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SAMENVATTING 

Tijdens de afstudeerperiode werd een tweetal micro-anemometers 
ontwikkeld, uitgaande van een reeds bestaand meetprincipe, geschikt 
voor het meten van windsnelheden in twee dimensies. De eerste meter 
betstaat uit twee opnemèrs onder een onderlinge hoek van 90 graden, en 
de tweede meter bevat drie opnemers met een onderlinge hoek van 120 
graden. Deze meters zijn geijkt voor snelheden van 12 mmjs - 120 mmjs 
in een reeds bes~aande ijkopstelling. 
De meters bepalen de grootte van de windsnelheid met een 
maximale standaardafwijking van resp. 7% en 5,5 %. De richting van de 
wind kan worden bepaald met een standaardafwijking van resp. 6 graden 
en 5 graden. Na het toepassen van een eenvoudige correctie-methode kan 
de maximale standaardafwijking in de grootte van de windsnelheid 
worden teruggebracht tot resp. 5,5 % en 4 %, en in de richting van de 
windsnelheid tot resp. 4 graden en 3 graden. 
Op grond van de specifieke toepassing van de anemometer zal een keuze 
gemaakt moeten worden voor een van beide meters. 

Voor het ontwerpen van de anemometers is onderzocht wat de 
richtingsgevoeligheid van een eendimensionale anemometer is. Hiertoe 
Z1Jn verschillende "hoekafhankelijkheidscurves" bepaald en deze Z1Jn 
vergeleken met de uitkomsten van een computermodel. De metingen bleken 
maar een beperkte overeenkomst met het model te vertonen. 
Verder is m.b.v. experimenten gevonden dat met het bestaande 
meetprincipe zowel horizontaal als vertikaal, goed gemeten kan worpen. 

Tenslotte is op grond van de meetresultaten van de twee-dimensionale 
meters een aanzet gegeven voor het ontwerp van een tweetal drie
dimensionale meters. Verwacht wordt dat deze meters de grootte van de 
windsnelheid met een standaardafwijking van 5 % 7 % zullen kunnen 
meten. De bepaling van de richting levert in een aantal gevallen nog 
problemen op. 
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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 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 dán 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-wire micro
anemometer ). 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 uitvoering van de 
opnemer (de arm) van de meter, en de invloed van de nabijheid van 
wanden op de windmetingen door Art Pilmeijer (PIL87]. 
Ook is er numeriek onderzoek gedaan naar de stroming rond een bol. Met 
de resultaten hiervan is geprobeerd verklaringen te geven en 
voorspellingen te doen voor het gedrag van de meter door Ad van den 
Kieboom [KIE87]. Deze drie onderzoeken zijn gelijktijdig uitgevoerd in 
de periode Januari 86 tot December 86. Af en toe zal daarom verwezen 
worden naar de resultaten van een van de andere onderzoeken. t 

Het nu in gebruik zijnde metertje is een verbeterde versie van het 
eerste prototype, o.a. wat betreft de afmetingen van de behuizing en 
het meterje zelf. In (HAG 84] kunt U de beschrijving vinden van de 
eerste gebruikte micro-anemometer. De eigenschappen van de nieuwe 
meter worden kort besproken in Hoofdstuk 2 van dit verslag 

b. het afstudeerwerk 

De doelstelling van dit werk is om te onderzoeken in hoeverre het 
mogelijk is om, uitgaande van het bestaande meetpricipe, een micro
anemometer te ontwerpen die gelijktijdig de grootte en de richting van 
de windsnelheid meten kan in twee dimensies. Met de resultaten van dit 
onderzoek, zullen we dan moeten komen tot een aantal aanbevelingen 
voor het ontwerpen van een micro-anemometer die de grootte en richting 
van de windsnelheid kan bepalen in drie dimensies. 
We eisen dat de grootte van de windsnelheid is te meten met een 
standaardafwijking van maximaal 15 %, en dat de richting is te bepalen 
met een standaardafwijking van maximaal 15" • 
Om een meerdimensionale meter te ontwikkelen, is eerst onderzocht wat 
de richtingsgevoeligheid van de bestaande anemometer is. Vervolgens is 
op basis van deze gegevens een tweetal meters ontworpen, vervaardigd 
en getest, die beiden de windsnelheid en windrichting meten in twee 
dimensies. Op grond van deze meters zijn tenslotte twee anemometers 
ontworpen die de windsnelheid en windrichting in drie dimensies kunnen 
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meten en hierbij is een voorspelling gedaan hoe deze anemometers zich 
zullen gedragen. 

c. het verslag 

De opzet van dit verslag is als volgt. 
In Hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van het 
meetprincipe en de gebruikte ijkopstelling. Daarna wordt in Hoofdstuk 
3 ingegaan op het ontwerp van de beide twee-dimensionale anemometers 
G2-90 en MJ-120. Na deze inleidende hoofdstukken worden de metingen 
en de theorie voor de hoekafhankelijkheid van de bestaande een
dimensionale anemometer besproken in Hoofdstuk 4. Bij het ontwerpen 
van een meerdimensionale anemometer kunnen een aantal problemen 
optreden, die bij de eendimensionale meter niet optreden. Dit 
onderwerp wordt besproken in Hoofdstuk 5. De Hoofdstuken 6 en 7 
behandelen de theorie en de metingen van de twee-dimensionale meters 
G2-90 en MJ-120 resp. In Hoofdstuk 8 worden in een kritische 
beschouwing de beide twee-dimensionale meters met elkaar vergeleken. 
Op basis van de gegevens van de twee-dimensionale meters zijn een 
tweetal drie-dimensionale meters ontworpen. De theorie en een 
voorspelling van het gedrag van de meters wordt gegeven in Hoofdstuk 
9. Tenslotte worden in Hoofdstuk 10 de belangrijkste conclusies kort 
weergegeven. 

t 
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HOOFDSTUK 2 : HET MEETPRINCIPE EN DE MEETOPSTELLING 

2.1 INLEIDING 

We zullen hier een korte beschrijving geven van de methode die 
gebruikt wordt om windsnelheden te meten: deze is gebaseerd op het 
principe van de compensatiebalans. Ook zullen we in dit hoofdstuk een 
korte heserijving geven van de ijkopstelling. 

De methode die gebruikt' wordt voor het meten van windsnelheden kan als 
volgt worden omschreven: 
De arm van een draaispoelmeter wordt in een luchtstroming geplaatst. 
Doordat de wind op de arm een kracht uitoefent zal de arm de neiging 
hebben om uit zijn evenwichtsstand te gaan draaien. De verdraaiing van 
de arm wordt gedetecteerd via een optische detectiemethode. Dit 
signaal wordt via een "feed back loop" (een Proportionele Integrerende 
(PI) regeling) omgevormt tot een stuursignaal, dat de arm terugstuurt 
in de evenwichtsstand. 
De draaispoelmeter en het detectiesysteem worden in een aluminium bol 
geplaatst waaruit alleen de arm van de draaispoelmeter steekt. Deze 
bol wordt geplaatst op een holle staaf waardoor de bedrading van de 
meter wordt gevoerd. 

Om de verschillende anemometers te ijken is het nodig om over een 
opstelling te beschikken die op een reproduceerbare manier een 
welbepaalde windsnelheid kan realiseren. Een opstelling waarmee dit 
mogelijk is, is gebaseerd op het zgn. verdringingsprincipe. Dit houdt 
in dat een afgesloten hoeveelheid lucht in beweging wordt gebracht in 
horizontale richting. Een anemometer kan dan door de wand naar binnen 
worden gebracht en staat dan stil ten opzichte van de bewegende ldcht. 
De opstelling die deze situatie realiseert wordt kortweg "De Ton" 
genoemd. In deze opstelling wordt de beweging gerealiseert door een 
motoraandrijving. De besturing van de motor, en de opslag van de data 
gebeurt geheel automatisch met behulp van een computer. 

2.2 DE DRAAISPOELMETER 

De gebruikte draaispoelmeters zijn DC-amperemeters met een bereik van 
100 11 A. In figuur 2.2.1 is een schematische afbeelding van zo'n 
draaispoelmeter gegeven. 
De meter bestaat uit een behuizing (A), een permanente magneet (B), 
een spoeltje (C) dat met behulp van een taatslagering is opgehangen. 
Op de vertikale as is een arm (D) bevestigd. Op het korte uiteinde van 
de arm is een strip (E) aangebracht, die gebruikt wordt in het optisch 
detectiesysteem. Verder bevinden zich op de as van de meter twee 
spiraalveertjes (F). 
De gevoeligheid van de meter wordt gedefinieerd als het moment dat de 
arm van de meter uitoefend per eenheid van stroom door het spoeltje. 
De gevoeligheid ligt in de ordegrootte van 2 10-2 Nm/A en kan 10 % 
varieren van meter tot meter. 
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De gebruikte draaispoelmeter 

2.3 HET DETECTIESYSTEEM 

In figuur 2.3.1 
weergegeven. 

is schematisch het optisch 

H 

~ 
K E 

Figuur 2.3.1 : Het optisch detectiesysteem. 

detectiesysteem 

Het detectiesysteem bestaat uit een houder (G), een "Light Emitting 
Diode" (H), en een tweetal fotodiodes (K). De fotodiodes worden 
gebruikt als lichtgevoelige stroombronnen en het detectiesignaal wordt 
gevormd door de verschilstroom van de twee fotodiodes. De strip op de 
arm van de meter schermt de fotodiodes gedeeltelijk af van het licht 
van de LED. In de evenwichtsstand zijn de fotodiodes evenveel belicht 
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en is het verschilsignaal gelijk nul. Bij een kleine verdraaiing van 
de arm zullen de fotodiodes ongelijk belicht zijn en zal het 
verschilsignaal niet meer nul zijn. 

2.4 DE PI-REGELING 

In figuur 2. 4.1 is het· ·schema gegeven van de gebruikte PI-regeling. 

Figuur 2.4.1 : Het schema van de PI-regeling 
t 

We definieren Vi als de spanning die de fotodiodes afgeven (ie 1 zet 
de stroom om in een spanning). Vd is de spanning die heerst op het 
punt achter deP-trap (ie 2). Vreg is de spanning na de "tamme I
actie" van ie 3. En Vuit is de spanning die resulteert als Vd en Vreg 
worden afgetrokken op punt ie 4. We kunnen zien dat door Vuit te 
realiseren uit Vreg en Vd we een soort filtering hebben toegepast op 
Vreg waardoor hoge trekwenties waarin we niet geinterresseerd zijn ( > 
5 Hz ) niet zo sterk terug komen. Voor lage trekwenties ( "kantelpunt" 
ligt bij 1 Hz ) verandert de overdracht praktisch niet. Voor een 
uitgebreidere beschrijving van de elektronische regeling wordt 
verwezen naar [GRU86]. 

2.5 DE TON 

De Ton bestaat uit een cirkelvormige aluminium buis (L = 600 cm, 
D = 125 cm) die aan beide zijden is afgesloten met cirkel-vormige 
aluminium platen. Zie figuur 2.5.1. Deze buis is op een "trein", een 
onderstel met wieltjes, geplaatst. Deze wieltjes lopen over rails. Met 
behulp van een tandheugel en een tandwiel, dat wordt aangedreven door 
een motor, kan het onderstel worden verplaatst over de rails met een 
constante snelheid (constant binnen 1%). De maximale afstand die De 
Ton kan rijden is 400 cm. 
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Figuur 2.5.1 : Schematische tekening van De Ton 

Als de opstelling in 
waarbij alle wanden 
Dientengevolge ·zal de 
van de Ton aannemen. 

beweging is dan is een situatie gerealiseerd 
van de buis dezelfde snelheid hebben. 

lucht in de buis praktisch meteen de snelheid 

Aan beide uiteinden van de rails staan twee stalen balken vertikaal 
opgesteld. Rond deze balken is een staalkabel gespannen, die door twee 
kleine gaten (8 cm 2) in de wanden van de Ton loopt, zoals te zien is 
in figuur 2.5.1. Op deze staalkabel kan een standaard geplaatst worden 
waarop een anemometer bevestigd kan worden. 
De positie van de trein op de rails, wordt bepaald met behulp varueen 
tienslags potentiometer. De snelheid van de Ton kan worden bepaald met 
behulp van een tachogenerator die op de motor is gemonteerd. Ook kan 
de snelheid worden bepaald uit de verandering van de positie van de 
trein, tegen de tijd. 
Met deze opstelling kunnen windsnelheden worden gecreeerd in de mmjs 
range met een maximum van 150 mmjs. Het signaal van de anemometer, van 
de tachogenerator, en van de positie bepaling worden ingelezen met 
behulp van een computer en een AD-converter (inleesnauwkeurigheid 2.5 
mV). Ook de aansturing van de motor gaat geheel via de computer via 
een DA-converter. 
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HOOFDSTUK 3 DE METERS VOOR TWEE EN DRIE DIMENSIES 

3.1 INLEIDING 

Als men windsnelheden wil meten waarvan de richting bekend is, is het 
voldoende om een windsnelheidsmeter zodanig in een luchtstroming te 
plaatsen, dat de respo~s van de meter optimaal is ten aanzien van deze 
richting. Dit noemen we een meting in één dimensie. Een aantal 
eendimensionale metingen met het ontwikkelde meetprincipe wordt 
uitvoerig beschreven in [WAE86] en [MAA87]. 
Bij een tweedimensionale meting zijn we alleen geinterresseerd in twee 
(loodrechte) componenten van de windsnelheid in een vlak. Bij een 
dergelijke meting is de windrichting in dat vlak onbekend. 
Willen we alle drie de componenten van een windsnelheid weten dan 
spreken we van een driedimensionale meting. 
We zullen hier kort bespreken hoe bij andere micro-anemometers die in 
het cmjs gebied kunnen meten, het probleem van meerdimensionaal meten 
is opgelost. (Naar volledigheid is niet gestreefd.) 

De sonische anemometer bestaat uit een zender en een ontvanger die 
zich op enige afstand van elkaar in de lucht bevinden. De zender zendt 
een akoestisch signaal uit naar de onvanger. De looptijd van dit 
signaal is o.a. afhankelijk van de component van de windsnelheid die 
in de richting ligt van de verbindingslijn zender-ontvanger. Voor het 
meten van meerdere componenten van de windsnelheid wordt gebruik 
gemaakt van een aantal sets zender-ontvanger die in een orthogonale 
opstelling geplaatst worden. Zie hiervoor b.v. (COP83]. 
Nadeel van deze methode is dat de opnemers de stroming kunnen 
verstoren, en dat de windsnelheid niet plaatselijk wordt gemeten, maar 
uitgesmeerd over de loopafstand van het akoestisch signaal. 

Het principe van de laser-doppier anemometer is dat er laserlicht 
wordt verstrooid aan bewegende deeltjes in de stroming. Het 
verstrooide licht zal tengevolge van de snelheid van zo'n deeltje, een 
doppler-verschuiving in de frekwentie ondergaan. Het is met deze 
methode ook mogelijk om meerdere componenten te meten (b.v. door 
gebruik te maken van verschillende frekwenties, zie [ANT86]) 
Een voordeel van deze methode is dat men erg plaatselijk kan meten. 
Nadelen zijn de moeilijke verplaatsbaarheid van de aparatuur, de grote 
kostbaarheid, en het vaak nodig zijn van het injectie van deeltjes in 
de stroming. 

De hittedraad anemometer is gebaseerd op het afkoelend effect van 
langsstromende lucht. Een dun draadje in een stroming wordt verwarmd 
door een elektrische stroom. Men meet ofwel de temperatuur d.m.v. de 
weerstand van de draad, ofwel de afkoeling door het bepalen van de 
energie die nodig is om de draad op constante temperatuur te houden. 
De hittedraad anemometer is in zekere mate richtingsgevoelig doordat 
de luchtstroom in de lengterichting van de draad een andere afkoeling 
geeft, dan een luchtstroom in de dwarsrichting op de draad. Het meten 
van de windrichting wordt gedaan door het combineren van meerdere 
hitte draadjes, in b.v. orthogonale stand, in een windsnelheidsmeter. 
Zie b.v [ACRSO]. Een belangrijk nadeel van deze anemometer is dat er 
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beinvloeding (interferrentie ) van de afzonderlijke hittedraadjes 
optreedt. Ook zal de stroming door de opnemer verstoord worden. 

De Hot-Film anemometer is gebaseerd op hetzelfde principe als de 
hittedraad anemometer. Hierbij wordt echter in plaats van een draadje 
een dunne platina film, die opgedampt is op een klein bolletje, 
verwarmd. Bovendien bevindt zich vlakbij dit bolletje een identiek 
bolletje dat niet verwarmd wordt, maar gebruikt wordt voor het 
corrigeren van het winqaignaal voor de temperatuur van de lucht. Deze 
anemometer is niet richtingsgevoelig en kan niet worden gebruikt voor 
het meten van windrichtingen. 

We zien dat in richtingagevoelige anemometers regelmatig gebruik wordt 
gemaakt van een ortagonale opstelling van richtingagevoelige 
elementen. 
In deze afstudeerperiode is een aantal meerdimensionale anemometers 
ontworpen op basis van het principe van de compensatiebalans. Voor de 
overzichtelijkheid is aan iedere meter een naam gegeven. Deze 
naamgeving is als volgt tot stand gekomen. 
Eerst wordt een letter gegeven die de voorletter is van de naam van de 
constructeur. Als deze letter een "H" is wil dit zeggen dat het een 
nietbestaande meter betreft, maar een Hypothetische, waarvan het 
gedrag voorspeld wordt op grond van metingen met ander meters. 
Na de eerste letter volgt een getal dat het aantal opnemers in de 
anemometer aangeeft. 
Daarna volgt een streepje en weer een getal. Dit getal geeft aan hoe 
groot de hoek tussen de opnemers onderling is, of in het het geval van 
meerdere hoeken, een significante hoek, in graden. 
Voorbeeld: De M3-120 is geconstrueerd door M. Bogers, heeft 3 
opnemers, die onder een onderlinge hoek van 120 staan. 
In de volgende paragrafen zal het ontwerpen van de ontwikkelde twee
dimensionale anemometers worden besproken. 

3. 2 DE TWEEDIMENSIONALE METER "G2-90 11 

De meter "G2-90" staat schematisch weergegeven in figuur 3.2.1. De 
aluminium bol bevat twee draaispoelmeters. Het ontwerp van deze meter 
is gebaseerd op het meten van twee loodrechte componenten van de 
windsnelheid. De tweede draaispoelmeter is ondersteboven naast de 
eerste geplaatst. De reden hiervoor is dat op die manier het 
binnenwerk van de meter minimale afmetingen heeft, zodat de behuizing 
van de meter ook klein kan blijven. De armen van de draaispoelmeters 
maken een hoek van 90 graden met elkaar. Beiden steken in het 
"equator-vlak" van de bol naar buiten. Hiermee wordt bedoeld het vlak 
door het middelpunt van de bol, loodrecht op de staaf waarop de bol 
gemonteerd is. De relevante gegevens van de G2-90 zijn gegeven in 
tabel 3.1. 
De afmetingen van de meter zijn zodanig dat de windsnelheid niet 
plaatselijk wordt gemeten, maar bepaalt wordt uit het signaal van twee 
draaispoelmeters die zich op enige afstand van elkaar bevinden. De 
afstand tussen de uiteinden van de opnemers is ongeveer 10 cm. Voor 
het betrouwbaar zijn van de windmetingen is het daarom wenselijk dat 
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de windsnelheid over deze lengte niet varieert. 

Figuur 3.2.1:De "G2-90 11 

De meter zal door zijn aanwezigheid, de stroming beinvloeden. Door de 
eenvoudige geometrische vorm van de meter, een bolvorm, kan aan deze 
verstoring gerekend worden hetgeen ook gedaan is in [KIE87]. 

3.3 DE TWEEDIMENSIONALE METER 11M3-120" 

t 

Figuur 3.3.1:De "M3-120 11 

In de M3-120, die in figuur 3.3.1 schematisch is weergegeven, zijn 
drie draaispoelmeters gemonteerd, waarvan de armen onder een hoek van 
120 graden de bol uitsteken. De drie armen liggen alledrie in het 
equatorvlak van de meter. 
Voor dit ontwerp is gekozen, om een regelmatige verdeling van de 
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opnemers over het vlak waarin gemeten wordt te verkrijgen. Bovendien 
is voor deze opstelling gekozen, omdat gebleken is uit de metingen van 
[WAE86] dat er, wanneer de opnemer van de meter zich achter de bol 
bevond, slingeringen optraden in het signaal tengevolge van 
zogvorming. Met dit ontwerp zouden in alle gevallen twee opnemers zich 
buiten het zoggebied bevinden. 
De relevante gegevens van de M3~~20 zijn gegeven in tabel 3.1 
De afstand tussen de verschillende opnemers van de anemometer is 
dusdanig dat we moete~. eisen dat de windsnelheid over een lengte van 
15 cm nagenoeg constant moet zijn willen we een betrouwbare meting 
doen. 

Tabel 3.1 

Anemometer Diam. Bol 
(cm) 

Lengte Opnemers 
(cm) 
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HOOFDSTUK 4 DE HOEKAFHANKELIJKHEID VAN DE METERS 

4.1 INLEIDING 

Wanneer men een windsnelheidsmeter wil ontwikkelen voor het meten van 
zowel de windsnelheid als de windrichting, dan is het belangrijk om te 
weten hoe de opnemer van de meter reageert als de richting van de wind 
verandert. Dit noemen we de hoekafhankelijkheid van de anemometer, 
aangeduidt met H ( v, a ; · () ) • 
Preciezer: De hoekafhankelijkheid wordt gedefinieerd als de verhouding 
van het signaal van de meter als deze een hoek met de windrichting 
maakt, en het signaal van de meter wanneer de arm van de meter 
loodrecht op de windrichting staat, bij gelijkblijvende windsnelheid. 
In formulevorm: 

H( O) _ V(v,a,O) 
v,a, - V(v,O,O) 4.1.1 

:: 7~ -- - t 

V2~-

Figuur 4.1.1 De definitie van bovengenoemde grootheden. 

Wedefinieren (zie figuur 4.1.1): 

U = Een vlak waarin zowel de arm van de draaispoelmeter, als de 
vector v liggen. 

V( v, a , ()) = Het signaal van een draaispoelmeter in teruggekoppelde 
toestand. V( v,a,e) is een maat voor het moment op de arm van 
de draaispoelmeter M( v, a, ()) t.o.v. de draaias ä, als de 
arm onder de hoeken a en () in de stroming staat. 

v = De vector met lengte v die de windsnelheid weergeeft. 
v2 = De ontbondene van v, loodrecht op de arm. 
ä = Eenheidsvector die de stand van de arm aangeeft. 
ä = Eenheidsvector die de stand van de draaias van de meter 

aangeeft. 
a = De hoek die a maakt met de lijn in vlak U, loodrecht op v. 
fJ = De hoek die ä maakt met ( v x ~ ) • 
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n = Eenheidsvector die de draaizin van de meter aangeeft. n = äxa 
x = Variabele die de plaats op de arm aangeeft. 

Daar V( v, a , () ) een maat is voor M( v, a , ()) geldt ook 

H( e) M(v,a,e) 
v,a, = M(v,O,O) 4.1.2 

De hoeken a en e zijn onafhankelijk van elkaar te varieren. We 
proberen de hoekafhanke'lijkheid te schrijven als: 

H(v,a,e) = A(v,a)•T(e) 4.1.3 

Hierbij wordt dus de v-afhanklijkheid in de grootheid A( v, a ) 
gestopt. 

4.2 THEORIE 

In een artikel van Bateheler [BAT70] vinden we een uitdrukking voor 
Md, het moment t.o.v. een punt, op een "slender body" in een 
parallelstroming waarvoor geldt Re-e < 1. Hierin is Re-e het 
Reynoldsgetal voor de "slender body" ,Re-e = D v 1 v , D de 
karakteristieke diameter van de "slender body", (in ons geval de 
diameter van de cilindrische arm van de meter) v de aanstroomsnelheid 
en v de kinematische viscositeit. Bateheler geeft eerst een 
uitdrukking voor de kracht op een cilinder onder een hoek met de 
stroming, door een dusdanige stokeslet-verdeling in de stromingt te 
plaatsen, dat de stroomsnelheid op de plaats van de cilinderwand 
gelijk aan nul wordt. De stokeslet belegging wordt gegeven door de 
funktie F(x), waarbij x een variabele is die de plaats op de cilinder 
aangeeft (zie figuur 4.1.1). Bateheler laat zien dat voor het moment 
op de arm, ten opzichte van het punt x = 0 in goede benadering geldt: 

t 8·~·~·L·v 
Md(v,a) = 

0 
x•F(x) dx = ----

log(L/D)•v2/v 
4.2.1 

Hierin is L de lengte van de slender body, ~ de dynamische 
viscositeit, v2 de ontbondene van v, loodrecht op de cilinder. Voor v2 
geldt nu: 

v2 = v•cos(a) 4.2.2 

Als we nu de A( v, a) uit de verhouding van het moment Md onder een 
hoek, en het moment Md bij a= 0 uitrekenen dan volgt volgens 4.1.1: 

Hierbij 
cilinder 
moment Md 
moment M 

Md ( v , a) ( ) 4 2 3 A(v ,a) = Md(v ,O) = cos a . . 

is nog geen rekening gehouden met een draaias waarom 
kan draaien. Het is eenvoudig in te zien dat wanneer we 
op de arm representeren door een vector (v x a) , dat voor 

op de draaias geldt M =Md cos( a). Dus geldt voor 
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hoekafhankelijkheid volgens Bateheler, Hb ( v, a , e ) 

Hb(v,a,9) = cos(a)•cos(9) 4.2.4 

Om nu Hb( v, a, e) met H( v, a, e) te kunnen vergelijken, zullen we nu 
moeten nagaan in hoeverre we de theorie van Bateheler kunnen toepassen 
op de arm van de anemometer om tot de uitdrukking voor A( v, a ) te 
komen. Hiertoe zullen we eerst de verschillen moeten bespreken tussen 
de aannamen van Bateheler en de situatie waarin de anemometer zich 
bevindt: · · 
- Bateheler gaat uit van een parallelstroming die alleen verstoord 
wordt door de aanwezigheid van de cilinder. Bij onze anemometer hebben 
we ook nog te maken met de aanwezigheid van de bolvormige behuizing 
van de meter waar de cilindrische arm uitsteekt. 
-Batchelor neemt voor zijn theorie aan dat de Re-e waarde kleiner dan 
1 is. Bij de metingen van de windsnelheid varieerde de Re-e tussen 
0.25 en 5. 
We zullen proberen een goede indruk te krijgen van de invloed die deze 
twee verschillen hebben op de hoekafhankelijkheid. 
Met behulp van een computer programma gebaseerd op de eindige 
elementen methode is de stroming rond een bol bepaald. Dit programma 
lost de Navier-Stokes vergelijking op bij gegeven randvoorwaarden in 
een rooster met een eindig aantal punten. Als uitvoer geeft het 
programma o.a. in ieder punt de snelheidsvector van de stroming. Voor 
een uitvoerige beschrijving van de methode en het programma wordt 
verwezen naar [KIE87]. Verondersteld is dat de stilstaande bol is 
geplaatst in een bewegende buis (overeenkomstig "De Ton", zie 
hoofdstuk 2). We kunnen nu voor verschillendeRe-b waarden (waarbij 
Re-b de reynoldswaarde voor de bol is, Re-b = B v /v , en B de 
diameter van de Bol), de snelheidsvectoren in de verschillende pqnten 
berekenen. Een voorbeeld is gegeven in figuur 4.2.1 

Figuur 4.2.1 : De oplossing van de stroming rond een bol met de 
Eindige Elementen Methode, voor Re-b = 27 

We hebben nu in feite de oplossing van het stromingsprotiel rond de 
bol als er geen arm uitsteekt. Het is nu de bedoeling om uit dit 
stromingsprotiel een indruk te krijgen van het moment op een arm die 
uit de bol steekt. om van het stromingsprofiel naar het moment te 
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komen moeten we een aantal aannamen doen, waarbij we voor ogen dienen 
te houden dat we alleen een indruk willen krijgen van de beinvloeding 
van de s~roming door de aanwezigheid van de bol, en dat het niet 
mogelijk 1s om de exacte oplossing van het moment op de arm te 
bepalen. We zullen proberen om de aannamen die Bateheler doet zo goed 
mogelijk te volgen. ( We nemen 0 = 0 ) • 
Aanname 1 : We nemen aan dat we de momentsbijdrage dM op een stukje 
arm dx, tot het totale moment M kunnen bepalen uit de stroomsnelheid 
v(x) die ter plaatse.van dit stukje dx berekend is met de eindige 
elementen methode, in de veronderstelling dat de arm niet aanwezig is. 
Aanname 2 : We nemen aan dat ook bij de hogere Re-e waarden waarbij 
gemeten is, alleen v2 ( = v(x) cos (a)) bijdraagt aan M. ( Bateheler 
toont aan dat dit voor RE-e < 1 in goede benadering klopt) 
Aanname 3 : We nemen aan dat de uitdrukking 4.2.5 voor het moment dM 
van een stukje dx, die een goede beschrijving geeft voor het moment 
op de arm voor a= 0 (zie hiervoor [PIL87], ook in ons geval geldt: 

dM = x dx (a•v2 + b v22 ) 4.2.5 

De coefficienten a en b worden experimenteel bepaald uit de curve van 
de spanning van de meter tegen v in mmjs, voor a = 0 • Nu volgt voor 
het moment op de arm : 

M = t (a•v2 + b•v2
2

)•x dx 
LO 

4.2.6 

Hierin is LO de afstand van de draaias van de draaispoelmeter tot het 
punt waar de arm buiten de bol komt. Met deze formule zullen we moeten 
proberen om de meetresultaten te beschrijven uit de berekende 
snelheidswaarden. 

4.3 HOEKAFHANKELIJKHEID T(O) 

We hebben gezien dat de hoek 0 de hoek is die het uitproduct ( VXa ) 
maakt met a. In par. 4.2 hebben we de verwachting uitgesproken dat de 
T(O) precies een cosinus vorm heeft. 
Om de ()-afhankelijkheid te bepalen is een aantal experimenten gedaan 
waarbij de meter in de Ton is geplaatst terwijl de arm van de meter in 
vertikale richting wees. Dit wil zeggen dat a= 0 • We hebben de Ton 
laten rijden met de snelheden 12, 37, 60, 90, en 120 mmjs. Vervolgens 
is de meter gedraaid met behulp van een stappenmotor, over 15° in het 
horizontale vlak waarbij de arm van de meter omhoog bleef wijzen. De 
hoek van draaiing varieerde van 0°tot 90° en van -180° tot -90° • In 
figuur 4.4.1 a en b zijn de resultaten gegeven van deze metingen voor 
twee snelheden. Hierbij dient opgemerkt dat voor een overzichtelijke 
representatie de meetpunten bij een hoek o, zijn uitgezet bij o en 
bij - () • 
Uit deze gegevens concluderen we dat binnen de meetnauwkeurigheid, de 
()-afhankelijkheid verloopt volgens een cosinus. Bovendien zien we dat 

de T( o) inderdaad niet afhankelijk is van v, zoals we ook in par. 4.1 
hebben aangenomen. 
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Figuur 4.4.1 a en b : De gemeten hoekafhankelijkheid T(e) bij de 
hoek a = 0 , terwijl de arm van de meter in vertikale richting 
wees. De doorgetrokkend lijn is de verwachte cosinus curve, de 
punten geven de meetwaarden weer. 

4 • 4 DE HOEKAFHANKELIJKHEID A ( v, a ) 

We zullen nu de berekeningen van A( v, a ) volgens formule 4.2.6, 
vergelijken met de meetresultaten. 
In figuur 4.4.1 zijn de resultaten gegeven van de berekeningen voor 
de A( v, a ) • De krommes geven het verschil A( v, a ) - cos (a ) tin % 
weer, waarbij A( v, 0) = 100 % genomen is. In de figuur staat het 
resultaat van de berekeningen gegeven, berekend met de verhouding (uit 
formule 4.2.6.) a : b = 1 : 0.005 • 

10 

HOEK a 

Figuur 4.4.1 : De kromme die het verschil aangeeft van de 
hoekafhankelijkheid met een zuivere cosinus, voor verschillende 
Re-b waarden, zoals die berekend is met de eindige elementen 
methode. 
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50 

De metingen voor de hoekafhankelijkheid Z1Jn ook gedaan in de Ton. 
Hiertoe zijn de meetresultaten van de metingen met de M3-120 gebruikt. 
Er is gebruik gemaakt van de signalen van iedere draaispoelmeter 
afzonderlijk. De metingen zijn gedaan voor snelheden varierend van 12 
tot 120 mmjs, en voor hoeken varierend van -180~ tot 180°, met stappen 
van 15° • Iedere meting bij een hoek en een snelheid is driemaal 
herhaald. Een uitvoerigerer beschrijving van de metingen en de meter 
is te vinden in hoofdstuk 7. 
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Figuur 4.4.2 .De gemeten hoekafhankelijkheid van de anemometer 
voor een windsnelheid van 90 mm;s (Re-b = 384) 

In figuur 4.4.2 is als voorbeeld een gemeten hoekafhankelijkheids
curve gegeven, waarbij ieder meting is weergegeven door een punt,tdus 
drie punten bij een hoek. Gemeten is bij een windsnelheid van 90 mmjs 
(Re-b = 384) • (voor overige zie appendix A). We zien dat er enige 
afwijkingen van het cosinus gedrag zijn. Om deze afwijkingen 
duidelijker in beeld te brengen, zijn in figuur 4.4.3 a t;m d de 
gemeten curves voor het verschil ( A( v, a ) - cos(a) ) gegeven, voor 
verschillende windsnelheden (verschillende Re-b waarden). 
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Figuur 4.4.3 a en b : (Tekst zie volgertde pagina) 
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Figuur 4.4.3 a t/m d : Het gemeten verschil van A( v, a) met een 
cosinus voor verschillende snelheden. 

In de figuur is telkens ter vergelijking ook een cosinus weergegeven. 
De meetpunten zijn gemiddeld bij een hoek en vervolgens verbonden door 
een vloeiende kromme. We zien dat voor lage snelheden de curves een 
onregelmatige slingering vertonen, dit is een gevolg van de relatief 
grotere ruis die optreedt in het meetsignaal voor lage snelheden. 

Opvallend is dat voor alle gemeten curves, de hoekafhankelijkheid voor 
-90° < a < <t (dit is vóór de bol) voor een gedeelte boven de cosinus
curve ligt (A( v,a)- cos(a) is hier positief). Dit verschijnsel is 
niet terug te vinden in de curves van figuur 4.4.1, waar het verschil 
alleen positief is voor Re-b < 54. 
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lf 
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-20 
-25 

-25 
-30 -30 
-35. a • -35 b 
-40~ 

-90 0 90 
-40~--~~~~--~~--~~----~ 

·90 0 90 

- a - a 
Figuur 4.4.4 a en b: De meetwaarden van A( v, a ) - cos( a ) 
vergeleken met de berekende waarden. 

Verder is te zien dat voor 0°< a< 9~ (achter de bol) de gemeten 
curve steeds negatief is hetgeen ook in de berekende curves het geval 
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is. Een verschil met de berekende curves is hier dat de vorm 
gemeten curves vrijwel gelijk blijft voor verschillende Re-b, 
de berekende curve voor toenemende Re-b waarden lager komt te 
Ter vergelijking zijn in figuur 4.4.4 a en b de meetwaarden 
in een figuur met de berekende waarden. 

van de 
terwijl 
liggen. 

uitgezet 

We zien dat de berekende waarden voor het verschil van A( v, a) met de 
cosinus voor de bol niet zo goed overeenkomen met de meetwaarden. 
Achter de bol is de overeenkomst iets beter, zodat we moeten 
concluderen dat de ber~keningen met formule 4.2.6 en het computermodel 
voor de bol maar een beperkte beschrijving geven voor de experimenten, 
maar dat de beschrijving achter de bol iets beter is. 

4.5 DE INVLOED VAN DE BOLDIAMETER OP A( v, a) 

De hoekafhankelijkheid is gemeten met de meters G2-90 en MJ-120. Deze 
meters bevatten beiden opnemers die 6 cm uit de bol steken. De 
diameter van de bol was verschillend (5.2 cm en 6.4 cm resp. zie 
hoofdstuk 3). We kunnen ons afvragen wat de invloed is van deze 
verschillende boldiameters op de hoekafhankelijkheid. 
De invloed van de boldiameter op de hoekafhankelijkheid kan op twee 
relevante manieren bekeken worden: 
Aan de ene kant kan men de Re-b waarde constant houden bij variatie 
van de diameter. Dit houdt in dat de overige relevante fysische 
grootheden moeten worden herschaald m.b.v. Re-b. Het effect hiervan op 
de arm is dat deze dunner maar ook korter wordt en dat de 
stroomsnelheid groter wordt. Dit betekent b.v. dat we een metingtmet 
de bol van 5.2 cm en een windsnelheid van 75 mmjs vergelijken met een 
meting met een bol van 6.4 cm en een windsnelheid van 61 mm;s. We 
krijgen dan een indruk van de invloed van de arm. 
Aan de andere kant kan men de windsnelheid constant houden bij 
variatie van de diameter van de bol. Dan vergelijken we een meting met 
de bol van 5.2 cm en 75 mmjs, met een meting met de bol van 6.4 cm en 
75 mmjs. Op deze manier krijgen we een indruk van de invloed van de 
bol. 
Het is duidelijk dat voor beide manieren dezelfde gegevens kunnen 
worden gebruikt, maar dat ze op een andere manier met elkaar worden 
vergeleken. 
Als we de armlengte herschalen m.b.v. Re-b dan komt dit overeen met 
een lengte van resp. 6 en 4.8 cm. Het is gebleken dat binnen de 
meetnauwkeurigheid, de hoekafhankelijkheid voor gelijkblijvende Re-b 
waarden bij deze armlengtes, niet veranderde. Hieruit concluderen we 
dat een variatie van de armlengte tussen 6 en 4.8 cm geen invloed 
heeft op de hoekafhankelijkheid A( v, a), bij gelijkblijvende Re-b. 
De gemeten hoekafhankelijkheid bij de verschillende boldiameters, 
voor gelijkblijvende windsnelheid, verschilde alleen significant bij 
snelheden boven 90 mmjs. Dit is een gevolg van het feit dat voor de 
grotere bol de Re-b waarde waarbij de A( v, a ) tussen -90~ en oo , 
onder de cosinus komt te liggen ee~der bereikt wordt dan voor de 
kleinere bol. In figuur 4.5.4 is het verschil weergegeven van de hoek
afhankelijkheid voor de verschillende boldiameters bij gelijkblijvende 
windsnelheid. 
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Figuur 4.5.4 : De gemeten verchillen van A( v, a) bij 
verschillende bol-diameters . ( A( v, a) 5.2 - A( v, a) 6.4 ) 

De hoekafhankelijkheidscurves veranderen bij a= -9ifen 9~van teken. 
Een systematisch verschil tussen beide curves zal op die plaatsen dus 
ook van teken moeten veranderen. Daar de verschilcurve bij 9~ niet 
van teken verandert, concluderen we dat daar sprake is van een 
verschil met een andere oorzaak. 

4.5 DISCUSSIE EN CONCLUSIES 
t 

We hebben gezien dat de berekende verschilcurves geen goede 
overeenkomst vertonen met de gemeten curves (zie figuur 4.4.1 tjm 
4.4.4 ). De verschillen die hier optreden tussen de berekende en de 
gemeten curves, moeten geheel worden toegeschreven aan de 
vereenvoudigingen die geintroduceerd worden bij het doen van de 
aannamen 1 tjm 3 in par 4.2. 
Ad 1. Deze aaname lijkt in eerste instantie nogal gekunsteld. We 
kunnen haar hoogstens aannemelijk maken door te kijken naar een 
cilinder in een parallelstroming voor Re-e < 1 • Hiervoor geldt dat 
als we volgens genoemde aaname te werk gaan, we de correcte oplossing 
voor het moment op de cilinder krijgen. 

M = ~ Cd•p•RO t (v(x)•cos(a))2 x dx 
LO 

Hierin is Cd de weerstandscoefficient van de cilinder, 
van lucht, en RO de straal van de cilinder. Als de 
aanwezig is dan is V(x) = V en geldt dus 

1 1 _ _2 
M = 

2 
Cd•p•RO• (L-LO) 2 (L+LO) •v-

4.5.1 

P de dichtheid 
cilinder niet 

4.5.2 

Dit is inderdaad de goede uitdrukking voor het moment op een cilinder 
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in een stroming. We zouden aanname 1 kunnen vertalen door te stellen 
dat we de snelheid ter plaatse van het (niet aanwezige) stukje arm, 
voor ieder stukje dx, beschouwen als de uniforme aanstroomsnelheid op 
het moment dat de arm wel aanwezig is. Vooral vanwege het varieren van 
de snelheid rond de bol, en de aanwezigheid van de bol zelf, kunnen we 
verwachten dat deze methode wel enige afwijkingen introduceert. 
Ad 2. Volgens [BAT70] is deze aanname in goede benadering correct voor 
een cilinder in een uniforme aanstroming met Re-e waarden kleiner zijn 
dan 1 (Stokes-stroming). Wat we in feite doen is ,deze benadering 
uitbreiden voor 0.25 < Re-e < 5 • Op grond van deze uitbreiding 
zullen er enige afwijkingen te verwachten zijn. 
Ad 3. De a en b in formule 4.2.5 worden gevonden uit de meetgegevens 
van een anemometer met een arm die loodrecht op de stroming staat, 
door het signaal van de meter uit te zetten tegen de windsnelheid v. 
Aangenomen wordt dat a en b over het beperkte snelheidsgebied waarin 
gemeten is, niet van v afhangen. Voor de snelheid v wordt genomen de 
windsnelheid ver weg van de meter. Uit aanname 1 blijkt dat de 
snelheid ter plaatse van de (afwezige) arm wordt "geextrapoleerd" naar 
een snelheid ver weg. Op grond hiervan is het aanvaardbaar om 
uitdrukking 4.2.5 te gebruiken. Hierbij moeten we echter wel bedenken 
dat het model uitgedrukt in formule 4.2.5, is geverifieerd voor een 
situatie waarin de component v2 qua grootte en richting, nagenoeg 
gelijk is aan v, terwijl we het model nu gaan toepassen in situaties 
waarin v2 essentieel van v afwijkt. Hierdoor kunnen ook afwijkingen 
optreden. (in [KIE87] is onderzocht wat de invloed is van de keuze van 
verschillende waarden voor a en b). 

We constateren dat de hoekafhankelijkheid A( v, a ) enige verschillen 
vertoont met het verwachte cosinus gedrag. We hebben al opgemerkttdat 
er twee belangrijke verschillen bestaan tussen de situatie waarin de 
meter zich bevindt, en de aannamen die Bateheler voor zijn theorie 
heeft gedaan. Uit het feit dat de afwijkingen van de cosinus voor alle 
Re-b waarden in dezelfde grootteorde zijn concluderen we dat deze 
afwijkingen veroorzaakt worden door de invloed van de stroming rond de 
bol op de stroming ter plaatse van de arm van de meter, en niet 
veroorzaakt worden door het feit dat bij sommige experimenten niet 
gold Re-e < 1. 

We zien dat de curves in figuur 4.4.4 bij de hoeken 0 < a< 180 geheel 
positief zijn,terwijl we zouden verwachten dat een verchil tussen de 
hoekafhankelijkheids-curves daar van teken zou veranderen. Het is 
mogelijk dit gedrag te verklaren door een kleine hoekfout die gemaakt 
kan zijn bij het instellen van een van de meters. 

Conclusie: 
De T( e ) ligt binnen de meetnauwkeurigheid op de verwachte cosinus 
curve. 
We kunnen daarom de hoekafhankelijkheid schrijven als: 

H(v,a,9} = A(v,a}•cos(9} 4.5.3 

De hoekafhankelijkheid A( v, a ) ligt voor alle snelheden, binnen 20 % 
op de cosinus curve. 
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HOOFDSTUK 5 PROBLEMEN BIJ HET METEN IN MEER DIMENSIES 

5.1 INLEIDING 

wanneer men meerdere draaispoelmeters wil gaan kombineren in een 
anemometer dan kunnen een aantal effecten optreden die bij het meten 
met een enkele draaispoelmeter niet aan de orde komen. Dit heeft te 
maken met de beinvloeding van de draaispoelmeters wederzijds. Deze 
beinvloeding kan op twee manieren optreden. 
-Magnetische overspraak. Het magnetisch veld van de ene 
draaispoelmeter beinvloedt het veld van de andere 
-"Windvangen". Doordat de arm van de ene meter zich ten opzichte van 
de stromingsrichting voor de andere bevindt, wordt het signaal van de 
laatste anders dan wanneer deze zich alleen in de stroming bevindt. 
Ook wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de speciale problemen die 
optreden wanneer men windsnelheden in vertikale richting wil meten. 

5.2 MAGNETISCHE OVERSPRAAK 

Magnetische overspraak kan op twee manieren optreden. 
-Het is mogelijk dat het constante veld van de permanente magneet van 
de draaispoelmeter wordt beinvloed door het veld van de permanente 
magneet van de andere draaispoelmeter. 
-Het veranderende veld van de spoel in teruggekoppelde toestand, zorgt 
voor een inductiestroom in de spoel van de andere draaispoelmeter, 
hetgeen resulteert in een minder stabiel worden van de terugkoppeling. 

Om de invloed van de eerste soort overspraak te testen is het volgende 
experiment gedaan: Door een draaispoelmeter is een stroom gestuurd van 
10, 50 en 100 ~A ,waardoor de arm van de draaispoelmeter een zekere 
uitslag kreeg. De stand van de arm werd afgelezen op een fijn 
verdeelde schaalverdeling. Vervolgens werd er een andere 
draaispoelmeter in de buurt van de eerste gebracht, tot op de kleinst 
mogelijke afstand. Gemeten werd hoeveel de stand van de arm 
veranderde. Het is gebleken dat de stand niet waarneembaar veranderde, 
dat wil zeggen de uitslag van de arm bleef binnen 1 % van de 
oorspronkelijke uitslag. Hieruit konkluderen we dat de beinvloeding 
van de permanente magneten verwaarloosd mag worden. 
Om de andere soort overspraak te testen werd het volgende experiment 
gedaan: Op de spoel van de eerste draaispoelmeter werd een 
functiegenerator aangesloten die een sinusvormig varierende stroom 
genereerde. Een andere draaispoelmeter werd opgesteld in de buurt van 
de eerste en gemeten werd de inductiestroom door de spoel van de 
tweede draaispoelmeter. Met de funktiegenerator werd het 
frequentiebereik van 0.2 Hz tot 200 kHz doorlopen. De amplitude van de 
wisselstroom was steeds 25 ~A. Als maat voor de overspraak wordt 
genomen de verhouding tussen het signaal op de tweede spoel en het 
signaal op de eerste spoel. Als de meters naast elkaar staan (zoals in 
de meter MJ-120) was geen noemenswaardige overspraak te constateren 
(dwz. kleiner dan 0.1 %). Als de meters boven elkaar staan (zoals in 
de meter G2-90) was de overspraak tot 6 %. Dus is er voor de G2-90 een 
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kleine beïnvloeding op de stabiliteit van de terugkoppeling. De meter 
M3-120 zal van deze beïnvloeding geen last hebben. Bij metingen is 
echter gebleken dat de stabiliteit van de beide meters nagenoeg 
overeenkomstig was zodat we mogen konkluderen dat ook deze soort van 
magnetische overspraak verwaarloosbaar is. 

5.3 WINDVANGEN 

Onder "Windvangen" verstaan we het effect dat op kan treden wanneer de 
arm van een draaispoelmeter zich t.o.v. de stromingsrichting, achter 
de arm van een andere draaispoelmeter bevindt. Een dergelijk effect 
zou veroorzaakt kunnen worden doordat de voorste arm de stroming een 
weinig verstroort, zodat de condities voor de tweede arm niet gelijk 
zijn aan die voor de eerste. Om de grootte van dit effect te bepalen 
is het volgende experiment gedaan. 
De meter G2-90 is in de Ton geplaatst en de hoekafhankelijkheids curve 
A(v, a ) is voor beide afzonderlijke draaispoelmeters bepaald. De 
waarden van A(v, a) van een meter wanneer deze achter de andere stond, 
zijn vergeleken met de overeenkomstige waarden van de meter die niet 
achter een andere stond. (zie figuur 5.3.1) 

Figuur 5.3.1: De hoekafhankel~jkheidscurves van de beide meters in 
G2-90 Z1)n 90 t.o.v. elkaar verschoven. Het doorgetrokken 
lijnstuk (1) geeft het signaal van de betreffende meter als deze 
zich achter de andere bevindt. Dit signaal wordt vergeleken met 
het signaal dat gegeven wordt door lijnstuk (2). 

De waarden voor de twee lijnstukken (1) en (2) 
afgetrokken waarbij het signaal van de meter die 
stond positief is genomen. Dit verschil is uitgezet 
en b voor meerdere snelheden. 

zijn van elkaar 
achter de andere 
in figuur 3.5.2. a 

we zien dat het effect klein is, maar dat het verschil gemiddeld 
overwegend negatief is. We zouden voorzichtig mogen concluderen dat de 
meter die achter een andere meter staat, onder een onderlinge hoek van 
90° , een iets kleiner signaal geeft( gemiddeld 2% voor de hogere 
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snelheden, en 3% voor de lagere snelheden) dan wanneer hij geen 
andere arm voor zich heeft. 
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Figuur 5.3.2 a en b : Het verschil in signaal tussen een meter die 
zich achter een andere bevindt, en een meter die "vrij" in de 
stroming staat. 

5.4 VERTIKAAL METEN 

Onder vertikaal meten verstaan we metingen waarbij t de 
luchtverplaatsing ten opzichte van de meter in vertikale richting 
gemeten wordt. De reden dat er mogelijk verschillen zullen optreden 
ten opzichte van horizontale metingen, is dat de taatslagering, 
waarmee de spoel en de arm draaibaar zijn opgehangen, een essentieel 
andere stand inneemt bij vertikale metingen, dan bij horizontale 
metingen. Hierdoor krijgt de lagering een extra bewegingsvrijheid, 
waardoor stabiliteit van de terugregeling terug zou kunnen lopen. 
In [MAA87] worden een aantal vertikale metingen besproken, en 
vergeleken met horizontale metingen. De problemen die optraden bij de 
vertikale metingen waren voornamelijk te wijten aan convectie die 
optrad in de opstelling voor het meten van vertikale windsnelheden, en 
waren niet te wijten aan de anemometer. 
De conclusie is dan ook dat met het ontwikkelde meetprincipe zowel 
horizontaal als vertikaal goed gemeten kan worden. 

5.5 DISKUSSIE 

De problemen die op kunnen treden door de extra bewegingsvrijheid van 
de taatslagering kunnen goed worden geillustreerd aan de hand van 
metingen die gedaan zijn voor de T( e ) bepaling. Hierbij stond de arm 
van een draaispoelmeter recht omhoog, en bevond de draaias zich in het 
horizontale vlak. In de eerste metingen trad bij de metingen bij lage 
snelheden een spreiding op van 80 % tot 100 %. Duidelijk was te zien 
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dat het signaal als functie van de tijd sterk varieerde. Door het 
aandraaien van de taatslagers, en zodoende het beperken van de 
bewegingsvrijheid, kon deze variatie worden teruggebracht tot een 
aanvaardbaar niveau. 

We zien dat er bij de G2-90 mogelijk een slechtere stabiliteit op zal 
treden dan bij de M3-120, door de "magnetische overspraak". Ook is het 
mogelijk dat bij deze meter het "windvangen" optreedt, zij het 
minimaal. .. 
Verder concluderen we uit het feit dat met een anemometer met een 
enkele draaispoelmeter, zowel vertikaal als horizontaal gemeten kan 
worden, dit ook geldt voor een anemometer waarin meerdere 
draaispoelmeters gemonteerd zijn. 

t 
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HOOFDSTUK 6 METINGEN MET DE G2-90 

6.1 INLEIDING 

De meter G2-90 is een twee-dimensionale anemometer met twee 
afzonderlijke draaispoelmeters met de armen onder een hoek van 9~ 
(zie hoofdstuk 2). Als we even aannemen dat de hoekafhankelijkheid 
voor beide afzonderlijk~ meters een zuivere cosinus is , dan kunnen we 
stellen dat de twee afzonderlijke draaispoelmeters, · twee loodrechte 
componenten van de windsnelheid meten. Uit deze twee componenten 
kunnen we de grootte en de richting van de windsnelheid in het vlak 
van de beide armen, bepalen. 
De metingen zijn verricht om te onderzoeken : 
* In hoeverre de grootte van de windsnelheid kan worden gemeten, 
onafhankelijk van de richting van de wind. 
* In hoeverre de richting van de wind kan worden gemeten, 
onafhankelijk van de grootte van de windsnelheid 
* Om een ijkgrafiek voor de meter te bepalen, waarin uitgezet wordt 
het signaal dat de meter afgeeft tegen de grootte van de windsnelheid. 

6.2 THEORIE 

We zullen hier de theoretische grootheden "Somkw" en "Hoek" afleiden 
welke een maat voor de grootte, resp. de richting van de windsnelheid 
zijn, onder aanname dat de hoekafhankelijkheid A( v, a ) een 
cosinusvorm heeft. t 
Voor de meter G2-90 definieren we de hoek Fi met de windrichting als 
volgt. Fi is de hoek die de lijn b, die de bissectrice is van de hoek 
die de twee armen maken, maakt met de windrichting (zie figuur 6.2.1) 

Figuur 6.2.1 : De definitie van hoek Fi voor meter G2-90 

Voor de hoek a van de afzonderlijke draaispoelmeters (zie par 4.1) 
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geldt: 
0 

al = Fi-135 

a2 = Fi-45 
0 

6.2.1 

6.2.2 

Gaan we er van uit dat de hoekafhankelijkheid van beide meters een 
cosinusvorm vertoond geldt voor het signaal V van de meters: 

Vl = Gl(v}•cos(Fi-135°} = Gl(v)•sin(Fi-45°} .6.2.3 

V2 = G2(v) •cos(Fi-45°} 6.2.4 

G1(v) en G2(v) zijn de "gevoeligheden" van de draaispoelmeters. 
We definieren nu de grootheid "Somkw": 

Somkw = .../ (V12 + V22} 6.2.5 

Als we in 6.2.5, 6.2.3 en 6.2.4 invullen, en we aannemen dat de G1(v) 
en de G2(v) aan elkaar gelijk zijn (= G(v)), dan vinden we dat de 
grootheid Somkw niet meer afhankelijk van de hoek Fi is, maar alleen 
van de grootte van de snelheid v. 

Somkw = G(v) 6.2.6 

De grootheid Somkw is dus een maat voor de grootte van de 
windsnelheid. 

Om 
de 

ook een maat voor de richting van de wind te vinden definieren we 
grootheid "Hoek": 

k (Vl) + 45° l V2>0 Hoe = arctan y2 a s 

Vl o Hoek= arctan(y2 ) - 135 als V2<0 6.2. 7 

Als we 
G (V) ) , 
van de 

in 6.2.7 weer 6.2.3 en 6.2.4 invullen (met G1(v) = G2(v) = 
dan zien we dat de grootheid Hoek onafhankelijk van de grootte 

windsnelheid is: 

Hoek = Fi 6.2.8 

De grootheid "Hoek" is dus een maat voor de richting van de windsnelheid 

De afwijkingen van A( v, a ) van de zuivere 
doorwerken in de grootheden "Somkw" en "Hoek". 
ingegaan in de volgende paragrafen. 

cosinus zullen 
Hier wordt nader 

6.3 METINGEN VAN DE GROOTTE EN DE RICHTING VAN DE WINDSNELHEID 

ook 
op 

Voor de metingen met de G2-90 is de meter in de Ton geplaats. Met 
behulp van de computer besturing hebben we de Ton laten rijden met 
verschillende snelheden • Deze waren 12 - 25 - 37 - 50 - 60 - 75 - 90 
- 105- 120 mmjs. Dit komt overeen metRe-bwaarden van resp.: 43.3-
86.6 - 130 - 177 - 208 - 260 - 312 - 364 - 416 • 
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Voor iedere snelheid is de Ton driemaal naar links, en driemaal naar 
rechts gereden. Dit leverde drie metingen op bij hoek Fi en drie 
metingen bij hoek Fi - 18~. Nadat het gehele snelheidstraject was 
doolopen, werd de meter met behulp van een stappenmotor over 15~ 

gedraaid, en werd opnieuw het snelheidstraject doorlopen. De hoek Fi 
varieerde bij de metingen naar links tussen o~ en 90° en bij de 
metingen naar rechts tussen ~180° en -90° • 
De meter G2-90 is symetrisch voor draaiing t.o.v. Fi = 0~ 
grafieken is op grond hiervan, voor de overzichtelijkheid 
presentatie, het signaal dat gemeten is bij hoek Fi, zowel 
bij Fi als bij -Fi. 

In de 
van de 

uitgezet 

Omdat de gevoeligheden G1(v) en de G2(v) van beide draaispoelmeters, 
die voorkomen in de formule 6.2.1 niet precies aan elkaar gelijk 
waren, was het nodig om het signaal van draaispoelmeter 2 te 
corrigeren met een constante factor. Deze factor werd gevonden uit de 
verhouding van het signaal van beide draaispoelmeters, als deze zich 
ieder onder een hoek van 45° met de stroming bevonden. Deze 
correctiefactor bedroeg 1.05. 

In figuur 6.3.1 a en b zijn grafieken gegeven , waarbij het signaal 
van beide draaispoelmeters als functie van de tijd is uitgezet, en ook 
de berekende waarde van Somkw als functie van de tijd. De 
doorgetrokken horizontale lijn geeft de meetpunten aan. De stippellijn 
geeft geen meetpunten weer. 
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Figuur 6.3.1 a en b : 
Uitgezet is het signaal 
functie van de tijd. In 
uitgezet, aangegeven in 

TI JO CSl 

Voorbeelden van metingen met de G2-90. 
van de afzonderlijke draaispoelmeters als 
de figuur is ook telkens het signaal Somkw 
de grafiek met een 

We zien dat het signaal Somkw als functie van de tijd goed constant 
blijft, de fluctuaties liggen in dezelfde orde van grootte als de 
fluctuaties in het signaal van de afzonderlijke draaispoelmeters. 

In figuur 6.3.2 is uitgezet de grootheid Somkw (in mV) zoals die 
berekend is met formule 6.2.5 , uit de meetwaarden, tegen de hoek 
Fi, voor verschillende snelheden. 

27 



zoor-------------------,--------~-------8~ • • 
400r---------~------~~-------+--------mm/s 

150 

> • 

50 

• 
• • • J • • • ! • 

I I I 

I 1 • I : • • I I • • 

• • 

• • • • I • • • • • • • ; 

• 

• • • • 
t • • • 

• i 

I 
I I I 

• • 

I I • • ' I • I • • • 

• • • • • • I • • I • 

; 

mm/s 

60 

50 

37 

25 

12 

o~--------------------------~--------4 

350 

'> • 
:a 
l<:: 
E 
IC 
en 

200 

• • 

I 

• 
I I ' ' • • I • 

I 

• • . • I • • • • 

• I I 

'' -· 
• • • • • 

• ' • I a·• • I • 
I 

' I 

• • • • I • . • • 
I 

b 
150~--------~--------------------------~ 

12 

10 

9( 

75 

-180 -90 0 

HOEK FI 

90 180 -180 -90 0 90 180 

HOEK FI 

Figuur 6.3.2 a en b Somkw uitgezet tegen de hoek Fi voor de 
snelheden 12 t;m 120 mmjs 

Om de variaties als functie van de hoek Fi duidelijker uit te laten 
komen is in figuur 6.3.3 de procentuele afwijking van Somkw (t.o.v. 
het gemiddelde over alle hoeken) uitgezet voor alle snelheden. 
Snelheden groter dan 60 mmjs zijn aangegeven met een dikke punt, de 
overige met een kleinere punt. 
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Figuur 6.3.3 :De procentuele afwijkingen van Somkw bij 
verschillende snelheden. 

t 

We zien dat Somkw als funktie van de hoek Fi zekere afwijkingen t.o.v. 
het gemiddelde vertoont. Deze zijn tot 20% • De standaard afwijking 
is 7%. Op deze afwijkingen komen we terug in par.6.4. Wel kunnen we 
alvast concluderen dat we de grootte van de windsnelheid met een 
standaard afwijking van 7% kunnen bepalen, hetgeen ruimschoots binnen 
de vereiste nauwkeurigheid ligt. 
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We bespreken nu de metingen van de 
In figuur 6.3.4 a en b is een 
metingen met de G2-90 waarbij in 
tegen de tijd. 

120 mm/s 

a 

grootheid "Hoek". 
tweetal voorbeelden 

de grafiek ook "Hoek" 
gegeven van 
is uitgezet 
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Figuur 6.3.4 a en b : Het signaal van de afzonderlijke 
draaispoelmeters en de grootheid "Hoek" als functie van de tijd 
bij twee snelheden. 

We kunnen zien dat het signaal "Hoek" in figuur 6.3.4 b ook 
slingeringen vertoond tengevolge van de slingeringen in het signaal 
van draaispoelmeter 1. De amplitude van deze slingeringen in de "Hoek" 
kan oplopen tot een grootte die overeen komt met 4° 
Verder zien we dat de grootheid "Hoek" eenzelfde constant verloop 
vertoond als functie van de tijd, als de signalen van de afzonderlijke 
draaispoelmeters. 
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HOEK Fl 

Figuur 6.3.5 De gemeten grootheid "Hoek" uitgezet tegen de 
werkelijke hoek Fi, bij een snelheid van 37 mm;s. 
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In Figuur 6.3.5 is als voorbeeld het resultaat van de bepaling van de 
grootheid "Hoek" met de formule 6.2.7 , gegeven bij een snelheid. Voor 
de resultaten van de bepalingen bij de overige snelheden wordt 
verwezen naar appendix B. In de figuur geeft de getrokken lijn het 
verband "Hoek" = Fi aan. 
Om de variaties in "Hoek" duidelijk uit te laten komen is in 
6.3.6 a t;m d uitgezet het verschil van de "Hoek" met Fi in 
voor een aantal verschillende snelheden. 
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Figuur 6.3.6 a en b : Het verschil van "Hoek" en Fi in graden, 
tegen Fi voor een aantal snelheden. t 
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Figuur 6.3.6 c en d : Het verschil van "Hoek" en Fi in graden, 
tegen Fi voor een aantal snelheden. 

De variaties als functie van de hoek Fi z~)n tot 12° • De standaard 
afwijking is 6• Deze variaties worden nog nader besproken in par 
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6.4 •. Wel kunnen we concluderen dat we de richting van de wind met een 
standaard afwijking van 6° kunnen bepalen, hetgeen ruim binnen de 
vereiste nauwkeurigheid valt. 

Samenvattend: We kunnen in eerste instantie de grootte van de 
windsnelheid met een standaardafwijking van 7 % bepalen, en de hoek 
van de wind met een standaardafwijking van 6°. 

6.4 CORRECTIES VAN HET SIGNAAL 

We hebben gezien dat de gemeten signalen "Somkw"en "Hoek" als functie 
van de hoek Fi, zekere afwijkingen vertoonden van het gedrag zoals dat 
is afgeleid voor de theoretische grootheden "Somkw" en "Hoek"in par. 
6.2 • Ook hebben we gezien dat deze afwijkingen op 3 % reproduceerbaar 
zijn. We zouden dus door gebruik te maken van de grafieken van de 
afwijkingen in figuur 6.3.2 en 6.3.6, de grootte en de richting op 3 % 
nauwkeurig kunnen bepalen. Dit zou bijvoorbeeld te realiseren zijn 
door de meeatpunten bij alle hoeken en voor alle snelheden op te slaan 
op een computer. We kunnen echter ook op een andere manier de 
nauwkeurigheid van de bepaling van de grootte en de richting van de 
windsnelheid verbeteren. Hieronder word beschreven hoe op eenvoudige 
W1JZe m.b.v een correctie methode, de afwijkingen kunnen worden 
gereduceerd. 
Onderzocht is in eerste instantie wat de voornaamste oorzaak was van 
de slingeringen in het signaal. Dit is gedaan door de grafieken van 
"Somkw" en "Hoek" qua verloop te vergelijken met grafieken van "Somkw" 
en "Hoek" die werden bepaald uit cosinusvormige 
hoekafhankelijkheidscurves Vl en V2 waarop een kleine verstoring werd 
aangebracht. (vergelijk formule 6.2.3 en 6.2.4) 

. 0 Vl = cos{FI-45 ) 
0 

V2 = l.l•sin{Fi-45) 
Deze verstoring zou optreden wanneer de gevoeligheid van de beide 
draaispoelmeters niet gelijk is. 

0 
Vl = cos{Fi-45 + g) 

0 
V2 = sin(Fi-45 ) 
Deze verstoring zou optreden wanneer de hoek tussen de armen van de 
meter niet precies 90° is, maar go•- g. 

Vl = cos(Fi-45°) ~ O.l•sin(2•Fi-90°) 
0 0 

V2 = sin(Fi-45) + O.l•sin(2•Fi-90) 
Deze verstoring treedt op als de hoekafhankelijkheids curve afwijkt 
van de zuivere cosinus. De verstoring is zo gekozen dat hij enigzins 
lijkt op de afwijkingen zoals die gemeten zijn in par 4.3 • 

Met deze drie "verstoorde" hoekafhanklijkheden werden de grootheden 
"Somkw" en "Hoek" bepaald volgens de formules 6.2.5 en 6.2.7. Op grond 
van de sterke overeenkomsten van de grafieken voor de derde verstoring 
met de grafieken voor de gemeten signalen, en het nauwelijks gelijken 
van de grafieken voor de overige verstoringen, concluderen we dat de 
afwijkingen in "Somkw" en "Hoek" voornamelijk veroorzaakt worden door 

31 



de afwijking van A( v, a) van een cosinus. 

We kunnen nu een correctiemethode introduceren op basis van de 
volgende formule, waarvan we verwachten dat hij de hoekafhankelijkheid 
beter beschrijft dan een zuivere cosinus: 

V= G(v)•{ cos(a) - f•sin(2•a) } 6.4.1 

In appendix c is afgeleid wat de le orde correctieterm in de formules 
voor Somkw en Hoek worden uitgaande van bovenstaande formule. Deze 
ziin: 

Somkw2 = G(v)2 •{1-2•f•[sin(2•Fi)(cos(Fi)-sin(Fi))]} 
tan(Hoek) = tan(Fi) + 2•f•[tan(Fi)•sin(Fi)+sin(Fi)] 

6.4.2 
6.4.3 

Vanwege het verschil van vorm van de curves voor "Somkw" en "Hoek", 
voor verschillende windsnelheden, kunnen we verwachten dat ook de 
factor f zal varieren met de snelheid v. 
We kunnen de factor f nu op twee manieren bepalen. 
* We kunnen de formule 6.4.1 fitten door de gemeten 
hoekafhankelijkheidscurve 
* We kunnen de formules 6.4.2en 6.4.3 fitten door de curves voor Somkw 
en Hoek. 
Het blijkt dat de tweede methode de beste resultaten geeft, inzoverre 
dat de variaties van de beide grootheden meer afnamen na correctie 
volgens manier twee, dan bij correctie volgens manier een. Dit 
verschil bedroeg tot 30% ten opzichte van de maximale afwijking. 
Op basis van de formules 6.4.2 en 6.4.3 zijn door de grafieken van 
"Somkw" en "Hoek" de volgende formules gefit: 

Somkw2 = PO- P1{sin(2•Fi)•(cos(Fi)-sin(Fi))} 6.4.4 
Tan(Hoek)= tan(Fi) + P2•{tan(Fi)•sin(Fi)+sin(Fi)} 6.4.5 

Hierin zijn PO, P1 en P2 de parameters van de fit-procedure. We kunnen 
nog opmerken dat we verwachten dat deze parameters ongeveer 
overeenkomen met: 

2 
PO = Somkw "dd gem1 . 

P1 = Somkw
2 

"dd •2•f 
gem1 . 6 

P2 = 2•f 
6

·
4

· 
In figuur 6.4.1 zijn de gevonden parameters P1 en P2 uitgezet tegen 
Somkw. Het blijkt dat het verband tussen P1 en Somkw goed te 
beschrijven is door de uitdrukking: 

met 

P1 =a+ b•Somkw + c•Somkw
2 

6.4.7 

a = -981 mv2 
b = 32.2 mV 
c = 0.02 

In de figuur 6.4.1 a is dit verband gegeven door de getrokken lijn. 

We proberen in eerste instantie de parameter P2 te beschrijven als een 
constante, onafhankelijk van Somkw. Voor deze constante vinden we 
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7000 

0.74. Deze wordt aangegeven in figuur 6.4.1 b door de getrokken lijn. 
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(x 100) 
Figuur 6.4.1 
het signaal, 

a en b : De parameters P1 en P2 voor de correctie van 
uitgezet tegen Somkw **2 

Omdat we in de actuele meetsituatie niet de Fi kennen maar alleen de 
grootheid "Hoek" kunnen bepalen, zullen we voor Fi in de formule 6.4.5 
de grootheid "Hoek" moeten invullen. Het gecorrigeerde signaal "Somkw" 
wordt nu gegeven door: 

Somkw2 = gecorr. 
2 2 Somkw + (a + b•Somkw + c•Somkw ) • 

sin(2·Hoek)•(cos(Hoek)+sin(Hoek)) 
6.4.8 

In de figuur 6.4.2 a en b zijn de grafieken van de gecorrigeerde 
Somkw, als functie van de hoek Fi gegeven. 
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Figuur 6.4.2 a : Somkw voor de meter G2-90 voor verschillende 
windsnelheden, gecorrigeerd met formule 6.4.8. 
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Figuur 6.4.2 b: Somkw voor de meter G2-90 voor verschillende 
windsnelheden, gecorrigeerd met formule 6.4.8. 

We zien dat de grafiek veel vlakker verloopt dan de grafiek in figuur 
6.3.2. Vooral bij de hoeken -lso~, oo en 18~levert de correctie een 
goede verbetering. Er zijn echter ook hoeken waarbij de afwijking 
groter wordt na correctie (zie b.v. Fi = -75°en v = 105 mm/s). 

Voor de ijkgrafiek vinden we tenslotte de figuren 6.4.3 a en b waarbij 
in 6.4.3 a de ongecorrigeerde somkw staat uitgezet en in 6.4.3 b de 
gecorrigeerde somkw, tegen de snelheid. De grafiek kan goed worden 
beschreven door de formule 

6.4.9 

de waarden van a en b staan gegeven in de grafiek. 
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Figuur 6.4.3 a en b : De ijkgrafiek voor de meter G2-90 met de 
grootheid Somkw vs. de windsnelheid. In figuur b is een correctie 
toegepast op het signaal volgens formule 6.4.8. 
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We zien dat de beide parameters a en b voor formule 6.4.9 praktisch 
gelijk zijn voor de beide ijkgrafieken in 6.4.3, en dat ze ook 
ongeveer de verhouding hebben zoals in par 4.2 aangenomen is. De 
spreiding in de punten bij een bepaalde snelheid neemt af na de 
correctie. De standaardafwijking neemt af van 7 % tot 4 % voor de 
snelheden boven 37 mm/s bij de lagere snelheden neemt de standaard 
afwijking af tot 5.5 %. 

Voor de correctie van de Hoek maken we gebruik van de. volgende fomule: 
Hoek = arctan(tan(Hoek) gecorr. 

T0,74(tan(Hoek)•sin(Hoek)tsin(Hoek))) 
6.4.10 

In de figuren 6.4.4 a en b is het resultaat van deze correctiemethode 
weergegeven voor een aantal snelheden. 
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Figuur 6.4.4 a en b : Het verschil van de grootheid hoek, na 
correctie volgens formule 6.4.10, met de hoek Fi, vs. de hoek Fi. 

We zien dat we de maximale afwijkingen in de hoek Fi afnemen van 12~ 
tot 8° en voor de snelheden boven 60 mmjs zelfs tot 5°. De standaard 
afwijking neemt af van 6°tot 4~en voor de hogere snelheden tot 3.5~ 

De grafieken voor "Somkw" en "Hoek" na correctie zijn een verbetering 
ten opzichte van de ongecorrigeerde signalen. We zien dat de 
standaardafwijking in somkw afneemt 7% tot 4% voor de snelheden boven 
40 mmjs. Voor de lagere snelheden is de ruis groter, zodat ook de 
afwijkingen groter zijn en blijven. Hiervoor geldt dat de 
standaardafwijking afneemt tot 5,5 ~. 
Voor de correctie van de "Hoek" zijn de resultaten ook vrij goed. De 
standaardafwijking neemt af van 6° tot 4• en voor hogere snelheden 
(boven 60 mm/s) zelfs tot 3.5° • 
We zien dat de meter G2-90 ruimschoots voldoet aan de eisen die 
gesteld zijn in Hoofdstuk 1. 
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6.5 DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

De grafieken van figuur 6.3.1 a en b sluiten bij de hoeken Fi = -90~ 
Fi = 0~ en Fi = 90~niet precies aan. Dit is een gevolg van presentatie 
methode, waarbij het gemeten signaal zowel bij hoek Fi als hoek -Fi 
wordt uitgezet. De fysische verklaring voor het niet precies 
aansluiten van de grafiek op genoemde plaatsen kan zijn dat de hoek Fi 
niet nauwkeurig is ingesteld. 

De correctie die wordt toegepast voor de verschillende gevoeligheid 
van de draaispoelmeters, is nodig vanwege een aantal verschillen die 
optreden tussen de afzonderlijke draaispoelmeters onderling. Het 
moment M op de arm van een draaispoelmeter, ten gevolge van de 
luchtstroming v kan bij benadering beschreven worden door: 

M = ~ p•O•v2·Cd·~ •(L+LO) 6.5.1 

Hierin is p de dichtheid van de lucht, o het aangestroomd oppervlak,en 
1/2(L+LO) de afstand van de draaias tot het aangrijpingspunt van 
weerstandskrachtkracht op de arm. 
Anderzijds wordt het compensatiemoment, dat wordt opgewekt door de 
stroom door het spoeltje, beschreven door de formule: 

6.5.2 

De verschillen tussen de draaispoelmeters kunnen nu zitten in: 
-De evenredigheid L tussen de stroom I door de draaispoelmeter, en het 
moment M van de arm. 
-De lengte L-LO van het stuk van de arm dat zich ·buiten de tbol 
bevindt. 
-De afstand tussen de draaias van de arm, en het effectieve 
aangrijpingspunt van de kracht. 
-De vorm van de arm, die gekarakteriseerd wordt door de Cd. (bij de 
montage van de draaispoelmeters wordt de arm verbogen waardoor hij 
plaatselijk zijn cilindervorm verliest) 
De draaispoelmeters die in de G2-90 zijn gebruikt waren van hetzelfde 
type. We mogen dan ook verwachten dat bovengenoemde eigenschappen voor 
de beide draaispoelmeters redelijk overeenkomen. Dit wordt bevestigd 
door de waarde van de correctiefactor die zeer dicht bij 1 ligt. 

In de figuren 6.3.1 b en 6.3.4 b is te zien dat er slingeringen 
optreden in het signaal van de meter die zich op dat moment achter de 
bol bevindt. Deze slingeringen treden nog niet op als de Re-b waarde 
260 is, maar wel bij de metingen waarbij Re-b 312 en groter is. In 
appendix G worden deze zgn. zog-metingen apart besproken. We beperken 
ons hier tot de opmerking dat de slingeringen niet doorwerken in 
somkw, maar wel terugkeren in de "Hoek". 

Het bepalen van de factor f uit formule 
fitten door de experimentele grootheden, 
de bepaling van f dan het fitten van 
hoekafhankelijkheidscurve. Dit valt te 
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fitten van het eindresultaat eventuele effecten tengevolge van 
verwaarlozingen van hogere orde termen in f, die gedaan zijn bij de 
afleiding in appendix c, gedeeltelijk kunnen worden opgevangen. 
Hierbij dient echter ook opgemerkt dat het model dat gebruikt is voor 
de correctie (zie formule 6.4.1) maar van beperkte geldigheid is. 
We zouden verwachten dat uit de waarden van de parameters P1 en P2, 
een factor f valt te berekenen die voor beide parameters ongeveer 
hetzelfde oplevert. Het blijkt dat deze resp 0.1 en 0.4 geven, hetgeen 
in dezelfde ordegrootte ligt. De oorzaak voor het verschil kan zijn 
dat in de afleidingen van de correctietermen de hogere orde termen in 
f zijn verwaarloosd onder voorwaarde dat f veel kleiner dan 1 is. Het 
is te zien dat wanneer f = 0,4 dit niet opgaat en we dus een fout 
maken. Daar het corrigeren met de fit volgens 6.4.2 en 6.4.3 beter 
gaat dan met 6.4.1 kunnen we al verwachten dat door verschillende 
verwaarlozingen, de f die te berekenen valt uit P1 en P2 niet 
hetzelfde zal uitkomen. 

In de inleiding tot dit hoofdstuk is gezegd dat de G2-90 een meter is 
voor het meten van twee componenten van windsnelheden. Men zou zich 
kunnen afvragen hoe de meter reageert als de windsnelheid niet in het 
vlak van de twee armen van de meter ligt, maar ten opzichte van de 
meter drie componenten heeft die essentieel ongelijk nul zijn. Om dit 
te onderzoeken is met behulp van een computerprogramma gesimuleerd dat 
de windsnelheid een hoek G met het vlak door de twee armen maakt. 
Hierbij bleef de grootte van de windsnelheid gelijk. De hoek G is 
gevarieerd tussen o~en 9~. Voor de hoekafhankelijkheid is hierbij 
genomen 

H( v.a,B) = (cos(a)-O.l•sin(2•a))•cos(9) 6.5.3 
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Figuur 6.5.1 en 6.5.2 : Somkw berekend met behulp van formule 
6.5.1, als functie van de hoek Fi voor verschillende hoeken G, van 
de windsnelheid met het vlak van beide armen. Resp. Somkw als 
functie van de hoek G voor verschillende hoeken Fi. 
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In figuur 6.5.1 is uitgezet de grootheid somkw als functie van de hoek 
Fi, voor de hoeken G = o•tot 90°, met stappen van 1~van boven naar 
beneden (de lijn voor G=90° valt samen met deo-as). In figuur 6.5.2 
is somkw uitgezet als functie van G voor de Hoeken Fi = 0°tot 90° met 
stappen van 15~ In alle gevallen is geschaald door het signaal bij G = 
0°gelijk aan 100% te stellen. Oe grafieken vallen binnen 5% samen met 
de grafiek van een zuivere cosinus. Hieruit concluderen we dat de 
meter alleen de component van de windsnelheid meet die in het vlak van 
de beide armen ligt (op· 5% nauwkeurig). Een eventuele derde component 
van de windsnelheid wordt niet gemeten. 

Conlusie De windsnelheidsmeter G2-90 bepaalt na correctie de 
component van de windsnelheid in het vlak van de beide armen, met een 
standaardafwijking van 4% voor snelheden boven 40 mm/s, voor snelheden 
tussen 12 mm;s en 40 mm/s is de standaardafwijking 5.5%. De richting 
van de wind kan bepaald worden met een standaardafwijking van 4° voor 
de snelheden beneden de 60 mm/s, en met een standaardafwijking van 3.5° 
voor de hogere snelheden. Aangezien de meter ruimschoots voldoet aan 
de eisen, concluderen we dat deze meter zeer geschikt is voor het 
meten van windsnelheden in twee dimensies. 

Voor een vergelijking van de G2-90 met de MJ-120 wordt verwezen naar 
Hoofdstuk 8. 
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HOOFDSTUK 7 METINGEN MET DE MJ-120 

7.1 INLEIDING 

De meter MJ-120 is een anemometer met drie afzonderlijke 
draaispoelmeters met de armen onder een onderling,e hoek van 120° 
(zie hoofdstuk 2).De Armen zijn allen draaibaar in een vlak zodat deze 
meter een twee-dimensionale windsnelheidsmeter is. We merken op dat 
met deze meters niet zonder meer twee loodrechte componenten gemeten 
worden. We zullen moeten onderzoeken of het bij deze opstelling van de 
meters ook mogelijk is om : 
* Een grootheid te vinden die een maat is voor de grootte van de 
windsnelheid (onafhankelijk van de richting). 
* Een grootheid te vinden die een maat is voor de richting van de 
windsnelheid (onafhankelijk van de grootte). 
* Een ijkgrafiek voor de meter te bepalen, waarin wordt uitgezet het 
signaal dat de meter afgeeft bij een bepaalde windsnelheid. 

7.2 THEORIE 

Voor de meter MJ-120 definieren we de hoek Fi met de windrichting als 
volgt. Fi is de hoek die de arm van meter 1 maakt met het vlak dat 
loodrecht op de windrichting staat. (zie figuur 7.2.1) 

··., aJ •• ··• 

--~~ 
: a1. 

___ ] 
. . 

Figuur 7.2.1 : De definitie van hoek Fivoor meter MJ-120 

Voor de hoek 
geldt: 

a van de afzonderlijke draaispoelmeters (zie par 4.1) 
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al = Fi 
. 0 

a2 = F1-120 
. 0 a3 = Fl+120 

7 .2.1 

7.2.2 

7.2.3 

We gaan er weer van uit dat de hoekafhankelijkheid van alledrie 
meters een cosinusvorm heeft dan geldt voor het signaal V van 
meters: 

Vl = Gl(v)•cos(Fi) 
. 0 

V2 = G2(v)•cos(Fi-120 ) 

V3 = G3(v)•cos(Fi+l20°) 

We definieren nu weer de grootheid "Somkw": 

7.2.4 

7.2.5 

7.2.6 

7.2.7 

de 
de 

Als we in 7.2.7, 7.2.4 t/m 7.2.6 invullen met Gl(v) = G2(v) = G3(v) = 
G(v), dan vinden we dat de grootheid Somkw niet meer afhankelijk van 
de hoek Fi is, maar alleen van de grootte van de snelheid v (voor een 
afleiding zie appendix D): 

Somkw = G(v) 7.2.8 

De grootheid Somkw is dus een maat voor de grootte van de 
windsnelheid. 

Om ook een maat voor de richting van de wind te vinden definieren we 
de grootheid "Hoek": 

Hoek = arccos(Vl/Somkw) als (V2-V3)<0 t 
0 

Hoek = arccos(Vl/Somkw)-180 als (V2-V3)>0 7.2.9 

(Het blijkt uit theorie en experiment dat als als we voor Vl in 7.2.9, 
V2 of V3 nemen, de grootheid "Hoek" een constante factor 120 
verandert}. Als we in 7.2.9 weer 7.2.4 t;m 7.2.6 invullen dan zien we 
dat de grootheid "Hoek" onafhankelijk van de grootte van de 
windsnelheid is: 

Hoek = Fi 7.2.10 

"Hoek" is dus een maat voor de richting van de windsnelheid. 

7.3 METINGEN VAN DE GROOTTE EN DE RICHTING VAN DE WINDSNELHEID 

Voor de metingen met de M3-120 is de meter in de Ton geplaatst. We 
hebben de Ton laten rijden met dezelfde snelheden als voor de G2-90 
(zie hoofdstuk 6). Door de grotere afmetingen van de bol waren deRe-b 
anders, n.l.: 53, 106, 160, 213, 256, 320, 384, 448, 512. Ook bij deze 
metingen werden drie herhalingen bij een hoek en een snelheid gedaan, 
en werd met een stappenmotor de meter verdraaid na het doorlopen van 
het snelheidstraject. De hoek Fi varieerde bij de metingen naar links 
tussen o~ en 120~ en bij de metingen naar rechts tussen -180° en -60°. 
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De correctie voor de verschillende gevoeligheden G1(v), G2(v) en G3(v) 
van de meters is uitgevoerd met de factoren 0.86 voor G2(v) en 0.81 
voor G3(v) 
In figuur 7.3.1 a en b zijn grafieken gegeven , waarbij het signaal 
van alledrie de draaispoelmeters als functie van de tijd is uitgezet, 
en ook de berekende waarde van Somkw als functie van de tijd. De 
stippelijn geeft geen meetpunten weer maar dient voor een duidelijker 
presentatie. 
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Figuur 7.3.1 a en b : Voorbeelden van metingen met de M3-120. 
Uitgezet is het signaal van de afzonderlijke draaispoelmeters als 
functie van de tijd. In de figuur is ook telkens het signaal Somkw 
uitgezet, aangegeven in de grafiek met een s t 

We zien dat het signaal van Somkw als functie van de tijd goed 
constant blijft, de fluctuaties liggen in dezelfde orde van grootte 
als de fluctuaties in het signaal van de afzonderlijke 
draaispoelmeters. 
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Figuur 7.3.2 a en b : Somkw uitgezet tegen de hoek Fi voor de 
snelheden 12 t/m 120 mmjs 
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In figuur 7.3.2 is uitgezet de grootheid Somkw (in mV) zoals die 
berekend is met formule 7.2.7 , uit de meetwaarden, tegen de hoek 
fi, voor verschillende snelheden. 
Om de variaties als functie van de hoek Fi duidelijker uit te laten 
komen is in figuur 7.3.3 de procentuele afwijking van Somkw ten 
opzichte van het gemiddelde over alle hoeken uitgezet voor alle 
snelheden. Snelheden groter dan 60 mmjs zijn aangegeven met een dikke 
punt, de overige met een kleinere punt. 
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Figuur 7.3.3 :De procentuele afwijkingen van Somkw 

We zien ook dat Somkw als funktie van de hoek Fi zekere afwijkingen 
t.o.v. het gemiddelde vertoond. Deze Z~Jn tot 10%t De 
standaardafwijking in Somkw is 5.5%. Op deze afwijkingen komen we 
terug in par.7.4. Nu al kunnen we concluderen dat we de windsnelheid 
kunnen bepalen met een standaardafwijking van 5,5% , hetgeen zeer ruim 
binnen de geeiste nauwkeurigheid valt. 
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Figuur 7.3.4 a en b : Het signaal van de afzonderlijke 
draaispoelmeters en de grootheid "Hoek" als functie van de tijd 
bij een aantal verschillende snelheden en hoeken. 
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We bespreken nu de metingen van de grootheid "Hoek". 
In figuur 7.3.4 a en b is een tweetal voorbeelden gegeven van 
metingen met de M3-120 waarbij in de grafiek ook "Hoek" is uitgezet 
tegen de tijd. 
We kunnen zien dat het signaal "Hoek" in figuur 7.3.4 b ook 
slingeringen vertoont tengevolge van de slingeringen in het signaal 
van draaispoelmeter 1. De amplitude van deze slingeringen in de "Hoek" 
kunnen oplopen tot een grootte die overeen komt met 4° We zien 
verder dat de grootheid "Hoek" eenzelfde constant verloop vertoond als 
functie van de tija, als de signalen van de afzonderlijke 
draaispoelmeters. 
In figuur 7.3.5 is als voorbeeld het resultaat van de bepaling van de 
grootheid "Hoek" met de formule 7.2.9 , gegeven bij een snelheid. Voor 
de resultaten bij de overige snelheden zie appendix E. In de figuur 
geeft de getrokken lijn het verband "Hoek" = Fi aan. 
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Figuur 7.3.5 De gemeten grootheid "Hoek" uitgezet tegen de 
werkelijke hoek fi, bij een snelheid van 37 mm;s. 
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Figuur 7.3.6 a en b : Het verschil van "Hoek" en Fi in graden, 
tegen Fi voor een aantal snelheden. 
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Om de variaties in "Hoek" duidelijk uit te laten komen is in 
7.3.6 a tjm duitgezet het verschil van de "Hoek" met Fi in 
voor een aantal verschillende snelheden. 
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Figuur 7.3.6 c end : Het verschil van "Hoek" en Fi in graden, 
tegen Fi voor een aantal snelheden. 

We zien weer dat er enige variaties optreden in "Hoek". De variaties 
als functie van de hoek fi, zijn tot lQP, met een standaard afwijking 
van 5° , en worden nog nader besproken in par 7.4 . We kunnen al wel 
concluderen dat de M3-120 de windrichting met een standaardafwijking 
van 5° kan bepalen. 

Samenvattend: We kunnen in eerste instantie de grootte van de 
windsnelheid met een standaardafwijking van 5,5% bepalen, en de hoek 
van de wind met een standaard afwijking van 5° • 
Ook de meter M3-120 vodoet dus ruim aan de gestelde eisen. 

7. 4 CORRECTIES VAN HET SIGNAAL 

We hebben gezien dat de gemeten signalen "Somkw"en "Hoek" als functie 
van de hoek Fi, zekere afwijkingen vertoonden van het gedrag zoals dat 
is afgeleid voor de theoretische grootheden "Somkw" en "Hoek"in par. 
7.2 Deze afwijkingen reproduceerden tot op 2%. We zullen weer 
proberen om met een correctiemethode deze afwijkingen te reduceren. 
We gaan op dezelfde manier te werk als bij de correctie voor de G2-90 
in Hoofdstuk 6. 
De grafiek voor de verstoring van de hoekafhankelijkheid, voor Somkw 
vetoonde goede overeenkomsten, maar dezelfde grafiek voor de grootheid 
"Hoek" leek nauwelijks op de gemeten krommes voor de "Hoek". Voor de 
"Hoek" zal dan ook een andere correctie methode moeten worden 
toegepast dan diegene die bij de meter G2-90 is gebruikt. 

We kunnen nu een correctiemethode voor Somkw introduceren 
van de volgende formule, waarvan we verwachten dat 
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hoekafhankelijkheid beter beschrijft dan een zuivere cosinus: 

V = G{v)•{ cos{a) - f•sin(2•a) } 7.4.1 

In appendix F is afgeleid wat de le orde correctieterm in de formule 
voor Somkw wordt uitgaande van bovenstaande formule. Deze is 

Somkw = G(v)•{l - f•sin{3•fi)} 7.4.2 

Vanwege het verschil ·· van vorm van de curves voor "Somkw" voor 
verschillende windsnelheden, kunnen we verwachten dat ook de factor f 
zal varieren met de snelheid v. 
We bepalen de factor f weer door 7.4.2 te fitten door de meetwaarden 
van Somkw. Zoals we ook al gezien hebben bij de meter G2-90 blijkt dat 
deze methode de beste resultaten geeft, inzoverre dat de variaties 
van de beide grootheden meer afnamen na correctie volgens deze manier 
dan bij correctie volgens de andere manier . Deze methode was tot 25 % 
(t.o.v de maximale afwijking) beter. 
Op basis van de formule 7.4.2 is door de grafieken van "Somkw" de 
volgende formule gefit: 

Somkw = PO - Pl•{sin{3•fi)} 7.4.3 

Hierin zijn PO en P1 de parameters van de fit-procedure. We kunnen nog 
opmerken dat we verwachten dat deze parameters ongeveer overeenkomen 
met: 

PO = Somkw 'dd gem1 . 

Pl = Somkw 'dd •2•f gem1 . 
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Figuur 7.4.1: De parameters P1 voor de correctie van het signaal, 
uitgezet tegen Somkw 

In figuur 7.4.1 is de gevonden parameters P1 uitgezet tegen Somkw. We 
hebben de meetwaarden tussen Fi = -180° en Fi = -60 afzonderlijk van 
de meetwaarden tussen Fi = 0°en Fi = 120° gefit, zodat bij iedere 
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waarde van Somkw twee punten staan. Het blijkt dat het verband tussen 
Pl en Somkw goed te beschrijven is door de uitdrukking: 

P1 = a+ b•Somkw + c•Somkw2 7.4.5 

met a= -2.7 mV 
b = 0.17 

c = -0.0006 mV 
-1 

In de figuur 7.4.1 is dit verband gegeven door de getrokken lijn. 
Omdat we in de actuele meetsituatie niet de Fi kennen maar alleen de 
grootheid "Hoek" kunnen bepalen, zullen we voor Fi in de 
formule 7.4.3 de grootheid "Hoek" moeten invullen. Het gecorrigeerde 
signaal "Somkw" wordt nu gegeven door: 

2 Somkw = Somkw + (a+ b•Somkw + c•Somkw )• gecorr 
sin(3•Hoek) 

7.4.6 

In de figuur 7.4.2 zijn de procentuele afwijkingen voor de 
gecorrigeerde Somkw, als functie van de hoek Fi uitgezet. 
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Figuur 7.4.2 a en b : De procentuele afwijkingen van Somkw na 
correctie, voor de meter M3-120 voor alle snelheden. De snelheden 
boven 60 mm;s zijn aangegeven met een dikke punt. 

We zien dat de afwijkingen afnemen van maximaal 10 % tot maxiamaal 5%, 
bij snelheden boven 90 mm;s zelfs tot maximaal 3,5 %. De 
standaardafwijking neemt af van 5,5 % tot 4% voor de snelheden beneden 
60 mmjs, en tot 3,5 % voor de snelheden tussen 60 mm;s en 90 mmjs, en 
zelfs tot 2,5 % bij de snelheden 105 mm/s en 120 mmjs. 

Voor de ijkgrafiek vinden we tenslotte de figuren 7.4.3 a en b waarbij 
in 7.4.3 a de ongecorrigeerde Somkw staat uitgezet en in 7.4.3 b de 
gecorrigeerde Somkw, tegen de snelheid. De grafiek kan goed worden 
beschreven door de formule 

2 
Somkw = a•v + b•v 
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de waarden van a en b staan gegeven in de grafiek. 
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Figuur 7.4.3 a en b De ijkgrafiek voor M3-120 waarin grootheid 
Somkw vs. de windsnelheid. In figuur b is een correctie 
toegepast op het signaal volgens formule 7.4.6. 

We zien dat de beide parameters a en b voor formule 7.4.7 praktisch 
gelijk zijn voor de beide ijkgrafieken in 7.4.3, maar dat de spreiding 
in de punten bij een bepaalde snelheid weer afneemt. De verhouding van 
a en b lijkt weer redelijk op die uit de aanname in par 4.2. 
We concluderen dat de meter M3-120 na correctie, de grootte van de 
windsnelheid met een standaardafwijking van 4 % bepaalt, en voor de 
snelheden boven 90 mmjs zelfs 2,5 %. 

De correctie van de "Hoek" gaat niet volgens de tot nu toe gebruikte 
methode bij de meter G2-90. Een mogelijke oorzaak hiervoor wordt 
gegeven in par. 7.5. 
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Figuur 7.4.4 : De parameter P2 voor de correctie van de "Hoek",als 
functie van Somkw. 

47 



Om toch een correctiemethode toe te passen is in eerste instantie 
gekeken naar de eigenschappen van de afwijkingen zoals die optreden in 
de gemeten "Hoek". Het blijkt dat de afwijkingen redelijk beschreven 
kunnen worden met de formule: 

Hoek = Fi + P2•cos(3•Fi) 7.4.8 

Waarbij P2 een parameter is die met behulp van een fit-procedure 
bepaald wordt. Deze parpmeter is in figuur 7.4.4 uitgezet tegen Somkw. 
We beschrijven P2 voor de correctie als een constante met de waarde 
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Figuur 7.4.5 a en b : Het verschil van de grootheid "Hoek", na 
correctie volgens formule 7.4.7, met de hoek Fi, vs. de hoek Fi. 

In de figuren 7.4.5 a en b is het resultaat van deze 
weergegeven voor een aantal snelheden. 

t 
correctiemethode 

We zien 
snelheden 
snelheden 
snelheden 

dat we de afwijkingene afnemen van l~tot 5° en voor de 
boven 60 mmjs to 3~ • De standaard afwijking neemt voor de 
lager dan 60 mmjs af van 5° tot 3° , en voor de hogere 

tot 2° . 

De grafieken voor "Somkw" en "Hoek" na correctie zijn een verbetering 
ten opzichte van de ongecorrigeerde signalen. De standaardafwijking 
neemt in een aantal gevallen af met bijna de helft, voor zowel de 
bepaling. van de grootte als van de richting van de windsnelheid. We 
zijn met deze standaardafwijing al in de buurt van de statistische 
spreiding in de metingen gekomen, zodat verdere correctie nog maar een 
kleine verbetering zou kunnen leveren. 

7.5 DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

De correctie die wordt toegepast voor de verschillende gevoeligheid 
van de draaispoelmeters, die bepaald wordt door de uitgangsspanning 
van de draaispoelmeter als functie van de windsnelheid, is nodig 
vanwege de verschillen die optreden tussen de afzonderlijke 
draaispoelmeters die al besproken zijn in Par. 6.5 .De 
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correctiefactoren wijken bij de meter M3-120 verder van 1 af dan bij 
de meter G2-90. Voor de meter M3-120 werden drie dezelfde type meters 
gebruikt, maar een was afkomstig uit een andere serie (meter no 2 ) 

In de figuren 7.3.1 b en 7.3.4 b is te zien dat er slingeringen 
optreden in het signaal van de meter die zich op dat moment achter de 
bol bevindt. Deze sli~geringen treden nog niet op als.de Re-b waarde 
256 is, maar wel bij'de metingen waarbij Re-b 320 en groter is. In 
appendix G worden deze zgn. zog-metingen apart besproken. We beperken 
ons hier tot de opmerking dat de slingeringen niet doorwerken in 
Somkw, maar wel terugkeren in de "Hoek". Omdat we echter de "Hoek" uit 
3 verschillende meters kunnen bepalen door voor V1 in formule 7.2.9, 
V2 of V3 te nemen, en we altijd 2 meters kunnen vinden die niet in het 
zog staan, leveren deze slingeringen geen probleem op in de praktijk. 

Het bepalen van de factor f uit formule 7.4.2 en 7.4.3 door deze te 
fitten door de experimentele grootheden, geeft betere resultaten voor 
de bepaling van f dan het fitten van de formule 7.4.1 door de 
hoekafhankelijkheidscurve. Dit valt echter niet te verklaren uit het 
verwaarlozen van hogere orde termen. Het is echter zo dat de 
afwijkingen van de gemeten hoekafhankelijkheid voor de verschillende 
draaispoelmeters, t.o.v de correctie-functie, gedeeltelijk kunnen 
wegvallen, waardoor de beste aanpassing van het model voor Somkw, 
beter is dan de beste aanpassing voor de hoekafhankelijkheid, 
toegepast op Somkw. 
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7.5.1 . De correctiefunctie voor de grootheid . 
van de hoek fi 

"Hoek" als 

De correctie methode die gebruikt is voor de Somkw levert geen goede 
resultaten voor de correctie van de "Hoek". De correctiefunctie die is 
afgeleidt in de appendix F, gegeven door: 
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cos(Hoek) = cos(fi)•{l-f•(2sin(fi)-sin(3•fi)} 7.5.1 

lijkt ook niet op de slingeringen die we meten in de grootheid hoek. 
Getuige figuur 7.5.1. Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat we 
voor het bepalen van de "Hoek" gebruik maken van de functie 
arccosinus. Deze functie heeft in de gebieden waar het argument van de 
arccosinus 1 of -1 is, een afgeleide functie die naar oneindig gaat. 
Hierdoor komen afwijkin_gen van de gemeten hoekafhankelijkheid t.o.v de 
correctiefunctie zeer ~ersterkt naar voren. , · 

We zien dat de punten in de gecorrigeerde grafieken voor de "Hoek" 
duidelijk boven de horizontale as liggen. Dit zou kunnen wijzen op een 
systematische afwijking tussen de hoek Fi die is ingesteld bij het 
plaatsen van de meter in de Ton, en de werkelijke hoek. Dit zou tevens 
de verklaring zijn voor een aantal verschijnselen die besproken zijn 
in de diskussie van hoofdstuk 4 en 5. 

In de inleiding tot dit hoofdstuk is gezegd dat de MJ-120 een meter is 
voor het meten van twee componenten van windsnelheden. Ook voor deze 
meter is ondezocht hoe hij zich gedraagt als de windsnelheid niet in 
het vlak van de twee armen van de meter ligt, maar ten opzichte van de 
meter drie componenten heeft die essentieel ongelijk nul zijn. Dit is 
gedaan op dezelfde manier als in par. 6.5 beschreven staat. 

1ZO 

z 100 -VI . 
0 80 I 
VI 
c 
u 

60 
0 
N 

I 40 ,., 
%: 

::... 20 x 
:E 
c 
VI 

0 
-180 -90 0 180 0 30 60 

tmEI( f'l HOEK G 

Figuur 7.5.2 en 7.5.3 : Somkw berekend met behulp van formule 
7.5.2, als functie van de hoek Fi voor verschillende hoeken G, van 
de windsnelheid met het vlak van beide armen. Resp. Somkw als 
functie van de hoek G voor verschillende hoeken Fi. 

In figuur 7.5.2 is uitgezet de grootheid Somkw als functie van de hoek 
fi, voor de hoeken G = 00 tot 90~, met stappen van 1<Y" van boven naar 
beneden (de lijn voor G=90~valt samen met de o -as).In figuur 7.5.3 
is Somkw uitgezet als functie van G voor de Hoeken Fi = ootot 90° met 
stappen van 15~ In alle qevallen is geschaald door het signaal bij G = 
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0°gelijk aan 100% te stellen. De grafieken vallen binnen 4% samen met 
de grafiek van een zuivere cosinus. Hieruit concluderen we dat de 
meter alleen de component van de windsnelheid meet die in het vlak van 
de beide armen ligt (op 4% nauwkeurig). Een eventuele derde component 
van de windsnelheid wordt niet gemeten. 

We hebben gezien dat er slingeringen als functie van de tijd kunnen 
optreden, in de grootheid "Hoek" waardoor we genoodzaakt zouden Z1Jn 
om voor de bepaling v.an "Hoek" het signaal van een andere meter te 
gebruiken. Men kan zich afvragen of het dan wel nodig is om drie 
draaispoelmeters te gebruiken. We zien echter dat wanneer we het 
signaal van alledrie de draaispoelmeters gebruiken we een veel grotere 
nauwkeurigheid kunnen bereiken dan bij het gebruik van maar twee 
draaispoelmeters. Dit is een gevolg van het pricipe waarmee de meter 
M3-120 ontworpen is. we zullen hier nog wat dieper op ingaan in 
hoofdstuk 8. 

Conlusie De windsnelheidsmeter M3-120 bepaalt na correctie de 
component van de windsnelheid in het vlak van de beide armen, 
met een standaardafwijking van 4% en voor snelheden boven 90 mmjs met 
een standaardafwijking van 2,5%. De richting van de wind kan na 
correctie, bepaald worden met een standaardafwijking van 3° , en voor 
snelheden boven 60 mm/s 2°. 
De meter M3-120 voldoet dus ruim aan de eisen zoals die gesteld zijn 
in hoofdstuk 1 en is dus zeer geschikt voor het meten van 
windsnelheden in twee dimensies. 

Voor een vergelijking van de meter M3-120 met G2-90 wordt ve~ezen 
naar Hoofdstuk a. 
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HOOFDSTUK 8 VERGELIJKING VAN G2-90 EN MJ-120 

We hebben in de Hoofdstukken 6 en 7 gezien dat er voor de 2-dim. 
meters bepaalde afwijkingen in het signaal Somkw optreden, als functie 
van de hoek fi. Deze afwijkingen bleken het gevolg te zijn van de 
afwijking van de hoekafhankelijkheid A(v, a ) van een cosinus. De 
afwijkingen bleken voor de meter G2-90 groter te zijn dan voor de 
meter MJ-120. Bovendi~~ bleek dat voor deze afwijkingen te corrigeren 
was, waarbij de afwijkingen met ongeveer de helft afnamen bij beide 
meters. 
De verklaring voor het feit dat de afwijkingen in de MJ-120 kleiner 
zijn, is te vinden in het principe waarop de meters ontworpen zijn 
(zie Hoofdstuk 3). We zien dat de armen van de G2-90 zodanig geplaatst 
zijn dat het mogelijk is, dat beide armen zich tegelijkertijd voor de 
bol bevinden (t.o.v. de windrichting). Aan de kromme voor A( v, a) is 
te zien dat bij deze positie het signaal boven de cosinus zal liggen, 
zodat het signaal van beide meters relatief te hoog uitvalt, en dus 
ook Somkw relatief te hoog zal zijn. Een gelijksoortige redenering is 
te houden voor de stand van beide armen achter de bol. Hier zal het 
signaal te laag uitvallen. 
Bij de meter MJ-120 zien we dat een dergelijke situatie niet kan 
optreden, tengevolge van de meer regelmatige verdeling van de armen 
over het vlak waarin gemeten wordt. Als twee van de meters zich b.v 
voor de bol bevinden en een relatief te hoog signaal geven, zal de 
derde meter zich achter de bol bevinden en een relatief te laag 
signaal geven zodat de afwijking van de andere meters gedeeltelijk 
gecompenseerd wordt. 
We zien dus dat de regelmatige verdeling van de armen voordelig werkt 
op het constant blijven van het signaal. Ter vergelijkingisookt het 
signaal berekend van een hypothetische meter, de twee-dimensionale 
meter H4-90, waarbij vier armen verdeeld waren over een vlak. Deze 
armen staan onder een hoek van 90 graden. Het signaal van de meter is 
berekend uit de metingen met de G2-90 en is te zien in figuur 9.1. 
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Figuur 8.1 Het signaal van de meter H4-90 berekend uit de 
metingen met de twee-dimensionale meters. 
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We zien dat bij deze meter het signaal inderdaad reeds zonder 
correctie goed constant blijft. (binnen 3% ) 
Als we het principe van de regelmatige verdeling van de armen, ook 
toepassen op de drie-dimensionale meters, dan zouden we uitkomen op 
een tetraeder-verdeling (zie Hoofdstuk 9). Daar het niet mogelijk 
bleek om deze opstelling te verwezelijken voor zowel de armen als de 
n-vectoren, is gekozen voor een andere verdeling. Deze verdeling is 
volgens de voorspelling van de afwijkingen in Somkw, (zie hoofdstuk 9) 
toch nog beter dan de.opstelling waarbij drie loodrechte componenten 
worden gemeten. 
Er is echter ook een nadeel aan de anemometers die gebaseerd zijn op 
het principe van de regelmatige verdeling. Dit nadeel is dat er 
meer draaispoelmeters nodig zijn dan voor een meter gebaseerd op het 
principe van het meten van afzonderlijke componenten. Men heeft dus 
een signaal extra te verwerken, en men heeft ruimte extra nodig voor 
het plaatsen van de extra draaispoelmeter in de anemometer. Echter 
wanneer men, zoals bij de G2-90 en de M3-120, de afwijkingen in het 
signaal door het plaatsen van een extra draaispoelmeter, tot de helft 
of meer terug kan brengen, dan moet men de voor- en nadelen tegen 
elkaar afwegen op grond van de specifieke toepassing van de 
microanemometer. 

We zouden ons kunnen afvragen wat de grenzen aan de toepassing zijn 
van de ontwikkelde anemometers. 
De grenzen van toepassing worden mede bepaald door de minimale en de 
maximale windsnelheid die gemeten kan worden. Gebleken is uit ander 
onderzoek [PIL87] en [HOE87] dat een afzonderlijke draaispoelmeter een 
windsnelheid kan meten die tussen de 2 mmjs en de 4000 mmjs ligt. Deze 
grenzen zullen ook gelden voor de meer-dimensionale meters. 
De grens wat betreft een windsnelheid die varieert in de ~ijd, 
de frekwentie respons, wordt bepaald door de frekwentie respons van 
een enkele draaispoelmeter. Voor beschouwingen t.a.v. de frekwentie 
respons van een enkele draaispoelmeter verwijzen we naar (GRU86]. Deze 
toont aan dat een signaal van 5 Hz nog te meten is met een enkele 
draaispoelmeter. 
De afstand tussen de opnemers legt een beperking op aan de meting van 
fluctuerende windsnelheden, die behalve in de tijd, ook in de plaats 
varieren, doordat we moeten eisen dat de windsnelheid over de 
afmetingen van de meter nagenoeg constant is (zie ook hoofdstuk3). Als 
de fluctuaties ook plaatsafhankelijk zijn dan moet men eisen dat de 
golflengte van deze fluctuaties veel groter is dan de afmeting van de 
meter. Dit is een gevolg van het feit dat de signalen van de 
afzonderlijke draaispoelmeters bij elkaar geteld, of op elkaar gedeeld 
worden voor de bepaling van "Somkw" en "Hoek". We zullen proberen om 
een afschatting te maken voor het geval dat de windsnelheid varieert 
met de plaats. 
Als de windrichting met de meter G2-90 een hoek Fi maakt maar de 
windsnelheid ter plaatse van arm 1 is 20% hoger dan ter plaatse van 
arm 2, dan kunnen we schrijven:(zie formules 6.2.3 en 6.'2.4 met G1(v) 
= G2(v) = 1·) 

Vl = 1.2•sin{Fi-45°) 

V2= l•cos{Fi-45°) 8.1 
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Somkw ~ (1 + 0.2•sin2 (Fi-45°) 

Hoek~ arctan( 1.2•tan(Fi-45°) ) + 45° 8.2 

Dus zal de grootheid Somkw een windsnelheid aangeven die tussen 0% en 
20% hoger ligt dan de windsnelheid ter plaatse van arm 2, afhankelijk 
van de Hoek Fi. De grootheid "Hoek" zal maximaal Fi + 6° aangeven. We 
zien dus dat in de grootheid Somkw een waarde aanneemt die tussen de 
twee waarden van de snelheid inligt, en dat in de,hoekbepaling een 
fout wordt gemaakt van 6 graden. 
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HOOFDSTUK 9 : DE DRIE-DIMENSIONALE METERS 

9.1 INLEIDING 

In de Hoofdstukken 6 en 7 is aangetoond dat het mogelijk is om, door 
het combineren van meerdere draaispoelmeters in een anemometer, 
windrichtings- en windsnelheidsmetingen te doen in twee dimensies. 
Uitgaande van deze resultaten en de resultaten die besproken zijn in 
Hoofdstuk S willen·· we nu komen tot een ontwerp voor een 
windsnelheidsmeter die in drie dimensies de windsnelheid en 
windrichting bepaalt. Daarbij zullen we de principes die gebruikt Z1Jn 
voor het construeren van de meters G2-90 en MJ-120 proberen te 
gener~liseren om tot een nieuw ontwerp te komen. 

9.2 HET ONTWERP VAN DE METERS M3-90 EN M4-109 

Het ontwerp van de meter G2-90 is gebaseerd op het principe van het 
meten van afzonderlijke, loodrechte componenten van de windsnelheid. 
Als we dit principe generaliseren naar drie dimensies, dan levert dit 
een ontwerp op waarbij de drie draairichtingen, gegeven door de 
vectoren n1, n2 en n3, een ortagonaal assenstelsel vormen. Gekozen 
wordt bij dit ontwerp voor de opstelling waarbij de drie armen ook een 
ortagonaal assenstelsel vormen. zie figuur 9.2.1 
De diameter van de bol is bij deze meter 80 mm en de lengte van de 
armpjes is 60 mm. 

1 

3 

Figuur 9.2.1 : Schematische tekening van het ontwerp van de 
meter MJ-90 in zijn zgn "nulstand". 

Het ontwerp van de MJ-120 is gebaseerd op het principe dat de armen 
en de draairichtingen van de armen van de meter een zo gelijkmatig 
moqelijke verdelinq over de ruimte hadden. Generaliseren we dit 
principe weer naar drie dimensies dan blijkt dat we minimaal 4 
afzonderlijke draaispoelmeters moeten gebruiken. De draairichtingen 
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van de draaispoelmeters, gegeven door de vectoren nl, n2, n3, en n4 
spannen samen een tetraeder op (dwz de hoek tussen de afzonderlijke 
vectoren is 109.45° en (ni,nj)=-1/3). Het blijkt niet mogelijk om ook 
de armen in een tetraederopstelling te formeren. Gekozen is om 
constructietechnische redenen voor een opstelling zoals schematisch is 
weergegeven in figuur 9.2.2. De diameter van de bol is 80 mm en de 
lengte van de armen 50 mm . 
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Figuur 9.2.2 : schematische tekening van het ontwerp van de meter 
M4-109 in zijn zgn "nulstand". 

9.3 THEORIE 

We zullen voor beide meters weer theoretische grootheden afleiden die 
uit de signalen van de afzonderlijke draaispoelmeters een maat voor de 
richting en voor de grootte van de windsnelheid leveren. We gaan voor 
deze afleidingen eerst weer uit van de formule 4.3.2 voor de 
hoekafhankelijkheid van een draaispoelmeter. 

We definieren eerst de stand van de beide meters tenopzichte van de 
windsnelheid die gegeven wordt door v = (-v, o, 0). In de figuren 
9.2.1 en 9.2.2 zijn de meters schematisch weergegeven in wat we zullen 
noemen de nulstand. Nu gaan we eerst draaien over hoek Fi om de x-as, 
en vervolgens om hoek Gamma om de z-as. Het pijltje in de figuren bij 
de hoeken Fi en Gamma geven de positieve richting aan. Hoek Fi loopt 
van -9~tot 90°en Gamma loopt van -18o•tot 180~ Op deze manier kunnen 
we iedere mogelijke stand van de meter definieren aan de hand van Fi 
en Gamma. 
Het signaal van de drie draaispoelmeters van m3-90 kunnen we als volgt 
beschrijven: 

Vl = G(v)•cos(Gamma) 
V2 = G(v) sin(Gamma) cos(Fi) 
V3 = G(v) sin(Gamrna) sin(Fi) 
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Het is snel in te zien dat we met de formules 9.3.2 
gezochte formules gevonden hebben 

t/m 9.3.4 de 

Somkw = ~ Vl2 + V22 + V32 

Hoek Gamma = arccos(Vl/Somkw) 
Hoek Fi = arctan(V3/V2) 

9.3.2 
9.3.3 
9.3.4 

Voor het signaal van de vier draaispoelmeters van de meter M4-109 
gelden ingewikkelder formules. We kunnen met wat herleidingen (gegeven 
in Appendix H) zien dat geldt: 

(Vl + V2)/2 •cos(S4. 5o) = G(v) cos(Gamrna) 

(V3 + V4)/2 •cos(54 _5o) = G(v) cos(Gamma) 

(Vl - V2)/2 •sin(54 .5o) = G(v) sin(Gamma) cos(Fi) 

(V3 - V4)/2 •sin(54 .5o) = G(v) sin(Gamma) sin(Fi) 

9.3.5 

Nu kunnen we afleiden dat voor de gezochte grootheden moet gelden: 

Somkw = ~ (3/4)(Vl2 +V22 + V32 + V42 ) 
0 

Hoek Gamma = arccos(Vl+V2)/ Somkw•2cos(54.5 ) 
Hoek Fi = arctan((V3-V4)/(Vl-V2)) 

9.3.6 

9.3.7 
9.3.8 

We zullen nu nog onderzoeken in hoeverre de afwijkingen 
cosinusvorm voor de hoekafhankelijkheid, de bepaling van de 
van de windsnelheid, en de richting, beinvloeden. 

9.4 HET SIGNAAL VAN BEIDE METERS 

van de 
grootte 

t 

In Hoofdstuk 4 is beschreven hoe een afzonderlijke draaispoelmeter 
zich gedraagt onder een hoek in een luchtstroming. Met behulp van de 
meetgegevens van deze hoekafhankelijkheden kunnen we voorspellen hoe 
de meters M3-90 en M4-109 zich gedragen. We gaan nu uit van de formule 
4.5.3 voor de hoekafhankelijkheid van een meter. 

H(v,a,B) = A(v,a) cos(B) 4.5.3 

waarbij de A(v, a) gemeten is met de meter G2-90, van a= -180°to 180° 
met stappen van 15°. Ook gebruiken we de definities voor de vectoren 
a, n, ä,en v uit Hoofdstuk 4. 

We kunnen de hoeken a en 8 voor de afzonderlijke draaispoelmeters 
bepalen met behulp van de volgende methode. 
We definieren dé vectoren: 

Voor de M3-9b 
al = (0,0,1) nl = (1,0,0) dl = (0,1,0) 

a2 = (1,0,0) n2 = (0,1,0) d2 = (0,0,1) 

a3 = (0,1,0) n3 = (0,0,1) d3 = (1,0,0) 9.4.1 
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En voor de M4-109 - ( v2/3,../1/3,0} (../1/3,-v2/3,0} dl (0,0,1) 
~1 = nl = = 

a2 = (-v2/3,v'l/3,0} n2 = (../1/3, v2/3,0} d2 = (0,0,1) 

~3 = ( v2/3,0,../l/3) ~= (v'l/3,0,-v2/3) d3 = (O.I. 0) 
a - (-v2/3,0,v'I/3) n4 = (v'l/3,0, -./2/3) d4 = (0,1,0) 9.4.2 4-

voor de hoeken ai en oi volgt nu . . 
a. 

1 
= arccos(ä .. v). 

1 

9
1
. = arccos ((Vxä.) .d./(llm.ll} 9.4.3 

1 1 1 

De hoekafhankelijkheid A(v, a) bepalen we nu bij willekeurige a door 
lineair te interpoleren tussen twee meetpunten van de A(v, a) kromme 
die gemeten is met de G2-90. 

We kunnen nu de Vi voor een snelheid bepalen door de verschillende 
H( ai, Bi) te vermenigvuldigen met de factor G(v), bekend uit metingen 
van de meter onder a= o en 8 = 0. Deze gevonden V i vullen we in in de 
formules 9.3.2 t/m 9.3.4 en 9.3.6 t/m 9.3.8 resp. 
We hebben dit gedaan voor verschillende hoeken Fi en Gamma voor beide 
drie dim. meters. Hierbij varieerde Fi tussen -45°en 45°, en Gamma 
tussen -180°en 180°,beide met stappen van 15°. Vervolgens is dit ook 
nog gedaan voor verschillende windsnelheden, dus verschillende Re-b 
waarden. Het resultaat is gegeven in de figuren 9.4.1 a t;m h. 
De manier van presentatie is als volgt: 
De doorgetrokken kronkellijn verbindt punten met gelijke hoek Fi, de 
waarde van Fi staat links langs de vertikale as gegeven. De hoek Gamma 
varieert in horizontale richting zoals aangegeven is op de horizontale 
as. De rechte lijnen geven voor iedere hoek Fi de waarde aan evan 
Somkw-theoretisch. Met andere woorden: de afwijking van de kronkellijn 
ten opzichte van de bijbehorende rechte lijn geeft de procentuele 
afwijking van de grootheid Somkw tenopzichte van Somkw-theoretisch. 
Langs de vertikale as aan de rechterkant is als voorbeeld aangegeven 
hoe groot in de figuur 10% is ten opzichte van de Somkw-theoretisch. 
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Figuur 9.4.1 a:( tekst zie volgende pagina) 
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Figuur 9.4.1 a en b De afwijkingen van de grootheid Somkw, 
voor MJ-90 (zie ook begeleidende tekst). 
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Figuur 9.4.1 c en d : De afwijkingen van de grootheid Somkw, 
voor M4-109 (zie ook begeleidende tekst). 
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We zien hieruit dat de afwijkingen voor de M3-90 kunnen oplopen tot 
15% • De standaardafwijkingen zijn bij de meeste krommes 7%. 
Voor de M4-109 geldt dat in het algemeen de afwijkingen binnen 8% 
blijven. Oe standaardafwijkingen zijn in het algemeen 4 - 5%. We zien 
dat we bij de M4-109 afwijkingen v7rwachten die kleiner zijn dan de 
afwijkingen bij de MJ-90. 

Ook zijn bepaald de grootheden die de hoeken bepalen. Een voorbeeld 
voor de bepaling van "hoek Gamma" volgens 9.3.2 is gegeven in figuur 
9.4.2. Hierin is uitgezet het verschil van de grootheid "Hoek Gamma" 
met de werkelijke hoek Gamma, in graden. Oe rechte lijn geeft het 
niveau aan waar het bijbehorende verschil nul is. Links langs de 
grafiek is weer de bijbehorende hoek Fi gezet, en rechts is aangegeven 
hoe groot in de figuur 20 is. 
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Figuur 9.4.2 : Het verschil van de grootheid "Hoek Gamma" met de 
werkelijke hoek Gamma voor verschillende Fi en Gamma voor de meter 
MJ-90 (zie ook tekst) 

We zien dat dit verschil binnen de 10 graden blijft. De 
standaardafwijking is hier varierend van 2°- 5° • Oe bepaling van 
Gamma voor de H4-109 vertoond vrijwel dezelfde afwijkingen. 
De bepaling van de grootheid "Hoek Fi" gaat niet zo goed getuige 
Figuur 9.4.3. Hierin is uitgezet de grootheid "Hoek Fi" in graden, bij 
verschillende Fi en Gamma voor de HJ-90. De punten die verbonden zijn 
door een doorgetrokken lijn horen bij een enkele hoek Fi. We zien dat 
de afwijkingen bij de hoeken Gamma in de buurt van -180~ 0° en 180° 
grote afwijkingen vertonen. Dit is een gevolg van het feit dat bij die 
hoeken V2 en V3 (voor de MJ-90), en V3-V4 en V1-V2 beiden naar nul 
gaan. Het argument van de arctangens wordt daar dus onbepaald. Dit 
euvel is niet te verhelpen door een andere definitie van de hoek, 
omdat het probleem dan zou verschuiven naar andere hoeken. 
We zieq dus dat hoewel we bij de twee dimensionale meter de hoek van 
de windric6ting wel goed konden bepalen voor alle gevallen, dit voor 
de drie dimênsionale meter niet voor alle hoeken meer mogelijk is. We 
kunnen dit probleem omzeilen door de richting van de wind niet te 
representeren door twee hoeken, maar bv. door de drie loodrechte 
componenten te geven in een vectorvorm, waarbij de vector genormeerd 
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is op lengte 1. De loodrechte componenten worden gegeven door de 
formules 9.3.1 voor M3-90 en 9.3.5 voor M4-109. 
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Figuur 9.4.3 De grootheid "Hoek Fi" uitgezet bij verschillende 
waarden voor Fi en Gamma.(zie tekst) 

9.5 DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

We mogen verwachten op grond van de gegevens zoals die berekend Z1Jn 
dat we de windsnelheid met de drie-dimensionale meters in het alge~en 
binnen 15% nauwkeurig kunnen bepalen,met een standaard afwijking van 
7%. Voor de M4-109 geldt dat de afwijkingen in de meeste gevallen 
binnen 10% en voor de hoogste snelheid die berekend kon worden, zelfs 
binnen 5% liggen, met standaardafwijkingen van resp. 5% en 3%. Hierbij 
dient aangetekend te worden dat de grafieken uit par 9.4 gemaakt zijn 
met gegevens voor de hoekafhankelijkheid van een draaispoelmeter in 
een kleinere bol dan die van de drie-dimensionale meters. Dit wil 
zeggen dat voor de drie-dimensionale meters er Re-b waarden bereikt 
worden bij de hoogste snelheden, waarbij nog niet is gemeten. Hiervoor 
kunnen dus ook geen voorspellingen gedaan worden op grond van 
meetresultaten. 

De bepaling van de hoek zal niet volgens dezelfde manier gaan als bij 
de twee-dimensionale meters is gedaan. Hiervoor zal een andere 
representatie methode moeten worden gebruikt. Gesuggerreerd wordt een 
vector-representatie, waarbij de loodrechte componenten van de 
windsnelheid worden gezien als de componenten van een vector in drie 
dimensies. 

Het is de vraag of voor de afwijkingen in het signaal van de beide 3-
dim. meters ook een correctiemethode kan worden toegepast. De 
correctiemethode voor de 2-dim. meters was erg afhankelijk van een 
nauwkeurige bepaling van de hoek waaronder de meter stond. Daar de 
hoekbepaling voor de 3-dim. meters problematisch is, zal gezocht 
moeten worden naar een correctiemethode die gebaseerd is op de 
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representatiemethode die men kiest voor de richting. Het staat buiten 
kijf dat wanneer er voorspelbare afwijkingen in het signaal van de 
meter optreden, dat hiervoor gecorrigeerd moet kunnen worden. Of de 
correctiemethode zo elegant en eenvoudig is als bij de 2-dim. meters 
is de vraag. Ook is het natuurlijk mogelijk om de grafieken van de 
afwijkingen als ijkgrafiek te gebruiken. (zie ook de opmerking in par 
6.4) 

t 
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HOOFDSTUK 10 CONCLUSIES 

-De berekeningen van het moment op de arm, met behulp van de 
Elementen Methode en formule 4.2.6, vertonen achter de bol 
meter een beter overeenkomst met de metingen, dan voor de bol. 

Eindige 
van de 

-we kunnen de hoekafhal'),kelijkheid H(v, a , e) van een anemometer met een 
enkele draaispoelmeter schrijven als: 

H(v,a,9) = A(v,a) cos(9) 

Waarbij de hoekafhankelijkheid A( v, a) voor alle snelheden binnen 20% 
op een cosinuscurve ligt. 

-Door de opstelling van de draaispoelmeters in de G2-90 kan mogelijk 
"windvangen" optreden, zij het minimaal (2 %- 3 %). 

-Met een anemometer waarin een of meer draaispoelmeters gemonteerd 
zijn, kan zowel vertikaal als horizontaal gemeten worden. 

-De windsnelheidsmeter G2-90 bepaalt na correctie de component van de 
windsnelheid in het vlak van de beide armen, met een 
standaardafwijking van 4% voor snelheden boven 40 mmjs; voor snelheden 
tussen 12 mmjs en 40 mmjs is de standaardafwijking 5.5%. 
De richting van de wind kan na correctie bepaald worden met een 
standaardafwijking van 4~ voor de snelheden beneden de 60 mmjs en met 
een standaardafwijking van 3.5°voor de hogere snelheden. Aangezien de 
meter ruimschoots voldoet aan de eisen gesteld in hoofdstuk 1, 
concluderen we dat deze meter zeer geschikt is voor het meten van 
windsnelheden in twee dimensies. 

-De windsnelheidsmeter MJ-120 bepaalt na correctie de component van de 
windsnelheid in het vlak van de beide armen met een standaardafwijking 
van 4% en voor snelheden boven 90 mmjs met een standaardafwijking van 
2,5%. De riçhting van de wind kan na correctie, bepaald worden met een 
standaardatvijking van 3° , en voor snelheden boven 60 mmjs 2°. 
De meter MJ-120 voldoet dus ruim aan de eisen zoals die gesteld zijn 
in hoofdstuk 1 en is dus zeer geschikt voor het meten van 
windsnelhedenin twee dimensies. 

-De afwijkj.rigen in het "Somkw" en "Hoek" als funktie van de hoek Fi 
voor de twee-dim. meters, zijn het gevolg van de afwijking van de 
hoekafhankelijkheid A (v, a ) van een cosinus. De afwijkingen in "Somkw" 
en "Hoek" zijn voor de G2-90 groter dan voor de MJ-120. De afwijkingen 
zijn tot de helft te reduceren m.b.v een eenvoudige correctiemethode. 

63 



-We mogen verwachten op grond van de gegevens zoals die berekend Z1Jn 
dat we de windsnelheid met de drie-dimensionale meters in het algemeen 
kunnen bepalen met een standaardafwijking van 7%. Voor de M4-109 geldt 
dat de standaardafwijkingen in de meeste gevallen binnen 5% en voor 
de hoogste snelheid zelfs binnen 3% liggen. 

-De bepaling van de richting van de wind bij de drie-dim. meters, gaat 
niet volgens dezelfde ~nier als bij de twee-dim. meters. Hiervoor zal 
een andere representatie methode moeten worden gebruikt. 

t 

64 



SLOTWOORD 
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APPENDIX A DE PLAATJES VAN DE GEMETEN HOEKAFHANKELIJKHEIDSCURVES 

In deze appendix zijn gegeven de plaatjes voor de hoekafhankelijkheid 
zoals die gemeten is met de meters en G2-90 en M3-120. De plaatjes 
spreken voor zich. Voor uitleg wordt verwezen naar Hoofdstuk 4 van dit 
verslag. 
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APPENDIX B PLAATJES VAN DE BEPALING VAN DE HOEK VOOR G2-90 

In deze appendix zijn gegeven de resultaten van de bepaling van de 
grootheid "Hoek voor de meter G2-90. Voor een uitleg wordt verwezen 
naar Hoofdstuk 6 
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APPENDIX C AFLEIDING VAN DE CORRECTIETERMEN VOOR DE G2-90 
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APPENDIX D DE AFLEIDING VAN SOMKW VOOR M3-120 
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APPENDIX E PLAATJES VAN DE BEPALING VAN DE HOEK VOOR M3-120 

In deze appendix zijn gegeven de resultaten van de bepaling van de 
grootheid "Hoek voor de meter M3-120. Voor een uitleg wordt verwezen 
naar Hoofdstuk 7 
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APPENDIX F AFLEIDING VAN DE CORRECTIETERMEN VOOR DE M3-120 
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APPENDIX G METINGEN IN HET ZOG VAN DE BOL 

In par. 6.3 en 7.3 hebben we kunnen zien dat er in sommige gevallen 
een slingering optrad in het signaal van een draaispoelmeter, als 
functie van de tijd. Deze slingeringen werden gemeten als de arm van 
de draaispoelmeter 90 graden achter de bol stond. De slingeringen 
werden nog niet gevonden bij Re-b = 260 (G2-90) en Re-b = 256 (M3-
120), maar traden wel op bijRe-bwaarden van 312 (G2-90), 320 (M3-
120). ' 
In eerste instantie hadden wij het vermoeden dat de slingeringen het 
gevolg waren van de wervelafschudding achter de bol van de anemometer. 
Met deze wervelafschudding is geassocieerd het dimensieloze getal van 
Strouhal: 

Sr = f B 1 v H.1 

Hierin is f de frekwentie van het verschijnsel (het aantal wervels dat 
wordt afgeschud per tijdseenheid), B de diameter van de bol en v de 
windsnelheid. 
In een artikel van Achenbach [ACH74] worden waarnemingen besproken aan 
wervelafschudding bij een bol in een waterstroming. Deze waarnemingen 
zijn voor Re-b < 1000 gedaan door de wervelafschudding zichtbaar te 
maken en vervolgens het aantal wervels gedurende een zekere tijd, te 
tellen. In figuur H.1 staat een grafiek die is overgenomen uit 
[ACH74], waarin staan uitgezet de verschillende Sr getallen die 
[ACH74] gevonden heeft, tegen de bijbehorende Re-b. In dezelfde 
grafiek hebben wij de Sr waarden die behoren bij onze metingen 
uitgezet. 
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Figuur H.1 De Metingen van Sr van [ACH74) uitgezet tegen Re-b. In de 
grafiek staan ook onze metingen uitgezet, aangeduid met een * 

Het blijkt dat onze meetpunten niet liggen op de grafiek die [ACH74] 
gevonden heeft, maar ruwweg een factor 6 hoger liggen. We moeten 
concluderen dat de grootheid die wij meten niet de frekwentie van de 
wervelafschudding zelf is. Deze conclusie wordt ondersteund door . de 
waarnemingen van [ACH74]. Deze merkt op dat de wervelafschudding pas 
optreedt bij Re-b ongeveer gelijk aan 400, op een afstand van 1.5 maal 
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de diameter van de bol, De arm van onze anemometer steekt slechts over 
een afstand van 1 maal de diameter buiten de bol. De Re-b bij onze 
metingen waren 312, 364, 416 (G2-90) en 320, 384, 448, 512 (M3-120). 
[ACH74] merkt nog op dat beneden Re-b = 400 er een staionaire "vertex
ring" gevormd wordt. Vermoedelijk hebben de slingeringen in ons 
signaal iets met deze Vortex-ring te maken, gezien de overeenkomst in 
Re-b waarde. Waarom de staionaire wervel, slingeringen zou opleveren 
is nog niet geheel te verklaren, op grond van waarnemingen van 
[ACH74]. 

t 
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APPENDIX H AFLEIDING VAN SOMKW VOOR M4-109 
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