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SAMENVATTING 

In het kader van het project micro-anemometrie is uitgaande van 
een reeds bestaand meetprincipe een tweede versie windsnelheids
meter ontwikkeld, die geschikt is voor het meten van 
windsnelheden kleiner dan 10 cm;s. De meter kan worden geijkt in 
een speciaal daarvoor gebouwde meetopstelling. Het principe 
berust op het meten van de kracht die een luchtstroming uitoefent 
op de aanwijsnaald van een draaispoelmeter. Deze draaispoelmeter 
en enkele andere componenten van de micro-anemometer worden in 
een aluminium bol geplaatst. 
Er is een aantal metingen verricht met en zonder een over de 
wijzer geschoven aluminium vaantje. Hierbij werd respectievelijk 
de afstand van het vaantje tot de bol en de lengte van de wijzer 
gevarieerd. Uit de metingen is gebleken dat het vaantje, 
geplaatst op het uiteinde van de wijzer, geen invloed van de bol 
ondervindt bij snelheden groter dan ongeveer 20 mm;s. Uit de 
metingen zonder vaantje kan de conclusie worden getrokken dat de 
kracht per lengte-eenheid op de wijzer onafhankelijk van de 
afstand tot de bol is voor snelheden groter dan ongeveer 30 mm;s. 
Er is een model opgesteld dat de meetresultaten voor v > 8 mm;s 
met een nauwkeurigheid van 10 % beschrijft. Aan de hand van een 
aantal overwegingen is voor het verdere onderzoek gekozen voor de 
meter zonder vaantje. Verder is de invloed van nabije, 
stilstaande en bewegende, wanden op het meetsignaal onderzocht. 
In het geval van bewegende wanden, loodrecht op of evenwijdig aan 
de wijzer is geen significant effect geconstateerd. Bij plaatsing 
openkele mm 's van een stilstaande wand, loodrecht op de wijzer, 
werd een afname van het signaal geconstateerd van 28 tot 38 % 
resp. bij een snelheid van 60 en 10 mmjs. Tot slot is de invloed 
van de grootte van de behuizing onderzocht. Conclusie hieruit is 
dat de kracht op de wijzer toeneemt met toenemende boldiameter, 
in het onderzochte diameter-interval (44 tot 99 mm). 
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HOOFDSTUK 1 : INLEIDING 

a. het onderzoeksproject 

In 1984 is er een samenwerkingsproject tussen de vakgroep AFM 
(Analyse van Fysische Meetmethoden) en FAGO (Fysische Aspecten 
v.d. Gebouwde Omgeving) van de faculteit Bouwkunde opgestart. Het 
doel van dit project is het ontwerpen, vervaardigen en 
testen van een micro-anemometer, die geschikt is voor het meten 
van windsnelheden lager dan 10 cmjs. Reeds bestaande micro
anemometers gaan niet lager dan ca. 5 cmjs, en hebben bij deze 
windsnelheid een onnauwkeurigheid van ongeveer 20 procent (bv. de 
DISA hot-film micro-anemometer, zie Appendix B). 
Enkele toepassingen van zo'n micro-anemometer zouden kunnen zijn 

- meten van luchtstromingen in steriele ruimtes, bv. een 
operatiekamer van een ziekenhuis, i.v.m. infectiegevaar 

- meten van (gevaarlijke) gasstromingen in mijnen 
- onderzoek naar de behaaglijkheid in werksituaties 
- controle van zgn. windstille ruimtes 

Momenteel verkeert het onderzoek in de laatste fase. Gelijktijdig 
met dit afstudeerwerk is er een onderzoek gedaan naar de 
hoekafhankelijkheid van de meter, en zijn er meters ontwikkeld, 
die twee of drie onafhankelijke componenten van de te meten 
windsnelheid kunnen bepalen (G. Sars, lit. 1). Verder is er een 
numeriek onderzoek gedaan naar de stroming rond een bol in een 
afgesloten cilinder (A. v.d. Kieboom, lit. 2). De drie onderzoek
en hebben elkaar daar waar nodig ondersteund en aangevuld, zodat 
er regelmatig naar elkaar zal worden verwezen. 

Het nu in gebruik zijnde metertje is een verbeterde versie van 
het eerste prototype, onder andere wat betreft de afmetingen van 
het metertje zelf en de behuizing. In lit. 3 kunt U de 
beschrijving vinden van de eerste gebruikte micro-anemometer. 

b. het afstudeerwerk 

Dit verslag behandelt een aantal metingen die gedaan zijn met 
behulp van twee prototype meters, waarbij het verschil zit in het 
"measuring device", het opnemer gedeelte van de meter. 
Het eerste prototype meter bestaat uit o.a. een draaispoelmeter, 
waarbij over de wijzer een cirkelvormig aluminium vaantje is 
geschoven. Het tweede prototype meter gebruikt alleen de wijzer 
van de draaispoelmeter als "windvanger", zodat hierbij de 
draaispoelmeter praktisch onveranderd gebruikt kan worden. 
De metingen zonder vaantje waren nodig om de metingen met vaantje 
te kunnen verwerken, maar groeiden in de loop van het onderzoek 
uit tot test- en ijkmetingen voor het nieuwe prototype micro
anemometer, waarmee in de toekomst gewerkt zal worden. 
Er is getracht om een model op te stellen, waarmee we de 
meetresultaten kunnen verklaren en vergelijken met het numerieke 
werk en reeds bestaande literatuur op dit gebied. 
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Voorts is het gedrag van de meter in de nabijheid van stilstaande 
en bewegende wanden onderzocht. In de praktijk heeft men immers 
nooit te maken met oneindige ruimtes, zodat eventuele 
wandeffecten in praktische meetsituaties bepaald zullen moeten 
worden. Tenslotte is de invloed van de grootte van de behuizing 

I op het meetsignaal onderzocht. 

- het verslag 

In hoofdstuk 2 van dit verslag worden achtereenvolgens beschre
ven : het meetprincipe, het meetinstrument, de ijkopstelling 
waarin gemeten wordt en de verwerking van de meetresultaten. 
Hoofdstuk 3 behandelt een stuk algemene stromingsleer, nl. de 
Navier-Stokes vergelijking en de weerstandscoefficient. Verder 
wordt in dit hoofdstuk beschreven wat in het algemeen onder 
wandeffecten verstaan wordt, en komen enkele resultaten uit de 
literatuur aan bod. 
In hoofdstuk 4 worden de meetresultaten van het metertje met 
vaantje vermeld, met als doel het bepalen van het stromings
protiel rond de behuizing van het metertje. 
Deze resultaten gaven aanleiding tot het doen van een serie 
metingen zonder vaantje, waarvan de resultaten in hoofdstuk 5 
staan. In dit hoofdstuk wordt tevens een model geintroduceerd, 
waarmee de meetresultaten goeddeels verklaard kunnen worden. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de resultaten van de hierboven 
genoemde metingen met elkaar gecombineerd, waardoor de 
weerstandscoefficienten van vaantje en wijzer tegen de 
respectievelijke Reynoldsgetallen kunnen worden uitgezet. 
In hoofstuk 7 wordt .de afweging gemaakt of er beter met of zonder 
vaantje gemeten kan worden. 
Hoofdstuk 8 doet verslag van de metingen, waarbij het metertje in 
de nabijheid van wanden is geplaatst, en geeft de resultaten van 
een onderzoek naar de invloed van de grootte van de behuizing op 
het meetsignaal. 
Hoofdstuk 9 bevat een beknopte foutenanalyse. De conclusies van 
de metingen zijn verzameld in hoofdstuk 10, waarin ook suggesties 
voor verder onderzoek zijn opgenomen. 
Appendix A behandelt de relatie tussen het meetsignaal en de 
grootheid die hieruit bepaald kan worden, nl. het moment dat de 
luchtstroming via het wijzertje van de meter {evt. met vaantje), 
op het draaispoeltje van de meter uitoefent. 
Tenslotte worden in Appendix B de meetresultaten van een hot-film 
micro-anemometer beschreven (DISA), wat betreft bereik, onnauw
keurigheid en de geschiktheid ervan als referentiemeter. 
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HOOFDSTUK 2 : MEETINSTRUMENT EN MEETOPSTELLING 

$ 2.1 Het meetprincipe 

Bij het meten van lage windsnelheden met de ontwikkelde micro
anemometer wordt gebruik gemaakt van de zgn. compensatiemethode. 
Een draaispoelmeter (ontdaan van schaalverdeling en behuizing) 
wordt in de stroming geplaatst. De draaispoelmeter wordt met 
uitzondering van de wijzer in een aluminium bol geplaatst en 
opgenomen in een elektronische regeling. Op het spoeltje van de 
draaispoelmeter wordt een moment M uitgeoefend, als gevolg van 
de kracht die de W1JZer (waarop eventueel een vaantje is 
bevestigd) van de stroming ondervindt. Door middel van een PI
regeling en een optisch detectiesysteem loopt er op ieder moment 
een stroom Is door het spoeltje, zodanig dat er een evenwicht 
heerst tussen het moment t.g.v. de luchtstroming en het moment 
t.g.v. de Lorentzkracht. 
Ten gevolge van de werking van de PI-regeling bevindt de W1JZer 
(loodrecht uit de aluminium bol stekend) zich op ieder moment in 
dezelfde positie, onafhankelijk van het stromingsveld waar het 
metertje zich in bevindt. Noemen we de stroom die nodig is om de 
wijzer bij windsnelheid nul in de evenwichtspositie te brengen 
I 0 , dan kunnen we de volgende formule opstellen die het momenten
evenwicht uitdrukt : 

M(v) = ~(v) - ~(0) = n•S•B•(I
5 

- I0) (2.1) 

waarin M (v) = moment t.g.v. de stroming bij windsnelheid V 
ML(v) = " " de Lorentzkracht 

n = aantal windingen van het spoeltje 
s = oppervlak van een winding 
B = magnetische inductie ter plaatse vjh spoeltje 

Is = regel(=spoel-)stroom 

Uit (2.1) blijkt dat de stroom Is recht evenredig is met het 
moment, dat op het spoeltje werkt ten gevolge van de stroming. We 
kunnen dus de grootte van de regelstroom gebruiken als maat voor 
de windsnelheid. Echter niet de stroom Is wordt rechtstreeks 
gemeten, maar de spanningsval die deze stroom veroorzaakt over 
een weerstand. Met behulp van de meetopstelling (zie $ 2.5) wordt 
deze spanning Vuir geijkt tegen de (opgelegde) windsnelheid v. 

$ 2.2 De draaispoelmeter 

De gebruikte draaispoelmeter is een micro-amperemeter met een 
bereik van 100 ~A en een onnauwkeurigheid van 2 %. De meter wordt 
ontdaan van de plastic behuizing en de schaalverdeling. In figuur 
2.1 (blz. 4) is de "kale" draaispoelmeter afgebeeld. 
Op het uitsteeksel dat zich tegenover de wijzer bevindt wordt 
een aluminium strookje geplakt, dat een functie vervult in het 
optische detectiesysteem (zie $ 2.3). Als gevolg van de 
aangebrachte veranderingen moet de meter opnieuw uitgebalanceerd 
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5 

4 1. wijzer 
3 

2. spiraalveertjes 

3. magneet 

4. spoeltje 

s. aluminium strip 
6. contragewichtjes 

FIGUUR 2.1 de draaispoelmeter 

worden (alleen voor absolute metingen, zie Appendix A). Dit 
gebeurt door het verschuiven (en evt. verwijderen) van de contra
gewichtjes (zie figuur 2.1). 

$ 2.3 Het optische detectiesysteem 

De componenten waaruit het optische detectiesysteem bestaat 
zijn : 

- een infrarode LED (TIL 32) 
- twee fotocellen (Siemens BPW 34) 
- de aluminium strip op het verlengde van de 

wijzer 
- een houder 

I 

In figuur 2.2 (blz. 5) wordt het optische systeem afgebeeld. 
De aluminium strip die met de wijzer mee kan draaien, bevindt 
zich tussen de fotocellen en de LED, en zal dus een "schaduw" 

1 werpen op de lichtgevoelige cellen. Daar de fotocellen tegen 
elkaar in geschakeld staan, bestaat er een positie van de wijzer 
(plus strip), waarbij er evenveel licht op beide cellen valt, en 
de totale fotocel-verschilstroom nul wordt. Met behulp van een 
PI-regeling (zie $ 2.4) wordt ervoor gezorgd dat de wijzer zich 
steeds in deze positie bevindt. 
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3 

4 
1. fotocellen 

2. aluminium strip 

3. LED 

' 4. houder •. 
5 \ 

\ 
\ 
\ 

5. wijzer 

2 
1 

FIGUUR 2.2 het optische detectiesysteem 

Het optische detectiesysteem wordt samen met de draaispoelmeter 
in een aluminium bol geplaatst (standaard diameter 52 mm), op een 
zodanige wijze dat de wijzer loodrecht naar buiten steekt. Over 
de wijzer kan een aluminium vaantje worden geschoven. De contour
en van het metertje zien er dan als volgt uit : 

2 

3 
FIGUUR 2.3 

de micro-anemometer 
1. behuizing 

(schaal. 1 : 1.5) 4 ("bolletje") 

2. wijzer 

3. vaantje 

4. standaard 

$ 2.4 De PI-regeling 

De PI-regeling dient om de W1Jzer van de meter in een 
positie te houden, dat de aluminium strip zich precies 
midden van de fotocellen bevindt. In dat geval zal de 
stroom (IF ) nul zijn. Indien de strip niet precies 
fotocellen hangt, is deze stroom niet gelijk aan nul 
regeling de stroom door de spoel doen toe- of afnemen 

5 
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gelang het teken van IF). Hierdoor verandert de positie van de 
wijzer (plus strip) en IF. Dit gaat net zolang door tot IF gelijk 
aan nul is. In figuur 2.4 is het elektronische schema van de 
PI-regeling afgebeeld. 

FicmJR 2.4 schema van de PI-regeling 

In de figuur is de off-set regeling weggelaten, waarmee de 
spanning bij windsnelheid nul kan worden gecompenseerd (zie ook 
Appendix A). 

De functies van de componenten zijn 

IC 1 stroom-spannings omvormer 

" 2 inverterende versterker 

" 3 tamme integrator 

" 4 filter 

" 5 versterker (factor 1) 

I Zonder terugkoppeling gelden de volgende formules 

V = p (1 + 1/jwr) Vf reg (2.2) 

(2 .. 3) I 

waarin . . p = R2/R1 
T = R 3 ·C1 (integratietijd) 

Het filter heeft een kantelfrequentie van 1/T , en zorgt ervoor 
dat we de componenten van het regelsignaal met hoge frequenties 
niet meer terugvinden in V uir • Voor lage frequenties geldt 
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I •(R + R ) s u s 
(2.4) 

waarin R 5 de weerstand van het spoeltje is (ongeveer 1300 0). 
In figuur 2.5 is het blokschema van het totale meetsysteem 
weergegeven. 

F . 
wind 

\. 
I 

Florentz 

wijzer 

(evt. + 

vaantje 

·~ 

magneet 

+ 

spoeltje 

"schaduw" LED ... 
~, 

+ 

fotocellen 

' / 

/ 
PI -

' 
I s regeling 

FIGUUR 2.5 bl.ok.schema. van het aeetsysteem 

$ 2.5 De meetopstelling 

$ 2.5.1 Algemeen 

IF 

De functie van de meetopstelling is het opwekken van een 
luchtstroming met constante (lage) snelheid in tijd en plaats 
{"plugflow"). Het principe berust op het verplaatsen van een zo 
goed als afgesloten hoeveelheid lucht. Deze lucht bevindt zich in 
een lange aluminium cilinder (lengte 6 m, diameter 1.25 m), die 
op een onderstel met wieltjes rust. Het geheel kan over een paar 
rails worden voortbewogen (lengte 10 m). De opgedrukte randvoor
waarden (v = vroN , aan de tonwanden) zorgen ervoor dat de 
luchtstroming de gewenste vorm krijgt. Door de ton heen is in de 
lengterichting een paar stalen kabels gevoerd, die strak kunnen 
worden aangespannen tussen twee verticale wanden. De ton is 
nergens in direct contact met de staalkabels, doordat de kabels 
door gaten in de voor- en achterwand geleid worden. Op de kabels 
(in de ton) kan een standaard voor de meter(s) geplaatst worden. 
De aansluitkabel voor de meter(s) wordt langs een van de kabels 
gelegd. 
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2.6 geeft een schematische voorstelling van de opstelling. 

1 

3 

1. aluminium 
ton 

3 3 2. micro-
anemometer 

3. kabels 

4. rails 

FIGUUR 2.6 de meetopstelling 

De standaard bestaat uit een boog van balsahout, waarin een holle 
staaf kan worden geplaatst. Er is gekozen voor deze lichte 
houtsoort, omdat in verband met doorbuiging zo min mogelijk massa 
op de kabels mag rusten. Bovenop de staaf wordt het bolletje met 
de meter bevestigd. 
De ton wordt via een stelsel van tandwielen en een tandheugel 
door een motor aangedreven (Grosschopp). Door combinaties van 
verschillende tandwielen kan aan de ton een snelheid worden 
gegeven van ca. 1 mmjs tot 150 mmjs. De bovengrens van 150 mmjs 
houdt verband met veiligheidsredenen. 

$ 2.5.2 Sturing en inlezing 

De motor wordt gestuurd door een regelkast, die met de hand of 
met een computer (LSI) bediend kan worden. Deze regelkast levert 
een spanning aan de motor. De benodigde spanning voor de motor is 
recht evenredig met de het gewenste toerental (bij benadering, 
zie lit. 4). Het teken van de spanning bepaalt de omwentelings
richting van de motor. Ijking van de tonsnelheid tegen de 
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benodigde spanning vindt regelmatig plaats, en de data worden 
opgeslagen en gebruikt voor de besturing tijdens het experiment. 
Op de motor is een tachogenerator gemonteerd, waarmee het 
toerental kan worden bepaald, waaruit weer de snelheid volgt. De 
plaats van de ton kan worden bepaald door middel van een 
meerslags potentiometer, die ook door de motor wordt 
rondgedraaid. Aan de hand van de plaatsbepaling en het inlezen 
van 5 tijdstippen (zie figuur 2.7) wordt de gemiddelde snelheid 
bepaald. Door middel Vqn het eurobus-meetsysteem, bestaande uit 
o.a. een aantal DA en AD converters, kan men enerzijds op elk 
moment aan de ton een bepaalde snelheid geven, en kan men 
anderzijds op elk moment de snelheid van de ton en de plaats van 
de ton meten en inlezen in de computer. Tegelijkertijd kan de 
regelspanning van de micro-anemometer worden ingelezen, waarna er 
nog meerdere ADC kanalen overblijven, die gebruikt kunnen worden 
voor bv. een tweede meter, of temperatuursensoren in de ton. 

$ 2.5.3 Het verloop van een meting 

In het algemeen ziet het v-t diagram van een meting er als volgt 
uit : 

V 

III IV V 

~ tijd 

FIGUUR 2.7 v-t diagram van een meting 

fase I : meting van de offset-spanning, bij stilstaande ton 

fase II opstartfase 
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fase III 

fase IV 

fase V 

fase VI 

fase VII 

gedurende deze fase krijgt de lucht de gelegenheid 
zich als een plugflow te ontwikkelen 

meetfase, ingelezen worden : - plaats v/d ton 
- snelheid vjd ton 
- uitgangsspanning vjd 

micro-anemometer 
- evt. andere signalen 

uitlooptijd' (vervult geen wezenlijke functie, maar 
waarborgt de symmetrie t.o.v. de plaats v/h metertje) 

afremfase : ton + luchtkolom worden tot stilstand 
gebracht 

na enkele minuten wachttijd wordt opnieuw de offset
spanning gemeten, berekend (evenals in fase I) 
volgens het gemiddelde van 200 meetpunten 

Elk meetpunt bestaat uit het gemiddelde van 10 samples, waarbij 
de tussentijd voor de samples 1 ms is, en voor de meetpunten 
ongeveer 100 ms. Deze tussentijden kunnen aangepast worden:' Het 
aantal meetpunten bedraagt in het algemeen 200. 
Deze procedure kan herhaald worden, met steeds omkering. van 
bewegingsrichting, of er kan, bij verandering van tonsnelheid, 
een nieuw startpunt worden opgezocht. In het algemeen ·wordt 
ervoor gezorgd dat vóór het meten van de offset-spanning dè ton 
enkele minuten in rust is geweest. In die tijd kan de lucht tot 
stilstand komen, en kunnen eventuele trillingen uitdempen~ (bv. 
van de kabels bij evt. schokken van de ton). Experimenten hebben 
uitgewezen dat na een wachttijd van enkele minuten de basislijn 
(off-setspanning) naar een bepaalde waarde geconvergeerd is. De 
duur van fase 3 ligt in de orde van enkele seconden. Het vèrloop 
van het signaal van de micro-anemometer rechtvaardigt de aanname 
dat binnen deze enkele seconden de lucht de snelheid van de ton 
heeft aangenomen. Figuur 2.8 geeft een voorbeeld van het ·meet
signaal (5 Hz low-pass gefilterd) bij een snelheid van 58 mmjs. 

FIGUUR 2.8 

voorbee l.d u/h. 

aeetsi.gnaal. 

vuit 
lmV) 

r 

--+ tijd (s) 
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In lit. 3 is een beschouwing opgenomen, waaruit blijkt dat de 
luchtdruk- en snelheidsgolven zich met de geluidssnelheid 
voortplanten, hetgeen in ieder geval niet wordt tegengesproken 
door de meetresultaten (zie figuur 2.8, het meetsignaal is 
constant geworden na fase 3). 

$ 2.5.4 Opslag en verwerking van de meetresultaten 

De resultaten van een meetsessie (n herhalingen van m snelheden) 
worden op een datafile opgeslagen. Deze datafile bevat een serie 
meetgegevens (zoals datum, filterfrequentie, versterkingsfactoren 
etc.) en alle ingelezen meetpunten (bestaande uit : plaats van de 
ton, snelheid van de ton , signaal van de micro-anemometer en 
evt. andere signalen). Deze datafiles worden op harddisc 
opgeslagen. Bij het presenteren van de meetresultaten wordt 
echter meestal gewerkt met de gemiddelde waarden van de 
meetpunten (en evt. de standaarddeviatie). De structuur ziet er 
dan als volgt uit : 

samples 

meetpunten 

gemiddelde ( snelheid 
l meetsignaal 

FIGUUR 2.9 : opslag en ve~rktng v/d aeetresultaten 

Met behulp van deze resultaten kunnen andere relevante, afgeleide 
parameters bepaald worden, zoals Reynoldsgetal en 
weerstandscoefficient voor het bolletje, vaantje of de wijzer 
(zie hoofdstuk 3). 
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HOOFDSTUK 3 : THEORIE STROMINGSLEER 

$ 3.1 Algemeen 

De Navier-stokes vergelijking, samen met de continuiteits
vergelijking, beschrijft de stroming van een incompressibel~, 
visceus medium : 

6v - - 2 
P6 t + p{v•v)v = -vp + pg + TfV v 

Hierin is : 

{v·v) = o 

P = soortelijke massa van het medium 
v = snelheidsvector 
p = statische druk 
g = gravitatieversnelling 
~ = dynamische viscositeit 

{3.1) 

{3.2) 

Onder de aanname dat de zwaartekracht geen rol speelt, en dat er 
sprake is van een stationaire stroming, vereenvoudigt vgl. (3.1) 
tot : 

(3.3) 

Om de vergelijking dimensieloos te kunnen schrijven, wordt het 
getal van Reynolds gedefinieerd : 

Re = V·L/v {3.4) 

waarin V = karakteristieke snelheid 
L = " lengtemaat 
v = kinematische viscositeit 

Het Reynoldsgetal is een maat voor de verhouding tussen de 
traagheids- en wrijvingskrachten. 

De dimensieloze NS-vergelijking wordt gegeven door 

- - 1 2-. {v' .v)v' = -vp + __ v v {3.5) 

Re 

Grofweg kunnen we drie gevallen onderscheiden 

1. Re << 1 
We spreken dan van Stokes-stroming, of "creeping flow". 
Vergelijking (3.3) vereenvoudigt tot : 

2-v V = -vp/T) {3.6) 

Deze vergelijking is lineair in v en in sommige gevallen exact 
oplosbaar (bv. stroming rond een bol). 

* M2t2<< 1, M =getal van Mach= vjv 5 , waarin 
vF. de snelheid van het geluid in het medium is 
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2. Re >> 1 
In het algemeen is het niet mogelijk om een oplossing te vinden, 
die aan de NS-vergelijking en aan de randvoorwaarden voldoet, 
daar er sprake is van een overbepaald stelsel. M.b.v. de 
grenslaagtheorie van Prandtl kan de oplossing benaderd worden 
(zie ook$ 8.3.2). 

3. Tussenliggende Reynolds-interval 
In dit geval is de NS-vergelijking niet exact oplosbaar, maar 
numerieke technieken kunnen de oplossing (gediscretiseerd) 
benaderen. Een veel gebruikte methode is de "eindige elementen 
methode". Het gebied waarbinnen de oplossing bepaald dient te 
worden, wordt opgedeeld in een groot aantal deelgebiedjes, 
waarbinnen de snelheidsvector en de druk bepaald kunnen worden. 

$ 3.2 De weerstandscoefficient 

Indien een object in een stroming geplaatst wordt, zal het een 
kracht van de stroming ondervinden. De dimensieloze weerstands
coefficient wordt gedefinieerd als : 

F 
cd= 2 

0.5p•A•v 

waarin : F = kracht op het object 
v = aanstroomsnelheid, ver weg vjh object 
A = aangestroomde oppervlakte vjh object 

(3.7) 

Slechts in een aantal gevallen is het mogelijk, om de weerstands
coefficient exact te bepalen. Zo geldt voor een bol, die 
geplaatst is in een onbegrensde Strokes-stroming : 

Vaak wordt de 
dit object in 
bepalen (bv. 
standskracht 
verminderd met 

waarin : 

(3.8) 

weerstandscoefficient van een object bepaald door 
een medium te laten vallen en de eindsnelheid te 
lit. 5,6). Gelijkstellen van enerzijds de weer
op het object en anderzijds de zwaartekracht 
de opwaartse kracht, levert dan de cd-waarde : 

(3.9) 

Vol = volume vjh object 
p0 = soortelijke massa vjh object 

Van belang voor het onderzoek zijn de Re-Cd karakteristieken van 
een "disc" en een cilinder, respectievelijk het vaantje en de 
W1JZer voorstellend. In de figuren op de volgende bladzijde zijn 
enkele resultaten uit de literatuur weergegeven. 
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$ 3.3 Wandeffecten 
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In de praktijk zal het metertje altijd in een begrensde ruimte 
opgesteld worden. Het is dus van belang om te weten of, en zo ja 
hoe, het meetsignaal beinvloed wordt door de aanwezigheid van 
nabije wanden. Indien we eventuele gemeten wandeffecten in de 
meetopstelling willen vergelijken met literatuurgegevens, moeten 
we rekening houden met de relatieve snelheden van object, medium 
en wand t.o.v. elkaar. In de meetopstelling zijn we in ieder 
geval gebonden aan een stilstaand object {metertje), en een 
bewegend medium. Dit betekent dat de onderstaande meetsituaties 
vergeleken kunnen worden met eventuele in de literatuur vermelde 
resultaten : 
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meet
opstelling 

1. stilstaand metertje 
bewegend medium 
bewegende wand 

2. stilstaand metertje 
bewegend medium 
stilstaande wand 

eventuele literatuur 

stilstaand object 
bewegend medium 
bewegende wand 

bewegend object 
stilstaand medium 
stilstaande wand 

stilstaand object 
bewegend medium 
stilstaande wand 

bewegend object 
stilstaand medium 
bewegende wand 

De eerste meetsituatie is geschikt om de invloed van de plaats 
van het metertje t.o.v. de ton op het meetsignaal te bepalen. De 
resultaten die hiermee bereikt worden, kunnen worden vergeleken 
met experimenten, waarbij de invloed van nabije wanden op de 
eindsnelheid van een vallend object is bepaald (bv. lit. 6, 9). 
De tweede meetsituatie is praktisch gezien het meest interessant, 
omdat men het metertje in de meeste gevallen in de buurt van 
stilstaande wanden zal plaatsen. Voor zover bekend is er we1n1g 
literatuur voorhanden, die met de meetresultaten vergeleken kan 
worden (c end, in bovenstaand schema). Te verwachten valt, dat 
indien de meter zich binnen de grenslaag van de wand bevindt, de 
kracht op de wijzer (evt. met vaantje) zal afnemen. Afschattingen 
van de dikte van de grenslaag zouden de metingen kunnen 
verklaren. Hieronder volgt een kleine selectie uit de literatuur, 
met betrekking tot wandeffecten. Onder wandeffecten wordt dan 
verstaan : de verandering van de weerstandskracht die een object 
ondervindt als het zich in de nabijheid van een stilstaande wand 
verplaatst. 

Brenner (lit. 8) geeft een algemene theoretische formule voor 
wandeffecten op de Stokesweerstand van een object 

F 

waarin : 

= (3.10) 

D = m weerstandskracht op het object in de onbegrensde 
stroming 

D 

V 

s 
L 

= weerstandskracht op het object in de door 
wanden begrensde stroming, bij dezelfde 
snelheid 

= aanstroomsnelheid 
= afstand tot de wand(en) 

0( ) 
= karakteristieke lengtemaat van het object 
= term vjd ordegrootte ( ) 
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De factor k is afhankelijk van de geometrische situatie. Zo is 
voor een object dat parallel aan een oneindig grote vlakke wand 
beweegt, k gelijk aan 9/16, en voor beweging in de richting 
loodrecht op een oneindige vlakke plaat geldt k = 9/8. Indien het 
object zich langs de as van een cilinder voortbeweegt, dan geldt 
k = 2.104. De voorwaarden voor (3.10) zijn : 

- Re << 1 
- het object moet parallel aan een van haar hoofdassen 

bewegen 
- de wand moet drie onderling loodrechte 

symmetrievlakken bezitten 
- het object is klein t.o.v. de afstand tot de wand 

Stalnaker & Hussey (lit. 9) hebben experimenten uitgevoerd, 
waarbij ze cilinders van verschillende afmetingen hebben laten 
vallen in een rechthoekige tank, gevuld met een visceuze vloei
stof. Hierbij zijn de effecten van de vier zijwanden en de bodem 
op de eindsnelheid bestudeerd. Figuur 3.3 geeft een beeld van de 
situatie. 

SIDE VIEW r 
TOP ~ 

~·-+-·- f .. r-- I 

l V lsv 
BOTTOM 

TOP VIEW 

END I 
ALL D.-: I 

!Lt. 
I 
I 

SIOEWALL 
h 

-------+-+ : t--l h 
I I ' 
I I 

FIGUUR 3.3 : definitie u/d symbolen uit lit. 9 

Voor ons zijn van belang de de resultaten, die bereikt zijn bij 
variatie van t/Sz en l/Sv. 
Er zijn weinig experimenten verricht om het effect van de 
eindwanden (loodrecht op de cilinderas) op de eindsnelheid te 
bepalen. Een fit door de resultaten leverde : 

1 -
v' (3.11) 
V 

Hierin Z1Jn v en v' respectievelijk de eindsnelheden bij de 
"onbegrensde" en begrensde stroming. 
Het grootste gemeten effect bedroeg 0.6 % ( l/Sz = 1.58 , 
De = 0. 079 cm) . 
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Voor het effect van de nabijheid van de bodem is door de 
onderzoekers gecorrigeerd volgens : 

V • A 2 
1 - - = 0. 60 (_) (3.12) 

V S 
V 

Hierin is ~ 
A = De ( ~ct t"67s. Re~.4 

R~ = Reynoldsgetal (gebaseerd op de lengte van de 
cilinder) 

Formule (3.12) is gebaseerd op resultaten uit het interval 
0.0154 < Ree < 2.86. Met behulp van deze formules worden door de 
onderzoekers de voorwaarden bepaald, voor wandeffecten kleiner 
dan 5 % , respectievelijk 

t + s 
z > 1 + 

(hlt)1/4 
voor de zijwanden (3.13) I 

t 4.5 

s > 6.93 (Dc/28· 325•Re~.4 voor de bodem (3.14) _v I 

t 

Huner & Hussey (lit. 6) hebben de Cd7waarden van lange, dunne 
cilinders experimenteel bepaald, 1n het Reynolds-interval 

1

o.23 < Ree < 2.60. Tevens hebben ze de invloed van loodrechte 
zijwanden en bodem op de eindsnelheid onderzocht. Bij Ree= 0.24 
vonden ze een maximaal effect van 0.4 %, zie figuur 3.4 ter 
verduidelijking van de situatie waarin dit gevonden werd. 

50 cm 26 cm 

12.1 cm 

6.5cm 
0.4" 

FIGUUR 3.4 wandeffect-metingen uit tit. 6 
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Er Z~Jn enkele verschillen aan te wijzen tussen de experimenten 
die in de literatuur beschreven zijn, en de experimenten in de 
meetopstelling (zie Hoofdstuk 8) : 

1. In de literatuur is meestal gekozen voor lagere Reynolds
getallen dan de Reynoldsgetallen waarvan bij onze experimenten 
sprake is, daar de te onderzoeken wandeffecten dan het grootst 
zullen zijn (lit. 8). 

2. In de literatuur is meestal sprake van symmetrisch geplaatste 
wanden t.o.v. het object, daar in andere gevallen rotatie van het 
object zal optreden. Dit is in tegenstelling tot de situatie in 
de meetopstelling, waar de wijzer tussen een bol en een vlakke 
wand geplaatst is. 

3. De verhouding tussen de lengte en de diameter van de cilinder 
is in de literatuur meestal groter dan bij de wijzer van de 
micro-anemometer. 
Wat betreft het eerste verschil kunnen we opmerken, dat de 
eventuele wandeffecten in de meetopstelling kleiner zullen z~Jn 
dan de vermelde effecten in de literatuur. Wat de invloed van het 
tweede verschil op de wandeffecten is, is niet met zekerheid te 
voorspellen. Dit geldt in zekere mate ook voor het laatste 
verschil, maar de verwachting is dat de interactie wand-cilinder 
groter zal zijn bij een kleinere lengte/diameter-verhouding, daar 
in dat geval de uiteinden van de cilinder een relatief grotere 
invloed op de stroming zullen hebben (zie ook lit. 6). 
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HOOFDSTUK 4 METINGEN MET EEN VAANTJE 

$ 4.1 Inleiding 

Bij het plaatsen van de micro-anemometer in een luchtstroming zal 
de meter een signaal Vuir leveren. Onder de ijkcurve van de 
meter verstaan we de grafiek, waarin Vuir is uitgezet tegen de 
aanstroomsnelheid v00 , bij een uniforme aanstroming. Indien we 
met de meter met vaantje lokaal de snelheid in een onbekend 
stromingsveld willen meten, dan zal ter plekke van het vaantje de 
stroming geen invloed meer moeten ondervinden van de aluminium 
bol. 
We moeten dus de grootte van de invloedssfeer van een bol 
bepalen, bij plaatsing in een plugflow. We kunnen verschillende 
definities voor het begrip invloedssfeer hanteren, bv. het gebied 
waarbinnen de absolute grootte van de snelheid meer dan 5 % 
afwijkt van de aanstroomsnelheid v 00 • Voor een goede ijking moet 
het vaantje zich uiteraard buiten de invloedssfeer bevinden. 
Het doel van de metingen is het experimenteel bepalen van de 
invloedssfeer van de behuizing van het metertje. 

$ 4.2 Theorie 

Bij metingen waarbij de W1JZer en het vaantje loodrecht op de 
aanstroomsnelheid staan, zal de component in de richting van de 
aanstroomsnelheid een goede maat zijn voor de kracht op het 
vaantje, daar de kracht alleen in deze richting gemeten kan 
worden. 
Figuur 4.1 geeft de situatie in de meetopstelling schematisch 
weer. In figuur 4.2 zijn de profielen van Vz getekend, langs de 
lijn A-A in figuur 4.1. De curves in figuur 4.2 zijn numeriek 
bepaald, zie hiervoor lit. 2. 
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In de figuur stelt r' de afstand voor van een punt op de lijn A-A 
tot het middelpunt van de bol. 
M.b.v. de ijkconstante G van de meter (zie appendix A) kunnen we 
uit Vu 1r het moment op het spoeltje berekenen. Onder bepaalde 
voorwaarden geldt voor de relatie tussen het moment dat op het 
spoeltje wordt uitgeoefend en de kracht op het vaantje 

(4.1) 

waarin Fd = kracht op het vaantje (d van disc) 
Rd = afstand midden vaantje en draaias (zie figuur 4.3) 

--~) r 

~-----

0 31-69 mm 

FIGUUR 4.3 definitie vld symboLen bij de 

111etingen 111et een vaantje 

I 
I 
I 
I 

_ __j 

De noodzakelijke voorwaarden voor (4.1) zijn 

1. de kracht grijpt in het midden van het vaantje aan (oftewel : 
de kracht per oppervlakte-eenheid vjh vaantje is overal gelijk) 

2. de bijdrage aan het moment ten gevolge van de kracht op de 
wijzer is verwaarloosbaar klein. 

Indien de cd-waarde als functie van de snelheid voor het vaantje 
bekend is, kunnen we m.b.v. (3.7) het verband tussen de kracht op 
het vaantje en de snelheid beschrijven. 

$ 4.3 Meetresultaten 

Om de grootte van de invloedssfeer van de bol te bepalen is er 
een serie metingen verricht, waarbij het vaantje telkens een 
stukje dichter naar het bolletje werd geschoven. De afstand Rd 
(zie figuur 4.3) werd gevarieerd van 69 tot 31 mm, met stapjes 
van ca. 5 mm. Er werd gemeten bij 15 snelheden, gelegen in het 
interval van 1 tot 130 mmjs (dit komt overeen met een Reynolds
interval van 3.5 tot 450, gebaseerd op de diameter van de bol). 
Bij elke snelheid werd driemaal afwisselend naar links en rechts 
gemeten. In figuur 4.4 (blz. 21) zijn de gemeten ijkcurves voor 
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de verschillende Rd waarden afgebeeld. Elk getekend meetpunt is 
het gemiddelde van de zes metingen per snelheid. 
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FIGUUR 4. 4 : ijkcurves v/d meter met een vaantje 

Om wat over het (krachts-)profiel te kunnen zeggen, moeten we 
voor een snelheid de resultaten bij verschillende Rd waarden met 
elkaar vergelijken. 
In figuur 4.5 (blz. 22) is de kracht Fd op het vaantje, berekend 
volgens (4.1), uitgezet tegen de dimensieloze parameter R ( = 
Rd /Rb), voor zes verschillende snelheden. Wat het meeste opvalt 
in de grafieken, is dat de kracht op het vaantje niet naar nul 
gaat, als Rd tot L 0 nadert, maar zelfs toeneemt. Bij een 
snelheid van 90 mm;s, neemt de kracht op het vaantje met ongeveer 
50 % toe, indien het vaantje van de kleinste Rd naar de grootste 
Rd geschoven wordt. Echter, uit figuur 4.2 blijkt, dat de 
snelheid in de z-richting bij Re = 313 minder dan 15 % afwijkt 
van de aanstroomsnelheid, over het hele Rd -traject. 

$ 4.4 Conclusie en discussie 

De belangrijkste conclusie die we uit de experimentele resultaten 
kunnen trekken, is dat het verloop van de experimenteel bepaalde 
kracht op het vaantje als functie van de afstand tot de bol 
(formule 4.1) niet in overeenstemming is met wat de numerieke 
resultaten voorspellen. De oorzaak hiervan zou kunnen zijn : 

1. In het numerieke werk is geen rekening gehouden met de 
aanwezigheid van het vaantje, m.a.w. : in de experimentele 
speelt de wisselwerking tussen bol, vaantje en wijzer een 
grote rol. 

2. De kracht op het vaantje grijpt niet in het middelpunt aan, 
m.a.w. : het krachtsprotiel over het vaantje is niet vlak. 

3. De bijdrage van de wijzer is niet verwaarloosbaar klein 
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ad 1. 
Van de wisselwerkingen tussen bol, vaantje en wijzer Z1Jn 
moeilijk afschattingen te maken. Experimenten met verschillende 
diameters van bol en vaantje zouden hier enige duidelijkheid over 
kunnen scheppen (zie ook$ 8.4). 

ad 2. 
De tweede genoemde mogelijke verklaring kan moeilijk 
experimenteel op waarheid onderzocht worden. We kunnen echter wel 
een afschatting maken van het grootste effect dat verschuiving 
van het aangrijpingspunt kan veroorzaken. Indien bij de kleinste 
Rd (31 mm) de kracht op het uiteinde zou aangrijpen (op 31 + 4.5 
mm), dan zou de kracht, berekend volgens (4.1), met 4.5/31 · 100% 
= 15 % afnemen. 
Andersom kan bij de grootste Rd (69 mm) de berekende kracht met 
7 % vergroot worden, door de kracht op de linkerrand van het 
vaantje aan te laten grijpen. We komen dus op een maximaal effect 
van 22 %. Gezien deze afschatting en na bestudering van figuur 
4.5 lijkt deze verklaring niet erg waarschijnlijk en in ieder 
geval niet afdoende. 

ad 3. 
De bijdrage van de W1Jzer aan het moment kunnen we met behulp van 
de literatuur afschatten. Voor de verhouding tussen de kracht op 
het vaantje en de wijzer geldt bij benadering 

F 0.5 p A Cd A Cd 
C C ,C C ,C 

= = (4.2) 

waarin : 
p = soortelijke massa van lucht 

Ac·,Aá = aangestroomde oppervlak van resp. wijzer en vaantje 
cd.c , cd.c = weerstandscoefficient " " " " " 

Uit de figuren 3.1 en 3.2 lezen we de waarden voor de 
weerstandscoefficienten af. Voor de oppervlakteverhouding geldt 

waarin 

Invullen van 0 De 0 

Dd 
L- Lo 

geeft 0 
0 

(4.3) 

= diameter van resp. W1JZer en vaantje 
= lengte van het gedeelte van de wijzer dat zich 

buiten de bol bevindt 

= 0.40 mm 
= 9.0 mm 
= 48 mm 

Ac I Ad ~ 0.25 

* de beide objecten worden niet met 
aangestroomd, bij de bepaling van Cd~ en cd.d 
wel het geval 

een vlak profiel 
(literatuur) is dit 
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Met behulp van deze gegevens komen we tot de volgende tabel 

V Ree 
(mm/s) 

2 0.053 1.2 
10 0.27 6 
50 1.33 30 
75 2.00 45 

130 3.46 78 

tabel 4.1 (* . . 

100 
26 

8.7 
7.3 
5.2 

lit. 10, ** 

c ** d.d 

25 
8 

2.5 
1.8 
1.6 

. lit. . 

1.0 
0.8 
0.9 
1.0 
0.8 

7 ) 

Uiteraard is dit slechts een afschatting, daar de literatuur
waarden van de weerstandscoefficienten van disc en cilinder 
bepaald zijn in het geval van een uniforme aanstroming, en zonder 
de aanwezigheid van een nabije bol (behuizing vjh metertje). 
De afschatting laat echter wel zien dat de aanname dat de kracht 
op de wijzer verwaarloosbaar klein is onterecht is. Ook wat 
betreft het gemeten moment kunnen we de bijdrage van de W1Jzer 
niet verwaarlozen, daar de armlengtes van de krachten van 
dezelfde grootte-orde zullen zijn. 
Om de juiste kracht op het vaantje te berekenen, moeten we dus 
corrigeren voor de bijdrage van de wijzer : 

waarin Me 
Mtot 

{4.4) 

= totale gemeten moment 
= moment t.g.v. de kracht op de wijzer 

Om goed te kunnen corrigeren, is het nodig dat het moment t.g.v. 
de kracht op de wijzer bekend is als functie van de lengte van de 
wijzer en de snelheid. 
In het volgende hoofdstuk is beschreven hoe het moment afhangt 
van deze twee variabelen, en op welke wijze dit experimenteel 
bepaald is. 
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HOOFDSTUK 5 : METINGEN ZONDER EEN VAANTJE 

$ 5.1 Inleiding 

Uit de metingen die in het voorgaande hoofdstuk beschreven Z1Jn 
blijkt dat de bijdrage van de kracht op de wijzer aan het gemeten 
moment van dezelfde orde is als de bijdrage van het vaantje (bij 
de opgegeven oppervlakten). Om de kracht op het vaantje als 
functie van de afstand tot de bol te kunnen bepalen, is het dus 
nodig dat we corrigeren voor de wijzerbijdrage. In dit hoofdstuk 
worden de metingen zonder vaantje beschreven en een model dat de 
meetresultaten probeert te verklaren. Met behulp van dit model 
zullen in het volgende hoofdstuk de metingen met vaantje 
gecorrigeerd worden. 
Het doel van de metingen is het bepalen van het moment op het 
draaispoeltje, ten gevolge van de kracht op de wijzer, als 
functie van de aanstroomsnelheid en de lengte van de wijzer. 
Uiteraard hangt dit moment ook af van de parameter Lo zie 
figuur 5.1. 

FIGUUR 5.1 

$ 5.2 Modelvorming 

L 

I 
I 
I 

27 - 67mm 1 -------, 
I 

) r 

definitie u/d symbolen bij de metingen 

zonder een vaantje 

In het algemeen zal voor het moment dat op het draaispoeltje 
wordt uitgeoefend , gelden 

L 

Me =J K(r.v)rdr 

Lo 

(5.1) 

waarin : K(r,v) = kracht per lengte-eenheid op de wijzer 
r = afstand tot het draaipunt 

Het verloop van K langs de wijzer weten we niet precies, maar we 
zouden als aanname kunnen hanteren, dat de kracht per lengte
eenheid onafhankelijk van de afstand tot de bol is 

K(r,v) = K(v) (5.2) 
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Substitie van (5.2) in (5.1) leidt tot 

(5.3) 

' Om dit model te toetsen aan de meetresultaten, kunnen we het 
gemeten moment uitzetten tegen het kwadraat van de wijzerlengte 
(L2 ). Indien het model van toepassing is, liggen de meetpunten op 
rechten, met een helling gelijk aan zeg A(v), en een x 0 gelijk 
aan L~. Indien het model geldig is, zal gelden: A(v) =1/2·K(v). 
Vervolgens kunnen we de gevonden waarden van A(v) proberen te 
fitten. Een voorwaarde voor het model van A(v) is, dat voor lage 
snelheden (als Ree << 1) moet gelden : 

lim v l 0 A(v) ~ v (5.4) 

Deze voorwaarde volgt uit de Stokes-theorie. 

Verder moet uiteraard gelden 

A(O) = 0 (5.5) 

Als model proberen we : 

A(v) = a•v 
2 + b•v (5.6} 

Dit komt overeen met het volgende verband tussen Re en cd 

c cd= __ + n 
Re 

(5.7) 

Het model dat we kunnen toetsen aan de meetresultaten, ziet er nu 
als volgt uit : 

(5.8) 

$ 5.3 Meetresultaten 

De opzet van de metingen is bijna identiek aan die bij de 
metingen met vaantje, en verschilt alleen hierin, dat nu na elke 
meetserie (15 snelheden, driemaal naar links en rechts) een 
stukje van de wijzer wordt afgeknipt (ca. 5 mm). De snelheden 
waarbij gemeten werd, waren ongeveer dezelfde als bij de metingen 
met vaantje (van 1 tot ongeveer 130 mmjs). Evenals bij de 
metingen met vaantje, wordt het metertje na iedere aangebrachte 
verandering opnieuw uitgebalanceerd (zie app. A). 
Er is gebruik gemaakt van hetzelfde metertje waarmee de metingen 
met vaantje zijn gedaan. De totale lengte van de wijzer werd 
gevarieerd van 67 tot 27 mm (! 0.5 mm), verdeeld over negen 
metingen. De .afstand van het draaipunt tot de bolrand (L0 ) 
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bedroeg 19 mm. Daar het totale mechanische systeem lichter was 
geworden (kleinere massa en traagheidsmoment), moest de 
terugkoppelfactor van de PI-regeling teruggebracht worden (zie 
ook hoofdstuk 7). Evenals bij de metingen met een vaantje wordt 
het meetsignaal versterkt en 5 Hz low-pass gefilterd. In figuur 
5.2 zijn de ijkC\l!"'Jes, d.w.z. Vuil tegen v, afgebeeld voor de 
verschillende wijzerlengtes. 

100 

75 

50 

25 

0 

a. L = 26.5 mm 
b. " 32.5 ... 
c. " 38.5 " 

b 

• 

0 25 50 75 100 125 

V uit ( mV) 

L V (mm Is l 

FIGUUR 5.2 ijkcurves van de aeter 

zonder een vaantje 

150 

250 

d. L = 43.5 mm 
200 e. " 48.5 •• 

f. .. 53.5 " 

150 

100 

50 

0 

0 25 50 75 100 

400 

g. L = 58.5 mm 
300 h. 11 64.0 n 

i. " 67.0 .. 

200 

0 25 50 75 100 

De algemene vorm van deze curves is dezelfde als die van de meter 
met vaantje. De getrokken lijnen in de figuren zijn de fitresul
taten volgens de algemene kleinste kwadraten methode, en het 
model : 

waarin 

2 c •v 
2 

= meetspanning 
= tonsnelheid 
= constante 

27 

(5.9) 

• 

d 

125 150 

h 

g 

125 150 



De verhouding van c 1 en c 2 tot respectievelijk a en buit (5.8), 
zijn aan elkaar gelijk en houden verband met de ijkconstante van 
de meter (zie appendix A). 
In figuur 5.3 is VuiT /V uitgezet tegen v, voor twee waarden van 
L. Hieruit blijkt dat formule (5.9) de metingen goed beschrijft 
voor snelheden groter dan ongeveer 20 mmjs. 

1.1 

1.0 

0.9 

V uit 
V 

(~) 
o.e 

0.7 

l 
0.6 

o.s 
0 30 60 -- v (...Val 

FicmJR 5.3 

90 

2.5 

2.3 
vuit 

V 

(~) 2.1 

i 
1.9 

1.7 

120 0 30 60 

----t v lnwrv'sl 

V i lv tegen v voor t~e maarden van L u t 

90 120 

Er is een afsluitende meting verricht, waarbij het wijzertje tot 
precies de bolrand werd afgeknipt. Het grootste gemeten signaal 
bedroeg 1 t 0.5 mv. 
In figuur 5.4 (blz. 29) zijn de gemeten momenten uitgezet 
tegen L2 Ook hieruit blijkt dat voor v groter dan ongeveer 
20 mmjs de resultaten goed te beschrijven zijn met het hiervoor 
behandelde model. Voor lagere snelheden geldt dit in mindere 
mate. Dit is geheel volgens de verwachtingen, daar bij lage 
snelheden de invloed van de bol op de stroming relatief groter 
wordt, zie hiervoor $ 4.2. 

In tabel 5.1 (blz. 25) staan de resultaten vermeld van lineaire 
regressie, toegepast op de meetpunten uit figuur 5.4. De waarde 
in de derde kolom is de wortel uit het fitresultaat van x

0
• 
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2 FIGUUR 5.4 : gemeten aamenten tegen L 

snelheid helling ~ 
(nunjs) (N/m) (nun) 

-------------------------------
1.0 0.59 . 10-7 

18.4 
2.9 1.53 11 18.4 
4.9 2.64 n 15.3 
8.1 3.97 11 8.4 

10.1 4.97 11 14.0 
15.1 7.44 11 11.3 
20.0 1. 06 . 10-6 14.8 
29.9 1.65 11 15.3 
39.9 2.31 11 16.2 
49.8 3.06 11 16.6 
59.7 3.82 " 17.1 
74.6 5.06 n 18.2 
88.9 6.52 11 18.6 

108.8 8.52 11 18.6 
127.7 10.77 11 18.8 

29 

d. 20 rnrrv' s 
e. 30 " 
f. 40 " 

1250 2500 

~ L2. (mm2) 

k. 109 rnrrv's 
1. 128 " 

1250 2500 

tabel 5.1 

• 

d 

3750 5000 

3750 500( 



Het fitten van de waarden van de helling volgens (5.6) levert 
-5 2 

a = 4.632 · 10 Ns/m 
b = 2.97 · 10·4 Ns2jm3 

In figuur 5.5a zijn de fitresultaten voor A(v) afgebeeld. 
Figuur 5.5b laat het resultaat zien van linearisering van A(v), 
d.m.v. deling van A(v)door v, en het uitzetten tegen v (de rechte 
lijn is het fitresultaat voor v > 20 mm/s). 

12 

9 

6 

A 

·• N/m) 

r 
3 

0 

0 30 60 90 120 150 0 30 60 90 

____. V ( mnv' S) ~ v (mnv's) 

FIGUUR 5.5 maarden van A(u) en het fitresultaat (a) en 

gelineariseerde A(u) (b) 

Voor snelheden groter dan 5 mmjs is de afwijking kleiner dan 3 %, 
terwijl de afwijking kleiner dan 1 % is voor snelheden groter dan 
20 mmjs. Uit de resultaten blijkt dat de helling A(v) ongeveer 
evenredig met de snelheid is voor snelheden tot ongeveer 20 mm;s. 
Invullen van v = 20 mmjs en De = 0.4 mm in formule (3.4) levert : 

Tot v ~ 20 mm/s kunnen we dus van Stokes-stroming spreken met 
betrekking tot de wijzer. 

Om een indruk te krijgen van de mate waarin het model voldoet, is 
tabel 5.2 opgesteld (zie de volgende bladzijde). 

30 
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$ 

wijzerlengte 
(mm) 

snelheid 
(mm/s) 

gemeten 
moment (Nm) 

model- afwijking 
moment (Nm) (%) 

--------------------------------------------------------------
26.5 4.9 6.73 10-11 8.04 10-11 +19 

" 30.0 6.72 1o-40 5.65 1o-1o -16 

" 74.8 1.41 10-9 1.75 10-9 +24 

" 128.1 3.47 " 3.69 " + 6 

38.5 4.9 3.70 1Ö10 2.64 10-10 -29 

" 30.1 2.10 10-9 1.86 10-9 -11 

" 74.6 5.68 " 5.73 " + 1 

" 127.6 1.22 10- 8 1.20 10-8 - 1 

53.5 4.9 6.68 10..:j0 5.89 10-10 -12 

" 30.1 4.27 10-9 4.15 10-9 - 3 

" 74.7 1.30 10-8 1.28 10-8 - 1 

" 127.6 2.68 " 2.69 " 0 

64.0 4.9 10.22 10-10 8.91 10-10 -13 

" 29.6 6.46 10-9 6.20 10-9 - 4 

" 74.1 1.90 10-8 1.92 10-8 + 1 

" 127.1 4.10 11 4.06 " - 1 

tabel 5.2 

5.4 Conclusies en discussie 

Gezien de vrij goede overeenkomst tussen het model (5.8) en de 
experimentele resultaten, kunnen we dit model gebruiken om, zeker 
in eerste benadering, de metingen met vaantje te corrigeren voor 
de bijdrage van de wijzer. 
Het model maakt gebruik van een aanname over het krachtsprotiel 
langs de wijzer, dat we nu juist willen bepalen met behulp van de 
metingen met vaantje. Als benadering is dit echter wel 
toegestaan. Met behulp van de meetresultaten uit hoofdstuk 4, 
zullen in het volgende hoofdstuk de experimentele Re-cd 
karakteristieken van vaantje en wijzer bepaald worden. 
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HOOFDSTUK 6 CORRECTIES BIJ DE METINGEN MET EEN VAANTJE EN 
EXPERIMENTELE RE-Cd CURVES VAN HET VAANTJE EN 
DE WIJZER 

$ 6.1 Correcties bij metingen met een vaantje 

Met behulp van het model dat in het vorige hoofdstuk beschreven 
is, kunnen we de metingen met vaantje corrigeren voor de bijdrage 
van de wijzer. Deze bijdrage wordt geleverd door het gedeelte van 
de wijzer , dat zich buiten de bol en niet voor of achter het 
vaantje bevindt. Zie figuur 6.1 ter verduidelijking. 

I 

L 

= bijdrage v/d 
wijzer 

FIGUUR 6.1 bijdrage van de lDf.jzer aan het totale III.OIJI.ent 

Voor het moment op de totale wijzer geldt (5.8) 

M
0 

= A(v) (L~- LÎ> 

We moeten deze bijdrage verminderen met het moment ten gevolge 
van de kracht op het stukje wijzer tussen r=L1 en r=L 2 : 

M' = A(v) (L~ - L~) (6.1) 

We vinden dan voor de correctieterm 

Mcor = A(v) (L
2

- L~ + L~- L~) (6.2) 

Voor de kracht op vaantje geldt 

(6.3) 

waarin = totale gemeten moment 
= moment t.g.v. de wijzer 
= afstand vjh midden vjh vaantje tot het draaipunt 

In figuur 6.2 (blz. 33) zijn enkele grafieken afgebeeld, waarin 
de gecorrigeerde kracht op het vaantje is uitgezet tegen de 
dimensieloze parameter R = Rd/Rb· Tevens zijn ter vergelijking de 
ongecorrigeerde waarden van Fd uit figuur 4.5 overgenomen. 
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We zien dat bij snelheden groter dan ongeveer 20 mmjs, het 
krachtsprofiel rond R = 2.5 praktisch vlak loopt, zodat het 
vaantje zich op deze plaats buiten de invloedssfeer van de bol 
bevindt. Dit is in overeenstemming met de numerieke resultaten, 
zie $ 4.2 Bij snelheden lager dan ongeveer 60 mmjs treedt er 
een toename op van de kracht op het vaantje, bij verschuiving van 
het vaantje in de richting van de bol. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is overlapping van de invloedssferen van bol en vaantje 
bij kleine waarden van R. In het kader van het onderzoek is hier 
verder geen aandacht aan besteed. 

$ 6.2 De Re-Cd karakteristiek van het vaantje 

Aan de hand van de volgende formules : 

(6.4) 

(6.5) 

kunnen we met behulp van de berekende gecorrigeerde kracht op het 
vaantje de Re-cd karakteristiek hiervan bepalen. In de literatuur 
is het gebruikelijk om voor v in (6.4) en (6.5) de ongestoorde 
snelheid te substitueren, d.w.z. de aanstroomsnelheid. Willen we 
dus de experimenteel gevonden Re-Cd grafiek vergelijken met de 
literatuur, dan dienen we de waarden te gebruiken, die het verst 
van de bol gemeten zijn. 
In figuur 6.3 zijn de experimentele Re-Cd karakteristieken van 
het vaantje weergegeven, voor drie waarden van Rd. 

100 I I I 5 I I I I I 

80 1- f: Rd = 48 nrn - 4 I-I f • Rd • 48 ~ 
53 .. I 

• .. 53 .. 

63 .. • lil .. 63 .. 
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• • 

20 1- i - 1 -

~ • • • .I 
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FIGUUR 6.3 experi.aentel.e Re-Cd ka.rakteri.sti.ek van het txlCUltje 
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Figuur 6.4 laat een vergelijking zien tussen literatuurwaarden 
(lit. 7) en onze experimenten, voor de grootste waarde van Rd. 
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FIGUUR 6.4 vergelijking tussen onze expertmenten en de 

literatuur {tit. 7) 

Het blijkt dat de experimentele 
uitkomen dan de literatuurwaarden. 
hiervoor zijn : 

weerstandscoefficienten hoger 
Enkele mogelijke verklaringen 

1. In de formules (6.4) en (6.5) is een foutieve snelheid 
ingevuld 

2. De wijzer beinvloedt de stroming zodanig, dat de kracht 
op het vaantje groter wordt, in vergelijking met een "vrij" 
vaantje in een stroming 

3. Een fout in de bepaling van de grootte van het aangestroom
de oppervlak 

4. Een fout in de bepaling van de ijkconstante. 
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ad 1. Het snelheidsprofiel kan vlak zijn, echter een factor k te 
laag. Correctie hiervoor schuift de experimentele punten onder 
een helling -2 op log-log schaal naar rechtsonder, zodat de 
literatuurwaarden beter benaderd worden (de helling volgens de 
literatuur bedraagt in absolute zin minder dan 2). 

ad 2. De invloed van de aanwezigheid van de wijzer op de kracht 
op het vaantje is moeilijk na te gaan, maar te verwachten valt 
dat de kracht inderdaad toe zal nemen, zoals in het algemeen 
geldt voor het effect van nabije objecten op de kracht van een 
aangestroomd object (lit. 8). Van de grootte van het effect is 
moeilijk een afschatting te maken. 

ad 3. De maximale fout in de bepaling van de grootte van het 
oppervlak bedraagt zo'n 10 %. Dit zou een groot gedeelte van de 
fout kunnen veroorzaken. 

ad 4. De meest waarschijnlijke fout in de bepaling van de 
ijkconstante G bedraagt ongeveer 3.5% (zie app. A). 

$ 6.3 Bepaling van het krachtsprofiel m.b.v. de metingen zonder 
vaantje 

Formule (5.1) geeft het verband weer tussen de kracht per lengte
eenheid op de wijzer (als functie van de afstand tot de bol en de 
snelheid), en het moment dat op het draaispoeltje wordt uitge
oefend : 

L 

Me =I K(r,v)rdr 

Lo 

(5.1) 

Differentieren van (5.1) naar de bovengrens waarover de integrand 
genomen moet worden, levert 

~dL = L·K(r,v) 

Verder geldt : 

2 
~dL = 2·L·~d(L ) 

Invullen van (6.7) in (6.6) leidt tot 

2 K(L.v) = ~dL·liL = 2 ~d(L ) 

(6.6) 

(6.7) 

(6.8) 

Met behulp van de metingen bij verschillende wijzerlengtes (bij 
dezelfde L0), kunnen we dus de kracht per lengte-eenheid op de 
W1)Zer als functie van de afstand tot de bol en de snelheid 
bepalen. 
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Daar we met discrete metingen te doen hebben, gebruiken we in 
plaats van (6.8) : 

waarin 

K(L .v) = gem 

M(L2 ,v)- M(L
1
,v) 

(L~ L~) 
(6.9) 

L 9 em = 1/2 ·(L1 + L2) , L2 > L1 
M(L) = moment bij een wijzerlengte L (niet te 

verwarren met L1 en L 2 in figuur 6.1) 

We moeten bij deze verschilberekeningen terdege rekening houden 
met de snelheid waarbij gemeten is. Een verschil van 1 % ~n de 
snelheid (van de ton), heeft een effect van ongeveer 10% in het 
verschilmoment, zie $ 9.3. 
Met behulp van het model (5.8) zijn de gemeten momenten M bij de 
snelheden v 1 t;m v 15 "terugvertaald" naar momenten M', die gemeten 
zouden zijn bij de snelheden v: t/m v~ , dit zijn afgeronde 
standaardsnelheden. Hierbij is gebruikt : 

M' a•v' 
= 

M 

+ b•v' 
2 + b.v 

2 

met de coefficienten a en b als gegeven in $ 5.3 

(6.10) 

De gevonden gecorrigeerde momenten worden gebruikt in formule 
(6.9) ter bepaling van het krachtsprofiel langs de wijzer. Figuur 
6.5 (blz. 38) geeft de resultaten voor enkele snelheden weer. 
De grote fout die ingetekend is, wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de fout in de meting van de wijzerlengte (zie$ 9.3). In de 
figuur wordt tevens de afmeting van de bol weergegeven. We zien 
dat binnen de (weliswaar grote) onnauwkeurigheid, het profiel 
vlak kan worden genoemd, indien de snelheid groter is dan 
ongeveer 30 mmjs. In tegenstelling tot de krachtsprofielen die 
met behulp van de metingen met een vaantje zijn gedaan, loopt de 
kracht per lengte-eenheid nu niet significant op, bij nadering 
tot de bolrand. De mogelijke verklaring die in $ 6.2 genoemd 
is, lijkt dus door deze resultaten te worden bevestigd, daar er 
bij deze metingen geen sprake zal zijn van een grote wederzijdse 
beïnvloeding van de bol en het aangestroomd object. 
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FIGUUR 6.5 : kracht per lengte-eenheid op de wijzer als functie 
van de afstand tot de het draaipunt 

op het 
volgende 
dat het 

de kracht 
berekende 

De grote invloed van de meetfout in de wijzerlengte 
berekende krachtsprotiel m.b.v. (6.9), kunnen we op de 
manier duidelijk maken. We kunnen de aanname maken, 
krachtsprotiel langs de wijzer vlak loopt. We stellen 
per lengte-eenheid gelijk aan het gemiddelde van de 
waarden uit formule (6.9), bij één snelheid. Vervolgens kunnen we 
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uitgaande van een startwaarde, bv. M{L = L0 ) = 0 {zie ook$ 5.3), 
alle volgende waarden van de wijzerlengtes bepalen, om een vlak 
krachtsprofiel te verkrijgen. Enkele resultaten staan in tabel 
6.1 vermeld. 

gemeten L 
{mm) 

26.5 
32.5 
38.5 
43.5 
48.5 
53.5 
58.5 
64.5 
67.0 

10 mmjs 

26.61 
33.53 
40.81 
45.95 
50.24 
53.66 
59.35 
64.90 
66.83 

snelheid 
30 mmjs 75 mmjs 130 mmjs 

26.71 24.99 26.05 
33.28 32.55 32.40 
39.31 38.29 38.47 
44.51 43.50 43.61 
49.29 48.72 48.88 
52.71 52.84 53.16 
58.34 57.98 58.22 
63.89 64.56 64.44 
66.58 66.25 67.00 

tabel 6.1 . "ideale" wijzerlengtes {mm) . 

Uit de tabel en de overige resultaten blijkt dat voor snelheden 
groter dan ongeveer 30 mmjs de "ideale" wijzerlengtes in bijna 
alle gevallen minder dan 0.5 mm {de meetfout) van de meetwaarden 
afwijken. De grote foutenhokken in figuur 6.5 kunnen dus volledig 
verklaard worden door de fout in L. 

$ 6.4 Re-cd karakteristiek van de wijzer 

Ook voor de wijzer 
karakteristiek bepalen. 

kunnen we de experimentele Re-cd 
Hiervoor zijn twee methoden bruikbaar : 

1. bepalen van de Re-cd waarden van de gehele wijzer 
2. bepalen van de Re-Cd waarden, berekend via bepaling van de 

verschillen tussen de gemeten momenten bij verschillende 
wijzerlengtes 

ad 1. Om de kracht op de wijzer te kunnen bepalen via de gemeten 
momenten, moeten we een aanname maken wat betreft de plaats waar 
de kracht op de wijzer aangrijpt. Gezien de resultaten uit 
hoofdstuk 4, is het redelijk om hiervoor het midden tussen r = L0 
en r = L . te nemen. De Cd waarde volgt dan uit : 

(6. 11) 

ad 2. We gebruiken de gevonden kracht per lengte-eenheid, 
berekend volgens {6.10), en bepalen de cd-waarde uit: 

(6.12) 
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In beide gevallen wordt het Reynoldsgetal gegeven door : 

Re = D v/Tf {6ol3} 
c c 

Figuur 6.6 beeldt het resultaat uit van de berekeningen. In de 
figuur Z1Jn tevens enkele resultaten uit de literatuur weer-
gegeven. 

3 3 
I I I I ... 

f: methode 1 f: L = 64o5 mm 
.. 38.5 .. 

J methode 2 • 1 Tritton(lito 

2 
. 

Jayaweera & 2 ~ .. - • ... f~ 
log + . Mason (lito . ... 

r 

I -: log(c0 _c ~ 

<co.c > l. 
~ ... 

4 .. .. T "'~ .. ~ .. . ~. ~~ ... 1 - 0 • - 1 -
0 .. f ..... o-: .... ,. 

0 

-2 

I I 0 I 

-2 -1 
-1 0 1 ---+ log{Rec) 

---+ log{Rec) 

FIGUUR 606 experimenteLe Re-Cd karakteristiek, bepaaLd via de 

boven omschreven methoden (a) en vergeLijking met 

de Literatuur (b) 

I 

0 

Uit figuur 6.6a blijkt, dat de twee hierboven genoemde methoden 
tot praktisch dezelfde resultaten leiden. Figuur b laat zien, dat 
de literatuur dicht benaderd wordt, indien Re, > 1. Dit blijkt 
ook uit de onderstaande tabel, waarin de waarden van C en D uit 
(5.7) vermeld staan voor onze experimenten en de literatuur. De 
experimentele waarden zijn bepaald via a en buit (5.8), geldig 
voor 0.03 <Ree < 3.5 (1 < v < 130 mmjs), terwijl de literatuur
waarden bepaald zijn door benadering met (5.7) voor 1 <Re,< 4. 

I C D 
----------------------1---------------------

onze experimenten 
literatuur 5 
literatuur 6 

l 
I 
I 
I 

10.26 
8.04 
7.70 

tabel 6.2 
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Bij kleinere Reynoldsgetallen liggen de experimentele 
hoger dan de literatuurwaarden. Dit is ook het geval 
vaantje, zie hiervoor $ 6.2. 
Enkele mogelijke verklaringen zijn : 

waarden 
bij het 

1. De lengte/diameter verhouding is bij onze experimenten 
kleiner dan bij de experimenten uit de geraadpleegde 
literatuur (5, 10), ordegroottes resp. 10-125 (kort stukje 
tot hele wijzer) en 102 tot 10 3 • 
Volgens lit. 6 resulteert een kleinere verhouding in een 
grotere kracht per lengte-eenheid. 

2. De wijzer en het vaantje worden niet met een vlak 
snelheidsprotiel aangestroomd, waardoor de Reynolds
getallen en weerstandscoefficienten op een verkeerde 
snelheid gebaseerd zijn. De meetpunten in de Re-Cd grafiek 
zullen dan na correctie naar linksboven bij een te hoge, en 
naar rechtsonder bij een te lage snelheid verschuiven. 
Figuur 6.7 laat het effect zien van het invullen van 
een grotere snelheid in (6.12) en (6.13). 

2.5 

6\ 
2.0 f-

' ' . 
6 ' 

1og(c 0 .c) 1.5 f-

T 
1-1.0 

0.5 

-1 

FIGUUR 6.7 

I I I 

~= 
v = vton 

+ 3 -
+ 5 

rmv's 
\ 

' -
·' .. . ' 

\ • a • " . . . 
~ 

\ .. .. -
' \1 

. . . . ~ 
' ' ·, .'\ .. ~ 
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effect van een verhoging van v op de Re-Cd 

ka.raktertsttek 

3. Een fout in de ijkconstante, die een meest waarschijnlijke 
fout van 3.5% bevat (zie$ 9.2). 
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HOOFDSTUK 7 : AFWEGING : METEN MET OF ZONDER EEN VAANTJE 

Bij de afweging of de W1JZer van de micro-anemometer wel of niet 
van een vaantje voorzien moet worden, spelen ondermeer de volgen
de factoren een rol : 

- signaal-ruis verhouding en meetbereik 
- mechanische eigenschappen 
- verstoring van de stroming 
- lokale "resolutie" van de meter 
- uitbalancering en belasting van de draaispoelmeter 
- praktische gemak 
- kwetsbaarheid 
- geschiktheid voor een meer-dimensionele meter 

We zullen met betrekking tot de minst vanzelfsprekende factoren, 
.de voor enjof nadelen van de twee type meters kort bespreken. 

* signaalfruis verhouding (SRV) 

In figuur 7.1 is de standaarddeviatie van een meter met vaantje 
uitgezet tegen de aanstroomsnelheid. Hetzelfde is gedaan voor 
enkele meters met verschillende wijzerlengtes, zonder vaantje. De 
standaarddeviatie is berekend uit 200 meetpunten, volgens : 

(7.1) 

s-+~---+--+-~~+4~1-----T-~--r-~~~~~--r 
.. 

o-+~~~~r-+-~~~~r. ~~-~t~~~~~+~~~~+-~&:~ 

FIOOUR 7.1 

4 5 ó 7 8 q 10 2 4 5 6 7 8 910' 2 

---+ v (mrn/s) 

standaarddeviatie (%) van het meetsignaal van 

enkele .eters als functie van de snelheid 
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De conclusie die uit deze en de overige meetresultaten kan worden 
getrokken is dat bij de lage snelheden (< 5 mmjs) de meter zonder 
vaantje iets minder ruis vertoont dan de meter met vaantje, bij 
een maximale wijzerlengte. Verder neemt de ruis toe met afnemende 
wijzerlengte. De onder- en bovengrens van de meter nemen toe met 
afnemende wijzerlengte : de ondergrens wordt ondermeer bepaald 
door de SRV, en de bovengrens door het maximale moment dat kan 
worden gecompenseerd. Bij een maximale wijzerlengte is de 
praktische ondergrens van het meetbereik ongeveer 2 mmjs, evenals 
bij de meter met vaantje. In dat geval is de SRV reproduceerbaar 
groter dan 1. Bij snelheden groter dan 5 mmjs is de ruis van 
beide meters praktisch gelijk. Dit is een gevolg van het feit dat 
de voornaamste oorzaak van de ruis waarschijnlijk trillingen 
Z1Jn, bv. ten gevolge van de kabels. Er is geen onderzoek 
verricht naar de bovengrens van de verschillende type meters, 
hiervoor wordt verwezen naar lit. 11. 

* mechanische eigenschappen 

Het dynamische gedrag van de meter wordt beschreven 
tweede orde differentiaalvergelijking 

J ä + k ä + ct a = 0 

waarin : a 

J 
k 

Ct 

= 
= 
= 
= 

hoekverdraaiing 
massatraagheidsmoment 
dempingscanstante 
veerconstante 

(7.2) 

door een 

Een aantal van de factoren die in deze vergelijking voorkomen 
zijn afhankelijk van het gebruikte type meter, nl. J, k en 
dientengevolge de eigenfrequentie van het systeem. Deze factoren 
zal ik slechts kwalitatief bespreken. Weglaten van het vaantje 
maakt de massa en het traagheidsmoment van het bewegende gedeelte 
van de meter aanzienlijk kleiner. Hierdoor zal de eigenfrequentie 
van het metertje groter worden (lit. 3, 12, 14). Verder wordt de 
dempingsfactor verkleind. In de praktijk betekent dit, dat de P
factor (zie $ 2.4) teruggebracht moet worden om te sterke 
oscillaties te voorkomen. Zowel met als zonder vaantje kunnen 
frequenties tot 5 Hz gemeten worden. Het verdient aanbeveling om 
ook een kwalitatief onderzoek te verrichten naar de verschillen 
tussen de grootheden, die het tweede-ordesysteem bepalen, bij de 
verschillende type meters. 

* verstoring van de stroming 

Bij het meten van stroomsnelheden is het van belang, dat de 
stroming zo min mogelijk verstoord wordt door de opnemer van de 
meter. Het is duidelijk dat de meter zonder vaantje hierbij in 
het voordeel is. Verder neemt uiteraard de verstoring van de 
stroming toe met toenemende wijzerlengte. 
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* resolutie van de meter 

Uit de metingen met vaantje is gebleken, dat niet alleen het 
vaantje, maar ook de wijzer bijdraagt aan het gemeten moment. Wil 
men met het vaantje lokaal de snelheid meten, dan zal men dus 
moeten corrigeren voor de bijdrage van de wijzer. Vandaar dat er 
wat betreft resolutie geen duidelijke verschillen tussen de beide 
meters aan te wijzen zijn, in het geval van maximale wijzerleng
tes. Echter, indien de meter verkort wordt zal men lokaler kunnen 
meten. 

* uitbalancering en belasting van de draaispoelmeter 

Bij gebruikmaking van een vaantje is het noodzakelijk dat bij 
absolute metingen het metertje opnieuw uitgebalanceerd wordt met 
behulp van een extra aangebracht contra-gewichtje. Indien alleen 
de wijzer als krachtopnemer gebruikt wordt, is verschuiving van 
de reeds aanwezige gewichtjes voldoende om het massamiddelpunt 
weer op het draaispoelasje te krijgen (het massamiddelpunt wordt 
iets verschoven t.g.v. het aluminium stripje). De belasting van 
de lagertjes van het asje is bij de meter zonder vaantje 
uiteraard kleiner. Hoe korter de wijzer, hoe kleiner de belasting 
van de lagertjes van het asje. Echter, het uitbalanceren is 
moeilijker naarmate een groter deel van de W1JZer afgeknipt 
wordt. Ook wat betreft deze factoren is de meter zonder vaantje 
dus het meeste geschikt. 

* geschiktheid voor een meer-dimensionele meter 

Tot slot is het van belang welke meter het meeste geschikt is om 
in een meer-dimensionele meter gebruikt te worden. Wat betreft de 
meter met vaantje is het moeilijk te voorspellen wat het gedrag 
zal zijn, indien de meter onder een hoek ( ~ 90°) aangestroomd 
wordt, daar er liftkrachten zouden kunnen optreden. Uit lit. 1 
blijkt, dat de meter zonder vaantje in goede benadering een 
cosinus-afhankelijkheid vertoont. 

Gezien de voorafgaande overwegingen, ligt het voor de hand om te 
kiezen voor de meter zonder vaantje. Bij de resterende metingen 
is dan ook gebruik' gemaakt van dit type meter, en dat zal 
eveneens het geval zijn bij metingen in de toekomst. 
Verder zal er wat betreft de wijzerlengte naar een compromis 
gezocht moeten worden tussen SRV, meetbereik, verstoring van de 
stroming en resolutie. Dit compromis is afhankelijk van de 
situatie waarin gemeten wordt en dient zorgvuldig overwogen te 
worden. 
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A 

HOOFDSTUK 8 : WANDEFFECTEN EN DE INVLOED VAN DE 
GROOTTE VAN DE BEHUIZING 

$ 8.1 Inleiding 

T.v.d. Hagen (lit. 3) heeft met het eerste prototype micro
anemometer metingen gedaan in een ijkopstelling, waarbij met 
behulp van het zgn. verdringingsprincipe een uniforme 
luchtstroming werd opgewekt. De ijkopstelling bestond uit een 
cilinder , waarin een afgesloten aluminium ton (lengte 2 m, 
diameter 30 cm) kon bewegen. Bij het naderen van de achter- en 
voorwand van de ton, werd een toename van het meetsignaal 
waargenomen. Indien het metertje geplaatst werd op een afstand 
van enkele centimeters van de zijwand, werd een constant signaal 
geregistreerd. In figuur 8.1 zijn enkele karakteristieke 
meetresultaten afgebeeld. 
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FIGUUR 8.1 : karakteristieke resultaten uit lit. 3 

a : metertje op de cilinderas {algemene vorm) 

b : metertje op 1 ca van de zijwand 

De waargenomen effecten werden toegeschreven aan de invloed 
van de wanden. Gesuggereerd werd om ijkcurves van het metertje te 
maken, als functie van de afstand tot de wand en bij verschil
lende wandtypes. 

Het doel van de metingen is daarom het bepalen van de invloed van 
nabije wanden op het meetsignaal, in de huidige ijkopstelling. 
Er zijn een drietal type metingen verricht : 

- metingen waarbij de voorwand van de aluminium ton tot dicht 
bij het metertje werd gebracht 

- metingen waarbij 
werden geplaatst, 
gevarieerd 

in de ton meebewegende vlakke zijwanden 
en waarbij de afstand tot die wanden werd 
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- metingen waarbij in de ton stilstaande vlakke zijwanden 
werden geplaatst, en waarbij de afstand tot die wanden werd 
gevarieerd 

De eerste twee situaties Z1Jn geschikt om de bruikbaarheid van de 
meetopstelling te testen. De metingen met stilstaande wand hebben 
een meer praktische achtergrond, daar meetruimtes altijd 
eindige afmetingen hebben. Er is gemeten bij de volgende 
snelheden : 10, 25, 40 en 60 mmjs. Bij elke snelheid is er 
tweemaal, afwisselend naar links en rechts gemeten. In de onder
staande paragrafen worden de metingen nader beschreven. 

$ 8.2 Voorwand-effecten 

Om de grootte van de voor- en achterwandeffecten in de huidige 
ijkopstelling te bepalen, is er een serie metingen verricht, 
waarbij de voorwand tot op enkele centimeters van het metertje 
werd bewogen. In figuur 8.2 is de situatie schematisch weer
gegeven. 

FIGUUR 8.2 

/zijwand 

I 
I 
I 

:-- voorwand 

situatie bij de voorwand-metingen (bovenaanzicht) 

De minimaal haalbare afstand van het metertje tot de wand wordt 
bepaald door de remweg van de ton en veiligheidsoverwegingen. 

In figuur 8.3 (blz. 47) zijn enkele meetresultaten te zien, 
waarin het meetsignaal is uitgezet tegen de afstand van de wijzer 
tot de voorwand (Sy). 

De conclusie uit deze meetresultaten is dat er bij de gebruikte 
snelheden geen sprake is van een significant wandeffect. De 
grootte van de ton is dus toereikend om geen last te hebben van 
de voorwand. Verondersteld wordt dat dit ook zal gelden voor de 
wand die zich verwijdert van het metertje. 

46 



325 

1t 
250 

(mV) 

l 175 
lv = 10 rnnVsl 

850 

Vuil 500 
(mV) 

r 150 

100~~~._~--~--~~--~~--~--~~-4 -200 
0 30 60 90 150 240 330 0 

- Sv (cm) 

2800 

1450 

t 

) 900 

350 

lv = 4o I!ITIIsl 

lv = 25 rnnVsl 

30 60 90 150 240 330 

~ Sv (cm) 

lv =-60 mn11sl 

-200~~~._~--~--L-~--~~--~--~~~ 

0 30 60 90 150 

FIGUUR 8.3 

240 330 0 30 60 90 150 

meetsignaaL ats functie van de afstand tot de 

voonoond (S ) 
V 

240 

We zullen de meetresultaten vergelijken met de resultaten van 
experimenten die in de literatuur vermeld staan. 

* Stalnaker & Hussey {lit. 9) geven voor het effect van de bodem 
van een rechthoekige tank op de eindsnelheid van een vallende 
cilinder formule {3.12) 

Hierin is 

V
, A 2 

1 - - = 0.60 (_) 
V S 

V 

De = diameter vjd cilinder 
2l = lengte v/d cilinder 

.A = D ( 2 t )Q.67.s • Re -Q.4 
c -- t 

D 
c 

Sv = afstand tot bodem V/d tank 
v' = eindsnelheid bij kleine s~ 
v = " bij grote Sv 
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We stellen de 
lengte gelijk 
diameter van de 
5.2 + 5.2 cm), 
levert : 

situatie voor als een vallende cilinder met een 
aan de lengte van de wijzer vermeerderd met de 
bol. Invullen van : De = 0.4 mm, 2t = 10.4 cm (= 

Sv = 10 cm, v = 15 · 10-6 m2;s en v = 10 mmjs, 

V 1 /V ~ 0. 9994 

Een verandering van 0.06 % in v, heeft ongeveer 0.06 % 
verandering in de term (a.v + b.v2 ) tot gevolg, daar de 
lineaire term bij lage snelheden overheersend is. Het voorwand
effect (vergelijkbaar met het effect van de bodem bij de 
experimenten uit lit. 9) op het moment zou dus bij benadering 
maximaal 0.06 % zijn in onze experimenten, bij een minimale 
snelheid van 10 mmjs, en een afstand groter dan 10 cm. Dit komt 
overeen met de resultaten van de experimenten. Uitgaande van 
(3.14) kunnen we een afschatting maken in welke gevallen de 
wandeffecten groter dan 5 % zullen zijn. Indien v = 10 mmjs, is 
dit het geval voor Sv < 1.1 cm, en indien Sv = 10 cm voor 
v < 0.04 mmjs. 

* Bij de experimenten van Huner & Hussey (lit. 6), is bij 
Ree ~ 0.24 (overeenkomend met een snelheid van 9 mm/s in onze 
experimenten), een maximaal effect van 0.5% gemeten op de 
eindsnelheid van een cilinder met een lengte van 2 cm. De 
eindsnelheid werd daarbij gemeten op 12 en 1.2 cm afstand van de 
bodem. Belangrijk verschil tussen onze en bovengenoemde 
experimenten is natuurlijk de aanwezigheid van de bol. De 
resultaten van de metingen tonen aan, dat de invloed hiervan 
kleiner is dan de onnauwkeurigheid van de meter (zie$ 9.1). 

In het algemeen nemen wandeffecten toe met afnemende snelheid 
(bv. lit. 8). Resumerend kunnen we dus stellen dat geen rekening 
hoeft te worden gehouden met de invloed van de voor- en 
achterwand in de meetopstelling, voor snelheden die groter zijn 
dan 10 mmjs. 

$ 8.3 Zijwand-effecten 

Bij de metingen die bedoeld zijn om de zijwand-effecten te 
bepalen, is steeds met twee meters tegelijk gemeten. De ene meter 
werd zo geplaatst dat de wijzer van de wand af gericht was, 
terwijl de wijzer van de andere meter in de richting van de 
tegenover geplaatste zijwand wees. De meters werden geplaatst op 
standaarden, die over een rail verschoven konden worden. De rail 
werd loodrecht op de kabels bevestigd. Zie figuur 8.4 op de 
volgende bladzijde ter verduidelijking van de situatie. 
De wijzers van de meters staken 52 mm buiten de bol uit, de 
diameter van de bol was eveneens 52 mm. 
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linkermeter 
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FIGUUR 8.4 situatie bij de zij~-metingen (vooraanzicht) 

$ 8.3.1 Meebewegende zijwand 

Bi-j ·deze metingen 
ton bevestigd. 

zijn ylakke~laten aan de binnenzijde van de 

Om zo min mogelijk last te ondervinden van eventuele instatienai
re effecten, is de lengte van de platen verdubbeld t.o.v. de 
metingen met stilstaande wanden, van 1.25 naar 2.50 m. (de 
metingen met stilstaande wand Z1Jn voorafgegaan aan deze 
metingen). De hoogte van en de afstand tussen de platen bedroegen 
resp. 62.5 en 85 cm. 

In figuur 8.5 op de volgende bladzijde zijn de meetresultaten 
weergegeven. Op de x-as is de afstand van het midden van de 
wijzertjes tot de respectievel~jke wanden uitgezet (Sz) en op de 
y-as het meetsignaal. 
Binnen de meetnauwkeurigheid is geen significant wandeffect waar 
te nemen, zelfs niet indien het uiteinde van de wijzer zich op 
ongeveer 1 cm van de wand bevindt. Uit het verloop van de diverse 
metingen is komen vast te staan dat het meetsignaal in de tijd 
constant is, binnen dezelfde waarden die gevonden zijn bij de 
stilstaande wanden. Er was dus geen sprake van instationaire 
effecten. 
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We zullen deze resultaten vergelijken met enkele experimentele 
resultaten, die in de literatuur vermeld Z1Jn. De relatieve 
snelheden van object, wand(en) en medium t.o.v. elkaar, zijn bij 
onze experimenten dezelfde als die bij de experimenten, waarbij 
eindsnelheden worden gemeten, zodat de resultaten met elkaar 
vergeleken mogen worden (zie ook$ 3.3). 

* Lit. 9 geeft voor het effect van zijwanden (loodrecht op 
de as van een cilinder) op de eindsnelheid formule (3.11) : 

V s z 

50 

40 
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Hierin is : 2~ = lengte van de cilinder 
h = afstand tussen de cilinder en de hieraan 

evenwijdige zijwanden 
S 2 = afstand tussen de uiteinden van de cilinder en 

de loodrecht op de cilinderas geplaatste wanden 

We stellen de meter weer voor als een cilinder met een lengte 
gelijk aan de "lengte" van de meter. We veronderstellen dat de 
wanden op een afstand van 1 cm van de cilinderuiteinden geplaatst 
zijn. Invullen van : h = 0.625 m, L = 5.2 cm en S 2 = 1 cm in 
(3.11) levert : 

V 1 /V ç:. 0. 89 

Een effect van een dergelijke grootte zouden we met de micro
anemometer moeten kunnen meten. Echter, bij formule (3.11) moet 
een vraagteken geplaatst worden, daar de formule ondermeer 
voorspelt dat het wandeffect toe zal nemen met toenemende h. Dit 
lijkt zeer twijfelachtig (zie bv. lit. 8). 

* Huneren Hussey (lit. 6), die in het interval 0.23 <Re, 
hebben gemeten, vonden een maximaal effect van 0.1 % 
eindsnelheid, bij halvering van de afstand van de 
loodrechte zijwanden tot de cilinder (van 24 naar 12 cm), 
een cilinderlengte van 2 cm (zie ook$ 3.3). 

< 2.46 
op de 
beide 

en bij 

Gezien de meetresultaten en de literatuurgegevens, kunnen we 
concluderen, dat het effect van meebewegende wanden in de 
ijkopstelling verwaarloosbaar klein is. 

$ 8.3.2 Stilstaande zijwand 

Op de staalkabels werden roof-mate platen bevestigd, die met 
aluminiumfolie bekleed werden, ter voorkoming van statische 
elektriciteit. De platen waren 125 cm lang en 62.5 cm hoog, en 
stonden op een afstand van ongeveer 85 cm van elkaar. Tussen de 
platen werden twee roof-mate staven (1· b·h = 85 · 4 · 2 cm) 
bevestigd, om een stabiel geheel te verkrijgen. De metertjes 
werden geplaatst op de halve lengte en hoogte van de platen. 

In figuur 8.6 (blz. 52) zijn de meetresultaten afgebeeld. In de 
grafieken is de meetspanning (5 Hz gefilterd) uitgezet tegen de 
afstand van het midden van de wijzers tot de respectievelijke 
wanden (S 2 ). De meetpunten zijn de gemiddelden van zes metingen 
(in de figuur zijn ook de snelheidsprofielen volgens Blasius 
getekend, zie verderop). 
Uiteraard is de minimale afstand waarbij gemeten kon worden in 
het geval van de linkermeter groter, daar de bol zich dan tussen 
wand en wijzer bevindt. Bij een afstand van 32 cm Z1Jn twee 
meetpunten weergegeven van de linkermeter, een meetpunt met en 
een meetpunt zonder aanwezigheid van de rechtermeter (aangegeven 
door het symbool e ). Dit is gedaan om de invloed van de meters 
op elkaar te bepalen. De resultaten tonen geen significante 
wederzijdse beinvloeding, bij een afstand van ongeveer 15 cm 
tussen de bolranden. Dit is in overeenstemming met de resultaten 
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uit hoofdstuk 6, waaruit blijkt dat de invloed van de bol zich 
tot ongeveer 2.5 keer de bolstraal uitstrekt. 

24 64 r----r-.,--~-....-----,r--"""T""-T""""~-....-----,-.., 

18 

V uit 

(mV) 12 

l 6 

0 
0 

120 

90 

vuit 

(mV) 60 

I 30 

0 
0 

.. . .... -·- - .. - i -"· . -I- v., 48 - ,._ 
~.-

. ... . .. -- -.. - - / 

" 
... 

• I a • / I 
I I .. I 32 ., 

.. I " I 
I I 

I I 

' I 
I 16 

jv = 10 mmlsl 
I 

lv = 25 mmlsl I 

0 
4 8 12 20 28 44 0 4 8 12 20 28 

184 

138 
v., a..-t'-'" "_. - ,.- -,.- -r·-.-·- -a- "- - .. -. 

'} ' .,., 92 I 
I 

1 ,.., 
I 

I 

lv = 60 mm!sl I jv = 40 mm/s I 
I 46 

0 
4 8 12 20 28 44 0 4 8 12 20 28 

~ Sz (cm) ----+ Sz (cm) 

FIGUUR 8.6 : aeetsignaal als functie van de afstand S tot de z 
stilstaande zijwand en snelheidsprofielen volgens 

Blasius ( o : Unkenneter, x rechtermeter) 

Uit de resultaten blijkt, dat bij de linkermeter geen 
wandeffecten optreden, zelfs niet als de bol tegen de wand 
geplaatst is. Verder zien we dat voor Sz < 8 cm wandeffecten bij 
de rechtermeter gaan optreden, daar het signaal dan af gaat 
nemen. De verhoudingen van de signalen bij minimale Sz (2.7 cm) 
en grote Sz zijn in de hierna volgende tabel vermeld. 
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I snelheid (mm/s) 
I 10 25 40 60 

---------------1---------------------------
Sz > 8 cm I 16 45 77 122 
Sz = 2.7 cm I 10 29 51 88 

---------------1---------------------------
verhouding (%) 1 62 64 66 72 

tabel 8. 1 signaal van de rechtermeter (mV) 

Uit de tabel kunnen we de conclusie trekken, dat het wandeffect 
toene~emt bij afnemende snelheid, een te verwachten resultaat 
(bv. lit. 8). De afname lijkt sneller te verlopen bij hogere 
snelheden, maar er zijn te weinig experimenten verricht om dit 
met zekerheid te kunnen stellen. De experimentele situatie is 
niet te vergelijken met de gebruikelijke experimenten uit de 
literatuur waarbij men objecten laat vallen in de buurt van 
wanden. Dit vanwege het feit dat de relatieve snelheid van medium 
t.o.v. de wanden bij die experimenten gelijk aan nul is, dit in 
tegenstelling tot onze experimenten waarbij de relatieve snelheid 
gelijk aan de tonsnelheid is. 
Wel kunnen we een afschatting maken van de grenslaagdikte aan de 
wand, ter plaatse van het metertje, indien dit metertje niet bij 
de wand geplaatst zou zijn. De oplossing voor de dikte van de 
grenslaag om een vlakke oneindige plaat wordt gegeven door 
Blasius, die de grenslaagvergelijking van Prandtl, vergezeld van 
randvoorwaarden oploste (lit. 13). De oplossing is slechts geldig 
indien : 

waarin 

Zie de 

6/x = ..J 1/Re ' x « 1 

~ = grenslaagdikte 
x = afstand tot het 

lengterichting 
Rex = Reynoldsgetal, 

figuur hieronder ter 

----+ 
----t 
----t 

vtrJ 
~ 

~ 
~ 

uiteinde van de plaat in 

gebaseerd op de afstand x 

verduidelijking. 

x 

FIGUUR 8.7 grenslaag om een vlakke halfoneindige plaat 
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Definieren we de grenslaag als dat gebied, waarbinnen de snelheid 
in x-richting kleiner is dan f·V00 , dan geldt voor de dikte van 
de grenslaag : 

6 = f•x•J 1/Re ' x 

Hierin is ~ een functie van f. 

(8.2) 

Invullen van de waarde x = 62.5 cm en de waarden van de 
experimentele snelheden levert de volgende tabel op 

5 4 3 2 1 

v (mmjs) 0.95 0.85 0.63 0.33 

------------------------------------~----------------------
10 417 15.3 12.2 9.2 6.1 3.1 
25 1041 9.7 7.7 5.8 3.9 1.9 
40 1666 7.7 6.1 4.6 3.1 1.5 
60 2500 6.3 5.0 3.8 2.5 1.3 

tabel 8.2 dikte van de grenslaag in cm 

Te verwachten valt dat er een afname van de kracht op de wijzer 
zal optreden, indien een stuk van de wijzer "door de grenslaag 
steekt". Uit de meetresultaten blijkt, dat het eerste merkbare 
effect optreedt bij een afstand van 2.4 cm (einde van de W1Jzer 
tot de wand). De meting hiervóór, bij een afstand van 4.9 cm, 
vertoont nog geen significante afwijkingen van de metingen bij 
grotere Sz. 
In figuur 8.6 (blz. 52) zijn de snelheidsprofielen volgens 
Blasius bij de desbetreffende snelheden getekend. Uit deze figuur 
blijkt, dat de theorie van Blasius een eerder optreden van 
zijwand-effecten voorspelt. Het gaat hierbij om enkele centi
meters. Hiervoor zijn enkele mogelijke verklaringen te geven : 

1. De waarden van Rex zijn aan de lage kant, vergeleken met de Rex 
waarden bij de experimenten die de theorie van Blasius 
verifieren (10 4 tot 10 6 ). 

2. De plaat is niet oneindig lang en hoog. 

3. De aanwezigheid van de bol, die de grenslaag verstoort. 

$ 8.4 Invloed van de grootte van de behuizing 

Om de invloed van de grootte van de boldiameter op de stroming en 
dus ook op het meetsignaal te bepalen, is een draaispoelmetertje 
in vier verschillende bollen geplaatst, met diameters van 44, 52, 
80 en 99 mm. Het metertje werd steeds zo in de bol geplaatst, dat 
L0 14 mm bedroeg. De totale lengte van de wijzer was 74 mm. Er is 
gemeten bij 15 snelheden, liggende in het interval van 1 tot 130 
mmjs. Bij elke snelheid werd driemaal naar links en driemaal naar 
rechts gemeten. 
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In figuur 8.8 is het gemeten moment op het spoeltje als functie 
van de snelheid uitgezet, voor de verschillende boldiameters. Bij 
de omrekening van spanning naar moment is gebruik gemaakt van de 
ijkconstante, die 0.024 ~ 0.001 Nm/A bedroeg. 
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De getrokken curves zijn de fitresultaten volgens het model 

2 M = a.v + fj.v 

Hierin is v gelijk aan de tonsnelheid. 

(8.3) 

Het verband tussen a en {3 uit (8. 3) enerzijds, en a en b uit 
(5.8) anderzijds, luidt : 

2 2 a = a•(L - L0 ) 
2 2 p = b. (L - L0 ) 
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In tabel 8. 3 zijn de waarden van a en f3 vermeld. 

44 

(10- 5 Ns) I 2.468 
( 10·4 Ns 2 jm) I 1. 508 

f3 /a 6.11 

boldiameter (mm) 

52 

2.475 
1.520 

6.14 

80 

2.660 
1.506 

5.66 

99 

2.760 
1.503 

5.45 

In figuur 8.9 is, voor enkele snelheden, de cd-waarde van de 
(gehele) wijzer tegen de boldiameter uitgezet. 
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FIGUUR 8.9 cd als functie van de diameter van de behuizing 

We zien dat bij een grotere boldiameter een groter moment 
gemeten wordt. Dit betekent dat de experimenteel bepaalde cd -
waarden (zie hoofdstuk 6) in ieder geval gedeeltelijk te groot 
zijn in vergelijking met de literatuur t.g.v. de aanwezigheid van 
de bol. Met behulp van de fitresultaten, kunnen we de factoren a 
en b uit (5.8) voor de hier gebruikte meters bepalen m.b.v. 
(8.4). Het resultaat voor de bol met diameter 52 mm is: 

a= 4.688·10 5 Nsjm2 

b = 2.88 ·10 4 Ns2jm 3 

Deze waarden zijn in figuur 8.10 op de volgende bladzijde 
weergegeven (symbool x), evenals de waarden van a en b, die 
berekend zijn uit de metingen bij verschillende wijzerlengtes. We 
zien dat a en b binnen de onnauwkeurigheid onafhankelijk van L 
en L0 zijn. Wat betreft L0 is dit te verwachten , echter bij 
kleine L - L

0 
zal de wijzer relatief meer invloed van de bol en 
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het cilinderuiteinde ondervinden, zodat waarschijnlijk de 
factoren a en b merkbaar zullen veranderen. Blijkbaar is hiervan 
tot L - L0 = 7.5 mm (kleinste waarde) nog geen sprake. 
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HOOFDSTUK 9 : BEKNOPTE FOUTENANALYSE 

$ 9.1 Ruis in het meetsignaal 

De ruis in het meetsignaal is een gevolg van de werking van de 
PI-regeling en mechanische trillingen, voornamelijk van de 
kabels waarop de standaard rust. Bij alle gedane metingen is de 
standaarddeviatie van het meetsignaal bepaald uit 200 meetpunten, 
volgens : 

0 =~~i (vi- v}2 

n - 1 
(9.1) 

In figuur 7.1 (zie blz. 42} is de standaarddeviatie van enkele 
meters uitgezet als functie van de tonsnelheid. Uit de figuur 
blijkt dat de SRV van de meters groter dan 10 is bij snelheden 
groter dan ongeveer 8 mmjs. 
Een ander veelvuldig optredend verschijnsel is het verschil 
tussen de metingen naar rechts en links. Bij één snelheid is dit 
meestal reproduceerbaar (steeds naar een bepaalde richting een 
groter signaal}, echter het teken van het verschil is (niet 
reproduceerbaar} afhankelijk van de snelheid. In figuur 9.1a is 
een ijking weergegeven (L = 53.5 mm}, waarin het links-rechts 
verschil tot uiting komt. Figuur 9.1b is het resultaat na 
linearisering. 
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Het relatieve verschil kan oplopen tot 20 % bij snelheden lager 
dan 10 mmjs. Voor het verschijnsel is nog geen afdoende verkla
ring gevonden. Convectiestromen in de ton zouden mogelijk een 
verklaring kunnen vormen. Bij de bepaling van afgeleide groot
heden van het meetsignaal (zoals kracht en cd-waarde) is steeds 
uitgegaan van het gemiddelde meetsignaal over links en rechts en 
het aantal herhalingen, en is rekening gehouden met het links
rechts-verschil d.m.v. de foutenhokken. 

$ 9.2 Fout in de ijkconstante 

Bij absolute metingen, d.w.z. bij metingen waarbij het moment 
bepaald wordt, speelt de ijkconstante G (zie appendix A) een 
belangrijke rol. De ijkconstante is de verhouding tussen het 
moment dat op het spoeltje wordt uitgeoefend en de regelstroom 
door het spoeltje. De bepaling van G bestaat uit twee gedeelten : 
de bepaling van de veerconstante van de spiraalveertjes en di 8 /da 
van het draaispoelmetertje (zie app. A). De fout in Ct bedraagt 
maximaal 5 % indien we rekening houden met de meetfout in de 
momenten t.g.v. de gewichtjes aan de arm en de hoekbepaling (zie 
App. A). De spreiding in Ct bedraagt ongeveer 2 %, dit klopt ~et 
de opgegeven klasse van de draaispoelmeter. De bepaling van 
di.fda is behept met een fout van ongeveer 3 %. De me;est waar
schijnlijke fout in de ijkconstante bedraagt dan ongeveer 

"V 22 + 3'1 ~ 3. 5 %, en de maximale fout 8 % Dientengevolge 
bedraagt de meest waarschijnlijke fout t.g.v. de fout in de 
ijkconstante in alle bepaalde momenten, krachten en Cd -waarden 
eveneens 3.5 %. 

$ 9.3 Overige fouten 

De waarden van Rd , L en Lo Z1Jn bepaald met een nauwkeurigheid 
van 0.5 mm. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de 
berekening van de kracht op het vaantje en de wijzer. Bij de 
bepaling van K via formule (6.9) kan een verschil in de snelheid 
waarbij gemeten is, een grote relatieve fout in het verschil
moment M2 - M1 veroorzaken. Indien we aannemen dat het moment 
evenredig met de snelheid is, en dat de momenten M1 (L) en 
M2 (L + ..1 L) gemeten zijn bij een resp. snelheid van v en v + dv, 
dan geldt dat de relatieve fout in M2 - M1 in eerste orde gelijk 
is aan : 

dv 
= {9.2) 

AL V 

De snelheden waarbij gemeten is, kunnen onderling ongeveer 1.5 % 
verschillen. Verder geldt : 2.7 < .1L/L < 7, zodat de fout in 
M2 - M1 kan oplopen tot 10 %. Hiervoor wordt gecorrigeerd m.b.v. 
het model (5.8). 
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HOOFDSTUK 10 : CONCLUSIES EN SUGGESTIES 

De belangrijkste conclusies die uit de metingen getrokken kunnen 
worden, zijn hieronder nog eens op een rijtje gezet. 

* Indien het vaantje op het uiteinde van de 
wordt ondervindt het geen invloed van de 
snelheden groter dan ongeveer 20 mmjs. 

wijzer geplaatst 
behuizing, voor 

* Voor het moment dat op het spoeltje werkt t.g.v. de kracht 
op de wijzer is het volgende model ontwikkeld 

* 

2 2 2 Me = (a•v + b•v )(L - L0) 

(L = totale lengte van de wijzer, L 0 = lengte van het 
gedeelte binnen de bol). Dit model voldoet binnen 10 % voor 
snelheden die hoger zijn dan 8 mmjs. Uit de geldigheid van 
dit model kan de conclusie worden getrokken, dat het krachts
profiel langs de wijzer voor v > 30 mmjs binnen de nauwkeur
igheid vlak loopt. 

De meter zonder vaantje verdient de voorkeur boven 
met vaantje, in verband met de nauwkeurigheid voor 
lager dan 5 mmjs, de mate van de verstoring van de 
het praktische gemak en de geschiktheid voor 
dimensionele meter 

de meter 
snelheden 
stroming, 

een meer-

* De experimentele Re-Cd curves van vaantje en wijzer liggen 
boven de curves uit de literatuur. Dit wordt voor een gedeel
te verklaard door de invloed van de behuizing van de meter, 
zoals uit de metingen met verschillende boldiameters gebleken 
is. 

* De invloed van de naar het metertje toekomende wand in de 
ijkopstelling is niet meetbaar, indien de snelheid groter dan 
10 mmjs is, en de afstand groter dan 10 cm blijft. 

* Indien de meter in de buurt van stilstaande vlakke zijwanden 
in de ijkopstelling wordt geplaatst, treden er wandeffecten 
op, indien de afstand tussen het uiteinde van de wijzer en de 
wand kleiner dan 2.5 cm is. De afname wordt groter bij lagere 
snelheden, en bedraagt bij v = 10 mm/s ongeveer 38 %. 

* Indien de meter in de buurt van meebewegende wanden in de 
ijkopstelling wordt geplaatst, treden er voor v > 10 mmjs 
geen significante wandeffecten op. 
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* De DISA hot-film micro-anemometer kan als referentie-meter 
dienen, als de sensor op een afstand groter dan ongeveer 5 cm 
van de bolrand wordt geplaatst, en bij snelheden groter dan 
ongeveer 50 mmjs. De maximale fout in de aanwijzing van de 
DISA bij 50 mm;s bedraagt ongeveer 20 %. 

Uit de genoemde conclusies omtrent de wandeffecten, blijkt dat 
het toegestaan is om meerdere meters tegelijk in de ijkopstelling 
door te meten. Verder kan de tijd waarin gemeten wordt verlengd 
worden, daar de invloed van voor- en achterwand te verwaarlozen 
is. Het verdient aanbeveling om de verschillen in dynamisch 
gedrag tussen de meters kwantitatief te onderzoeken (meter met en 
zonder vaantje, en meters met verschillende wijzerlengtes). 
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APPENDIX A : ABSOLUTE IJKING : BEPALING VAN DE IJKCONSTANTE 

$ A.l Bepaling van de ijkconstante 

Om de meetresultaten van de micro-anemometer te kunnen 
vergelijken met de in de literatuur vermelde resultaten 
(weerstandskrachten, cd-waarden etc.), en eventueel m.b.v 
theorieen uit de stromingsleer te kunnen verklaren, is het 
noodzakelijk om de meter absoluut te ijken. Met absolute ijking 
wordt dan bedoeld het vastleggen van de relatie tussen de regel 
(= spoel-)stroom en het uitgeoefende moment op het draaispoeltje. 
In het geval van een lineaire meter kunnen we de ijkconstante G 
als volgt definieren 

G = M/I s (A.l) 

Deze ijkconstante is een soort inverse gevoeligheid. Om de 
ijkconstante goed te kunnen bepalen, is het noodzakelijk dat de 
draaispoelmeter uitgebalanceerd is. Hiermee wordt bedoeld dat het 
massamiddelpunt van het dynamische systeem zich op de draaispoel
as bevindt. Indien dit niet het geval is, zal i.h.a. ook de 
zwaartekracht een moment uitoefenen op het draaispoelasje. 
Hiervoor is wel te corrigeren, maar dit is vrij omslachtig. De 
meetmethode ter bepaling van de ijkconstante voor de diverse 
gebruikte meters zal hieronder beschreven worden. 

Als op 
zal het 
lineair 
is, dan 

het draaispoeltje een extern moment M wordt uitgeoefend 
spoeltje gaan draaien over een hoek a Als de meter 
is, en als bij de hoek a = o de meter in evenwicht 

geldt : 

M = a•C 
t 

(A.2) 

waarin Ct de veerconstante van de meter is. Substitutie van (A.2) 
in (A.l) leidt tot 

(A.3) 

Meer algemeen (ook geldend voor niet lineaire meters) geldt de 
formule 

(A.4) 

waarin dis/ da in het werkpunt genomen moet worden (de situatie 
met de meter in de regeling). Ct kunnen we bepalen door aan de 
arm gewichtjes te hangen en de hoekverdraaiing te meten. Het door 
de gewichtjes uitgeoefende moment volgt uit : 

(A.5) 

64 



waarin m 
g 
L 
({J 

= 
= 
= 
= 

massa gewichtje 
gravitatieversnelling 
afstand draaipunt tot aangrijpingspunt v/h gewichtje 
hoek met de horizontaal 

De figuur hieronder geeft een schematische voorstelling van de 
situatie. 

wijzer 

FIGUUR A.l JReting van de veerconstante ct 

Figuur A.2 toont de resultaten van de metingen bij twee meters. 
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FIGUUR A.2 : karakteristieke voorbeelden van Ct - metingen 

6 • 5 
De ordegrootte van Ct is 10 10 Nmjrad. 
Er zijn verschillende manieren om dis/ da te bepalen. Voor 
lineaire meters (dis I da = constant) is er een vrij snelle 
methode, zie de figuur op de volgende bladzijde. 
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FIGUUR A.3 

ae ti.ng van di lda s 

-I = I max 

Men meet L 1 en L2 , leest af wat Imax is (meestal 100 pA), en 
bepaalt di5 jda uit 

di s = 
2•1 max 

da arcsin(O.S•L/L2 ) 

De ordegrootte bedraagt 10-3 10- 4 A/rad. 

(A.6} 

Uit (A.6) volgt dan dat de ijkconstante een ordegrootte van 
0.01 Nm/A heeft (bij een grote di 5 jda hoort een grote Ct ) • De 
regelstroom wordt bepaald door meting van de spanning over een 
uitwendige weerstand Ru, die in serie met het spoeltje staat. De 
waarde van de totale weerstand is van de orde 10 4 n . Grofweg 
zullen we dus een spanning van 1 mV meten bij een uitwendig 
uitgeoefend moment van 10-9 Nm. De ruis van de meter ten gevolge 
van de regeling is ongeveer 20 pV, zodat de (theoretische) 
ondergrens op 2·1Ö11 Nm ligt (SRV = 1). Bij de ijking van de 
uitgangsspanning VulT tegen de tonsnelheid wordt de (praktische) 
ondergrens verhoogd door convectie en mechanische trillingen (zie 
$ 9.1). We kunnen het meetbereik van de micro-anemometer 
verschuiven door een stroommeter met een andere Imax te gebruik
en. De in gebruik zijnde meters (50, 100 en 1000 ftA) verschillen 
alleen in het aantal windingen van het spoeltje. Een gevoelige 
meter (waarmee bedoeld wordt met een kleine Imax ) heeft meer 
windingen, zodat voor eenzelfde moment Lorentz-moment minder 
stroom nodig is. Om het meetbereik te verhogen (boven- en onder
grens) moeten we dus een meter met een kleinere Imax nemen. Bij 
de metingen die in dit verslag zijn beschreven, is meestal een 
100 pA meter gebruikt. De ijkconstante van deze meter heeft een 
waarde van ongeveer 0.02 Nm/A. 
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$ A.2 Bepaling van het moment 

Het meetsignaal (Vuh ) wordt door een 5 Hz low-pass filter 
geleid, en daarna 20 dB (factor 10) versterkt (DIFA dual filter, 
type POF 3700B). Hierna wordt het signaal nogmaals versterkt, met 
een factor, varierend van 5 tot 100, afhankelijk van het 
snelheidstraject,de armlengte van de wijzer, en de plaats van het 
vaantje (versterker: Ectron, type 750-808). Dit is de uiteinde
lijke spanning die wordt ingelezen m.b.v. een ADC. Voor het 
moment dat op het draaispoelasje wordt uitgeoefend, geldt dan : 

waarin : G = 
Is = 

(Ru+Rs)= 
10 • f = 

1 

lO.f 

ijkconstante van het metertje 
spoelstroom 

(A.7) 

uitwendige weerstand + spoelweerstand 
totale versterkingsfactor 

In formule (A.7) is de term I 0 • (Ru + R5 ) niet meer terug te 
vinden, daar we verschilmetingen doen (zie ook $ 2.5.2). De 
totale versterkingsfactor wordt zo ingesteld, dat we de minste 
last hebben van de "resolutie" van de ADC, die 2.5 mV bedraagt. 
Bij een meter met de ongewijzigde wijzerlengte (ongeveer 75 mm), 
en zonder vaantje, bedraagt het meetsignaal zonder versterking 
ongeveer 0.05 mv (DC niveau), bij v = 1 mmjs. 
Om een SRV (signaal-resolutie-verhouding) groter dan 1 te 
verkrijgen, moeten we er dus voor zorgen dat de tweede versterker 
in ieder geval een factor 5 versterkt. De maximale 
versterkingsfactor wordt bepaald door het signaal bij de hoogste 
snelheid, dat beneden de 5 V dient te blijven, vanwege de ADC 
beperkingen. 
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APPENDIX B : METINGEN MET DE DISA MICRO-ANEMOMETER 

Er zijn een aantal metingen gedaan waarbij in de ton een reeds in 
de handel verkrijgbare micro-anemometer geplaatst werd. De 
werking van deze micro-anemometer, type DISA 54NSO, berust op het 
principe van een zogenaamde "hot-wire" anemometer (zie lit. 3). 
De gasstroom waarin de meter geplaatst wordt, zorgt voor 
afkoeling van een temperatuurgevoelig element. Een elektronische 
schakeling compenseert deze afkoeling d.m.v. de warmte-ontwikke
ling in een weerstand. De stroom die hiervoor nodig is, is een 
maat voor de windsnelheid. Hieronder zijn twee foto's van de DISA 
afgebeeld. 

FIWUR B.1 de DISA hot-ftla atcro-anemameter · 

De metingen hadden tot doel : 

- het onderzoeken van de mogelijkheid om de DISA als 
referentiemeter te gebruiken 

- het bepalen van het meetbereik en de onnauwkeurigheid 
van de DISA 

De metingen betroffen de volgende vier situaties : 

1. het metertje (met vaantje), samen met de DISA, waarbij het 
vaantje en de DISA-sensor symmetrisch t.o.v. het bolletje 
geplaatst werden 

2. alleen het metertje (met vaantje) in de ton 

3. alleen de DISA 

4. het metertje (met vaantje), samen met de DISA zonder de 
beschermingsringen 
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Zie figuur B.2 voor een situatieschets. 

• 

beschermings
ringen 

vaantje 

FIGUUR B.2 si.tua.tie btj de m.ettngen lllet de DISA 

(bovenaanztcht) 

Er is gemeten bij snelheden tussen 6 en 130 mmjs. 
De conclusies die uit de resultaten van de metingen getrokken 
kunnen worden, zijn : 

- de complete DISA (met beschermingsringen) oefent een meetbare 
invloed uit op het stromingsprofiel, en wel zodanig dat de 
kracht op het vaantje en de wijzer groter wordt. 
Relatief gezien is deze verhoging groter bij lagere 
snelheden. Deze verstoring is zowel een gevolg van de 
standaard als de beschermingsringen van de DISA. 

- De DISA is bruikbaar voor snelheden die groter zijn dan 50 
mmjs. De door de fabrikant opgegeven onnauwkeurigheid van 
10 mmjs plus 5 % van de uitlezing, komt goed overeen met onze 
meetresultaten, zie de onderstaande tabel. 

V 
(mmjs) 

50.4 
74.9 

109.2 
128.1 

uitlezing 
(gemiddeld) 

59.9 
84.9 

1.10,3 
125.7 

max. gemeten 10 mmjs 
afwijking ( mmjs) + 5 % 

12.8 
13.4 
15.5 
17.1 

12.5 
14 • .l 
15.5 
16.3 

tabel B.1 : enkele DISA resultaten 

- De DISA ondervindt geen meetbare invloed van het bolletje, 
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Het is duidelijk dat de DISA bij snelheden groter dan 50 mmjs 
goed bruikbaar is als referentiemeter. Het meetsignaal wijkt in 
die gevallen minder dan 5 % af van de situatie zonder DISA. 
Figuur B.3 geeft de meetresultaten van de DISA in de meetopstel
ling weer. 
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FIGUUR B.3 aeetresultaten van de DISA in de meetopstelling 
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SLOTWOORD 

Tijdens een afstudeerperiode komt menigeen tot de ontdekking hoe 
belangrijk het is om in een goed teamverband te kunnen en mogen 
werken. Bij mij was dat ook het geval. 
Gaarne zou ik daarom op deze plaats de personen willen bedanken 
die mijn afstudeerperiode tot een leerzame en plezierige periode 
hebben gemaakt. Op de eerste plaats is dat Martin Pluijm, die de 
noodzakelijke begeleiding op de juiste manier wist te doseren. 
Verder wilde ik mijn mede-afstudeerders Guido Sars en Ad van den 
Kieboom bedanken voor hun bijdrage aan mijn afstudeerwerk en de 
leuke sfeer. Mijn dank gaat ook uit naar prof. dr. Poulis, 
dr. ir. Massen en dr. ir. van Dongen voor hun nuttige adviezen , 
de gehele vakgroep voor de gezellige koffiepauzes, en de mensen 
van de werkplaats Natuurkunde. 

En "last but not least" wil ik mijn ouders bedanken, zonder wie 
ik de studie nooit tot een goed einde had kunnen brengen. 
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