'nE 
C145 60 RTS 

4. 4 VOER BYTE tiAAR BIJ !TEN 
; 

C146 20 F!5 C0 PUTIJlT JSR 1-RADFU 
C149 AD 00 DD LDA PA2 
C14C 09 04 ORA U04 
CI4E BD 00 DD STA PA2 GAAt-I SCHRIJ'v'Efl 
Cl51 A9 FF LDA UFF 
Ct53 en e.3 DD STA ItitR PB OP UIT 
C156 BE 81 DD STX PB 
C159 A9 00 LDA uee 
CI5B 8D 93 DD STA DDR PB WEER IN 
CI5E AD 00 DD LDA PA2 
C161 29 FB AIID l:fFB 
Cl63 80 00 DD STA PA2 OOI< PA2 LAAG 
C166 60 RTS 

, 6, TABELLEN + BYTES 
I 

59049' Cl67 01 TELLER • B' .. TEl 

' 
' 590?0: C168 00 OI 03 Q~;:A','TAB • B'iTE8.1 ,J,2, 7,6, 4, 5 

59100' CI:'O FF FE FC .B'iTE.fFF,SFE,.-fC,ffD.SFB,SF9,SFB,SFA 
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BIJLAGE Hl 

Statistische gegevens van de bovenbouwleerlingen. 

Tabel 1 geeft informatie over de pré-enquete. 
Deze tabel geeft de gemiddelde score (met de 
standaard-deviatie) per vra~. er zun drie kolommen: 
alle leerlingen, jongens en meisjes. 

Tabel 2 geeft informatie over de post-enquete. 
Deze tabel heeft dezelfde indeling als tabel 1. 

Tabel 3 geeft informatie over de meningaverandering 
van de leerlinqen. Hier is gekeken ( bü vragen die 
zowel in de pre-enquete als in de post-e~quete 
voorkomen) wat het verschil is tussen het antwoord 
in de post-enquete en het antwoord in de pré
enquete. Een negatief resultaat hier betekent dat 
de leerling zun mening naar mee.eens verschoven heeft. 

Tabel 4 geeft ~nformatie over de leeftüd van de 
leerlingen, 

Tabel 5 geef~ de correlatie-matrix. 
Onder iedere correlatie-coëfficient staat tussen 
haakjes het aantal leerlingen en daaronder staat 
de P-waarde. De P-waarde is de kans dat een derge
lüke correlatie door toeval zou ontstaan, dus als 
de beide variabelen willekeurig verdeeld zouden zun. 

De variabelen Vl t/mVS slaan op de pré-enquete, 
de variabelen Nl t/m N13 slaan op de post-enquete. 
De variabele CR is gedefinieerd als het cüfer voor 
de toets vermenigvuldigd met 10. 
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Tabel 1: 0~ gemiddelde ~ores (met de stendaaddeviaties 
eronder) van de VWO-bovenbouwleerlingen op de 
pre-enquete. 

Toelichting: Er werd een vUf-punts schaal gebruikt en 
de bete~enis van de cuters was els volgt: 

1 volledig mee eens 
2 ongeveer mee eens 
3 geen mening 
4 ongeveer oneens 
5 volledig oneens 

jvraag !alle leerlinganijongens; meisjes 
N • 70 i N • 43 N • 27 ~

i 1 

2 

3 

4 

5 

b 

7 

--- --t- ------
1,77 
0,99 

1,43 
0,65 

2,46 
0,94 

2,87 
1,01 

1,94 
0,93 

2,16 
1,20 

2,30 
1,23 

1,72 
0,98 

1,35 
0,61 

2,42 
0,98 

2.81 
0,98 

1,91 
0,95 

2,00 
1,19 

2,30 
1,22 

1,85 
1,03 

1,56 
0~70 

2,5i 
0,89 

2,96 
1,01 

2,00 
0,92 

2,40 
1,18 

2,30 
1,26 

Tabel 2: Oe gemiddelde scores (met de standaarddeviaties 
erender) van de vwo- leerlingen op de 
post-enquete. 

vraag alle leerlingen jongens meisjes 
N .. 68 N • 45 N • 23 

1 2,47 2,18 3,04 
1,08 0,83 1,30 

2 1, 71 1,73 1,65 
0,98 1,01 0,93 

3 1.48 1,47 1,52 
0,68 0,66 0,73 

4 2,66 2,27 3,43 
1,13 0,86 1,30 

5 2,09 2,01 2,09 
0,93 0,87 1,04 

6 1,98 1,89 2,17 
0,92 0,88 0,98 

7 2,31 1,98 2,96 
1.12 0,99 1,12 

8 2,37 2,20 2,70 
1,22 1,24 1,15 

9 3,77 3,78 3,74 
~- ,26 1,24 1,32 

10 2,98 2,84 2,96 
1.06 1,02 1,15 

11 2,0G 1,98 2,22 
0,86 0,75 1,04 

12 2,18 2,24 2,04 
0,98 1,05 0,82 

13 3,26 3,47 2,87 
1,19 1,22 1,06 

---·- -- ·-. 

148 

h 2 



Tabe.Ll:_ meningsverand!lring per leerling. 

Deze tabel geeft bti iedere vraag uit de pré-enquetu 
(die in de po,;t-enquete herhaald wordt) hoeveel 
leerlingen (holl sterk en in welke richt i.1g) hun 
men1ng varandurden. 

Als e~n leerling eerst zegt geen mening (31 en 
in de po'Jt-enquete inv.llt helemaal mee eens ( 1) dan 
is dat een meningsver<:~n.lering van -2. 

h 3 

frequeoHie tabel. met erachter tu,t getüddel:Je en de standaard-
l 1 1 deviotie. 

-4 -3 -2 -1 Q +1 +2 +3 •4 geüd. s.v. 

N"73 
1.jë-ëiï.ï)ëilä;;tiëïiri9-väncie ___ -- -- -- --· -t-

nimlmolsn ho·ort in de . 2 1 10 50 8 1 
natuurkundeles thuis 

2 )Stroo.oingsleer past in 6 50 1 nJtuur:..unde 2 14 

3)Ik vind het leuk meer 
begrip te krUgen van 3 14 31 17 7 
meet- en regeltechniek 

4 )liet principe van me at- en 
regeltechniek komt (in mun 2 14 17 38 2 
dagl. omg.) veel voor. 

5)Meet- en regeltechniek 
ho.1rt in de natuurkunde- 6 12 34 17 4 
les thuis. 

6) Ik vind het l~uk te leren 
rJat met de computer • 1 11 45 14 1 1 
moyelo1k i::.. 

I) Oe computer behoort bti 
n<otuurkundc gel>ru ik t 1 16 42 9 3 2 
te worden. 

_!_a~ teef t Udsopbouw. 

----- ---·-----·--·-·----------.. 
LeeftUd sental leerlingen met die leeftUd 

16 jaar 26 

17 34 

18 10 

19 2 

20 1 

Gemiddelde leeftUd alle leerlingen: 16,9 jaar, 
standaard deviatie: 0,8 jaar. 

Gemiddel~e leeftUd jongens: 16,8 jaar, 
standaard deviatie: 0.8 jaar. 

Gemiddelde leeftUd •eisjes: 16,9 jaar. 
standaard deviatie: 1,0 jaar. 
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1 -0,06 0,91 

O,OR 0,66 

1 0,21 1,08 

-o/Jl 0)7' 

0,01 0,98 

0,08 0,76 

u,u:s 0,94 



vz 

V3 

y4 

V5 

V6 

V7 

V8 

h4 

Tabel Sa: Correlatie van de vragen van de 

pré-enquete onderling (bovenbouw) 

J. :"1 ~! 
( 73) 
P~~J.: :r: 

1.42::17 ü.4;:'ó3 
( 73) ( n> 
:o~o.c~J P•J.JOC 

).147:: o.~Jj7 c.~174 
( 7:> ( 73> ( :"j) 

P=J.1 )6 P•J.C42 P•).ji)i) 

'· 5274 J.536., c.~n::; 0.3317 
( 73> ( 73) ( 73) ( 73) 
P•C.::: P•'J.Ot'O .... ). J:lü ::>=0.0(12 

J. 3:7~· a.:!~~v 1).~1;:) ).37:!4 :1. 3~;n 
73) ( 7~) ( 73) ( 73) ( 73) 

P•0.0~2 P•J.·)07 P=~.:cc ::>=O.~J1 pa·J. :lOO 

J.::i~Gë c. ):)j2 o.~'4.J ).25:::1 0.4026 0.5160 
( 7:> ( 73) ( 73) ( .. 3) ( 73) ( 73) 

p,.J.:j1 P=J.J15 P=:. JC? P=0.016 r•o.::Jo P•O.OOO 

J.J1.::C• -o. J4n ::.01 .3 ).)33~ O. JO 57 -0.0574 

( 7:> ( 73) 7 ) ( 73) ( 73) ( 73) 

p-sC.460 r=J.363 et=:'.4 ., r>:oQ.3:1,) r=0.461 P•0.315 

V1 vz. V?. V4 V5 V6 

150 

0.('255 
( 73) 
P•0.415 

V7 



"' 
N2 

lol 

t;4 

NS 

N6 

N7 

NI 

N9 

11110 

tr11 

N1Z 

N1l 

Cl 

h5 
Tabel 5b: 

Correlatie van de vragen van de pre-enquete met 

de vragen van de post-enquete en het ~Ufer. 

(bovenbouw) 

------- - -- p t A 11 s 0 ., c J I! R E L A T I 0 11 c J E F F I C I E tl T S 

V1 \'2 Y:! V4 vs V6 V7 VI 

J.Z~~~ J.16.:19 'J.3ó)7 0.253:0 o.-~231 0.26U 0.0659 O.tOZI 
( ~:!) ( 73) ( 13) ( 73) c 73) ( 73) ( 73) ( 73) Paa.:.:6 P•J.c:1 P•J .;o1 P•O.û15 P•O. 423 ... o.ott ,..o.Ho ... 0.193 

J.476: O. 3C·~6 -C.C1G~ -il.Oo33 0.1470 o.t609 0.1571 0.0430 
( 73) ( 73) ( 7.3) ( n> ( 73) ( 73) ( 73) ( 73) 
P•C.t!::' r•J.JCI4 .... ,_ 444 P•\1.207 pa.).107 ... o.os7 P•0.092 ... 0.359 

l.!~-.f !l. ~537 c. ::>7: .. 0.1111 (1.1266 0.0745 -O.C391 0.1249 
( -:":;) ( 7::;1 ( ?:;1 c :'31 ( 731 ( 73) ( 73) ( 73) 
P•J.~.:ï4 P•l.J15 Pc').~,..Ó ;>•0.1?'5 P•0.143 P•0.265 P•0.371 P•0.146 

J.17:::o O.l"'41 t. ~J ot 0.14~6 0.0306 0.3605 c.0656 0.1677 
( 73) ( 73> ( 73) ( 7'3) ( 731 ( 731 ( 73) ( 73) 
PaO.~ .. 2 I'•J. 214 p .. J.:J:l4 ;o.o.~:Js ,. .. 0.399 P'•0.001 P•û. 291 po:0.071 

-.J. :1135 O.J:J92 ~.12J.O ~.4691 0.1005 o. 1 525 -o.ot z2 0.0~19 
( n> ( 731 ( 7j) ( 73) ( 73) ( 73) ( 73) ( 73) 
P•0.44! F'•l.460 ,. .. 0.1~5 P.O.O\IJ P•0.199 ... 0.099 P•0.459 ... 0.246 

J.1661 !l.n76 -o.rs:n J.12:!5 0.1 550 0.0624 0.0974 0.0466 
( 7~) ( 731 ( 73) ( 73) ( 731 ( 73) ( 73) ( 73) 
r•O.OöC r·•J.123 I>•J .32 3 f':oO. 151 P•0.059 ... 0.300 P•0.206 P'•0.348 

1. z~ Jo 0.06.3~ o.~~l:! J.Ot69 0.~106 0.6149 0.2!59 -0.0611 
( 73) ( ~31 ( 73) ( 7'3) ( 731 c 73) ( 73) ( 73) 
P•~·.037 P•0.297 P=0.136 P•C.443 ,. .. 0.037 P•O.OOO P•0.007 P•0.304 

).1!J76 o.cz1o c. (15" -0.0304 0.1278 0.4441 0.4795 O.OJ40 
( 7::;) ( 731 ( 73) ( 73) ( 73) ( 73) ( 731 ( 73) 
P•ü.056 P•O.U7 P•::l.317 :>=0. 399 P•0.141 P•O.OOO P•O.OOO P•0.417 

).1:5~ -0.:)346 ~-"'5JJ 'l.':lOt:l -0.0266 •C.0469 -0.1434 0.0311 
( 73> ( 731 ( n> ( . 73) ( 73) ( 73) ( 73) ( 73) 
P=~ • ., ~r P•J.3!:6 Pc).337 ""0.4:17 .r•0.412 P'•0.347 P•O. 1 tS P•0.3'7 

).00~7 -c • .n:s1 0.11;3 0.1 JOS -O.J79! 0.1023 c.oz:s:s 0.0433 
( 7~) ( 7~) ( ~31 ( 73) ( 73) ( 73) ( 73) ( 73) 
PaC.4"~ P•J.4;:?1 P=V.160 P•0.17<l P•O. 2 51 P•0.195 P•0.422 ... 0.351 

).0435 -o. J361 -r..17jl J.JH? o.J311 -0.0971 -t.1070 -0.0527 
( 7!) ( .. ~, ( 7:> ( ~:> ( 73) ( 73) ( 73) ( 73) 
P•~.!=7 P•J.3';1 r .. o.~~1 "'"G.437 P•0.397 1'•0.207 P•O. 184 P•0.329 

).~6·7 ::.1C47 C.%4::; Jo091t7 0.1575 0.0494 0.1536 -C.026:S 
( 7:> ( ~:s, ( 73) ( 7j) ( 73) ( 73) ( 73) ( 73) 
P•'·~=~ P•J.4 .. 4 p .. J.~"S :>•C. 213 P•0.092 ... 0.339 P•0.097 P•0.4U 

··J.02S'2 -o. 1 !41 -r .t':S·" J.0321 o.J7ll •0.0642 0.1167 o.ou9 
( 7ll ( 7:::;) ( .. 3) ( :'3) ( 73) ( 73) ( 73J ( 73) 
P•0.40::; P•). J6Q P•!).371t J>a0.3"4 P•O.Z69 ... 0.295 P•0.163 f'a0.217 

:1.0216 -0.1154 •C.1~33 -J., 364 O.J312 0.0119 0.1800 0.0593 
( 73) ( 73) ( 73) ( 73) ( 73) ( 73J ( 7]) ( .", 
P•0.42~ P•·l.165 P.O.:l93 P.0.057 f'a!).397 P•0.46a f'a0.064 f'a0.309 

CCOtffiClENT I (CAStS> I S%GNlflCAHCE> 
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Tabel Sc: 
Correlatie van de vragen van de post-enquete 
(en het cüfer voor de toets) onderling. 

(bovenbouw) 

O. S7ZI 
112 c 751 

P•0.001 

o.uu o. ",. 
113. c UI c 131 

P•O.OOO P•O.OOO 

a. 776Z 0.5066 :'1.42:5 
114 c 751 c 751 ( 731 

P•O.OOO PooQ.OI4 P•O.C~C 

o.uze a. nu 1).5213 1).4163 
115 c 751 c 751 ( 73) ( 731 

P•O.DOO P•o.oo• - P•O.OJC P•O.lOO 

o. 4 "' - O.S9U -= 0.~~61 0.4?03 [.4232 
116 ( 731 ( 751 ___ ( 7~1 ( 7~) ( 731 

P•O.OOO P•O.OOD P•O.OJC P•J.I)(IQ P•\1. J10 

0.4671 o.nu J.2647 0.$3?7 r.D:l'l J.3S9i-
117 ( 731 c 7SI ( nl ( 731 ( 7:1 ( nl 

1"•0.000 P•O.OOS P•0.01~ P•l.JOO P•0.:64 f'wO.O'l1 

0.3157 o.sau o. 306 o.:;H~ o.1~ l1 1).3?28 o. ~n2 ... c 731 c 731 ( 731 ( 7~) ( 731 ( T:ll ( 731 
I"•O.OOS P•O.OOO P•O. OJ4 P•·l.OCO P•O.J64 P•O.ilO:l P•IJ.OOO 

o. 3151 o.sna 'l.23~: 0.3032 (1. 31" 'l.2421 o. ~654 0.1385 
119 ( 7SI c 751 ( 7~1 ( . 7jl ( 7~J ( nl ( 731 ( 731 

1"•0.003 P•0.004 P~\J.C~3 r•J.oos P•O.JJ:S P•0.020 P•0.012 P•0.121 

0.6056 0.2080 J.3477 o.:;6~4 0.4331 o.:snJ o.~sH 0.2985 
1110 ( 7JI c 731 ( 7:1 ( 731 ( 7:ïl ( 731 ( 731 ( 731 

P•O.OOO P•0.019 P•IJ.001 P• ).OCO I"•'J. )JJ P•0.001 r•l.\102 P•O.OC5 

0.3682 0.2659 J. lr.! 7 0.2.,65 n.~ö!~ il.:>053 0.2742 0.24B 
1111 c 731 c 7SJ ( 7:1 ( 7:il ( 731 ( 7:SJ ( 7 31 ( 731 

1"•0.001 P•O.OIZ P•·l.c=r P•l.005 P•0.1'l1 f'w0.004 r•o.oo• P•0.017 

o. 34 77 o. 21" J.2P4 O.,OüC c. ~43': 1.3144 0.3Z7'l 0.2652 
1112 ( 7]) c 7SJ ( 731 ( 7:il ( nl ( Tl I ( 731 ( 731 

1"•0.001 P•D.DJZ P•'l.C07 p .. J.004 Pc:J.JOI r•o.oo:; P• l. 002 P•0.012 

1113 o. 1531 0.2473 o.t i?t c.1265 c 131 c 731 r.3Zt1 0.3106 0.1474 O.il76 P•0.098 P•0.017 
( TH ( 7;1 ( 731 ( 731 ( 731 ( 731 p .. Q.06S P•J.143 P•l.l01 P•0.004 P•0.107 P•0.032 

•0.1624 •0.0104 1. zz~e: o.~,o~ r.c~1., J.234J o. ~072 0.3155 u 
( 1511 ( "., ( 7~1 ( 731 ( i"5J ( ;"JI ( 731 ( 731 1"•0.021 P•o.ua P=:J.C21' P• J. ?37 .... 0.470 P•O.J21 P•0.004 P•0.003 

111 IIZ PI:O ,,, 115 ;a6 117 111 

o.2ns 

N1o ( 731 
P•O.OOI 

0.2837 0.4841 

~,. ( 731 c 731 
P•O.OOII P•O.O'JO 

o.!au 0.4111 o.u24 

Wtt c 131 ( 731 c 751 
P•O.COO P•O.OOO P•O.OQO 

0.5221 o. 1476 O.l416 0.4115 
~IJ c 731 c 731 c 731 c 731 

P•O.OOO P•0.106 P•O.OZO P•O.OOO 

.... 
o. 3192 O.D7ZI a.z76o o. 3241 J.~cn CR ( 731 ( 711 ( ," ( UI ( 731 

P•D.DOJ P•O.Z7Z P•O.D09 P•D.OOJ P• J.DJO 

119 1110 1111 IIU NIJ 
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BIJLAGE :J 

Statistische gegevens over de onderbouwleerlingen 

Tabel 1 geeft informatie over de pr~-enquete. 
Deze tabel geeft de gemiddelde score (met de 
standaard-deviatie eronder) per vraag, er zün 
drie kolommen: 

alle leerlingen, jongens en meisjes. 

Tabel 2 geeft informatie over de post-enquete. 
Deze tabel heeft dezelfde indeling als tabel 1. 

j 1 

Tabel 3 geeft informatie over de meninga
verandering van de leerlingen. Hier is gekeken 
(bü vragen die zowel in de pré-enquete als in de 
post-enquete voorkomen) wat het verschil is tussen 
het antwoord in de post-enquete en het antwoo~d in 
de pré-enquete. Een negatief resultaat hier betekent 
dat de leerling zün mening naar mee eens verschoven 
heeft. 

Tabel 4 geeft informatie over de leeftüd van 
de leerlingen. 

Tabel 5 is de çorrelatie-matrix. . .. 
Onder iedere correlatie-coefficient staat tussen 
haakjes het aantal leerlingen en daaronder staat 
de P-waarde. De P-waarde is de kans dat een 
dergelüke correlatie door toeval zou ontstaan, 
dus als de b~ide variabelen willekeurig verdeeld 
zouden zun. 

De variabelen V1 t/m VS slaan op de pré-enquete. 
De variabelen N1 t/m N13 slaan op de post-enquete. 
De variabele CR is gedefinieerd als het cüfer voor 
de toets vermenigvuldigd met 10. 
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Tabel 1: De gemiddelde scores (met de standaarddeviaties 
eronder) van de onderbo~:leerlingen op de 
pré-enquete, 

vraag alle leerlingen jongens meisjes 
N • 150 N • 61 N • 89 1 1,84 1,75 

~:~~ 0,82 0,74 
2 1,76 1,64 1,84 

0,80 0,78 0,81 
3 3,01 2,28 3,51 

1,31 1,18 1,15 
4 2,65 2,46 2,79 

1,32 1,37 1,27 
5 1,84 1,72 1,92 

0,84 0,84 0,84 
6 2,24 1,89 • 2,48 

1,21 1,07 1,24 
7 2,91 2,43 3,24 

1,16 1,19 1,01 

Tabel 2: De gemiddelde scores ( met de standaard
deviaties eronder) van de onderbouwleerlingen 
op de post-enquete, 

Vraag alle leerlingen jongens meisjes 
N • 157 N• 66 N • 91 

1 2,94 2,39 3,34 . 1,20 1,18 1,06 
2 2,06 1,91 2,17 . 1,01 1,11 0,92 
3 2,01 1,96 2,06 

0,99 1,13 0,87 
4 3,01 2,46 3,42 

1,31 1,37 1,10 
5 . 2,54 2,35 2,68 

1,25 1,35 1,16 
6 2,10 1,92 2,23 

0,92 0,92 0,91 
7 2,46 2,03 2,77 

1,29 1,23 1,25 
8 2,74 2,26 3,10 

1,29 1,34 1,14 
9 3,59 3,56 3,60 

1,27 1,58 1,00 
10 3,13 2,65 3,48 

1,22 1,23 1,08 
11 2,22 2,12 2,30 

1,22 1,38 1,09 
12 2,28 2,08 2,43 

1,22 1,32 1,13 
13 3,28 3,35 I 3,23 

1,36 1,50 1,25 
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Tabel 3 

Meningsvernnderingen bti de leerlingen. 

N•158 

vraag 4 t-3 -2 -1 0 11 2 3 4 

1)Een behandeling vnn de windmolen 1 30 79 34 11 3 
hoort in de rt<"tuurkundeles thuis. I 

2)Stromingsleer past in <.Ie natuurk. 6 22 76 36 16 2 

3)Ik virod het leuk meer be9rip te I 
3 10 29 84 24 8 

krtlgen van meet- en regeltechniek 

2j 4')Het principe van meet- en regel- 2 3 11 29 74 9 1 
techniek komt veel voor. 

I 5)Meet- en regeltechniek hoort in 
71 43 12 3 de natuurkundeles thuis. 1 6 22 

I 6)Ik vind het leuk te leren wet met 
3 2 23 8C 31 14 4 1 de computer mogel~k is. 

I 7)0e computer behoort bti natuurkunde 
3 2 23 se 

31 
14 4 1 

gebruikt te I"IOrden. 

--------··-·--··-··- ---

Tabel 4 Leef tUdsopbouw 

Leeft!,jd aantal leerlingen met die leef t.ti.d 

14 jaar 88 

15 58 

16 11 

17 1 

Gemiddelde leeft~d van alle leerlingen: 14,5 jaar 
standaard deviatie: 0,66 jaar. 

Gemiddelde leeftUd van de jongens: 14,62 jaar. 
standaard deviatie: 0,67 jaar. 

Gemiddelde leeft!,jd van de meisjes: 14,46 Jaar. 
standaard deviatie: 0,64 jaar. 

155 

j 3 

+5 gem. St .0 

U,21, 0,92 

0,25 0,99 

o.oq 0,98 

-0.1l 1,14 

0,25 1,02 

0,25 1,0' 

0,25 1,0' 
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Tabel 5a: 

Correlatie van de vragen ven de pré-enquete 
onderling (onderbou~) 

vz J.S1j7 
( 15!) 
P•ll.OJ:l 

V3 ).357ó o.35°1 
( 15!1) ( 158) 
P•O.OJO P•'l.OOO 

V4 J.39Z7 o.:zn 0.3'746 
( 1HJ ( 158) ( 153) 
P•\1.000 p•J.OOO P.J. :I JO 

vs J.4BOZ 0.3581 0.3?73 0.2505 
( 155) ( 153) ( 153) ( 1HJ 
P•J.O:IO P•J.IlOil P•J.JOO P-0.001 

V6 J.Z79Z 0.3304 0.510') O.Z:SZ6 0.1420 
( 153) ( 15SJ ( 15!> ( , 58) ( 151) 
P•J.OJO P•J.OOC P•J.:JJ() P-0.002 P•O.Dll 

V7 J.Z~30 o. :!4::14 C.413() o. 1731 o.zooa 0.3620 
( 1SS> ( 158) ( , 5 3) ( 15~) ( 158) ( 1SIJ 
r•O.OJO P•l. ~01 I'•J.'J)J P.0.014 P•0.006 P•O.OOO 

VI ). 05 31 -o. J141 -0.062 0.0968 0.1077 -0.0988 
( 1 ~ !!) ( 158) ( 158) ( 15'1> ( 158) ( 15U 
P•). 254 pa'J.4JO pcJ.115 P•O. 113 P•O.OS9 P'•0.108 

V1 vz v:s V4 vs V6 

156 

-0.1794 
( 15U 
P'•0.01Z 

V7 



Tabel Sb: 
correlatie van de vragen van de pre-enquete 

met de vrage~ van de post-enquete en het 

cUfer voor de toets (onderbouw). 

j5 

- • • • - • • ~ • • - • P E A I S 0 N C 0 I I E L A T t 0 N C 0 I F F I C t I N T I • • • ~ ~ 

., 

•2 

115 

116 

117 

111 

119 

1110 

1111 

lf1Z 

113 

V1 

0.23!>1 
( 1S!) 
r•o.c:n 

J.4247 
( 15 3) 
P•J.OOO 

l. 2712 
( 153) 
PaO.CJO 

1.1115 
C BSJ 
P•o.:a2 

'l.15'75 
C 15U 
P•0.024 

).24:14 
( 15-) 
P•O.OJ1 

1.0916 
( 15!:) 
P•:l.126 

1.2023 
( 15SJ 
r•o.c;s 

).1 015 
( 1!~) 
Pa0.102 

1.0838 
C 1 SS> 
I'•C.148 

-.1. :J0:!;7 
( 1 ~~) 
P•J.4e1 

-J.O~Z1 
( 1~0 
P•0.4S9 

-.J.03~! 
( 151) 
P•ol.312 

J.:~s.: 
( 15!) 
1'•).4'75 

V1 

vz 

0.2166 
c 151) 
P•0.003 

0.211126 
c 15" 
P•J.OOO 

!1.3525 
C 1 51J) 
P•'l.OOO 

0.1480 
( 15~) 

P•J.275 

0.0'712 
( 15!1) 
P•J. 187 

o. 1 3!11 
( 1511!) 
r•J.042 

o. :l397 
( 15!:) 
1'•0.310 

0.1282 
( 158) 
P•IJ.054 

0.0129 
( 15')) 
r•:>.436 

0.1890 
( 15~) 

P•:l.009 

0.0!127 
C 15Sl 
ra1.151 

o. 0 3&3 
( 1 511!) 
P•J.135 

-0.1036 
( 158) 
P•l.J91 

•ü.0062 
( 156) 
P•J.469 

V2 

V3 

c.5na 
( 151) 
P.J.JIJO 

o.2na 
C 15'U 
P.1.J03 

0.1469 
( 15&l 
P•J.:l33 

C..5693 
( 153) 
P•o.:no 
0.2'772 

C 15U 
P.O.OOG 

0.2567 
( 151) 
P•O.J01 

0.3694 
( 151) 
,..O.JOO 

0.3119 
( 151) 
1'•0.000 

-c.oss5 
( 158) 
P•0.143 

C:.4651 
( 153) 
P•C.:JOO 

o.1 y•a 
( tsl) 
P•J.~S9 

C.1J15 
C 1~ S) 
P.O.Hl2 

-0.1411 
C 15U 
.... ". :J32 

-c.2547 
( 15ö) 
P•O.JJ1 

V3 

V4 

0.1345 
( 151) 
P.0.046 

o.1n2 
( 1 51) 
P.0.009 

J.0635 
C 1SU 
P.0.214 

o. 1 252 
( 1 ", -
P.O.C54 

0.4122 
( 158) 
... o.o;,o 

0.0520 
( 15!1) 
... o.251 

0.0615 
( 158) 
P•0.221 

0.07'')4 
( 158) 
P.O.tOD 

0.02'37' 
( 15~) 

P.0.384 

J.n44 
( 15~) 

P.O. 381 

:>.0106 
( 151l) 
P•C.447 

-0.0545 
( 151) 
... 0.241 

-o.14ZO 
( 15!) 
P.0.03S 

-o.0155 
( 15~) 

:a-0.423 

V4 

vs 

0.2051 
( 151) 
r-o.oos 

0.2374 
( 151) 
P.J.OOt 

0.2921 
C 1SU 
P•!I.OOO 

0.1720 
( 151) 
P•O.OU 

O.OliS 
( 151) 
P•D.315 

0.2572 
C tH> 
1'•0.001 

0.0711 
( 151) 
1'•:>.163 

0.1331 
C 15U 
1'•0.047 

. 0.0724 
( 151) 
P•O.tU 

C.1830 
C 1 SU 
P•O. 011 

o. 0927 
( 1581 
P•O. 123 

0.0941 
C 1 SU 
PaO. 1 ZO 

0.0725 
C 1SU 
r-o •. tn 

-0.0716 
( 151) 
1'•0.163 

V5 

157 

V6 

0.3136 
( 151) 
1'•0.000 

0.1575 
( 151) 
1"•0.024 

0.1252 
( 151) 
P•O.D51 

0.2261 
c 1 SI> 
P•0.002 

0.1955 
C 1 SI) 
1'•0.007 

0.0440 
( 151) 
P•0.291 

0.5501 
( 151) 
P•O.OOO 

• 0.2657 
( 151) 
1'•0.000 

-0.0625 
( 151) 
P•0.211 

0.2372 
( 1 51) 
P•0.001 

0.0359 
( 1 SI) 
1'•0.327 

c.o76D 
( 151) 
P•O. 171 

-0.2216 

( "" Jt•O.OOS 

-0.0952 
( 1511 
Jt•O. t17 

V6 

V7 

0.2631 
( 151) 
r•o.o~ 

O.CZ26 
( 151) 
I'•O.SI9 

0.0395 
( 15U 
P•o. sn 

VI 

-o.206S 
( 151> 
P.O.DOS 

0.0231 
C 15U 
P.O.SIS 

0.0315 
( 158) 
1'•0.316 

0.1553 -0.1696 
( 151). ( 158J 
1'•0. 026 ·-·· r-0.01 7 

-o.ooot 
( 151) 
I'•0.49t 

o.czai 
( 151) 
1'•0.36Z 

0.2136 
C 15U 
1'•0.000 

0.419f 
( 151) 
1'•0.000 

0.0356 
( 1 51> 
1'•0.321 

0.1725 
( 151) 
I'•O.Ots 

0.0760 
( 158) 
1'•0. 171 

o. 1126 
( 151) 
JtaO.OTt 

-o.2us 
( 151> 
1'•0.001 

' . 
-0.2060 
C t5U 
1"•0.005 

V7 

-0.0614 
( 151) 
1"•0.197 

-0.0576 
( 151) 
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Taoel 5c: 
Correlatie van de vragen van de oost-enquete 
(en het cUfer voord~ toets) o~derling (onderbouw). 
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P•O.OZ3 ... 0.000 P•O.OOO 

1).2511 
( 1 51) ,.a. 001 

0.3255 
( 1 51) 
... o.ooo 
-o.I)Q09 
( 151) 
1'•0.451 

0.5300 
( 1'51) 
... o.oaa 
-~·:o9Zz 

C 15U 
... o. 125 

o.33mo o.4046 
( 151) ( 151) 
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