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Samenvatting 

Er is onderzoek verricht naar het gedrag van windturbines met een 

flexibele bladophanging. Hierbij zijn de (stijve) bladen via een 

scharnier plus veer, op zekere afstand van de rotoras, bevestigd aan 

de naaf; zodanig dat de bladen een extra vrijheidsgraad krijgen 

loodrecht op het rotorvlak. Voor het klapgedrag is een lineaire 

differentiaal vergelijking afgeleid uitgaande van simpele aerodynamica 

(bladelementtheorie); onder de veronderstelling dat de geÏnduceerde 

snelheid uniform is en er geen tipverliezen zijn. De 

bewegingsvergelijking bestaat naast een traagheidsterm uit een 

veerterm (inclusief de centrifugaalwerking) en een aerodynamische 

dempingsterm. Naast de constante aerodynamische excitatie ten gevolge 

van rechte aanstroming zijn de optredende excitaties periodiek (met 

frequentie gelijk aan de hoeksnelheid): scheve aanstroming, (lineaire) 

windgradiënt, gravitatie en kruien (gyroscopische krachten). Bij 

benadering is het scharnier-veer blad een 2e orde systeem dat 

wordt aangeslagen met een frequentie net onder de eigenfrequentie. 

Voor elk van de excitaties apart zijn er analytische uitdrukkingen 

bepaald voor de grootte van de optredende klaphoeken. Voor een gegeven 

windturbine kunnen daarmee snel en eenvoudig de klaphoeken berekend 

worden, wat gedaan is voor een tweetal windturbines. Voor grote 

windturbines treedt de grootste klaphoek (en dientengevolge ook het 

grootste bladwortelmoment) op ten gevolge van de windgradiënt; voor 

windturbines die uitgerust zijn met een vaanmechanisme is de grootste 

belasting het gyroscopisch effect ten gevolge van het kruien. 

De gewenste beperking van het bladwortelmoment bij gebruik van de 

scharnier-veer constructie is zowel kwalitatief als kwantitatief 

beschouwd. Bij een constante excitatie wordt het bladwortelmoment 

beperkt door de centrifugaalwerking; bij een periodieke excitatie door 

de centrifugaalwerking én de aerodynamische demping en tenslotte bij 

een a-periodieke excitatie (windvlaag) door de aerodynamische demping 

(klapsnelheid). Ook de doorgegeven momenten op gondel en toren worden 

beperkt als gevolg van het toepassen van het scharnier-veer blad. 
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Verder is aangetoond dat het gedrag van een flexibel blad te 

benaderen is met dat van een scharnier-veer blad, onder de voorwaarde 

dat dit blad dezelfde eigenfrequentie bezit. 

Er zijn metingen verricht aan een 2-bladige modelrotor (~1,45 m) 

waarvan de bladen onafhankelijk van elkaar kunnen scharnieren. In de 

windtunnel zijn de klaphoeken gemeten bij rechte en scheve 

aanstroming; daarnaast is de gravitatie invloed bepaald in de situatie 

dat de rotor door een motor wordt aangedreven. De theoretisch 

berekende klaphoeken stemmen globaal gezien overeen met de verkregen 

meetresultaten. 
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INLEIDING 

De windenergiegroep van de vakgroep Transportfysica houdt zich 

naast de participatie in het C.W.D. (Consultancy services Wind energy 

Developing countries) bezig met algemeen windenergie onderzoek. Een 

van de problemen bij het gebruik van windenergie betreft de grote 

wisselende belastingen (die leiden tot vermoei1ng) waaraan de 

windturbine bloot staat, onder andere: gravitatie, windgradiënt,scheve 

aanstroming en het gyroscopisch moment ten gevolge van het kruien. Dit 

leidt tot zwaardere constructies dan nodig zou zijn, indien de 

belasting statisch zou zijn. Een methode om de wisselende belastingen 

te verminderen is om de constructie flexibel te maken zodat via het 

doorbuigen de belasting gedeeltelijk al wordt opgevangen. Een 

bijkomend voordeel is dat het afgegeven vermogen van de windturbine 

gestabiliseerd wordt. Aangezien de grootste belastingen via de 

rotorbladen binnenkomen, ligt het voor de hand om daar over te gaan op 

een flexibele constructie. Het flexibele gedrag kan op verschillende 

manieren gerealiseerd worden: flexibele bladen die stijf aan de naaf 

bevestigd zijn; stijve bladen die via een flexibele bladwortel 

opgehangen zijn; stijve bladen die via een scharnier (met ingebouwde 

veer) zijn bevestigd. 

De bladscharnierconstructie wordt praktisch al vanaf het eerste 

model toegepast bij helicopters. De huidige theorie voor deze 

constructies is juist ontwikkeld ten behoeve van het bepalen van de 

bladbelastingen van helicopters. Daarbij onderscheidt men de 

scharnierende bladbeweging loodrecht op het rotorvlak, de zogenaamde 

flap (Engels voor klappen) en de beweging in het rotorvlak, de lag 

(achterblijven; de hoeksnelheid van het blad schommelt rondom de 

rotorhoeksnelheidn); zie figuur I.l. 

Het beperken van de wisselende belastingen door gebruik van 

scharnieren zal zeker bij grote windturbines opwegen tegen de 

gecompliceerdheid van de benodigde constructie. Bij gebruik van ,. 

flexibele bladen worden deze constructie moeilijkheden voor 

scharnierende delen ondervangen en ligt het probleem meer bij het 

vinden van een geschikt materiaal (composiet) met juiste flexibiliteit 

en voldoende sterkte. Aangezien de bladwortelmomenten via de naaf 
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Figuur 1.1: Het onderscheid tussen lag~ flap en torsie. 

doorgegeven worden, zullen bij het toepassen van flexibele bladen ook 

de belastingen op de rest van de windturbine afgevlakt worden. 

Hierdoor kunnen de transmissie, gondel en toren (plus fundatie) 

eenvoudiger, lichter en ook goedkoper geconstrueerd worden. Via 

koppeling van de bladhoekverstelling aan de klapbeweging van het blad, 

kan de turbine zelfregelend gemaakt worden en neemt de 

bedrijfszekerheid toe. Naast het economische aspect speelt de 

bedrijfszekerheid een overheersende rol voor de toekomst van de 

windturbinefabrikanten. Het flexible concept wordt daarom de laatste 

jaren al veelvuldig toegepast. 

Een voorbeeld hiervan is de Amerikaanse UTRC molen (~9 m, 8 kW) 

waarvan de constructie in figuur !.2 te zien is (zie ook [8]). De 

bladen zijn onderling verbonden via een flexibel element (de 

zogenaamde flexbeam) dat op zijn beurt aan de (stijve) naaf vastzit. 

De flexbeam geeft het blad een bewegingsvrijheid in "flap" en "lag" 

richting. Doordat de flexbeam ook torsieslap is, is het mogelijk om 

via een centrifugaalgewicht de molen zelfregelend te maken. De 

flexbeam bezit een pre-twist van ongeveer 15o ( "leading edge,, 

naar de wind gericht), die nodig is voor de zelfstart. Indien de rotor 

begint te draaien beweegt het centrifugaalgewicht naar het rotorvlak 

toe en zal zodoende via de zogenaamde flexstrap (verbinding 

centrifugaalgewicht met flexbeam/blad) de bladhoek verkleinen, 

waardoor de aanstromingshoek van het blad zo optimaal mogelijk blijft. 

Naast bladhoekverstelling werkt het mechanisme ook als 

(toeren)beveiliging. Bij windvlagen zal de hoeksnelheid zo ver oplopen 
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Figuur lw2: De UTRC-molen inclusief een detailtekening van de 
naafconstructie met het centrifugaalgeNicht. 

dat door middel van het centrifugaalgewicht de bladen een bladhoek van 

ongeveer -5o krijgen waardoor er overtrek (stall) optreedt. 

Hierdoor kan de maximale rotorhoeksnelheid tot een aanvaardbaar niveau 

beperkt worden. Verder is het zo dat deze downwind-molen door het 

gebruik van de flexbeam zichzelf op de wind houdt (wanneer de molen 

vrij kan kruien). 

We beperken ons in dit onderzoek tot stijve bladen die scharnierend 

zijn opgehangen, waarbij de bladen loodrecht op het rotorvlak kunnen 

bewegen (klapbeweging). Het scharnier zit op enige afstand van de as 

(excentriciteit) en bevat een veer die de klapbeweging tegenwerkt. Om 

het gedrag van het scharnier-veer blad goed te bepalen is een 

(omvangrijk) computerprogramma nodig, waarin allerlei niet:lineaire 

effecten zijn meegenomen. In dit verslag zal echter het gedrag 

analytisch beschreven worden wat vooral het fysisch inzicht ten goede 

zal komen. De prijs die hiervoor betaald moet worden is dat (grote) 

vereenvoudigingen noodzakelijk zijn en verder zijn de verkregen 

resultaten alleen geldig voor snellopers. Dit laatste is niet zo erg 
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omdat het nut van het beperken van de belastingen vooral van belang 

is bij grote windturbines; de grote windturbines worden overwegend 

gebruikt voor electriciteitsopwekking en zijn daarom snellopers. De 

vergelijkingen van het analytische model kunnen gebruikt worden in het 

beginstadium van het ontwerpproces. Op een eenvoudige wijze kunnen 

1e orde schattingen gemaakt worden voor het gedrag van de 

windturbine (de klapbeweging van het blad en grootte van de 

bladwortelmomenten evenals de andere momenten die op de constructie 

werken) onder invloed van de diverse belastingen. Tevens kan de 

invloed van enkele windturbineparameters snel nagegaan worden door ze 

simpelweg in de formules te variëren. Naderhand kan dan het 

definitieve ontwerp met behulp van een computerprogramma berekend 

worden. 

Een ander voordeel van een analytische behandeling is dat daarmee 

de mogelijkheid wordt geschapen om het uitgebreide computerprogramma 

te testen. 

In hoofdstuk 1 zal de bewegingsvergelijking voor het scharnier-veer 

blad onder diverse belastingen afgeleid worden. Hoofdstuk 2 geeft de 

uit de bewegingsvergelijking opgeloste klapbeweging weer. Om een idee 

te krijgen van de grootte orde van de klapbeweging zal een 

getallenvoorbeeld gegeven worden aan de hand van een gegeven 

windturbine. Hoofdstuk 3 gaat in op de optredende 

windturbinebelastingen. In hoofdstuk 4 zal aangetoond worden dat in 

eerste benadering ook het gedrag van een flexibel blad met een 

equivalent scharnier-veer blad beschreven kan worden. Een overzicht 

van de verrichte metingen aan een modelrotor met scharnierende bladen, 

om de vereenvoudigde theorie van hoofdstuk 2 te controleren, kan 

gevonden worden in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 tenslotte bevat een korte 

schets van de state-of-the-art (waaronder literatuur [1] en [2], 

waarop dit rapport grotendeels is gebaseerd) betreffende het onderzoek 

naar flexibele rotorsystemen. Tevens worden er suggesties gedaan voor 

verder onderzoek en het hoofdstuk wordt besloten met de conclusies. 
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l1et dit verslag is binnen de windenergiegroep een begin gemaakt met 

het onderzoek aan flexibele rotorsystemen. Dit rapport dient als basis 

voor verder onderzoek zodat een aantal (elementaire) zaken uitgebreid 

zijn behandeld wat tot een vrij lijvig verslag heeft geleid. De lezer 

die al bekend is met de betreffende materie Óf slechts geÏnteresseerd 

is in de resultaten kan zich beperken tot de hoofdstukken 2, 3 en 5 en 

§6.3 voor de conclusies; een globale omschrijving van de 

bewegingsvergelijking kan gevonden worden aan het begin van 11.3. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die me geholpen heeft bij mijn 

afstudeeronderzoek. Met name Anton Huisman, Adri Kragten en Bram 

Wijnands voor het tekenen plus construeren van de experimentele rotor 

inclusief de klaphoekmeter alsook voor de vele technische en tactische 

tips die ze mij verstrekt hebben. Natuurlijk wil ik ook mijn directe 

begeleiders Paul en Gijs alsmede prof. Vossers hartelijk bedanken; 

onder andere voor de geleverde opbouwende kritiek, nadat ze zich eerst 

door een voorlopige versie van dit verslag (handgeschreven) heen 

geworsteld hadden. 
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HOOFDSTUK 1: DE BEWEGINSVERGELIJKING VOOR EEN KLAPPEND BLAD 

Voordat de bewegingsvergelijking van een scharnierend blad wordt 

afgeleid zal in de volgende paragraaf eerst het scharnier-veer blad 

gefntroduceerd worden. In paragraaf 1.2 zullen enkele 

cocirdinaatstelsels gedefiniierd worden die de eigenlijke afleiding in 

de daarop volgende paragrafen, overzichtelijker maken. 

1.1 Het scharnier-veer blad 

Er- wordt ultqeq.::<.ar. ·."i:>.n een oo-stijf bla.d dat \'ia een e;.~centrisct-le 

scha.rnier \dat ,,Ji~ ::ec.:;c:p:?n op .,,:~.fstand e.R ·."· . .=<.n de as) bevestigd is aan 

de na.a+. ::1e -,:::.quur 1.. l t.··)oor .. io>::•ig lS net voor ons n1et intE•ressant ·:.,,, 

TÏPlJiT~ICÎNG z.g AAAJ ~i( HT -rl 

~-C•-e>.R ]:1 ~L~l 
~ x,(~, 

t î. BLAD WoR.Ttl (RooT J 
Roïo~vi.A1~ 1 s 

,~ 0<: 

. :I t TiP ~ ~ I 

I 0.:: ....:; s S ( H ARN' Ït{{ 
SCHf\RNÏE.R I 

nASSAttiooEL PUAIT (cE~TRE .;-VEER-+ 
~ ~Mf-

Of GRA~;T~) .n0 AS--- .n.r 
ROTOR . 

\oio êKSNI:lkEIO 

S= 'L cos~+ e. R 

Figuur ;.1: .'1et :-.:n~rni.err-veer blad 111et :._::;:traal Ren excent:r-I.CI.~ei.t ,.,: 
en de definitze van de afstand s (vanaf de as) en r (vanaf 
het scharnzer); voor de tNee situaties dat de klaphoek p 
,,nqeli_i,i{ en qeliJk aan nul is. 
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te weten hoeveel bladen de rotor telt; in de figuren worden 1 of 2 

bladen weergegeven). Het scharnier geeft het blad een 

bewegingsvrijheid loodrecht op het rotorvlak; bij het scharnier 

bevindt zich tevens een (torsie)veer met veerstijfheid K die de 

klapbeweging tegenwerkt. Er kunnen nu twee verschillende stralen 

gedefiniëerd worden: 

1) s afstand vanaf de as 

2) r afstand vanaf het scharnier. 

Beide stralen kunnen dimensieloos gemaakt worden door ze te delen door 

de rotorstraal R. 

o~s=R. sN 

o ~"'t = (!-e). R EN 

0 f ~:I 

o ~x ~(i-e) ( 1.1) 

Uit figuur 1.1 volgt direct het verband tussen beide stralen: 

S = 1. CcJs ~ + e. R 

~ -= :x. Co~ ~ + e 
nEi ~ DE kl~PHOEK 

( 1. 2) 

Dit onderscheid tussen s en r wordt gemaakt om onduidelijkheden in de 

rest van het verslag te vermijden. De straal r zal gebruikt worden bij 

de afleiding van de bewegingsvergelijking van het blad omdat dan de 

afstand tot het scharnier belangrijk is; dit is namelijk de arm van 

een op het blad werkend moment. De afstand s tot de rotoras zal 

gebruikt worden bij de behandeling van de aerodynamische krachten 

waaraan het blad blootstaat; waarbij onder andere de hoeksnelheid van 

het blad van belang is. Bij dit laatste wordt, gemakshalve, 

verondersteld dat het blad gewoon doorloopt vanaf het scharnier tot 

aan de as, waarbij wordt uitgegaan van geëxtrapoleerde waarden voor 

koorde en bladhoek (zie de figuren 1.2 en 1.3): 

c(~) = Ct- Co . ~ 
nET ('t DE GfËXTR.f\PoLEEftOE. KooftOE e,~ DE e(ADI..JoR.I&l ( \(1.3) 

RooT i 1=ol 
ErJ Co E.E:N (oN STA NiE 
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G ( ~) ~ 0,- Go.~ 
nEi G't Dt GE.È XTRAPoLEE. {{()~ BLFtiHIOE k 

êftl Go E.tN CoNSTf\NTE 

( 

0'---------&-~J 

BLAD
\.JORlEl 

Fiauur 1.2: De bladkoorde c 
als functie van 
de straal y. 

0 

o~------'--4J 

, BLAO-
\.IORlEl 

Figuur 1.3: De bladhoek 0 
als functie van 
de straal y. 

( 1. 4) 

N.B.: Overeenkomstig literatuur (1] en [2] wordt de bladhoek aangeduid 

met het symbool 0 in plaats van p; dit laatste symbool wordt namelijk 

gereserveerd voor de klaphoek, zie (1.10). 

Zowel de koorde als de twist van het blad worden lineair 

verondersteld. Omdat nu de bladkoorde vastligt volgens (1.3) kunnen 

ook de zogenaamde tapsbeidintegralen tn bepaald worden die in 

91.4 (bij het bepalen van de aerodynamische krachten) nodig zijn: 

( 1. 5) 

De massa mb van het blad, ~assamiddelpunt xg en 

traagheidsmoment I slaan op het scharnierende gedeelte van het b+ad, 

met lengte R.(1-e), zodat nu r de relevante straal is. Algemeen geldt: 
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De grootheden mb, x en I zijn dus een functie van de 

massaverdeling ))... (bij gegeven R en e). 

Indien verondersteld wordt dat voor de tapse bladen geldt dat ~ 

lineair met x verloopt: 

;U (x) : fts- )A •. ~ 
nel )J~ DE nfl SSA PER LEtJGrE E.~~I-!E.ÎD 

E_ Al jAu E. E.u (ON.(fA ~j Ë 

Dan verandert (1.6) in: 

Indien de massa uniform verdeeld is (#=constant) dan geldt: 

( 1. 6) 

( 1. 8) 

( 1. 9) 

In de rest van het verslag wordt uitgegaan van een blad met bekend 

veronderstelde waarden voor mb, xg en I en wordt geen 
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uitspraak gedaan over de massaverdeling ~ langs het blad. 

N.B.: Eigenlijk is het traagheidsmoment een vector (zie ook appendix 

1): I=[Ix,Iy,Iz] (ten opzichte van een met het blad 

meebewegend a~senstelsel). Als het blad dun en smal is geldt er: 

Ix~Iy~I en Iz<<I met I volgens (1.6). Ook de straal van 

het massamiddelpunt is een vector: rg=[O,O,rg] met 

rg =xg . R en xg volgens ( 1 . 6) . 

Met het voorafgaande is de geometrie van het blad vastgelegd. Tot 

slot van deze paragraaf worden alvast enkele opmerkingen geplaatst 

betreffende de klaphoek ~- De klaphoek kan benaderd worden met het 

eerste gedeelte van de Fourierreeks met variabele ~ (azimuthhoek; zie 

eventueel figuur 1.5): 

~ ~ ~o + ~·'· (oç(t' t- ~.s.ç,;.,4' (+ p,,_Co~"2.4'\- ~u. Sim<-4' t- --··} 
l ~ R C":_ . 

E-.~ cus ~-= d'( = -,.,c. ~\I' t ~,s. Cos4' 
u ~ . 

E ~ p = ct lf'~:: - ~~ s. Cms tr- (3 ls. f1... 4' 

rtET 4' OE A 1-i f\LliH HoEk 

(De indices 1c en 1s slaan respectievelijk.op eerste cosinus- en 

eerste sinus-coëfficiënt.) 

( 1. 10) 

N.B.: Als ~benaderd kan worden met (1.10) betekent dit dat de 

bladtippen in een plat vlak bewegen: het zogenaamde tipvlak. Immers de 

tipuitwijking is gelijk aan 

~. R. ( 1-e) = ~o • R. ( 1-e) + ~1 c . R. ( 1-e) . cos 1t 

(in geval ~1s=O) en verloopt dus lineair met de hoogte van de tip 

z=R.coslt (zie eventueel figuur 1.4b en ook 1.5). Hierbij is 

verondersteld dat de klaphoek klein blijft zodat sin~=tan~=~ en 

cos~=1. Van deze benadering zal in het gehele verslag gebruik gemaakt 

worden. Voor alle andere waarden voor ~1c en ~1s kan een 

analoog betoog gehouden worden, zodat het tipvlak altijd een plat vlak 

is. 

D~ klaphoekcoëfficiënten ~o, ~1.c en ~1 s , waarmee de 

bladbeweging is vastgelegd volgens (1.10), hebben een fysische 

betekenis (zie figuur 1.4). Als de klaphoek onafhankelijk is van de 

azimuthhoek ~ (~1c=~1s=O) beschrijft het blad een kegel met 

kegelhoek ~o, oftewel ~o is de statische klaphoek. De cos~-

en sinw-termen in (1.10) zorgen ervoor dat de kegel iets kantelt; de 

helling van deze kanteling wordt weergegeven met de cyclische 
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kantelhoeken ~lc en ~Is. De kantelhoek van het tipvlak om de 

horizontale as (vanuit de windrichting gezien vóórover) is ~lc en 

de kantelhoek om de verticale as (naar rechts) is ~ls . 

.. 
r~ AfHJt-Ïc HT r~ AANtiCHT BOVHJ AANZ: j c HT 

~2 
:~ 
I 

S(~A!AiiER_ ~ n ..n. 
VEElt 

I I 

'...::t 
I I 

'""'"" 
t-" 

\~ I~ ~~ 

TiPVLAk I 
TipVtAI< 

I 
RoToR· a RoToR-l ROioR-1 

Vll\k VLAK 

~ 
VLJ\K 

( ~c :t~.s:o) QJ (~~:o) (p,,=o) 

Figuur 1.4: De klaphoek p en respectievelijk de definitie van de 
klaphoekcoëfficiënten Po (kegelhoek), P.zc __ 
(kantelhoek v~:)"órover) en p.zs (kard:elhoek ZI]Naarts 

naar rechts.>. 

Het vlak waarvoor ~=0 (dus loodrecht op de as) noemen we het 

rotorvlak. Indien ~lc=~ls=O zijn tip- en rotorvlak 

evenwijdig; in de andere gevallen is de richting van de snijlijn 

(kantellijn) te vinden via: 

~=~o dus ~lc.cos~+~ls.sin~=O oftewel ~=arctan(-~lc/~ls) 

1.2 De diverse coördinaatstelsels 

.n. 

~ 

Eep schematische weergave van een windturbine is te zien in figuur 

1.5 (als voorbeeld is een tweebladige rotor getekend). De turbine zelf 

bezit in tegenstelling tot het blad geen excentriciteit; de rotoras 

ligt pal boven de kruias. Om het gedrag van de windturbine te 

beschrijven is het handig om de volgende orthogonale 

coördinaatstelsels te definiëren: 
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t:~ AANt-ioa 
VOORM\NtiCHT t) 

x)~ 'i~ 
_Q__d.4' ~ C,LAC 

I - dt 
~1 I 
~'h GONOEL 

~ 'l. 

r~· ~1'1, tJ F\ F\F t-S'4 
S (\.1 fl fUJÏ ER, l, t, 
4- VEER I 

z I 

/' TO~EN RoToR. VLAK 

ROTORVlAK 

r:~· ~~· Zo 1. 
fl AP..c~ 

Figuur 1.5: vJór- en zijaanzicht van een windturbine en de definitie 
van de diverse coördinaatstelsels; met U de windsnelheid, 
~de rotorhoeksnelheid, q de kruihoeksnelheid en ~ de 
azimuthhoek. 

Figuur 1.6: Profieldoorsnede van een blad (met bladhoek $) en de 
relatieve aanstroomsnelheid H, evenals de tangenti~le 
snelheid u~, de luodrechte snelheid Up 

(perpendiculair) en de aanstroomsnelheid in lengterichting 
Us (span) van het bladelement. 
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vast aan de aarde (stilstaand); met Zo verticaal naar 

beneden en Yo (horizontaal) in de windrichting. 

vast aan de gondel; ten opzichte van de aarde (XoYoZo) 

roterend om de ZI-as (torenas; komt overeen met Zo as) 

met hoeksnelheid q (op de wind kruien en eventueel 

beveiliging). 

Gemakshalve gaan we er in het vervolg vanuit dat de 

afstand rotor-kruias gelijk is &dn nul. Aan het einde 

van §1.5 zal deze vereenvoudiging gerechtvaardigd 

worden. 

vast aan de naaf; ten opzichte van de gondel roterend om 

de Y2-as (rotoras) met hoeksnelheid.O.=diV/dt, waarbij 

~de azimuthhoek is (in de onderste stand geldt ~=0). 

vast aan het blad; ten opzichte van de naaf roterend om 

de X3-as (scharnieras van het blad) met hoeksnelheid~ 

waarbij p cl~ klaphoek is (zie ook figuur 1.6). Dit 

assenstelsel wordt zodanig gekozen dat het tevens een 

zogenaamd hoofdtraagheidsassenstelsel is, met Z3 in de 

lengterichting van het blad. 

Als gezamenlijke oorsprong van de eerste 3 assenstelsels kan het 

middelpunt van de rotoras (in het rotorvlak) genomen worden; de 

oorsprong van het bladcoördinatenstelsel X3Y3Z3 is het 

scharnierpunt. Het uitdrukken van een bepaalde vector (bijvoorbeeld 

een wind- of hoeksnelheid) in coórdinaten van een ander stelsel kan 

geschieden via het geschikt ontbinden van de desbetreffende vector. 

Gemakkelijker is het om dit te doen via coördinatentransformaties (zie 

figuren 1.7 en 1.8); waarbij we alleen geÏnteresseerd zijn in rotaties 

en dus niet in translaties: 

() 

I 

0 

VA.N GONDE.L NftPrP. NAPrF 

[ 
~~ \ ~ [ 0 ~ p -~ ~ l . [ ~~l 
t1, j ö ~ ~ CDs ~ J 1"1 

VAW WAAF NAAR BLAD 

(1.11) 

(1.12) 
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Figuur 1.7: De rotatie om de 
Y2-as over hoek V. 

Figuur 1.8: De rotatie om de 
XJ-as over hoek p • 

De overgangsmatrix van gondel naar blad volgt uit de 

matrixvermenigvuldiging: 

0 ~ 4' 1 [.t'] o · 1r ::: 
o C~lf' t, 

( 1. 13) 

De overgangsmatrix van het blad naar gondel is de inverse (oftewel de 

gespiegelde) van de overgangsmatrix van gondel naar blad. 

Indien nodig zal via de indices 0 tot en met 3 aangegeven worden 

ten opzichte van welk assenstelsel de desbetreffende vector wordt 

weergegeven. Als voorbeeld bepalen we de plaatsvector s van een 

bladelement (afstand tot de as): ten opzichte van 

X3Y3Z3 is dit simpelweg s3=[0,0,s]. Ten opzichte 

van het stelsel X1Y1Z1 geldt dan: 

~~-~4' 
~s.~ 

-~~ ws't' 

( 1. 14) 
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1.3 De bewegingsvergelijking 

Voordat we de bewegingsvergelijking precies afleiden-zullen we 

eerst de klapbeweging globaal omschrijven. Aangezien het blad dat in 

il.l is geÏntroduceerd vrij kan scharnieren om een klapas, zal de wind 

het blad naar achteren doen klappen. Het blad zal niet volledig 

achteroverklappen, ten gevolge van de optredende centrifugaalkracht 

die het blad in het rotorvlak tracht te houden (veerwerking). 

Daarnaast is er bij het klapscharnier ook een echte veer aanwezig. De 

klaphoek ~ zal precies zo groot worden dat er evenwicht is tussen de 

aerodynamische en de totale veerkracht (ten gevolge van veer + 

centrifugaalwerking). Indien er nog geen evenwichtsteestand is bereikt 

zal de klaphoek ~ in de tijd veranderen. Het blijkt nuttig te zijn om 

het dimensieloosgetal ~ in te voeren dat de verhouding aangeeft tussen 

de aerodynamische- en traagheidskrachten. Dit kengetal is afkomstig 

uit de helicoptertheorie en heet het getal van Loek. Naast de 

traagheids- en veerkrachten 

vindt er bij de klapbeweging ook aerodynamische demping plaats. Immers 

indien het blad naar voren (respectievelijk achter) beweegt zal het 

blad een grotere (kleinere) windsnelheid voelen zodat de kracht 

toeneemt (afneemt) en de klapbeweging (in beide gevallen) geremd 

wordt. Deze aerodynamische demping zorgt ervoor dat het blad snel de 

evenwichtsteestand bereikt. In totaal wordt zo een 

bewegingsvergelijking verkregen dat overeenkomt met dat voor een 

2e orde systeem. Door scheve aanstroming en windgradiënt zal de 

wind het blad periodiek belasten (de windsnelheid die het blad voelt 

wordt immers periodiek), waardoor de klapbeweging eveneens periodiek 

wordt (met frequentie gelijk aan de rotorhoeksnelheid n). Naast de 

aerodynamische krachten werken op het blad nog de zwaartekracht en een 

kracht ten gevolge van het kruien. Ook deze twee krachten zijn 

periodiek met frequentie n. Een ander effect van de scheve 

aanstroming, windgradiënt en gravitatie is dat ~et klappend blad niet 

meer precies te beschrijven is als een 2e orde systeem. 

Voor de mathematische afleiding van de bewegingsvergelijking van 

een enkel blad in de klaprichting ~ maken we gebruik van de dynamische 

Euler vergelijking (zie appendix 1): 
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I:t. cjx- (r6 -I"t). CJ~.Cch +Yr\b. (~óx~Jx = nx 

E.tv 

Ï:: [lx, I~, Ir) 
~ = [ w~. CJ~, CJ"t1 

HE. i 1RAA6Meio.r nonEwl 

HoEI<SwE Lkéio 1/PtN HEi 

(VA~ r ft AAl lifT B LPro) 
Ce. VER S.AJE LLi~6 VAN '-tE i S<.HA ~N:s R 

MET l.(Îi \..IENOÎ6 11ortE ~i 

VPtAJ HE.Ï BLAD 

PtS~EAJ StEl ~EL 

(1.15) 

Er wordt aangenomen dat de bladén onafhankelijk van elkaar bewegen en 

dat de rotor- evenals de kruihoeksnelheid constant is. In 

bewegingsvergelijking (1.15) wordt de bladbeweging opgebouwd gedacht 

uit een rotatie van het blad (hoeksnelheid W) en een beweging van het 

scharnier (versnelling äs). 

N.B.: Juist vanwege deze splitsing hoeven bij de 

coördinatentransformaties uit de vorige paragraaf alleen de rotaties 

beschouwd te worden en geen translaties. De coördinatentransformaties 

(onde.c andere (1.11)) worden immers alleen gebruikt voor het berekenen 

van W; het feit dat de oorsprong van X3Y3Z3 (het 

klapscharnier) niet samenvalt met die van de andere 3 stelsels 

(translatie) wordt in de bewegingsvergelijking verdisconteerd via 

as. 

Voor we Wen äs bepalen maken we eerst een tweetal afspraken: 

- Alle grootheden waarvan de grootte afhankelijk is van de keuze van 

het referentiepunt, zoals (hoek)snelheid en versnelling, worden 

gerelateerd aan de aarde (zogenaamde absolute waarde). Behalve als 

erbij vermeld wordt dat ze relatief zijn; dan zijn ze gedefinieerd ten 

opzichte van het scharnier van het blad (oorsprong 

Xs Ya Za). 
- Behalve als het expliciet anders vermeld wordt, worden alle 

vectoren uitgeschreven in coördinaten ten opzichte van 

XaYaZa (met het blad meebewegend stelsel). 

Voor het uitwerken van (1.15) dient de hoeksnelheid van het blad 

Wb bekend te zijn. Ten gevolge van de klapbeweging is 

r 

hierbij dient de rotorhoeksnelheid nnog verrekend te worden. Als de 

kruisnelheid q voorlopig op nul gesteld wordt geldt er dat 

Wb, 1 = [ o, -.n, o J . 
Met behulp van de overgangsmatrix wordt de hoeksnelheid (ten gevolge 

van n) ten opzichte van het XaY3Z3 stelsel bepaald: 

Wb, 3=[0,-n..cos~,-..n..sin~]. 
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In totaal krijgen we zo 

w b = [- ~. -n. cos~, -.n. sin~]. 
Vervolgens dient het effect van de beweging van het scharnier 

(oorsprong X3Y3Z3) bepaald te worden. Daartoe bepalen 

we eerst de plaatsvector van het relatieve massamiddelpunt (dus ten 

opzichte van het blad in plaats van ten opzichte van de aarde): 

rg = [ o , o , xg . R J . 
De versnelling van het bladscharnier is gelijk aan 

äs, 2 = [0, 0, -~ . e. R] 

(naar de as toe) en dus 

äs,3=[0,n2.e.R.sinp,-n2.e.R.cos~]. 

Het benodigde uitwendig product wordt nu: 

rg *às = [-.n2 . e . xg . R2 . sin~, 0 , 0 ] . 

Invullen in (1.15) levert tenslotte: 

nt 
~ +.n1

. C\t() .~ = î 
"~' r~= r-x +I-r 

r :x:= t rtËT r voLGElJS Gt} 
t ::o 'Mb.e·;·R'l E~CëAJTtt;ciTEÎTSCoËF-J:ici6llr (1.

16 ) 

fle:::. - M.x HE. T RE.lAiit \IE Cou~ IE.rJ OP~ichiE VAN li€i K(AP~C.I1AMIER) 
uir vEllt>iG notts_,T i u K.LAP RÏCMiiWG CoE St~&Hf(:PT 
e S1AA1 VooR E.X<.ÏTAi~E) 

Het dimensieloze getal ~ is schaalonafhankelijk en wordt bepaald door 

de geometrie van het blad. Voor helicopterbladen ligt E in de buurt 

van 0,06; voor windturbines ongeveer tussen 0 en 0,2. 

In geval dat de gondel tevens om de ZI-as kruit met 

hoeksnelheid q verloopt de berekening analoog. Nu is de hoeksnelheid 

van het scharnier 

Ws, 1 = [0, -..Q., -q] 

en dus 
r 

-
Ws,2=[-q.sin~.-n.-q.cos~]. 

De plaatsvector van het bladscharnier is 

ss , 2 = [ 0 , 0 , e . R] , 

zodat de versnelling as bepaald kan worden: 

(1.17) 
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Voor het uitproduct rg*äs dient de uitdrukking van as 

weer eerst ten opzichte van X3Y3Z3 geschreven te 

worden. 

N.B.: às is de versnelling van het scharnier ten opzichte van de 

aarde uitgeschreven in bladcoördinaten; de versnelling van het 

scharnier ten opzichte van het blad zelf is natuurlijk gelijk aan nul. 

Met het relatieve massamiddelpunt rg=[O,O,xg.R] volgt 

voor de x-coördinaat van het uitproduct: 

Verder is de hoeksnelheid van het blad nu gelijk aan 

( 1. 18) 

( 1. 19) 

Invullen in (1.15) levert tenslotte de gevraagde bewegingsvergelijking 

van het blad op (bij verwaarlozing van termen q2 ten op zichte 

van .n2): 

rte 
I 6. t~). " . .n. (oy 4-

( 1. 20) 

Het rechterlid van (1.20) dient nog nader uitgewerkt te worden. Voor 

het relatieve uitwendige moment Me kan geschreven worden: 

( 1. 21) 

,-
respectievelijk de relatieve momenten ten gevolge van gravitatie, veer 

en aerodynamische krachten. Het veermoment probeert ~ gelijk aan nul 

te maken en is gelijk aan 

nv-=- K.~ (1.22) 
rtE T k: OE VE.ER SiS. I! HE i 0 
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Voor Mg, in de klaprichting, wordt eerst de valversnelling g ten~ 

opzichte van het X3Y3Z3-stelsel bepaald: 

g1 = [0 10 J g] 

zodat 

ga= [g. sin 1.11, -g. sin lf'. cos 'f, g. cos~- cos4']. 

Voor het gravitatiemoment wordt aldus verkregen: 

n ~ :! - (~~x 'Yn b . ~) x = - x ö . R. -m b. ó. ~ p . C0) ~, ~ 
- x~. R. "mb. ~· Coç 4'. p 

Indien het blad zich in het onderste gedeelte van de rotorschijf 

bevindt probeert Mg de grootte van de klaphoek p te verkleinen; 

in het bovenste gedeelte juist te vergroten. 

( 1. 23) 

Het aerodynamisch moment Ma zal in §1_.5 behandeld worden, waarbij 

we nu alvast stellen dat Ma de term 

-l/2.t4.(.I.n.~ (met f het getal van Loek) 

bevat. De bewegingsvergelijking kan nu alsvolgt geschreven worden, 

waarbij er van de variabele t (tijd) overgegaan wordt op de variabele 

~=n.t (azimuthhoek): 

k -x~- R.Î'I\b.0. Cos'f') 11" 
~~~ t % ·t'f· ~1 

t (I+ t + ~ + I . .n..,. . ~ :: U -C~H) · Î ·(oS <f' 
,.,. I • 

nET n ~ ::. ~ o. + ~ -t11. )' . ! . SL ~ 

~~ eh i 
&_t . o{q,= .n. 

( 04S kEI AëR.o O~NM1iS<.k ttoME~T 
èoND~R Of ~ TtRI't) .. 

11 n 
• r\ .. ~ } ,- - ..n 

KR1.1i koEle SNë L~si D 

( 1. 24) 

(oE Accswr ' GEEn 

E.tJ HE I 011 IC lE "" 

D~ s CE: Pr~GE LEi oe NAAR. Dë At-i n~IH HoEK !f ftFtN 

EE.~ oinEIHi~Lo~E HoEKSAJëLke.io) 

Deze vergelijking had ook afgeleid kunnen worden door uit te gaan van 

de krachten op een bladelement dm en vervolgens te integreren over het 

blad (zie [1), ( l-39)). In (1.23) kunnen de volgend~ termen herkend 

worden: 

- I.n_2.~" 

- I..o_2 . ~ /2. t4 . ~· 

(werkt klapbeweging tegen) 

- I. _Q2 . ( 1 + 0 . ~ 
(zie figuur 1.9), immers 

traagheidsterm 

aerodynamische demping 

centrifugaal term 
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Figuur 1.9: De centrifugaalkracht dFc op een bladelement dm. 

~.(t-~) 

·n(= \ïtxF,l ~ L "l-~~.d-.s ~~ ~ I . .n.'.Cl+().p 

n&T .s~ 1.-(ot~ +e.R ~ "l+e.R 

x~ ~u I IJ 0 L GE V ç G. ' ) 

C Af! ~rAuD Tor os "s) < 1. 25 > 

tw t VoLGEIJÇ ~-t') 

(De integratie~ lopen vanaf het sch~rnierpunt 

r=O). Uit de uitdrukkingen blijkt dat de centri

fugaalkracht het blad weer terug in het rotorvlak 

probeert te trekkken en dus op te vatten is als 

een extra veer (met stijfheid I.n2.(1+€)). 

- r..n2 . KI ( r..n2 ) ·l> veer term 

De factor K/(I.n2) kan opgevat worden 

als een dimensieloze veerstijfheid; de veerstijfheid K gedeeld 

door de veerstijfheid I.fi2 ten gevolge van de centrifugaal

werking (indien de excentriciteit e=O) 

- I . .0.2. xg. R. mb. g. cosiV/( I . .n2) .~ gravitatieterm 

Deze term verandert de factor vóór ~in (1.23) van een 

constante in een functie van de azimuthhoek ~ (veer met 

wisselende stijfheid). 

,. 
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"' - I.~2.(2+~).q.cos~ gyroscopisch effect ten gevolge 

van de kruibeweging 

Of deze term het juiste teken heeft, kan alsvolgt 

gecontroleerd worden (zie figuur 1.10 en [4], blz. 218). Het 

impulsmoment L van de rotor wijst in de negatieve Yl-richting. 

Bij het kruien om de negatieve Z1-as wordt er een krachtmoment t 

in de negatieve Zl-richting uitgeoefend op de rotor. Aangezien 

1.dt~ d[ 
-

= l'- L 
1'\E. T 't KRA<.HT ttOrtE. VT ( 1. 26) -

EN l ii\P 4l~l'\ot'\ê.vr 

zal de rotor de neiging hebben om achterover te kantelen; de 

rotor gedraagt zich als een gyroscoop. Voor een blad in de 

onderste stand (~=0) zal het gyroscopisch effect ~willen 

verminderen in overeenstemming met de term in {1.23). Door Óf 

de richting van q Óf de richting van nte veranderen, wijzigt 

tevens de richting van het gyroscopisch moment. 

Figuur 1.10: Het gyroscopisch effect bij het kruien. 

N.B.: Het gyroscopisch effect kan ook 'uitgelegd worden als een 

coriolismoment ten gevolge van de kruisnelheid q. Per definitie geldt 

er (zie ook figuur 1.11): 

(o ~ -(:ft\. ~. v-~ 
rtE.T ~ DE \ioE.I(ÇNEL~EÎD I/Aft/ X.1,), (1.27) 

tW V~=-SLS OE RELAT;EVE ~tv~LkEiD (TE_AJOPtiCHTE VAll~j)) 
tEN GEVoLGE VAN DE RolortRoiAII'E 
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Figuur 1.11: De corioliskracht dFco op een bladele~ent dm ten 
gevolge van de rotorrotatienen kruihoeksnelheid q; voor 
het gemak is e=O gesteld. 

Uit (1.27) volgt: 

-). v· n . s. Co~ 'f. oh)\ 
R 

tlco :: ~o s dFc., = -1. !. ~· .n.~s 'f ( 1. 28) 

Indien he~ bl~d ook een excentriciteit bezit krijgen we precies de 

uitdrukking voor het gyroscopisch moment. (De relatieve beweging (ten 

opzichte van X1Y1Z1) ten gevolge van de klapbweging 

geeft aanleiding tot een corioliskracht in het rotorvlak en belnvloedt 

wel het askoppel maar niet de klapbeweging, zie §3.4). Of het 

gyroscopisch effect te schrijven is als een corioliskracht of als 

bijvoorbeeld een centrifugaalkracht is louter een kwestie van de keuze 

van het assenstelsel. Dit is een algemene eigenschap van 

schijnkrachten; schijnkrachten zijn extra krachten die nodig zijn om 

de wet van Newton F=m.a te mogen toepassen als niet van een 

inértiaalstelsel wordt uitgegaan. Als bijvoorbeeld voor het 

assenstelsel het met het blad meebewegend stelsel 

XaYaZa wordt gekozen is de corioliskracht altijd gelijk 

aan nul, omdat dan immers de relatieve snelheid nul is. 



28 

1.4 Het transiëntgedrag 

In deze paragraaf zal de oplossing van de in de vorige paragraaf 

afgeleide bewegingsvergelijking behandeld worden. De oplossing van 

(1.24) bestaat uit de som van een particuliere oplossing en de 

oplossing van de homogene vergelijking; waarbij het eerst~ gedeelte 

het stationaire gedrag (gedwongen trilling) weergeeft, terwijl het 

tweede gedeelte het transiëntgedrag (start of inschakelgedrag) 

beschrijft dat in loop der tijd uitdempt. In deze paragraaf zal het 

startgedrag bestudeerd worden, waarvoor het aerodynamisch moment (dat 

in de volgende paragraaf wordt behandeld) nog niet bekend hoeft te 

zijn. Hoofdstuk 2 zal gewijd zijn aan de stationaire oplossing. 

Afgezien van de gravitatieterm is de homogene vergelijking van 
(1.24): 

~ - I ~ ' 
~ + 2. J· ~ t CJ~ • ~: 0 
.s, l J. t . TAAA61-tEÎ \) VE.H t (EuTRÏ F~ GAA. \.IEit.kiAJG 

:) AE.A.o O~NAI\;S,ttE Dfd'tP1 ~ G 

(L 29) 
nET 

EN 

Dit is de vergelijk]ng voor ~en 2e orde systeem dat niet belast 

wordt en dus een vrije trilling uitvoert met frequentie gelijk aan 
" Wb. 

Een bekend voorbeeld van een 2e orde systeem is het massa-veer

demper systeem (zie figuur 1.12) met bewegingsvergelijking: 

11ASSI1 
M 

Figuur 1.12: Het massa-veer-demper systeem. 
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~ 
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Figuur 1.13: De responsie P (klaphoek) van een 2• orde systeem op 
een stapvoraige verstoring U (Nindvlaag) voor een drietal 

"' Naarden voor 1 /t.Jb ( J is de de•p.ingscoë"fficiënt en· ... 
~b de di&ensieloze eigenfrequentie van het blad); 
met als coördinaat de tijd t (of de azimuthhoek ~=n.tJ. 

'm.i;.. tD.~ t- k'.tt : Fe 

f\E.T n nf\HA 

1) OE.nPi~G 
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Fe 

VE.E.RST~It kTE 

fx<.;1Al;ê I(R.A(k'l (iN GI\AJG~ ~; GIJAAL) 

Erv Lt ~iTw~I(Ï~G (~iiGANG~S.ÏGNJ\~L) 
vooRts GELDl ER : 

D . .. . ·-J = ~ DE.rtP,AJG~ CoE FF,CttiJT 

~# (J'l:~ ((E.~ONAAJTI& F-REQuE~IÏt 

( 1. 30) 

Over het gedrag van een 2e orde systeem kan zo'n beetje alles 

gevonden worden in de literatuur. Op dit moment zijn we vooral 

ge1nteresseerd in het transiëntgedrag (oftewel de responsie op een 

stap in de kracht Fe). In het geval van het scharnierend blad 

komt dit neer op een stap in de windsnelheid U. De bekende oplossing 

van (1.29) op een stap (te vinden via substitutie van p=e~~ met~ 
complex) is: 

(1.31) 

indien de randvoorwaarden van (1.29) alsvolgt zijn: 

( 0) = 1 en 
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De oplossing is een trilling waarbij van de ene evenwichtstoestand 

~1 (bij U=U1 ) overgegaan wordt in een andere, namelijk ... 
~2 (bij U=U2). Als J=~b (oftewel 

y =4/t4 .V<l+f+K/(I.n.2 > >' 
"\ 

dan is de trilling kritisch gedempt; voor J>Wb overgedempt. Voor 

windturbines is r=4 à 16 en dus 1=0,1 à 0,4 (als ct/cr=1/4 

en dus t4=0,1 (1.5)), zodat er sprake is van een gedempte 

trilling (Wb~l) met sterke demping: binnen ongeveer 1 à 2 

omwentelingen is de nieuwe evenwichtstoestand bereikt (waarbij de 

massa en straal van het blad alleen via y van invloed zijn op de 

dempingstijd). Dit houdt in dat voor excitaties met lage frequentie 

(ten opzichte van Wb) het gedrag van de klapbeweging 

quasistationair verondersteld kan worden; dat wil zeggen de beweging 

van het blad wordt opgevat als een opeenvolgende reeks van 

evenwichtstoestanden. We hoeven dan alleen d~ sTationaire oplossing 

(gedwongen trilling) te beschouwen. 

De eigenfrequentie van het blad ~b (figuur 1.14) is 

afhankelijk van de veerstijfheidKen excentriciteit e (via f). De 

ontwerper is via het variëren van K en/of e in sta~.t elke gewenste 

eigenfrequentie voor het blad te verkrijgen. Als zowel K en e nul is, 

is de eigenfrequentie Qb van het klappend blad gelijk aan de 

rotorhoeksnelheid. 

;Q.n 
AS<jnl'"fOoT 

Figuur 1.14: De eigenfrequentie van het blad Wb als functie van 
de rotorhoeksnelheidn. 
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Toevoeging van de gravitatieterm in (1.29) zorgt ervoor dat de 

coëfficiënten in de differentiaalvergelijking niet langer meer 

constanten zijn. Dit kan in principe tot instabiel gedrag leiden. De 

fysische achtergrond van deze instabiliteit kan duidelijk gemaakt 

worden via het massa-veer-demper systeem van figuur 1.12. De door een 

excitatie toegevoerde energie wordt gedeeltelijk door de demper 

afgevoerd; het restant (of tekort) wordt door de veer tijdelijk 

opgeslagen (respectievelijk afgegeven). Het effect van de gravitatie 

term is nu dat er een extra veer bijkomt waarvan de veersterkte 

periodiek is (met frequentiea). Hierdoor loopt het periodiek 

opslaan/afgifte van energie van de "gravitatieveer" niet in de pas met 

dat van de oorspronkelijke veer. Dit zal het proces ontregelen; bij 

bepaalde condities kan het zelfs zo ver komen dat het systeem niet 
'· 

meer in staat is om alle toegevoerde energie te verwerken en zal de 

uitwijking alsmaar toenemen. 

In het geval van het klappend blad zal de klaphoek ~ nooit ~-groot 

worden, omdat de gravitatieterm maar klein is en bovendien is, zoals 

we reeds gezien hebben, de demping erg groot. 
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1.5 Het aerodynamisch moment 

Om ook de stationaire oplossing van (1.24) te kunnen bepalen, dient 

het aerodynamisch moment Ma bekend te zijn. Voor het berekenen 

van het aerodynamisch moment Ma wordt eerst de totale relatieve 

windsnelheid voor een bladelement bepaald; dit is de windsnelheid die 

het bladelement voelt. Deze is opgebouwd uit de ongestoorde 

windsnelheid plus de geln~uceerde snelheid vi en de schijnbare 

windsnelheid ten gevolge van de bladbeweging (zie ook figuur 1.6): 

( 1. 32) 

-De geÏnduceerde axiale snelheid vi=[O,-vi ,0] (ten opzichte van 

X1Y1Z1) wordt uniform over het rotorvlak verondersteld. Voorts 

wordt de gernduceerde tangentiële snelheid verwaarloosd; omdat de 

windturbine een snelloper is, is de zogrotatie erg klein. 

- De schijnbare wind (de relatieve windsnelheid voor het blad bij 

windstilte), ten gevolge van rotorrotatien en kruihoeksnelheid q, 

kan direct uit de hoeksnelheid Wb (1.19) van het blad berekend 

EN s~"lte.R 

[U.~~ Up. Lls1: -c:Jb x-s 
n& 1 s == [o,a,a 
f.l€ irv~i CêS 1:, p e.tJ s sLfiAIJ R.é~PEcll~v~L~ 1<: OP TANG~wr;ü:L 
C l l I \ ) ( 1. 33) 

fF'tRAl t AftN ~El BLPrD J, PE./HEtJDi<..4lAIR (loooRSÜtT EAJ HAN 

Bovendien levert de klapbeweging een bijdrage aan de schijnbare 

wind: 

Wb=[-~,0,0] en [Ut,Up,Us=-Wb*r=[O,-~.r,O] met r=[O,O,r] 

(vanaf het scharnier). 

In totaal wordt zo verkregen: 

u_ t :: n.. s . Cos ~ - ~. s . ~ ~ . (U)$ l( ~ n. s - } . s . r . Cos <f' 

U f = - y. s . ~ 4' - ~ . 'l ~ - v· s. ~ ~ - r . l s- e . R) 
( 1. 34) 

De snelheid Us is onbelangrijk voor het bepalen van de lift. 
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1'1ET LJ ce ~.~;,.,o~NELkEio 
Op ~OOG Te I/fiN ne ~oToRAS 

Figuur 1.1~: De ongestoorde ~indsnelheid U en de geinduceerde axiale 
snelheid vi~ evenals de resultante V; met ó de 
scheve aanstromingshoek en k de ~indgradi~ntcoiffici~nt. 

- Bij de ongestoorde windsnelheid wordt er rekening gehouden met een 

lineaire windgradiënt (de windturbine bevindt zich in de 

grenslaag van de aarde) 

Lt (~') = lt. ( 1-~-è) 
ttE i \?c. 0 E \..J: JJ D G R f!\ o i~~ T ( o Ë F F- i Ct Ë NI 

( 1. 35) 

en een scheve aanstromingshoek ó (zie figuur 1.15). Windturbines 

met een servo gestuurde kru~-inrichting zullen in het algemeen 

scheef worden aangestroomd, omdat het kruisysteem pas gaat werken 

indien de rotor gemiddeld over een zekere tijd scheef op de wind 

staat, over een grotere hoek dan de ingestelde drempelwaarde. 

Windturbines die zijn uitgerust met een vaan zullen sneller 

reageren op een verandering in de windrichting. 

Voor een bladelement op afstand s van de as geldt 

zi=s.cosB.cos~ {1.14). dus ten opzichte van het X1Y1Z1 5telsel 
I 

geldt: 

( 1. 36) 
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Waaruit de ongestoorde windsnelheid ten opzichte van het blad 

X3Y3Z3 volgt: 

{
U.t: U. Cos4'· ~ó. C-~-~.CDJs~.C0s<rJ::: U.cos'f.~Ó. C-Q.ç. Cos'f) 
U.r-::. Lt. ~ ~·~~-~à. Ct-~.<;. Cosp.coslf) -rlt. Ló~p. ~')$. C-~.s.Cos~.Co~t)<l. 37 ) 

~ (1. f.>· ~*· ~$. C-~.s. ~4t )t u.(osS. Cl-~-'i. Cos<f'J 

Er wordt voorlopig aangenomen dat bij het kruien de gondel 

precies ~et de wind meedraait zodat 6 niet verandert. 

In totaal geldt dus voor de relatieve aanstroomsnelheid ten 

opzichte van het bladelement (substitutie van (1.34) en (1.37) in 

(1.32)): 

f ltt = rt. s - ~ .s. ~.Cos 'f + l( · Cos~. ~ Ö . ( 1-~- s. Cos lf) 
luf== U..~. ~lf.~Ó· Ct-~.s.Coslf)+-Ll.cosö. (t-~.s.Û>s~)-\rt 

- '}. s. ~ tr - ~- (~- e. R) 

( 1. 38) 

Nu de relatieve windsnelheid bekend is kan het aerodynamisch moment 

bepaald worden (zie figuur 1.16): 

otl = Lp. cL. w'. JA 
f1E."î cAA= c.Js 

CL = (Li· ot. 

L~r-1 TE p.n 

0 ffER vlA kT E 

liFT CcJÈ FFi c.:~ WT 

CL : d(l LL I. 
nt.T .t cio<. HE. ÏAJ6 VPrN OE. L1Fi K.R.OflnE 

c{.:: ~- G PrPrN SiltOO M HOEI( 

~ koEK V ft~ I".} rtE. T wöflDiNf'ITêAJ ~TEL ~E.L 

( 1. 39) 

( 1. 40) 

Er wordt geen rekening gehouden met tipverliezen. Een bladelement op 

afstand s van de as zal des te meer aan het totale aerodynamisch 

moment bijdragen naarmate s groter is tengevolge van de term 
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Figuur 1.16: De lift dL en Neerstand dD van een bladele•ent. 

s.W2. Op grond hiervan maken we de volgende vergaande 

vereenvoudiging door te stellen dat voor de snelloper geldt: 

VooR 
(1.41) 

De bijdrage van het kruien en de scheve aanstroming in Ut worden 

uitgemiddeld. Fysisch houden deze aannamen in dat alleen de invloed 

van de richting en niet van de grootte van de relatieve 

aanstroomsnelheid W in de benadering van de lift wordt verdisconteerd. 

Hiermee wordt (1.39) met behulp van (1.40) gelijk aan: 

n.= Lp. CL •. R' c td~). (U.r.l{t-0(4).({<'-) ~" 
l 1. { , r 1. (~ Up 1 ~ 1 ~' 
2. • ~- I . .52. - 1 e ( Ó . ( 'l · M - Ó - c "'\ - 0 C ~) ) 0\.~ ( 1. 42) 

nET '(:!..E.·(L•.~1.-R'i GE.TAL VAN Loc.k 

In vergelijking (1.42) is X het getal van Loek; dit dimensieloze 

getal geeft de verhouding weer tussen de aerodynamische- en 

traagheidskrachten. Het getal van Loek is tamelijk schaalonafhankelijk 

omdat bij opschaling van een blad de massa ongeveer evenredig is met 
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R3 en dus I evenredig met RS (1.6); daarnaast is de koorde 

cr ongeveer evenredig met R. 

N. B. : Je zou verwachten dat ~ evenredig zou zijn met 1/R omdat de 

luchtkrachten evenredig zijn met R2 (oppervlakte) en de 

traagheidskrachten evenredig met R3 (inhoud). In het beschouwde 

geval van een snelloper en de gemaakte aannamen zijn de luchtkrachten 

echt-er evenredig met R3 omdat nu in de formule voor de lift in 

plaats van U2 de term Up.Ut=Up.n.s (metll=constant) 

te voorschijn komt. 

In feite is de gebruikte uitdrukking voor de lift (1.40) slechts 

een quasi-stationaire benadering. Immers omdat de aanstroomhoek 

~=Up/(n.s)-0 (met Up volgens (1.38)) voortdurend varieert 

ten gevolge van ortder andere de klapbeweging is ook de circulatie r 
I van het blad tijdafhankelijk. cr=fv dl integratie Om het blad heen met 

v de plaatselijke aanstroomsnelheid en dl een klein stukje van de 

bladkoorde; volgens Kutta-Joukovsky geldt: r=L/(p.U.R)). Volgens de 

stelling van Kelvin blijft de totale circulatie constant, zodat het 

blad wervels (met tegengestelde circulatie) zal genereren. Deze 

losgelaten wervels zullen op hun beurt de lift van het blad 

bel.nvloeden. Bij dit proces kunnen een tweetal karakteristieke tijden 

onderscheiden worden: 

1) t=c/Ut de tijd die een luchtdeeltje nodig heeft om het blad 

te passeren. 

2) T=2.IT/W de trillingstijd van de variatie in de aanstroomhoek ~. 

Er kan nu de zogenaamde gereduceerde frequentie gedefiniëerd worden 

(zie figuur 1.17): 

fRoFiEL DOO~SNED~ 

U.t 

c 

I ll.r(W) 

f KUW
tBEvEGÏNG 

( '~ ..:!.. w = T( . ..,... 
I 

c. 
t= li; 

EN T- 1:.rr - w 

I Fiquur 1.17: De defin1tie ~dn de gereduceerde frequent 1 e ~~ 
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~ 
1..Ut 

( 1. 43) 

Uit de literatuur (bijvoorbeeld [7], §3.4.2.1) blijkt dat indien 

~'.<0,05 (oftewel T>20.[.t) deinstationaire effecten verwaarloosd 

kunnen worden. In het geval van een windturbine is W gelijk aan de 

rotorhoeksnelheid n (cl. bezit immers een cos~r-, sin'(-afhankelijkheid 

met ~=n.t) en de relatieve aanstroomsnelheid Ut (bij de tip) 
. - . 

wordt weer benaderd met n.R zodat w=c/(2.R); voor reële bladen geldt 

dan inderdaad dat w~o.os. 

De stationaire benadering voqr de lift komt erop neer dat gesteld 

wordt dat de lift alleen van de momentane aanstroomsnelheid 

afhankelijk is en niet van de voorgeschiedenis van het blad (toen de 

wervels werden losgelaten). Voor het bepalen van de condities waarbij 

het blad een instabiele trilling gaat uitvoeren (flutter) dient wel de 

instationaire liftterm meegenomen te worden. 

Na deze twee intermezzo's over het getal van Loek en de 

gereduceerde frequentie, keren we terug naar uitdrukking (1.42) 

betreffende het aerodynamisch moment. Indien de excentriciteit 

ongelijk nul is, wordt de uitdrukking voor Ma nogal complex omdat 

er dan geÏntegreerd dient te worden vanaf het begin van het blad (y=e) 

tot aan de tip (y=1). In de uitgewerkte uitdrukking van (1.42) zullen 

er uitgebreide coëfficiënten met machten van e verschijnen. Om te 

vermijden dat de uitdrukking onhandelbaar wordt, wordt daarom bij het 

bepalen van het aerodynamisch moment verondersteld dat. e=O. (Het 

scharnier valt dan samen met de as; met andere woorden er wordt 

uitgegaan dat de bladen tot de as doorlopen). Deze benadering is 

geoorloofd omdat de invloed van e op Ma vrij gering is. (Immers 

zoals hierboven al is gesteld, is de bijdrage van het buitenste 

gedeelte van het blad aan Ma overheersend). De integratie 

ondergrens van (1.42) verandert nu in 0 en er kan gebruik gemaakt 

worden van de reeds bepaalde tapsheldintegralen tn (1.5), waarbij 

van geëxtrapoleerde waarden voor koorde en bladhoek wordt uitgegaan 

voor het traject as (y=O) tot scharnierpunt (y=e, waar het eigenlijke 

blad pas begint). Met gebruik van (1.38) en de uitdrukking voor de 

bladhoek (1.4) wordt dan voor het aerodynamisch moment verkregen: 
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_r f CosÖ- Q R.~. Co<!iS "" 
2 ·1. S2. 1._ ~ .t3- }. -f~t. ~11f -'. t.,. ~lt -t'i. ~I 

~ s. ~ lf t R R. ~ . y.;;.$ ' (o -t { ] + T · 3·,-- )\ .~lf'. S'f. ~t.p.-G'l. <ttf>o.tS' (1. 44 ) 

~NEL LoPEll() kfiC 

AxiALE iAJOl.ici,'ê fiKTOR 

Met p volgens (1.10) is in te zien dat het aerodynamisch moment ook 

hogere harmonische in ~=n.t bezit. 

De term -t4. ~· is de reeds genoemde dempingsterm. Door een 

klapbeweging naar achteren (toenemende~) zorgt deze term dat Up 

(1.38) en dus ook de aanstroomhoek ~en de lift kleiner worden: de 

klapbeweging wordt gedempt. Als het blad naar voren aan het klappen is 

(afnemende ~) is ~ negatief en neemt de lift toe, zodat ook nu de 

klapbeweging aerodynamisch gedempt wordt. 

De dempingsterm kan echter ook instabiel gedrag veroorzaken. Bij 

het naar voren klappen van het blad neemt Up (1.38) toe, zodat de 

aanstromingshoek ~ wordt vergroot. In het extreme geval kan dan 

overtrek plaatsvinden en wordt CL~ (en dus ook 0) negatief. Dit 

betekent dat de dempingsterm van teken verandert en de trilling niet 

langer gedempt wordt maar juist versterkt (instabiliteit). Het spreekt 

voor zich dat dit verschijnsel vermeden dient te worden door 

bijvoorbeeld een regeling via bladhoekverstelling en/of het vergroten 

van de veersterkte K zodat de klapsnelheid beperkt blijft. 

Via invullen van de bepaalde uitdrukking voor Ma in (1.24) 

wordt uiteindelijk de totale bewegingsvergelijking van het blad in de 

klaprichting verkregen: 
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. Zoals beloofd zal tot slot van deze paragraaf de aanname dat de 

rotor-toren afstand nul is, nader beschouwd worden. Indien deze 

afstand, die we f zullen noemen, ongelijk aan nul is, geeft dit zowel 

een bijdrage aan de schijnbare wind voor een bladelement alsook een 

extra schijnkracht ten gevolge van het kruien (centrifugaalwerking). 

Deze laatste is gelijk aan: 

f .,. -'M.~. '}'t· ~ ( ÏN ~EóAl'iEVf ~~- Ri(HiiAJ6) 

~OOAI Î{ = - f. -') ~ = -"'n\b.11.· ~- '\ Q ( 1. 46) 

Dit constant moment zorgt volgens (1.45) voor een constante klaphoek 

po ter grootte van (analoog aan (2.5) volgend hoofdstuk; voor het 

constante aerodynamisch moment): 

11/cr.Jl.') 
I( 

\+ct+~ 

llE. T 

EN 

1.. 

EN 

Deze bijdrage aan de kegelhoek ~o is te verwaarlozen (zie 

eventueel ook §2.6). 

(1.47) 

De schijnbare wind ten gevolge van het kruien met arm f is gelijk 

aan (ten opzichte van X1Y1Z1 ): 

( 1. 48) 

Via coördinatentransformatie (1.13) volgt dan: 

(1.49) 

De bijdrage aan Ut is gemiddeld nul en te verwaarlozen ten 

opzichte van n.s, zodat aanname (1.41) van kracht blijft. De bijdrage 

aan Up is (aan het bladuiteinde) klein ten opzichte van de term 

q.s.sin~ in (1.38) (onder de veronderstellin~ dat f/R ordegrootte 0,3 
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is). 

Concluderend kan er dus gesteld worden dat de gemaakte 

vereenvoudiging, door de rotor-toren afstand gelijk aan nul te maken, 

gerechtvaardigd is. 

1.6 De axiale inductiefactor 

In de bewegingsvergelijking van het blad (1.45) zit nog de 

onbekende axiale inductiefacter a. Deze kan verkregen worden door de 

uitdrukkingen voor de axiale weerstandscoëfficiënt Co volgens de 

bladelement- en impulstheorie aan elkaar gelijk te stellen. Uitgaande 

van een bepaalde bladgeometrie wordt dan een vergelijking in a 

verkregen. 

N.B.: Bij het ontwerpen van rotorbladen gaat men juist uit van een 

gegeven waarde voor a (namelijk die waarde waarvoor het vermogen 

maximaal is). Via het gelijkstellen van beide uitdrukkingen voor 

Co kan het bladontwerp (koorde en bladhoek als van functie van r) 

bepaald worden. 

Volgens de hypothese van Glauert is de door de rotor beÏnvloedde 

luchtmassa per tijdseenheid bij scheve aanstroming gelijk aan 

::. f· iC.R~ V · 
nt.T V= \f(L{.(oÇá -v-~f t (Lc ~tl")1._' ( 1. 50) 

(Deze uitdrukking is eigenlijk bestemd voor helicepters in voorwaartse 

vlucht [9]; dus voor ó iets kleiner dan 90o). In (1.50) is V de 

resultante van de ongestoorde snelheid U en de ge1nduceerde axiale 

snelheid Vi (zie figuur 1.15). Volgens de impulstheorie geldt nu-

dat: 

D~:x = (1.51) 

Uit combinatie van (1.50) en (1.51) volgt: 
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o~x 
Cc: i·~-u1.Tt-R'" =- 4.q.\ft-l.q.Co~Ót Q

41 
% 4.CJ.. (cosS-o.) 

( 1. 52) 

De uitdrukking voor Co volgens de bladelementtheorie wordt 

verkregen via integratie over de straal en vervolgens sommatie over 

1

het aantal bladen N (zie ook figuur 1.15): 

( 1. 53) 

Met behulp van (1.38), (1.39) en (1.40) wordt verkregen: 

n~r Soli DiT~ 

Analoog aan het geval van het aerodynamisch moment kan dit uitgewerkt 

worden tot: 

( 1. 55) 

Bij de sommatie over het aantal bladen N geldt het volgende: alleen 

de harmonische waarvan de orde n een veelvoud is van het aantal bladen 

N blijven over (zie appendix 2). Om dit toe te kunnen passen wordt 

eerst de uitdrukking voor ~ (1.10) ingevuld in (1.55), waarbij gebruik 

gemaakt kan worden van de volgende gonioformules: 

~ 'f. Cos,_<r = ~ ~ tt ~ ~ 3_lf 
. 1. I I 
~ !{'. CQS~; "\( (cS4' -~ Cvs llf' 
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Voor een 2-bladige rotor vervallen dus de sinW-, coso/- en sin(3.~)

cos(3.~)-termen zodat er volgt: 

(1.57) 

Wanneer de rotor 3 bladen telt vervallen de sin(2.~)-, cos(2.~)

termen. In het geval van 4 of meer bladen blijven alleen de constante 

termen over omdat in (1.55) de hoogste orde 3 is. Onder de aanname dat 

~klein is gaat (1.55) ongeacht het aantal bladen tenslotte over in: 

( 1. 58) 

en is de uitdrukking ~-onafhankelijk geworden. 

Gelijkstellen van vergelijking (1.52) en (1.58) geeft de gevraagde 

uitdrukking voor a: 

( 1. 59) 

oftewel 

er. CL-<. À- t"t ~I+- t2\losS- 0 ) · ( -0'\. tl +Go. t~) l Q. = ~ 

er_ C Lil{. À-t ~ -~ ~ · &el}.{l+eo.-tv)1 
( 1. 60) 

= 'i I+ -t,. cos.S 

Indien de bladparameters vastliggen, geeft (1.60) het verband weer 

tussen de inductiefactor a en de snellopendheld X. Omdat er uitgegaan 

wordt van reële bladen (met lineaire in plaats van ideale twist en 

koorde) zal de met (1.60) berekende waarde voor a, voor elke waarde 

van ~. lager zijn dan de theoretische optimale waarde (energetisch 

gezien) van l/3. 

Zonder de gedane benaderingen in de vergelijkingen (1.52) en (1.60) 
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wordt er een 4e-graads vergelijking in a verkregen: 

Deze vergelijking kan bijvoorbeeld via successieve substitutie 

opgelost worden. Uit berekeningen blijkt dat de met (1.60) gemaakte 

fout, voor de in (1.45) voorkomende factor (cos&-a), minder dan 6% 

bedraagt (zie tabel 2.3 in hoofdstuk 2). 

Met (1.45) en (1.60) zijn nu de vergelijkingen bepaald die het 

klapgedrag beschrijven. In het volgende hoofdstuk zullen de 

vergelijkingen opgelost worden (voor wat betreft het stationaire 

gedeelte). 
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HOOFDSTUK 2: DE KLAPBEWEGING 

2.1 De algemene oplossing 

In deze paragraaf wordt de stationaire oplossing (het aanloopgedrag 

volgens §1.4 wordt verondersteld uitgedempt te zijn) bepaald van de 

bewegingsvergelijking in klaprichting_(1.45). Uit deze 

differentiaalvergelijking blijkt dat het klappend blad bij benadering 

een 2e orde systeem is. (Zonder de ~-afhankelijkheid in de 

coëfficiënt voor de ~-term in (1.45)., ten gevolge van gravitatie, 

scheve aanstroming en windgradiënt, is de beweginsvergelijking precies 

een 2e orde systeem (1.29)). Deze constatering is belangrijk 

aangezien van een 2e orde systeem zo'n beetje alles bekend is 

(systeemtheorie) en bovendien is het gedrag van een 2e orde 

systeem vrij aanschouwelijk. Hier komen we in f2.4 uitgebreid op 

terug. 

Op dit moment maken we alleen gebruik van de volgende eigenschap 

van een 2e orde systeem. Bij excitaties met frequenties n, 2.n, 

3.n .... (1e en hogerer harmonische) zal indien n ongeveer gelijk 

is aan de eigenfrequentie ~b van het 2e orde systeem, de 

responsie van de hogere harmonische te verwaarlozen zijn ten opzichte 

van de responsie op de 1e harmonische. Omdat (1.45) zoveel op een 

2e orde systeem lijkt nemen we nu zonder bewijs aan dat ook in 

dit geval de hogere harmonische te verwaarlozen zijn; en dat de 

klapbeweging snel is uitgedempt. Een verdere rechtvaardiging van deze 

benadering is dat ook in de helicopterliteratuur ([9], blz. 55) deze 

benadering gehanteerd wordt op grond van computerberekeningen. 

Voor het klappend blad betekent dit dat we ons kunnen beperken tot 

1e harmonische van n, de zogenaamde 1-P (periodieke) excitaties, 

in het totale uitwendige moment waaraan het blad blootstaat. De in het 

vorige hoofdstuk behandelde excitaties windgradiënt en kruien zijn 1-P 

excitaties. Hogere harmonische in Ma ten gevolge van gravitatie 

en scheve aanstroming (zie (1.45)) en eventuele snelle windfluctuaties 

ten gevolge van turbulentie kunnen weggelaten worden. Ook de responsie 

~ blijft nu beperkt tot de le harmonische in ~ zodat het afbreken 

van de Fourierreeks volgens (1.10) geoorloofd is. 
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De gevraagde oplossing van (1.45) wordt nu vrij gemakkelijk 

verkregen via het invullen van uitdrukking (1.10) voorpin de 

differentiaalvergelijking (1.45); waarna de verschillende termen 

(constante, cos~- en sin~-term) links en rechts van het gelijkteken 

aan elkaar gelijkgesteld worden. Hierbij dient weer gebruik gemaakt te 

worden van de gonioformules (1.56) en 2e en hogere harmonische 

worden weggelaten. De zo verkregen vergelijkingen voor de klaphoeken 

kunnen in vectorvorm overzichtelijk worden weergegeven: 

I1E..T OE_ CoÈF-f:ciÈNI&W • 

A 1 =- ~ • ty VtER.o D ~NI\ l'ti{ (~ PEnPiu 6) 
A1 -:.. 1 t- ~ t-1:1~1. ~fNTrt;F-u GJML- r:_, VEE.RTE~tn) (2.1) 

A3 = ~~-fZ."n-~-'\ /c-r.n_•) (G~AViTA•ie) 
r ~s o C ) Av ~- '"L - --r- · t'!. çcHEvE. AAwslr<oniAJG 

A ~ R-~- ~s ( , _ __ c 
11 

. ) s :: 2 - 5' ---tlf WIN06AAOIE-NT + ~(~VE. /t.ftAJS tOil.liiG 

(i b :: t . ( u,~~~q -t~-e'l.f.'ft0o.t$) ( R~U(if./;UL€1/f: AftNf([R.OrtiN(j) 

A)-= -t- R-~-~ó -ty- (ltt) Î ( l..JiAJOGI{Ito:€..,• E.N kR11i~N- 6':!RoSCoPIS<.H EFF-Ea) 

A~=- -~-~-Î ( l<R.~lE.AJ-Sl~~-AJBPrRt Wiwo) 

Voor het overzicht worden ook de al bekende constanten weer vermeld: 

1. 
"11\6. e. 'X~- R 

t:: I 

.n..R 
4 

De benodigde axiale inductiefactor a kan bepaald worden met (1.60): 

a-_CLo~.. )-...tl ç ~ G ;< 
(A,= ~ · L I t t,.co~ó · -e'l.t1+ 0a.t'f ~ (2.2) 

AJ-(1. 

11 E. i (T:. Tl.'R 
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De_algemene oplossing van de klapbeweging wordt nu gevonden door de 

regel van Cramer toe te passen op (2.1): 

A( i A3 fA, I At I}( tAy } I 
A-t- Art A-,t~~~ ~ ~-

' lh A-, t~As o- 6 
I t~ ~I(=. fl 4)-

ft8 -A, +ït~ A-t-1 Av ftg lh.-t 

I I 

~~ 
( 2. 3) ftl. lÄl 

r 
I 

tA, ) f.AJ f'1s ~ K tAl 
ft) A"l. -J 4). n.EI ~~ ft) ~·/ A-, ... ~ns l IT'f -A~+-{.Ar fte ~ 

I 
-Pr,t;A~ A,.., 

Uitgeschreven krijgen we voor de determinant: 

Uitdrukking (2.3) beschrijft dus het stationaire gedrag van het blad, 

wanneer de inschakelverschijnselen zijn uitgestorven. Het klapgedrag 

voor een willekeurige windturbine kan nu verkregen worden door de 

uitdrukkingen (2.3) uit te werken. Tevens kan de invloed van een 

gegeven variabele nagegaan worden door de klaphoeken uit te zetten 

tegen bijvoorbeeld U, & en q met als parameters c, 0, mb, K 

enzovoorts. Om meer inzicht te krijgen in het klapgedrag zullen in de 

volgende paragraaf de klaphoeken afgeleid worden onder één bepaalde 

belasting. In §2.6 zal, als voorbeeld, van een tweetal denkbeeldige 

windturbines de klaphoeken berekend worden zodat er een idee ontstaat 

omtrent de grootte van de klaphoeken onder de verschillende 

excitaties. 

,. ,. 
2.2 De klaphoeken bij een bepaalde belasting 

In deze paragraaf worden de klaphoeken gegeven als het blad naast 

de rechte aanstroming slechts één bepaalde belasting ondergaat. 

Achtereenvolgens zullen de volgende belastingen aan bod komen: geen 
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extra belasting (dus alleen rech~e aanstroming), gravitatie, 

windgradiënt, scheve aanstroming en tenslotte het kruien. 

2.2.1 Alleen rechte aanstroming ---- -------

In dit geval vereenvoudigt vergelijking (2.1) tot: 

r: 0 

fh-1 

-A, (2.4) 

Uitwerken levert de gevraagde uitdrukkingen voor de klaphoeken op: 

(?>o :: 
~ · ( ~ · t1 -G.,.-t({-+ e ... tsJ 

11-f. + ~2. 

~I(.:: Q 

!St~ .::. 0 

Onder invloed van rechte aanstroming zal het blad dus een kegel 

beschrijven. Omdat ~ redelijk schaalonafhankelijk is zal ook de 

klaphoek ~o dat zijn. Zoals te verwachten valt neemt volgens 

(2.5) de kegelhoek af bij toenemende veerstijfheid K, toenemende 

bladhoek 0r (dit is afnemende lift), toenemende axiale 

(2.5) 

inductiefactor a of toenemende snellopendheld À (oftewel afnemende U). 

Ook de invloed van het getal van Loek wordt nu duidelijk. Als de 

bladen licht en lang zijn en tevens CL~ groot, is ~ groot_ (10 à 
15) en is het blad aerodynamisch erg actief. Dat wil zeggen dat de 

kegelhoek relatief groot is en dat tevens de aerodynamische demping 

(1.29) sterk is; het blad zal de evenwichtstoastand erg snel bereiken. 

Voor zware, korte bladen is de waarde voor ~ laag (4 à 8) en zal de 

kegelhoek relatief klein zijn evenals de demping. 
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De bewegingsvergelijking voor het blad wordt nu: 

( 2. 6) 

zodat 

( 2. 7) 

Ter controle: met g=O m/s2 wordt (2.7) weer gelijk aan (2.5). Aan 

het einde van §1.4 is reeds vermeld dat·door de gravitatieterm er 

instabiel gedrag kan optreden. Dit effect komt in vergelijking (2.7) 

tot uiting in het feit dat in theorie voor elke molen (met Óf e 6f K 

ongelijk nul) een !lte vinden is waarbij de noemer (determinant A) nul 

wordt. Bij normale windturbines zal dit gebeuren buiten het werkgebied 

van de molen zodat normaal gesproken geen instabiliteiten zullen 

optreden. (Bij het opstarten zal de molen snel de kritische 

hoeksnelheid passeren, zodat ook dan de gravitatie invloed niet tot 

instabiel gedrag zal leiden). 

Ten gevolge van de gravitatie zal de kegelhoek ~o enigszins 

toenemen; tevens krijgen de cyclische kantelhoeken ~lc en 

~ls een waarde. Beide kantelhoeken zijn negatief ,evenredig met 

de bladmassa en klein ten opzichte van ~o. De verhouding tussen 

zijwaarts en voorover kantelen van het tipvlak ("scheefstand") is: 

(2.8) 
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Voor bladen met grote ~ zal de kegel voornamelijk zijwaarts kantelen; 

bij kleine t voornamelijk achterover. Als zowel de veerstijfheid K als 

de excentriciteit e gelijk aan nul is, zal ~lc nul worden, zodat 

de bladkegel zuiver zijwaarts kantelt. Wanneer de veerstijfheid erg 

groot is, zal ~ls naar nul naderen en kantelt de kegel 

hoofdzakelijk achterover. 

Als er sprake is van een windgradiënt verandert (2.1) in: 

[: 
0 

D 1 c·J [~q #h-1 A I . ~·< :: 

-A-, A'l.-1 ~IS ( 2. 9) 

,._ x ({. ~ t 
rtt.r At-= -1.. T. 'f 

zodat 

I 
~C): ~ • 

_ l l ( ~ \ ( L) ~-~ 
~~<-- -~ · 1.. · t+~+r_.Jt,. J. t+-:r.Jl."L . T-t.., 

P. - _J. .r ( l l c _[ ~ \ ~- t . ~ -f~ 
(2.10) 

1"'1) - b.. "I... T'" <:. T" '!. . .11. )- 1_ '{ /\ 

Ten opzichte van alleen rechte aanstroming verandert ~o niet; het 

effect van de windgradiënt wordt dus uitgemiddeld over het 

rotoroppervlak. 

De beide cyclische kantelhoeken zijn weer negatief en evenredig met 

de windgradiëntcoëfficiënt k. De verhouding tussen de twee cyclische 

hoeken is identiek aan (2.8); de windgradiëntbelasting bevat immers 

ook een cos~-afhankelijkheid (1.45): 

(2.11) 

\r R-~ 
: -{ · T.n1.. T · t..,. ~'t' 
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Wanneer K=e=O zal de rotor onder invloed van de windgradiënt zuiver 

zijwaarts kantelen (~lc=O). Dit effect is te verklaren door de 

rotor op te vatten als een gyroscoop (zie ook figuur 1.10): de 

windgradiënt kan gezien worden als een krachtmomenttin de Xl

richting. Dit heeft tot gevolg dat het impulsmoment verandert volgens 

(1.26) en de rotor draait zijwaarts naar links. 

In geval dat de windturbine scheef wordt aangestroomd geldt er: 

(2.12) 

en de klaphoeken worden nu: 

(2.13) 

Onder invloed van scheve aanstroming zal de kegelhoek Po afnemen 

omdat de windsnelheidscomponent loodrecht op het rotervlak U.(cos6-a) 

afneemt. Daarnaast zal tengevolge van de scheve aanstroming de 

determinant à afnemen en dus ~o toenemen; dit tweede effect is 

echter in het algemeen vrij klein en te verwaarlozen ten opzichte van 

het eerste. 

De beide cyclische hoeken zijn evenredig met sinÓ en klein ten 

opzichte van Po. De verhouding tussen de twee is nu, op het teken 

na, precies het omgekeerde van (2.8): 

fu._ (2.14) 
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Dit komt omdat de excitatie in plaats van een cos~. een sin~ term bevat 

(1.45): 

Gezien het feit dat P1s positief is heeft het tipvlak de neiging 

om met de wind mee te draaien. 

(2.15) 

Als de scheve aanstromingshoek ~ langzaam verandert kan toch 

gebruik gemaakt worden van v~rgelijking (2.14), waarin voor Ó de 

tijdafhankelijke uitdrukking ingevuld kan worden (quasi-stationaire 

benadering) . 

2.2.5.1 Kruien zonder scheve aanstroming 

Als laatste belasting wordt het kruien om de ZI-as behandeld: 

0 1 [~DJ A, ~' -
A-1. -I ~s 

en 

J 1.(::.! ) )( _K_\1. (1. y-7 
r~· = ~- ,_ 1- -t1-G, t~ tG •. tç -I ftr.n' J + t t, l 

j (I•< ~i C tH +-r\' Î ! -Cu:t:' ){z.tE).J t { -t,_~ - ~-t~ \ 
lycs=-{· (t~(+:r~11,J· ~ Ct+r~' ). ~-t't·1 t-6:H).}-1.i~ 1 

f\ET ~= C(tt+t~1 J· 2CttbY\ ({--tJ1.1 

(2.16) 

(2.17) 
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De kegelhoek ~o verandert niet door de kruibeweging omdat 

aangenomen is dat de ongestoorde windsnelheid met het kruien meedraait · 

en dus steeds loodrecht op het rotorvlak blijft staan (~=0). 

De cyclische klaphoeken zijn evenredig met q en kunnen vrij groot 

worden (zelfs groter kan ~o voor molens die zijn uitgerust met 

een vaanmechanisme, zodat kruisnelheden bereikt kunnen worden tot 

ongeveer 1/2 rad/s). De maximale klaphoeken en dus ook 

bladwortelmomenten (zie §3.1) kunnen tijdens het kruien v6rwacht 

worden. De uitdrukking voor de verhouding tussen ~ls en ~lc 

wordt nu wat ingewikkelder: 

-~-~'1- ~ Ct.tb-) +-Ct+(1"1 

-Ct+b ). C (.+{)+Cf. t0l (2.18) 

Dit komt omdat de kruibeweging zowel zorgt voor een gyros~opisch 

moment alsook een bijdrage levert aan de schijnbare wind. Als beide 

effecten gescheiden worden, worden weer de bekende uitdrukkingen 

verkregen: 

(2.19) 
TE Al GEvoLGE VAN HET G~R.oS (oP 1-:sck EFFE.<.T 

(2.20) 

Vergelijking (2.19) komt overeen met (2.8) omdat in de uitdrukking 

voor het gyroscopisch moment een cosY term voorkomt (1.20): 

(2.21) 

Vergelijking (2.20) is identiek aan (2.14) omdat in de uitdrukking 

voor de schijnbare wind ten gevolge van het kruien een sino/.term zit 

(1.45): 
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(2.22) 

2.2.5.2 Kruien met scheve aanstroming 

In dit geval verandert de windrichting niet ten opzichte van de 

aarde. In het model kan dit effect verdisconteerd worden via een 

scheve aanstroming: 

(2.23) 

ten opzichte van de gondel (zie figuur 2.1). (Een en ander zou ook 

formeel behandeld kunnen worden via een coördinatentransformatie van 

aarde naar gondel, analoog aan (1.11) en (1.12)). Aangezien de 

kruisnelheid q klein is ten opzichte van de rotorhoeksnelheid n kan de 

klapbeweging quasistationair opgevat worden. Er wordt dus 

verondersteld dat op elk tijdstip het blad zich in een 

evenwichtstoestand bevindt zodat voor de berekeningen van een bepaalde 

scheve aanstromingshoek & uitgegaan kan worden. In de zo verkregen 

formules dient dan Ó vervangen te worden door -q.t. Onder invloed van 

zowel de kruibeweging als de scheve aanstroming wordt (2.1) nu: 

(2.24) 
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Xo GotJDs.L x, -~ to~0 ll 
) 0 0 ~~. 

1:1 \..:/" 
~ 

~ 1 

Figuur 2.1: De omzetting van de kruibeNeging q (fiquur a) in een 
overeenko•stige scheve aanstro•ing Ó (figuur bJ. 

met oplossing: 

l'·s = ~ [ Ct+t+~) I -t t4.j- ( ftf..,.)- ~-t~.c <+~)-1l 
+~· ~--t,· { ('ost• .t,-e,.t., +0 •. tr). Ctt i;;)] 

hE I Cl ~ ( l + f ~ b). I ( t t 1:~ ~ ) (_ + ( {-tJ t 1-i ( t t-~ '). ( f. ~. t 3) l 
EÄ~ 0-=-~-t 

(2.25) 



55 

Oplossing (2.25) bestaat uit de oplossing voor alleen de scheve 

aanstroming (2.13) aangevuld met de extra termen ten gevolgè van het 

kruien (2.17) plus twee extra termen, de zogenaamde koppelingstermen 

(koppeling tussen scheve aanstroming en kruien); de beide 

koppelingstermen zijn in (2.25) onderstreept. De koppelingstermen zijn 

meestal klein ten opzichte van de andere termen. Indien de 

kruisnelheid q groot is (ongeveer 1/2 rad/s) zijn de kruitermen 

overheersend zodat ~lc en ~ls volgens (2.25) niet al te veel 

zullen afwijken van (2.17). 

De kegelhoek ~o wordt nu wel wat kleiner ten gevolge van de 

scheve aanstroming. 

2.3 Het ~3-effect 

In!1.4 is gebleken dat de klapbeweging erg snel uitde~pt. Hiervan 

kan gebruik gemaakt worden om een snelle regeling van de windturbine 

te verkrijgen via bladhoekverstelling. Daartoe wordt de bladhoek 

0r afhankelijk gemaakt van de klaphoek ~: 

• 

(2.26) 

Dit wordt het 6a-effect genoemd. Het doel van deze regeling is om 

het aandrijvend koppel (en dus ook de rotorsnelheid) zoveel mogelijk 

constant te houden. Bij windstoten zal p en dientengevolge ook 0r 

toenemen. Een grotere Sr betekent een kleinere~ (zie figuur 1.6) 

en daardoor wordt de toename in de lift (ten gevolge van de vlaag) en 

aandrijvend koppel beperkt. Tevens wordt via de koppeling de maximale 

klaphoek (en het bladwortelmoment, zie §3.1) iets gereduceerd (zie 

vergelijking (2.46) volgende paragraaf). Het Óa-effect kan 

gerealiseerd worden via een stangenmechanisme; of met behulp van een 

flexibel bladwortelmoment met speciale buigeigenschappen; of door de 

klapas scheef te bevestigen (zie figuur 2.2). Uit figuur 2.3a tot en 

met 2.3c blijkt dat dan de tipkoorde BC over een kegelmantel beweegt 

in plaats van over een cilinderoppervlak. (Voor de eenvoud is in de 

figuur uitgegaan van Go=O (constante bladhoek) en 0r=O voor 

~=0 ). Uit figuur 2.3c volgt nu de bladhoekverandering 6~r ten 
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Figuur 2.3: a) Ruimtelijke Neergave van de klapbeNeging oa de 
scheve klapas ADEF (over klaphoek ~). De koorde 
BC beNeegt over de kegelmantel naar a·c·. 

bJ Projectie op het X2-Z2 vlak (rotorvlakJ. Het 
blad klapt uit het vlak van tekening naar voren toe. 

cJ Projectie op het X2 -Y2 vlak. 
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gevolge van het Óa-mechanisme als functie van de klaphoek p: 

(2.27) 

zodat voor kleine hoeken &3 van de scheve klapas geldt: 

rtE.-r &., oE BLADkOEk voort ~"' 0 (2.28) 

EiJ 31 OE: HOEI< VAN OE SüiE V~ kLAPAS 

De invloed van het Ó3-effect (in de uitvoering van een scheve 

klapas) op de klapbeweging kan gevonden worden door in de 

differentiaalvergelijking (1.45) voor de bladhoek uitdrukKing (2.28) 

te nemen: 

Tevens verandert a volgens (1.60) in: 

(2.29) 

Zowel de bladhoek als de axiale inductiefactor zijn nu afhankelijk van 

de klaphoek. Voor de vergelijking in matrixvorm (2.1) betekent dit dat 

bij de factor A2 de term 

opgeteld dient te worden. De bepaalde oplossingen in 92.2 voor de 

klaphoeken blijven geldig, als men in de resultaten bij A2 

dezelfde term optelt. Het Ö3-mechanisme heeft op de klapbeweging 

dus hetzelfde effect als het vergroten van de veerstijfheid K (en/of 

excentriciteit e). 



58 

2.4 Het klappend blad als 2e orde systeem 

In §1.4 is het startgedrag van het scharnier-veer blad behandeld, 

er vanuit gaande dat het een 2e orde systeem is; in deze 

paragraaf zullen we het stationair gedrag bepalen. Om te beginnen zal 

eerst een 2e orde systeem in z'n algemeenheid beschouwd worden. 

De vergelijking van een 2e orde systeem kunnen we als volgt 

schrijven (zie figuur 2.4): 
• 1.. • 

li. t-2-).U. +<0't .U.=-l 

nET1 OErtPillGS"CoÈ F-F;ciËAJT 

[J1. Rf ~~Pr'JI iE FrtE QUéll't iE 

l INGA/liG~ ~iGNAftL (EkdTJ\IiéJ 

lA. L4iïGANGS ~ÎGAII\A.L (RESPoN~ié:) 

l.(w) 
d.._ 

. ~ 

IN 'ANGÇ

S Î6wAAL 

(EXÜTATiE) 

u.cw) ~Cw) 
Hcw1:: m r----.,.,fLJ 

"l.t'OROE lliT6AAIGÇ-

SÏ6NML 

( RI:ÇfloAI{iE) 

Figuur 264: Een blokdiaqra• van een 2• orde systeew. 

(2.30) 

We willen nu de responsie u bepalen voor een periodiek ingangssignaal 

i met frequentie W. (De responsiefrequentie is altijd gelijk aan de 

excitatiefrequentie). In de literatuur wordt deze weergegeven via de 

zogenaamde frequentieresponsie H (ookwel overdrachtsfunctie genoemd); 

dit is een complex getal dat de verhouding weergeeft tussen het uit

en ingangssignaal als functie van W. Voor een 2e orde systeem 
. \.\ Cw) ___ 1 

-.-----geldt: I 1 ( \ _ ~ _ .~ 1.. •) . 
M (...;i:- L. Cw)- , CVï.-~ + ~-1-).c.; 

llfl ~ fif1 Ïfl46;AJA,-Rt BPt\iSGEîAL 

OliS An.PLiiuDE 

l..} w 
( I ·, • 'l 
~,- "-' 

(2.31) 
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Figuur 2.5: a) De amplitude /HlUJI en fase ~H(OJ van de 
frequentieresponsie HlwJ van een 2• orde systeem 
als functie van de frequentie w (de assen llnks plus 
onderJ; met als parameter de deapingscoëfficiënt l. 

bJ De verhouding tussen de dynamische en statische 
responsie UdvniU.~.~ van een 2• orde 
syiteea als functie van de dimensieloze frequentie 
W=W!Ur (de assen rechts plus boven2; met als 
paraaeter de dempingscoëfficiënt l=JI~r• 

Figuur 2.5a geeftHweer als functie van U met als parameter 1. 
De figuur laat zien dat voor Q=O (statische excitatatie) de responsie 

u onafhankelijk is van de demping J. Voor w~~gaat de responsie van 

het 2e orde systeem naar nul, weer ongeacht de demping. Voor 

W=Wr is de excitatiefrequentie ~ gelijk aan de eigenfrequentie 

van het systeem en treedt er resonantie op (indien er geen demping 

aanwezig is gaat u~~). De responsie is het grootst bij de 

resonantiefrequentie indien 1=0; bij demping (1iO) treedt de maximale 

responsie op bij een (iets) lagere frequentie. Het faseverschil is wel 

altijd 9Qo in geval van resonatie (ongeacht de demping). (Bij 

J=wr is er sprake van kritische demping, zie §1.3; Wr is 

naast de resonantiefrequentie ook de frequentie van de vrije trilling, 

indien die ongedempt is (1.31)). 
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In de literatuur wordt ookwel in plaats van H{W) de verhouding 

tussen de dynamische en statische responsie (respectievelijk 

Udyn=u(W) en ustat=u(O)) weergegeven als functie van de 
"' dimensieloze frequentie W (zie figuur 2. 5b): 

~(c.;). \-( Cw) r, "l 1 ) . 
::. \....Cv'\ -C..., + (l.J. c.v 

~(o). l·((o) =----L....,._ ____ _ 

(.,}'1.'3. 

lA-F-ÇPf<.APr~· AtlPLilt.tof VlirJ 1-(f.l \TAiiSntE- EN (2.32) 

D'lNAiliHiiê j WGAAJ6SSi 6Nf:li\L z.s u 6H SI<) -(J = nirttAJ\,'ElotE F~E.Qt4tAJI iE 

1 :: DEilPIAJGS coè F-F-ici~-AJT 

Let op: Hier worden de frequenties dimensieloos gemaakt via deling 

door Wr; in de rest van het verslag gebeurt dat via deling door~ ... 
(bijvoorbeeld Wb =Wb /.n.) . 

Uit figuur 2.5 volgt direct een belangrijke eigenschap van een 

2e orde systeem. Indien de excitatiefrequentie ~in de buurt ligt 

van de resonantiefrequentie Ur dan zal de responsie hierop vrij 

groot zijn. De responsie op eventuele hogere harmonische ( 2 .n, 3 .52., 4 .'.0. 

..... ) kunnen dan verwaarloosd worden. Van deze eigenschap is in §2.1 

al gebruik gemaakt; er vanuit gaande dat voor het scharnier-veer blad 

geldt dat zowel de excentriciteitscoëfficiënt f als de veerstijfheid 

K/(I.A2) ordegrootte 0,1 zijn (in het werkgebied van de turbine) 

zodat Wb:::..n ( 1. 29). 

Na deze algemene uitwijding over 2e orde systemen keren we 

terug naar het scharnier-veer blad. Indien de factor voor de klaphoek 

~ (de "veer van het massa-veer-demper systeem) in (1.45) een 

constante is (en dus onafhankelijk van ~) is het scharnier-veer blad 

een 2e orde systeem. Dit kan bereikt worden door de bij de 

azimuthafhankelijke termen, de klaphoek te benaderen met de constante 

kegelhoek ~0: np 
""\ l ''" 

~~~ +- "2-1. ~~ f [Jb .p = l_.ït,_ 

i\EI 1-::. {.-t't f)ErtPiA.JG((uËFF-;ciË.AJT 
""\ I \[ K l ' . ,' L ) 
WD~ l;-t+~ Et6E..v'fRêQ~ENitE \_ONAFft~~lCt~k VIVJ'+' (2.331 

~ lü,T6AAJG') si GNPr~ L ( K.lAPHOE4() 
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Voor het excitatiemoment geldt: 

0 ê.IV I ( jME/l~ ~=Jl.t) 

ne.& 

(2.34) 

Deze verdere benadering waarmee de bewegingsvergelijking herleid wordt 

tot een 2e orde systeem maken we met het doel om te laten zien 

dat dan de klaphoeken vrij eenvoudig bepaald kunnen worden, met behulp 

van de frequentieresponsie van een 2e orde systeem. Bovendien 

maken we later nog gebruik van de aanschouwelijkheid van een 2e 

orde systeem om enkele apecten van het klapgedrag van het scharnier

veer blad nader te bekijken. 

Het bijzondere van het scharnier-veer blad is dat de excitatie 

Me volgens (2.34) bestaat uit slechts twee frequenties namelijk: 
.... "" W=O en U=l (respectievelijk de constante term en de sin~-, cos~-term 

in (2.34), met ~=~.t). Belangrijker is dat bovendien de 

eigenfrequentie Wb van het blad nog een functie van nis. Bij het 

gebruik van figuur 2.5a betekent dit dat bij variatie in nde positie 

van Wr =Wb in het H-W plaatje meeverandert (evenals het 

snijpunt met de verticale as 1/Qr2); ook het aflezen van de 

verhouding udyn/ustat (figuur 2.5b) is lastig gezien het 

feit dat de demping 1 via ~b afhankelijk is vann. Het is daarom 
" handiger om_nu H weer te geven als functie van Wb voor de twee 

.... "' 
gevallenW=O en ~=1 (zie figuur 2.6); met behulp van (2.31) volgt: 

l \·Ho Î I = c:) b,_ = K 
l tt+J: . .n• 

~~(o)=o 
(2.35) 
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\ -.-

c:J I. ( -) 

De ampli-tude IH(OJI (s"ta"tischJ en /H(1Jl (dynaaischJ van 
he"t scharnier-veer blad als functie van de eigenfrequentie 
van he-t blad GJo= Vu+ f+KI (I .n.:z_u'_: •e"t als 
para•e"ter het getal van Loek r· 

(2.36) 

Deze beide formules geven het klapgedrag weer als functie van enkele 

molenparameters en van de rotorhoeksnelheid. Het ze orde gedrag 

van het scharnier-veer blad komt duidelijk naar voren in de situatie 

van resonantie. Dit is het geval wanneer ~b=n dus als K=e=O 
0 

volgens (2.33). De responsie ~zal dan 90 in fase achterlopen 

bij de excitatie Me. In het geval van een windgradiënt bezit de 

excitatie een cos~-term (2.11) zodat de responsie dan een sinus zal 

zijn (~lc=O). Oftewel onder invloed van een (verticale) 

windgradiënt kantelt de rotor zijwaarts (naar links) in plaats van 

achterover! Als K en/of e ongelijk nul is, treedt er geen resonanties 

meer op (Wb>S.U en wordt het.faseverschil kleiner dan 90o 

(figuur 2.5); de grootte van de klaphoek is af te leiden uit figuur 

2.6. 
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Voor het bepalen van de klaphoeken po, ~lc en p1s 

herschijven we de klaphoek (1.10): 

~ ~ ~o + ~1<> Ca>~<( f ~IS· ç,;. ~ = ro 4 rJ (. 'f) 
rtEi Ç>J. C~) = V ~·?t ~} 1 

. (oe; C lt t<P,) 
. fu 

EtJ cP I~ AR(i/\AJ - P•'- fA~E 

of 

I ~dl is dus de amplitude van de klaphoek. 

(2.37) 

(2.38) 

De azimutbonafhankelijke klaphoek ~o is de statische responsie 

en kan met behulp van (2.34) en (2.35) meteen opgeschreven worden: 

(2.39) 

overeenkomstig de uitdrukking voor ~o uit §2.2.1. 

De azimuthafhankelijke klaphoek oftewel de dynamische responsie 

~d op de 1-P excitatie (1e harmonische) is gelijk aan: 

(2.40)_ 

N.B. :1) Via de benadering om tot een 2e orde systeem te komen, is 

de periodieke excitatie uitgebreid met termen die afhangen van de 

grootte van de statische responsie po. 
2) Indien het getal van Loek toeneemt dan neemt ook de demping 

toe, en wordt IHI dus kleiner. De responsie Bd kan echter toch 
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toenemen bij toenemende ~omdat de excitatie Me volgens (2.34) 

afhankelijk is van ~-

Het scharnier-veer blad wordt door Me geëxciteerd met een 
~ A 

frequentie W=l die iets lager is dan de resonantiefrequentie ~b. 

(Dit betekent zoals reeds eerder vermeld dat de responsies op hogere 

harmonische (2.n, 3.n ... ) inderdaad verwaarloosd mogen worden). Indien 
"" K=e=O (centraal klapscharnier zonder veer) isWb=l en treedt er 

resonantie op; de responsie ~ zal 90o in fase achterlopen op de 

excitatie Me/(I...n.2). De altijd aanwezige aerodynamische· 

demping zorgt ervoor dat de klaphoeken dan niet ~-groot worden. 

Nu ~d bekend is kunnen ook de klaphoekcoefficienten ~lc 

en ~ls bepaald worden. Indien van Me(l) alleen de cos~ 

afhankelijkheid wordt beschouwd (windgradiënt, gyroscopisch effect en 

gravitatie) dan geldt volgens de faserelaties van (2.37) en (2.40) 

dat: 

- ~ -t:., 
~Jé't') Gl 1-=. AR(if\~ K' FA\E VAN 

t +'t.J'I.'l. 

~ } .t'f (2.41) 

O'r-IË_ \.JEL 
,_ 

= ~I(. IC 
<t + :r..n '\ 

waaruit met (2.40) meteen volgt: 

I( 

~ t- l:_n"'. \flec,)j 
I' I( :: ct+ & )\ c f-tl1)"t 1:.-'l l 

(2.42) 

i:-"tlt \J't(Ct)/ 
I' ( \ :: 

K 1. (f J"t I . .n "'-(t+ î?) + 1."{'1 

Indien van Me(l) alleen de sin~-term wordt beschouwd (schijnbare 

wind ten gevolge van het kruien en scheve aanstroming) dan geldt er: 

(2.43) 

en 
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- ~- kl( 
\f1 e "''I ~1(. 1:.. 

~ +-6) ,_-+ c~.-tJ~ '!'. Jl..'1. 

K 

(\s :. ~ +-l:.À'" t ftec•) I (2.44) 

~ K )~ (f < . t+u + 1.-t_;) I_n,_ 

Rekening houdend met de gemaakte benaderingen om te komen tot een 

2e orde systeem komt de vergelijking (2.42) overeen met de al 

afgeleide uitdrukkingen (2.7), (2.10) en (2.17) (de laatste zonder het 

effect van de schijnbare wind). Uitdrukking (2.44) is geltjk aan 

(2.13) en (2.17) (de laatste nu zonder het gyroscopisch effect). Ook 

de verhouding tussen de klaphoeken ~lc en ~ls volgens (2.8) 

en (2.14) worden nu in een ander perspectief gesteld via 

respectievelijk (2.41) en (2.43). 

Bij een combinatie van enkele excitaties kan de totale responsie 

eenvoudig gevonden worden via het optellen van de afzonderlijke 

responsies; een 2e orde systeem is immers lineair. 

De via het 2e orde concept afgeleide uitdrukkingen voor de 

klaphoeken komen dus vrij goed overeen met de resultaten van §2.2. Het 

2e orde model is echter niet in staat om de zogenaamde 

koppelingstermen (zie §2.2.5.2) te voorspellen evenals het mogelijke 

instabiel gedrag ten gevolge van de gravitatieterm. 

De behandeling van het klapgedrag met het 2e orde model heeft 

als voordeel dat ook excitaties met frequenties ongelijk aan de 

rotorhoeksnelheid beschouwd kunnen worden met behulp van (2.31). 

Indien bijvoorbeeld de scheve aanstromingshoek Ó snel (ten opzichte 

van n) in de tijd verandert kan de excitatieterm volgens (2.34) via 

Fourieranalyse uitgesplitst worden in een aantal verschillende 

frequentiecomponenten. De responsie op elk van die componenten kan dan 

berekend worden met (2.31). Hetzelfde geldt voor een snel variërende 

kruisnelheid q of windsnelheid U (in (2.34) is U verwerkt via de 

snellopendheld ~ =.0... R/U). 

N.B. :Indien q niet constant is dient ook de bewegingsvergelijking zelf 

(1.20) aangepast te worden. 
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Tot slot van deze paragraaf wordt het Óa-effect nader 

beschouwd. Door de koppeling van de bladhoek aan de klaphoek verandert 

de eigenfrequentie (deze is namelijk gelijk aan de factor A2 van 

(2.1); zie ook §2.3): 

(2.45) 

Hierdoor verandert ook de responsie ~d in grootte en fase volgens 

(2.36) en (2.40). Indien er geen veer aanwezig is en tevens de 

excentriciteit gelijk aan nul is (K=e=O) geldt ·er volgens (2.40): 

\flel 

Dat wil zeggen dat de grootte van de cyclische klaphoek pd door 

het Óa-mechanisme gereduceerd wordt met een factor 

(2.46) 

;zodat blijkt dat het effect van het óa-mechanisme, wat het 

klapgedrag betreft, overeenkomt met een kleine vergroting van de 

veerstijfheid K. Het effect van het Qa-mechanisme op het 

aandrijvend moment (waar het oorspronkelijk voor bedoeld is) is wat 

groter (zie eventueel tabel 3.4 van het volgende hoofdstuk). 

2.5 Het statisch en dynamisch evenwicht 

Er weer van uitgaande dat het klappend blad een 2e orde 

systeem is kunnen de uitdr.ukkingen voor de klaphoeken, uit de vorige 

paragrafen, ook opgevat worden als evenwichtsvergelijkingen. Bij het 

aanbrengen van een constante excitatie Me zal het ze orde 
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systeem naar een nieuw evenwichtstoestand toegaan, waarbij er 

evenwicht is tussen de veerkracht en de belasting (statisch 

evenwicht). Bij een wisselende belasting Me gelijk aan de 

eigenfrequentie van het systeem treedt er resonantie op. Er is dan 

evenwicht tussen de demping en de aangebrachte belasting (dynamisch 

evenwicht). Immers aangezien er sprake is van resonantie is de 

traagheidsterm gelijk aan de totale veerkracht: 

~ ,, + c:) ~ ~ ~ = 0 

zodat volgens (2.33) volgt: 

"l1.p'= ne/C! . .n.~) rlf.T 1= t-t't 
Deze laatste uitdrukking geeft nogmaals het bekende faseverschil van 

9Qo weer tussen excitatie Me en responsie ~(uitgaande dat 

Me een sinusvorm bezit). 

2.5.1 Het statisch evenwicht 

Als er sprake is van rechte aanstroming zal de klaphoek ~ precies 

zo groot worden dat het aerodynamisch moment wordt gecompenseerd door 

het totale terugwerkende moment, ten gevolge van de veer- plus de 

centrifugaalkracht (waarbij de veerwerking van het centrifugaalmoment 

steeds groter wordt ten opzichte van die van de veer, bij toenemende 

.n): 

(2.47) 

Deze vergelijking komt overeen met (2.5). Bij een windvlaag neemt 

Ma toe en zal ook ~o toenemen totdat weer voldaan wordt aan 

(2.47). In het geval de windvlaag stapvormig is zal te~ gevolge van de 

klapbeweging de lift (en daarmee ook het aandrijvend moment en 

bladwortelmoment) geleidelijker toenemen. Dit komt omdat de toename in 

de windsnelheid gedeeltelijk gecompenseerd word door de klapsnelheid 

(1.38), zodat ook de toename in de aanstroomhoek ~vloeiender tot 

stand komt (de stapvorm wordt wat afgevlakt). Tijdens windvlagen wordt 

dus door de klapbewegihg van het scharnierend blad de gewenste 

beperking van de momenten verkregen. 
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In deze subparagraaf veronderstellen we dat voor het blad geldt dat 

K=e=O zodat de eigenfrequentie ~b gelijk is aan de 

rotorhoeksnelheid, en er dus resonantie optreedt. Een van de 

periodieke belastingen met frequentie st(l-P excitatie) is het 

gyroscopisch moment als gevolg van het kruien; in vergelijking (2.34) 

is dit de term -2.q.coso/ (f=O). Dat deze excitatieterm inderdaad 

gelijk is aan de dempingsterm volgt meteen na het berekenen daarvan. 

De dempingsterm l/2.~.t4 -~ wordt gevonden na substitutie van de 

klaphoeken ~lc en ~ls volgens (2.17) (met alleen de bijdrage 

ten gevolge 

~lc=O en 

dus (1.10) 

van het gyroscopisch effect): 

~ts=-2.q/(6/2.t4) (immers K=f=O) 

~· =-2.q/((/2.t4) .cos~ 

Analoog wordt in geval van gravitatie (2.7) gevonden: 

dempingsterm 2. 3. ~~ =2 ·l· ~ 1 s . cos4'=-xg . R. mb . gf ( I..n.2 ) . cos~\'.~ o 

Dit is gelijk aan de excitatieterm volgens (2.34). 

In de situatie dat de belasting aerodynamisch van aard is, komt het 

evenwicht tussen demping en excitatie er op neer dat moet gelden: 

~fJ_ - E..xtiTAIÏE.:: 0·S 
tt ET ~ = n. C- ~, c . ~ lf' t p.s . ~ lf) (2.48) 

Oftewel de verandering in de windsnelheid ten gevolge van de excitatie 

wordt volkomen weggenomen door de klapbeweging van het blad (1.38). De 

klapvrijheid van het blad zorgt dus op een effectieve wijze ervoor dat 

het effect van een eventuele asymmetrische aanstroming (dat wil 

zeggen: de relatieve aanstroomsnelheid van het bladelement is 

afhankelijk van ~) geëlimineerd wordt. Een voorbeeld hiervoor is de 

invloed van het kruien op de schijnbare wind (1.34): 

~U (kruien)=-q.s.sin~ 

Uit (2.17) volgt voor de klaphoeken (waarbij het gyroscopisch effect 

is weggelaten) : 
A 

~lc=q en Ç>ls=O (wederom K=€=0) 

zodat aan (2.48) wordt voldaan. 

In geval van een windgradiënt (2.10) krijgt men 

0lc=O en ~ls=-R.k/A 
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in overeenstemming met (1.37): 

~U (windgradiënt)=-k.s.U.cos~ (5=0) 

N.B.: Voor~=~ (windsnelheid het grootst) is niet de klaphoek maar 

juist de klapsnelheid ~volgens (2.48) maximaal. 

Bij scheve aanstroming zijn linker en rechterlid van (2.48) wat 

verschillend omdat dan over het blad geÏntegreerd moet worden. Volgens 

(2.13) geldt 

~1 s =0 en rl c =-sinÓ/~. t3 /t4 ~ 0 

en (1.37) 

~U (scheve aanstroming)=U.~o.sino/.sinÓ (k=O) 

waarbij ~overeenkomstig (2.34) vervangen is door po. 

Concluderend kan gesteld worden dat vergelijking (2.48) aangeeft 

dat de aerodynamische demping in evenwicht is met de aercdynamische 

excitatie. Dit in tegenstelling tot (2.47) waarbij de extra 

aerodynamische belasting wordt opgevangen door de totale veerkracht. 

Vergelijking (2.48) kan ook nog op de volgende manier uitgelegd 

worden. De klapbeweging is zodanig dat het tipvlak precies zo schuin 

gaat staan, dat over de gehele rotorschijf de loodrechte windcomponent 

even groot is; en dus ook de axiale aerodynamische kracht, zodat er 

sprake is van een evenwichtssitatie. 

Algemeen geldt dat men in constructies resonantie dient te 

vermijden. Echter in het geval van een klappend blad zorgt de 

resonantie er juist voor dat de excitatie opgevangen wordt en het 

bladwortelmoment (intern buigmoment bij bladwortel) beperkt blijft of 

zelfs volledig verdwijnt! (Zie ook §3.1). 
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2.6 De klaphoeken van een tweetal windturbines onder diverse 

condities 

In deze paragraaf worden de klaphoeken berekend met behulp van de 

in dit hoofdstuk afgeleide formules voor twee denkbeeldige molens A 

(~ 25 m) en B ( rf;> 10 m); waarbij molen A een relatief grote waarde voor 

het getal van Loek heeft ((=15) en molenBeen kleinere <f=8). 

Zodoende kan er een indruk verkregen worden omtrent de grootte van de 

klaphoeken ~o, ~lc en ~ls onder invloed van de 

verschillende excitaties. 

De benodigde parameters van windturbine A staan opgesomd in tabel 

2.1. Voor de luchtdichtheid pen valversnellinggis genomen: 

p=1,25.kgjm3 en g=9,81 m/s. Voor we ingaan op de klaphoeken 

Tabel 2.1: De diverse paraaeters van windturbine A. 

rotorparameters 

N=2 
R=12,5 m 
er =1, 9 m 
co=l,S m 
0r =12o 
Go =15o 
mb=570 kg 
xg =0, 2 
I=2,2.104 N.m.s2 
CLol =5, 6 rad.-1 

bladophanging 

Al ) normaal 
A2) scharnier+veer 
As) alleen scharnier 

Óa=30o (indien aanwezig) 

windparameters 

U=13 m/s 
Ustorm=40 m/s 
k=9,3.10-3 m-1 
Ó=300 

hoeksnelheden 

.Q.=a, 32 rad/s 
q=4,2.10-4 

K (N.m/rad) 

1' 4. 107 
lOS 

0 

afgeleide parameters 

À=8 
Àstorm=2,6 
<T=0,0968 
~=14,8 
tz=0,219 
ts=O,l23 
t4=0,0816 
ts=0,0596 

e 

0,25 
0,2 
0 

E 

0,202 
0,162 
0 
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plaatsen we eerst enkele opmerkingen bij de molenparameters. Deze 

komen grotendeels.overeen met die voor de 25m HAT te Petten (zie 

bijvoorbeeld [9]). Verder kan voor enkele parameters nog het volgende 

vermeld worden: 

- .n.: dit is de hoeksnelheid bij de optimale snellopendheld À =8 

- Ct•: deze volgt uit de Ct-« kromme voor een NACA 23012 profiel 

- K en e: voor het bepalen van de veerstijfheid en excentriciteit 

wordt alvast gebruik gemaakt van een resultaat uit §4.7. Hierin 

wordt aangetoond dat het gedrag van een flexibel blad (dat wil 

zeggen zonder scharnier en veer, en niet ~-stijf) beschreven kan 

worden met een overeenkomstig scharnier-veer blad, waarvoor 

bewegingsvergelijking (2.1) met oplossing (2.3) geldig is. Als voor 

de eigenfrequentie van het flexibele blad (als functie van de 

rotorhoeksnelheid) geldt (4.21): 

1. 1. "-
(J\, = Cvo + '(. (J 

nE.I (J DE. E.ÎGEAJf::ttEQ~t.AJ"t"iE VooR JL-::0 

Et.J- ; EE.N (oAJ~IANI'E ( FR€Qt4'€Aii;E (ó~fFtdËAJT) 

dan dient het equivalente scharnier-veer blad te voldoen aan 

(4.35): 

0--1). 1: 
e:::. 

rm\, :x~~' 

k= T. C.Vo1.. 

(2.49) 

(2.50) 

Voor de HAT is de eigenfrequentie van het niet-roterend blad (A=O) 

gelijk aan 25 rad/s [9]. De frequentiefactor Y wordt geschat op 1,2 

(overeenkomstig de bladen van de 38m NASA MOD-O volgens [1]). Met 

behulp van (2.50) kunnennuKene bepaald worden voor het 

scharnier-veer blad waarvan het gedrag _overeenkomt met het echte 

blad: K=l,4.107 N.m/rad en e=0,25. 

Om de invloed van de veerstijfheid te beschouwen worden de 

klaphoeken ook berekend in het geval dat hetzelfde blad is voorzien 

van respectievelijk een scharnier plus veer (met een ongeveer 10* 

zo kleine veerstijfheid) en van alleen een scharnier bij de as: 

K=e=O; zodat er in totaal drie verschillende mogelijkheden zijn: 

A1 (normaal), A2 (scharpier+veer) en A3 (alleen 

scharnier) . 
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De windturbine wordt onderworpen aan de diverse excitaties zoals 

die in §2.2 aan bod zijn gekomen: 

1) alleen rechte aanstroming met U gelijk aan U(rated) 

2) gravitatie 

3) windgradiênt. Uit de definitie van k (1.35) volgt 

U(24,5)/U(9,5)=(1+12,5.k)/(l-12,5.k) 

(de ashoogte is 22 m). Uit windmetingen op zowel 34,5 m (maximale 

tiphoogte) als 9,5 m (minimale tiphoogte) is k dan te berekenen. 

4) scheve aanstroming. We nemen 6 gelijk aan 30o. 

5) kruibeweging (gyroscopisch). Met q gelijk aan de hoek~nelheid van 

het electrische yawing mechanisme. Alleen de invloed van het 

gyroscopisch effect ten gevolge van het kruien wordt verrekend (en 

geen scheve aanstroming, Ó=O). 

6) kruibeweging (schijnbare wind). Idem aan 5) met nu alleen de 

invloed van de schijnbare wind ten gevolge van het kruien. 

7) alle excitaties tezamen: gravitatie, windgradiënt, scheve 

aanstroming en kruien (gyroscopisch effect en schijnbare wind). 

8) storm. Hierbij is U continu gelijk aan 40 m/s zodat er sprake is 

van een stationaire situatie. Er wordt verder verondersteld dat de 

molen niet uit de wind wordt gekruid en dat de last (bijvoorbeeld 

een generator) zodanig is dat de rotorhoeksnelheid ~op het 

oorspronkellijke nivo gehandhaafd blijft. 

De bladresponsie op deze stormconditie geeft ook een indicatie 

van het gedrag van het blad bij een windvlaag (stap in de 

windsnelheid) in het geval van een constante last; wanneer de 

klaphoek al wel de nieuwe evenwichtsteestand heeft bereikt (de 

responsietijd van de klapbeweging is kort) maar dat de 

rotorhoekfrequentie nog nauwelijks is toegenomen. Vervolgens zal 

ook de rotorhoeksnelheid toenemen en verandert de klaphoek (quasi

stationair) mee. Op deze instationaire situatie zal niet verder 

ingegaan worden. 

9) storm met alle excitaties. Gelijk aan 8) maar dan met alle 

excitaties van 7). 

10) storm met het Ó3-effect. Gelijk aan 8) met het Ó3 

effect. Bij een windvlaag is de invloed van een á3-mechanisme 

interessant. Daarom worden de klaphoeken ook bepaald door te 

veronderstelllen dat er een scheve klapas aamwezig is met 

Ó3=30o. 

11) storm met alle excitaties en Ó3-effect. Gelijk aan 9) met het 

é3-effect. 
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Tabel 2.2: De klaphoeken ~o, ~~c en P~· (in graden) voor 
Nindturbine A onder de diverse excitaties; voor 
een drietal constructies voor de bladophanging. 

Al NORHAAL A2 SCHARNIER+ VEER A2 ALLEEN SCHARNIER 
excitatie po P•• P•• (!>• P•· 

1) 
2) 
3) 

) 
5) 
6) 
7) 
8 ) 
9) 

) 10 
1 1) 

alleen rechte aanstromine 0, 44 
•ravitatie 0,44 
windaradiënt 0,44 
scheve aanstromine 0, 36 
kruien (ayroscopisch effect) 0, 44 
kruien (schiJnbare wind) 0,44 
alle excitaties 0, 36 
storm 1, 7 
storm + alle excitaties 1, 5 
storm + &J 

+ 6, 
1, 7 

storm + alle excitaties 1,4 

0 0 2,5 
-4,3.10-• -2,7.10-5 2, 5 
-0,053 -3,4.10-1 2,5 
-1, 4.10-• 2, 2.10-1 2,1 
-5,6.10-1 -3,6.10-• 2,5 
9, 6.10-• -1,5.10-1 2,5 

-0,052 -2,7.10-1 2,1 
0 0 9.8 

-0,15 0,016 8,4 
0 0 8,5 

-0,15 0,015 7,2 

r·· p 0 P•• P'" 
0 0 4,6 0 0 

-0,018 -0,013 4,6 0 -0,070 
-0,40 -0,29 4,6 0 -0,83 
-0,068 0,092 3,7 -0,35 0 
-0.041 -0,030 4, 6 0 -0,080 

8,4.10-S -0,011 4, 6 0,02 0 
-0,48 -0,21 3,7 -o. 33 -0,88 

0 0 18 0 0 
-2,0 0,30 15 -4.4 -2,5 

0 0 14 0 0 
-1,5 0,32 12 -3,7 -0,67 

In tabel 2.2 worden voor deze windturbine de klaphoeken gegeven 

wanneer de turbine achtereenvolgens belast wordt met bovenstaande 11 

excitatiemogelijkheden. De klaphoeken zijn berekend volgens de 

algemene oplossing (2.3) van vergelijking (2.1) en (2.2). (De 
// 

klaphoeken bij slechts een bepaalde excitatie komen natuurlijk overeen 

met de in 92.2 afgeleide uitdrukkingen). Er wordt nogmaals opgewezen 

dat voor de afleiding van de bewegingsvergelijkingen (2.1) en (2.2) 

vele benaderingen zijn toegepast, zodat van de resultaten slechts 

verwacht mag worden dat ze de grootte orde van de klaphoeken correct 

weergeven. Enkele resultaten uit tabel 2.2 zullen nu nader beschouwd 

worden. 

De statische klaphoek ~o is bij normale windsnelheden vrij 

klein terwijl de cyclische klaphoeken r1c en ~18 haast 

verwaarloosbaar zijn; de invloed van de windgradiënt is nog het 

grootst. (Bij erg grote windturbines zal in de praktijk de 

windgradient invloed overheerst worden door het effect van de 

windturbulentie). 

De klaphoek ~o verandert alleen bij een scheve aanstroming (en 

niet bij de overige 4 excitaties). 

Ook de af geleide verhouding tussen ~ 1 s en ~ 1 c volgens 

respectievelijk (2.8) en (2.14) kan nu gecontroleerd worden. Voor het 

normale blad is 

C{/2.t4)/(~+K/(I.n2))=0,064 

voor de excitaties gravitatie, windgradiënt en kruien (-gyroscopisch 

effect) is volgens de tabel inderdaad ~1s/~1c=0,064 en voor 

scheve aanstroming en krui~~ (schijnbare wind) is p1s/~1c=l6. 
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Als het teken van de scheve aanstromingshoek verandert (Ó negatief) 

dan wijzigt tevens het teken van de desbetreffende klaphoeken ptc 

en pts; hetzelfde geldt voor de kruihoeksnelheid q (zowel wat het 

gyroscopisch effect betreft als de invloed van de schijnbare wind). 

Indien er een rechtsom in plaats van de gebruikte linksom draaiende 

windturbine (gezien vanaf de wind) genomen wordt, verandert alleen het 

teken van de klaphoeken ~lc en ~ls ten gevolge van het 

gyroscopisch effect van het kruien (zie ook §1.3). 

Evenals in het geval van een combinatie van kruien en scheve 

aanstroming §2.2.5.2 treden er ook bij andere combinaties van 

excitaties zogenaamde koppelingstermen op. Deze koppelingstermen zijn 

niet al te groot zodat al een redelijke benadering voor de klaphoeken 

~Ie en ~ls onder invloed van alle excitaties verkregen kan 

worden door simpelweg de betreffende klaphoeken ten gevolge van de 

afzonderlijke excitaties op te tellen. Zo bedraagt de som voor het 

normale blad (Al) ten gevolge van alle afzonderlijke excitaties 

ptc=-0,059o terwijl volgens de tabel de klaphoek ~lc=-0,052o is. 

Dat het blad met alleen een klapscharnier (Aa) wordt 

aangeslagen in zijn resonantiefrequentie komt duidelijk uaar voren. Op 

een cosinus excitatie (gravitatie, windgradient en kruier.. 

(gyroscopisch effect)) wordt gereageerd met een sinus (~Ic=O); 

bij een sin~-excitatie (scheve aanstroming en kruien(schijnbare wind)) 

is ~Is=O zodat de klaphoek een cos~-afhankelijkheid bezit. Als 

de veerstijfheid toeneemt (respectievelijk blad A2 en M) 

worden de klaphoeken kleiner. 

Bij een storm neemt de klaphoek fors toe (ongeveer een factor 4). 

Omdat het Ó3-mechanisme voor de klapbeweging overeenkomt met het 

vergroten van de veerstijfheid K, zullen de klaphoeken kleiner worden 

overeenkomstig de tabel. Vergelijking (2.46) kan gecontroleerd worden 

door bijvoorbeeld in geval van windgradiënt ook de invloed van het 

Ó3-effect te bekijken. Dan blijkt te gelden (voor het blad met 

alleen het scharnier: A3): rtc=-0,3Qo en ~ts=-0,7lo zodat 

o,)t 
= -::! C1 q"t 

083 I ..l 
I 

; het verschil wordt veroorzaakt door de verwaarlozing van de 

verandering van a (2.29) (ten gevolge van het Ó3-mechanisme) in 

(2.46). 
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Voordat er overgegaan wordt op windturbine B, stippen we eerst twee 

punten aan. 

Bij de introductie van het blad in ~1.1 is uitgegaan dat zowel de 

koorde als de bladhoek lineair verlopen. Indien er bij de afleiding 

van de bewegingsvergelijking was uitgegaan van een nog simpeler model, 

namelijk constante koorde en bladhoek dan zou in de 

bewegingsvergelijking (1.45) in plaats van de term 

(-0r .t4+0o.ts) de term (-G/4) gestaan hebben; in 

de uitdrukking (1.60) voor de axiale inductiefactor zou in plaats van 

(-er .t3+0o.t4) de term (-G/3) verschenen zijn. 

Deze nieuwe eenvoudigere uitdrukkingen, die dan eigenlijk alleen voor 

bladen met constante koorde en bladhoek geldig zijn, zullen toch de 

klaphoeken (bij benadering) juist weergeven voor bladen met lineaire 

koorde en bladhoek indien voor 0 de bladhoek op 3/4.R ingevuld wordt. 

Immers voor windturbine A is de term 

(-Gr .t3+0o.t4)=-0,252 (met de hoeken in graden); 

dit is gelijk aan -G(x)/3 indien x=0,75 (met de lineaire bladhoek, in 

graden, 0(x)=12-15.x). 

De term ( -Gr . t4 +Go . ts ) is gelijk aan 

-0,0852=-G(x)/4 voor x=0,78. 

In tabel 2.3 wordt voor het scharnier-veer blad (A2) de axiale 

inductiefactor a gegeven als functie van de scheve aanstromingshoek 

Tabel 2.3: De axiale inductiefactor a van ~indturbine A2 
(scharnier+veer blad) onder verschillende condities. 
Bovendien ~ordt de relatieve fout in a qeqeven, alsook 
in de term (cosi-aJ. · 

conditie benadering relatieve relatieve 
a ( 1. 60) a ( 1. 61) fout in fout in 

U (m/s) d3 ( 0 ) ! & (0 ) a (%) (cosÓ-a) (%) 

-

I 
13 0 0 0,200 0,191 5 1 
13 0 10 0,199 0,186 1 2 
13 ' 0 20 0,197 0,172 15 3 

i i 0,151 ' 28 6 13 I 0 

I 
30 0,194 

40 0 0 0,0732 0,0729 0,4 0,03 
40 0 30 0,0726 0,0614 18 1 
40 30 0 0,0645 0,0637 1,3 0,09 
40 30 30 0,0640 0,0538 19 1 
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en tevens bij storm (U=40 m/s) met en zonder Sa-mechanisme. De 

waarden voor a zijn volgens benadering (1.60) bepaald; ze worden 

vergeleken met waarden die volgen uit de 4e graadsvergeliJking in 

a (1.61) die met behulp van successieve substitutie berekend zijn. 

Hoewel de relatieve fout in a vrij groot kan zijn (28%) blijft de 

relatieve fout in de term (cosÓ-a) beperkt tot 6%. Dit betekent dat 

voor het bepalen van de klaphoeken uit bewegingsvergelijking (2.1) het 

niet zo erg is om voor a de benadering (1.60) te nemen; a komt immers 

zelf niet in (2.1) voor maar de term (cos&-a). 

Bij rechte aanstroming en U=13 m/s is volgens tabel 2.2 a (1.60) 

gelijk aan 0,2. Hieruit volgt dat de vermogenscoëfficiënt 

CP=P/(1/2.p.U3.R.R2) gelijk is aan 0,51 wat ruim 10% 

lager is dan de theoretisch maximale waarde van 0,59 (volgens Betz). 

De CP waarde is kleiner dan 0,59 omdat het blad een lineaire 

koorde en bladhoek bezit i~ plaats van de ideale c(x) en G(x) dat 

bijvoorbeeld volgens [5] bepaald kan worden. De invloed "',;an ~ op a 

(1.60) is vrij gering. Bij een windvlaag daalt de waarde van a 

aanzienlijk door de À-afhankelijkheid (en omdat aangenomen is dat in 

eerste instantie .Sl constant is) . Zoals verwacht mocht wo..t:uen ( 2. 29) 

daalt a bij gebruik van een Ö3-mechanisme. 

N.B.: Als Ó3JO is a een functie van r (en dus in het algemeen ook 

een functie van~); in tabel 2.3 is de waarde voor a genomen als geldt 

dat ~=~o. 

Als tweede voorbeeld wordt een kleine windturbine genomen die via 

een vaanmechanisme op de wind wordt gehouden zodat de kruisnelheid· 

groot kan zijn (tot ongeveer 1/2 rad/s). Omdat het hier om een puur 

denkbeeldige rotor handelt, kunnen in principe alle parameters vrij 

gekozen worden. Er is echter zoveel mogelijk getracht om alle 

parameters een redelijke waarde toe te kennen (zie tabel 2.4). Na de 

keuze voor R=5 m, À=6 en voor de bladen CL~=6 (met 

CL(ontwerp)=l en ~(ontwerp)=8o), volgt met behulp van [51 

het aantal bladen, koorde en bladhoek. De massa en traagheidsmoment 

worden relatief groot genomen zodat het getal van Loek ~ klein 

uitvalt. Voor de excentriciteit e en veerstijfheid K zijn typische 

waarde gekozen van helicopterbladen [2]. Uit U=V(rated)=lO m/s en À=6 

volgt meteenn. De waarde voor de windgradiëntcoêfficiënt k kan 
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Tabel 2.4: De diverse para•eters van windturbine B. 

rotorparameters windparameters afgeleide parameters 

N=3 
R=5 m 
cr =0, 7 m 
co=0,5 m 
0r =11o 
0o =13o 
mb=60 kg 
xg =0 J 4 
I=400 N.m. s2 
CLet =6, 0 rad-1 

bladophanging 

B1 ) normaal 
B2) scharnier+veer 
B3) alleen scharnier 

Ó3=30o (indien aanwezig) 

U=10 m/s 
Us t o r m = 4 0 m/ s 
k=0,02 m-1 
Ó=10o 

hoeksnelheden 

.sl=12 rad/s 
~ 

q=0,042 

K (N.m/rad) 

1,3.105 
2.104 
0 

À=6 
Àstorm=1,5 
<1'"=0,134 
{=8,2 
t2=0,262 
t3=0,155 
t4=0,107 
ts=0,0810 

e 

0,04 
0,1 
0 

0,06 
0,15 
0 

bepaald worden door uit te gaan van een grenslaagprofiel met 1/n 1 =0,15 

[10], blz.84): 

U(15)/U(5)=(15/5)0,15=1,18=(1+5.k)/(1-5.k) 

bij een ashoogte van 10 m. 

Voor de scheve aanstromingshoek nemen we nu d=lOo en indien 

aanwezig geldt voor het Ó3-mechanisme Ó3=30o. 

In tabel 2.5 worden voor windturbine B de klaphoeken po, 

~lc en ~ls vermeld onder invloed van de verschillende 

excitaties; en weer bij een drietal combinaties voor K en e. De 

algemene opmerkingen die in de vorige paragraaf zijn geplaatst zijn 

ook voor deze windturbine van toepassing. In vergelijking met molen A 

blijken de klaphoeken in het algemeen groter te zijn. Erg opvallend 

zijn de erg grote cyclische klaphoeken die optreden bij het kruien 

(vooral ten gevolge van het gyroscopisch effect). Bij het ontwerpen 

van windturbines, die zijn uitgerust met een vaanmechanisme (om de 

molen op de wind te houden of hem er juist uit te draaien bij stormen) 

dient men erop bedacht te zijn dat tijdens het kruien de bladen zwaar 

belast worden ten gevolge van het gyroscopisch effect. Afhankelijk van 
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de draairichting vannen q heeft de rotor de neiging vóór- of 

achterover te willen kantel~n ("pitching"). 

Tabel 2.5: De klaphoeken fo, r~c en ~~· (in graden) voor 
windturbine B onder de diverse excitaties; voor 
een drietal constructies voor de bladophanging. 

excitatie 81 NORMAAL Bz SCHARNIER+ VE!Il Bz ALLEEN SCHARNIER 
~0 f"• P•· po p•• P•• po P•• p .. 

1) alleen rechte aanstromine 1.2 0 0 2, 8 0 0 3,9 0 0 2) gravitatie 1,2 -9, 9.10-• -1,9.10-• 2,6 -0,060 -0,053 3,9 0 -0,18 3) windgradiënt 1,2 -0.17 -0,033 2. 6 -o. 47 -0,42 3,9 0 -0,95 4) scheve aanstroalinc 1,1 -1,7.10-• 8,7.10-• 2,5 -0,046 0,052 3, a -0,16 0 5) kruien (gyroscopisch effect) 1.2 -2,1 -0,39 2, 6 -5,a -5.2 3,9 0 -11 6) kruien (schijnbare wind) 1.2 0,084 -0.44 2,6 1,1 -1,2 3,9 2. 4 0 7) alle exci tatles 1,1 -2.2 -0,88 2,5 -5,4 -6,8 3,6 2. 3 -12 8) ·storm 6,6 0 0 15 0 0 22 0 0 9) storm + alle exci ta.ties 6,5 -2,8 -0,77 14 -a.o -7.1 21 -1,1 -16 10) storm + &J 6,2 0 0 13 0 0 18 0 0 11) storm + alle excitaties + ~~ 6,1 -2,5 -0,68 13 -7,1 -4,6 17 -1 -12 
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HOOFDSTUK 3: WINDTURBINE BELASTINGEN 

In het vorige hoofdstuk is de klapbeweging behandeld. In dit 

hoofdstuk zullen de hierbij optredende momenten voor respectievelijk 

bladwortel, naaf en toren aan bod komen; in eerste instantie uitgaande 

van een evenwichtssituatie (dat wil zeggen de klaphoeken ~o, 

~lc en p1s .zijn constant in de tijd). 

3.1 Het bladwortelmoment in klapriéhting 

Voor sterkteberekeningen is het alleen nodig die plaatsen te 

beschouwen waar de belasting maximaal is. Als deze_kritieke punten de 

belasting kunnen weerstaan zal dat ook het geval zijn voor de rest van 

de constructie. Voor het blad treedt het grootste moment op bij de 

bladwortel (s=O; figuur 1.1). Het bladwortel (root) moment Mr is 

gelijk aan de som van alle optredende momenten ten gevolge van 

traagheids-, gravitatie-, centrifugaal-, aerodynamische- en 

gyroscopische krachten. De bijdrage aan het bladwortelmoment van de 

aerodynamische kracht Dax (1.53) die van as tot klapscharnier 

(dus over een afstand van e.R) werkt, wordt verwaarloosd; evenals 

trouwens de bijdrage ten gevolge van de (nog onbekende) dwarskracht D 

op het klapscharnier met arm e.R (zie figuur 3.1). Voor het scharnier-

.S S" OtAitWÏtft + V~R. 

Figuur 3.1: De optredende krachten en •o•enten voor het scharnier-veer 
blad. ZoNel de scharnierkracht D als de aerodynaaische 
kracht v __ , Nerkend van s=O tot e.R (naaf)~ Nordt 
verwaarloosd. 
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veer blad is het bladwortelmoment dan simpelweg gelijk aan het 

terugwerkende veermoment Mv (ter plaatse van het scharnier): 

De frequentie van het periodieke bladwortelmoment is dus gelijk aan~. 

Dit periodiek moment is belangrijk, aangezien die aanleiding geeft tot 

materiaalvermoeiing. Wanneer de klaphoeken bekend zijn volgt uit (3.1) 

meteen het bladwortelmoment. 

Uit (3.1) blijkt dat het als de veer ontbreekt (K=O) het 

bladwortelmoment altijd gelijk aan nul is. (Dit was ook wel te 

verwachten aangezien een scharnier per definitie geen mo~enten 

doorgeeft). Echter het nadeel van de constructie zonder v~er is dat 

dan de klaphoek r groter zal zijn (zie bijvoorbeeld (2.5J) omdat 

alleen de centrifugaalwerking nog voor de veerwerking zu.=.·gt. Hierdoor 

moet de afstand rotor-toren groter worden om te voorkom~;~ dat de 

bladen tegen de toren kunnen klappen. Dit bemoeilijkt de 

windturbineconstructie alsook de vaanbeveiliging. Een grotor nadeel 

betreft het feit dat bij windstilte. er geen veerwerking aanwezig is 

(immers ~=0 dus ontbreekt het centrifugaalmoment), zodat er aanslagen 

(plus dempers) nodig zijn om te voorkomen dat de bladen slap langs de 

toren naar beneden gaan hangen. Om deze redenen kan men daarom beter 

kiezen voor de eenvoudigere constructie van het scharnier-veer blad. 

Dit laatste heeft ook het voordeel dat de optredende corioliskrachten 

(zie §3.4) kleiner zullen zijn ten opzichte van de constructie met 

alleen een scharnier. Voor het bepalen van de juiste veersterkte van 

het scharnier-veer blad dient men een compromis te vinden tussen 

enerzijds het bladwortel moment zo klein mogelijk (K zo klein 

mogelijk); en anderzijds de klaphoek ~en klapsnelheid ~.r zo klein 

mogelijk (K zo groot mogelijk), om de windturbineconstructie simpel te 

houden en ~e corioliskrachten te beperken. Bovendien is ook de 

eigenfrequentie van het blad afhankelijk van K volgens (1.29). Deze 

eigenfrequentie is vooral van belang bij windvlagen. Dan is er geen 

sprake meer van 1-P excitaties, maar wordt de rotor belast door een 

excitatie met een groot frequentiegebied, die het blad voornamelijk in 

zijn eigenfrequentie zal aanslaan. De eigenfrequentie dient nu zo 

gekozen te worden dat er met een andere vrijheidsgraad (bijvoorbeeld 

trilling van de toren) geen koppeling kan ontstaan (dat wil zeggen de 

twee trillingen belnvloeden elkaar) dat kan leiden tot instabiliteiten 
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(waardoor de constructie zelfs stuk zou kunnen trillen). 

Het doel van het aanbrengen van een scharnier-veer blad is om het 

bladwortelmoment zoveel mogelijk te beperken. Door (3.1) te 

vergelijken met het bladwortelmoment voor een oo-stijf opgehangen blad 

(dat wil zeggen K=~> kan de mate van succes bepaald worden. Dit 

laatste moment volgt uit (1.45) door ~=~'=p"=O te nemen.( Het 

bladmateriaal zelf dient nu alle excitaties op te vangen): 

N.B.: Voor een stijf blad geldt natuurlijk f=O (immers e=O). 

Het bladwortelmoment voor een stijf blad volgens (3.2) is maximaal 

indien: 

( 3. 3) 

Het bladwortelmoment voor een scharnier-veer blad volgens (3.1) is 

maximaal indien ~=0 oftewel als: 

(3.4) 

(dit volgt ook uit (2.37)) 

Ook in dit hoofdstuk zullen er getallenvoorbeelden gegeven worden 

waarbij uitgegaan wordt van windturbine B uit §2.6. (De resultaten van 

windturbine A worden achterwege gelaten omdat ze geen essentiële 

informatie toevoegen aan die van windturb~ne B). Voor windturbine B 

met het scharnier-veer blad B2 is het bladwortelmoment Mr 

berekend via (3.1) onder een viertal excitaties (van de 11 uit 

92.6.1). Tevens is volgens (3.2) Mr voor een oo-stijf blad 

bepaald. Door gebruik te maken van (3.3) .en (3.4) is het mogelijk om 

de bladwortelmomenten te schrijven als de som van het gemiddelde en de 

amplitude maal een cosinus met een zekere fasehoek (zie tabel 3.1). 
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Tabel 3.1: Het blad~ortel•o•ent Hr voor windturbine 82 (scharnier 
+veer blad) onder verschillende excitaties; ter vergelijk 
~ordt Hr ook voor een oo-stijf blad ver•eld. 

excitatie 

1) alleen rechte 
aanstroming 

7) alle excitaties 
9) storm + alle 

excitaties 
11) storm + alle 

excitaties + Ó3 

~ 
scharnier+veer blad (B2) 

0,90 

0,88 + 3,0.cos(~+128o) 
5,0 + 3,7.cos(~+139o) 

4,4 + 3,0.cos(~+147o) 

(kNm) 
~-stijf blad 

3,9 

3,8 + 5,4.cos(~+169o) 
21,6 + 6,6.cos(~+171o) 

Een snelle (grootte-orde) controle van de tabelwaarde ~·j rechte 

aanstroming (U=lO m/s), kan als volgt geschieden. Een schRtting voor 

de axiale kracht Dax=CD.1/2.p.U2.~.R2 is 3150 N met Co=O,G4 

(=4.a.(l-a) en a wordt op 0,2 geschat). Het aerodynamisch moment per 

blad is dan, uitgaande dat Dax op 2/3.R aangrijpt, 

Ma=l/N.Dax.2/3.R=3500 N.m. Dit komt redelijk overeen met de 

tabelwaarde ~=3,9 kN.m voor het ~-stijve blad. Voor het 

scharnier-veer blad wordt het bladwortelmoment beperkt ten gevolge van 

het centrifugaalmoment Mc=I.n2.~o=2600 N.m(volgens 

tabel 2.5 is ~o=2,6o). De schatting voor~ bedraagt 

zodoende 3300-2600=700 N.m; qua grootte-orde overeenstemmend met de 

tabelwaarde van 900 N.m. 

Uit tabel 3.1 blijkt dat zowel het gemiddelde als de amplitude van 

het bladwortelmoment gereduceerd wordt door het gebruik van het 

scharnier plus veer. In de volgende paragraaf zal een en ander nader 

onderzocht worden. 

Ook het 63-mechanisme heeft een gunstige invloed op~ 

(bij een oo-stijf blad kan er natuurlijk geen gebruik gemaakt worden 

van zo'n mechanisme). 

N.B.: Ook bij het interpreteren van de waarden van de momenten mag men 

niet vergeten dat voor het afleiden van de formules van vele 

benaderingen gebruik is gemaakt. 
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3.2 Beperking van het bladwortelmoment via de 

scharnier-veer constructie 

Het uitgangspunt van het gebruik van een scharnier-veer blad is het 

beperken van de bladbelasting. In deze paragraaf zullen we onderzoeken 

hoe groot deze reductie in het bladwortelmoment is ten opzichte van 

een ~-stijf opgehangen blad. 

Als er ~itgegaan wordt van de 2e orde benadering voor het 

scharnierende blad (§2.4) is het mogelijk om een uitdrukking af te 

leiden voor de reductiefactor f, die we definiêren als d~verhouding 

van het bladwortelmoment Mr van een scharnier-veer blad en dat 

van een ~-stijf blad. (Het bladwortelmoment voor een~-stijf zal in 

het vervolg aangeduid worden met fk ). Vanwege de 2e ordé 

benadering is de bewegingsvergelijking van het blad gelijk aan (2.33): 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een constante en periodieke 

excitatie en een windvlaag (a-periodieke excitatie). Deze drie 

gevallen zullen nu achtereenvolgens behandeld worden. 

3.2.1 Constante excitatie 

Zoals in §2.2.1 vermeld is, is in geval van alleen rechte 

aanstroming de belasting Me constant en geldt (2.39): 

f;o = 
r1e / Ct. . .JL ... ) 

_K,_ 
l+-~t1 . ..n' 

'"' Het bladwortelmoment Mr is voor het ~-stijve blad gelijk aan de 

excitatie: 

(3.5) 

( 3 . 6 ) 
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Bij het scharnier-veer blad wordt Mr beperkt ten gevolge van de 

centrifugaalwerking via de optredende klaphoek ~o (zie eventueel 

ook §2.5.1): 

met behulp van (1.25). 

Voor Me kan volgens (3.6) geschreven worden: 

( 3. 7) 

( 3. 8) 

( 3. 9) 

De reductiefactor bij een constante excitatie fc wordt met behulp 

van (3.7) 

n'l. 
\( = fLt 

en ( 3. 8): 

fle -"I. Jt 1._ ( l 'ti:). ~c 
= -------~~------nf 

K 
T . ..n.'l 

= 

De reductiefactor fc is in figuur 3.2 uitgezet als functie van 

K/( I.ru) met als parameter L Voor K-"~oO gaat fc natuurlijk 

naar 1; indien K=O (veer afwezig) is zoals reeds bekend het 

bladwortelmoment gelijk aan nul en dus fc=O. 

3.2.2 Periodieke excitatie 

(3.10) 

In geval van gravitatie, windgradiënt, scheve aanstroming en kruien 

is de excitatie Me periodiek, met frequentie gelijk aan de 

rotorhoeksnelheid n. Volgens J2.4 is dan de dynamische klaphoek 

~d gelijk aan (2.40): 

r . .n' 
(3.11) 
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1,0 -- - - ---- - -- -- - --
. -. ---·- _...., 

- ·-·- . 
o,8 -- --

o,( 

a.~ 

o,l 

0 
0 
.J-------.-----,'f-----y----;;8-----:-:,0~ b (-) 

Figuur 3.2: De reductiefactor bij een constante excitatie fc als 
functie van de di•ensieloze veerstijfheid K/(1.~2) 
met als parafileter de excentriciteitscoifficiint f. 

~t) 
1
1
0 

o,8 . 
/ 

"/ 

o& /; 
I 'I . 

I I 
0~ . 

I ,; 
I 

0,2. !I 
I 

0 
0 

/ 

l { 

-----

f=CJ,IS" 
t4=o,t"'t 

/O 

K 
C-l 

r . ..n.' 

Figuur 3.3: De reductiefactor bij een periodieke excitatie fp als 
functi.e van de di111ensieloze veerstijfheid Klfi • .n:z) 

~et als para~eter het getal van Loek r· 
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Omdat de klaphoek ~ periodiek verandert, is ook het bladwortelmoment 

Mr periodiek. De amplitude van het bladwortelmoment (in dit geval 

gelijk aan het maximum) voor het scharnier-veer blad volgt direct uit 

(3.11) met behulp van (3.1): 

k 

Het bladwortelmoment van het stijve blad is weer gelijk aan de 

excitatie Me zelf: 

De reductiefactor bij een periodieke excitatie fp is dus gelijk 

aan: 

(ll~tl -
= tn'l1 = 

(3.12) 

(3.13) 

(3 14) 

Ook nu geldt weer dat voor K=O de reductiefactor gelijk is aan nul en 

voor K _.,oO gaat fp asymptotisch naar 1 (zie figuur 3. 3) . 

De fysische verklaring voor de beperking van het bladwortelmoment 

is nu wat complexer dan in het geval van een constante excitatie. Om 

een en ander aanschouwelijk te maken stellen we het scharnier-veer 

blad voor als een massa (traagheid) plus 2 veren (echte veer K en 

centrifugaalwerking) en demper (aerodynamisch). Door de excitatie 

Me wordt er energie toegevoerd aan het systeem. In geval van 

resonantie (dat wil zeggen geen veer en excentriciteit) loopt de 

responsie ~ precies 90o in fase achter op de excitatie. Dit houdt 

in dat de demping ( 2.}. ~· . I .n.2) precies in fase is met de 

excitatie Me, en ook in grootte daaraan gelijk is; oftewel via de 

demping wordt steeds alle (door de excitatie) toegevoerde energie 

meteen afgevoerd (zie ook §2.5.2): 

·p TO€VoER :: ne. ~ 
p f\1=- VQE. R. :: n OEn fi AICi • ~ 

'è..N fle = n DEMPiAJG 
(3.15) 
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Aangezien de demping de excitatie volledig opvangt door alle 

toegevoerde energie direct weg te gooien, treedt er geen interne 

materiaalbelasting op; oftewel het bladwortelmoment is gelijk aan nul, 

wat eigenlijk meteen al volgde uit het feit dat er geen veer aanwezig 

is. Algemeen gesproken dient resonantie zoveel mogelijk vermeden te 

worden. Echter in het geval van een scharnierend blad zorgt de 

resonantie er juist voor dat de opgelegde excitatie effectief wordt 

ge~limineerd (zie ook (2.48))! Hierdoor wordt het bladmateriaal niet 

intern belast. 

Als er wel een veer (met stijfheid K) wordt aangebracht treedt er 

geen resonantie meer op en is de demping niet langer meer in fase met 

de excitatie Me. Hierdoor dienen de twee veren (Ken 

I.A2.(l+f)) periodiek het energieverschil op te slaan en terug te 

geven. Hoe groter K des te meer gaat de eigenfrequentie van het blad 
~ ~ 

Wb (3.5) afwijken van de excitatiefrequentie U=l en zullen de 

twee veren een steeds grotere energiehoeveelheid dienen te ve1 1orken. 

De in een veer opgeslagen energie is gelijk aan 1/2.K.~2.R. Een 

grotere hoeveelheid energie die opgeslagen dient te worden houdt 

onvermijdelijk in dat het bladwortelmoment Mr=K.p toeneemt. 

N.B.: De klaphoek ~zelf neemt af, omdat de excitatiefrequentie steeds 

meer van de resonantiefrequentie afwijkt, zie figuur 2.6 . 

De beperking van het bladwortelmoment wordt in geval van een 

periodieke excitatie dus veroorzaakt door een combinatie van demping 

en centrifugaalwerking (wat betreft de excentriciteitsterm 

é.I.~2.~; de andere term, I.nz.~, wordt immers 

verdisconteerd door de traagheidsterm I . .Q2.(3" van (3.5)). 

Nadat nu de achtergrond van de reductiefactor fp bekend is 

gaan we de grootte van fp vergelijken met die van reductiefactor 

fc. Tussen beide reductiefactoren fc en fp bestaat de 

volgende relatie, die direct uit (3.10) en (3.14) volgt: 

~ :: l:~~ 
\ (_ v (t t-~\"') "l t- c-t. -<'1) l., :::. 

Voorts geldt: 

(3.16) 
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k. ~o( ~ O~AI f -- -:::.. 

/1-'t Co) 
= :: 

K. ~~~ f1n~r 

(3.17) 
h~T n"l (o) kfT Bi.AOvolff E.Lno llENi B5 EeN ~1/H I~U-tE 8<-ÜIAT:e (Q =o) 

fl"l lt) ,, o .1 AJA-1'ti1 <.11 e 
fl0'1W 

vo LGENÇ (1:n) E.N -~nAT 
Vergelijking (3.16) had ook directer afgeleid kunnen worden: 

e (~)Dl~ 
(~)ST~T :o 

11 Cw·.t) 

(3.18) 

n1C;).:: ne Co) 

n i? (a) :: n e ( ') 
~Al ~(,)=nfcc) 
VoLGENr ftFrPf.ft!ik 

Figuur 2.5b geeft dus niet alleen de verhouding weer tussen de 

dynamische en statische responsie ~dyn/~stat (met voor het 

scharnier-veer blad cJ=l/Wb=l/VCl+f+K/(I..n.a ))
1 

en parameter 

J=C~/4.t4 )/iJb=( ~/4.t4 )/VC1+c+K/(I.U.2) )'met behulp 

van (2.33)) maar volgens (3.17) ook de verhouding tussen de 

reductiefactoren fp/fc en tussen de bladwortelmomenten 

Mr ( 1 )/Mr (0). Oftewel figuur 2. Sb laat het effect op het 

bladwortelmoment zien, indien een statische excitatie wordt vervangen 

door een even grote dynamische excitatie. Uit de figuur blijkt dat 

voor molens met kleine ( (en dus kleine aerodynamische demping) het 

bladwortelmoment ten gevolge van een dynamische excitatie voor kleine 

veerstijfheden K (of groten> flink kan oplopen ten opzichte van die 

bij een statische excitatie (zie ook figuur 2.6); immers hoe kleiner K 
"" des te meer benadert de excitatiefrequentie ~=1 de 

" resonantiefrequentieWb. (De limietwaarde zelf van 

Mr ( 1) /Mr ( 0) voor K-+0 heeft geen fysische betekenis omdat 

voor ~=0 beide bladwortelmomenten nul zijn). Hiermee is een al 

genoemde stelling aangetoond dat elk (sterkte) ontwerp voor een 

windturbine gebaseerd dient te zijn op de optredende periodieke 

excitaties (en niet op de statische). 

Bij bovenstaande afleidingen voor de reductiefactoren fc en 

fp dienen nog een tweetal kantekeningen geplaatst te worden: 

- Bij het bepalen van fp is uitgegaan van een zuiver periodieke 

exitatie ~e. Indien er tevens sprake is van een constante term in 
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Me is ~ofo en dientengevolge zullen er extra termen bijkomen 

in het periodieke gedeelte van Me volgens (2.34). Deze extra 

termen kunnen de oorspronkelijke excitatie zowel versterken als 

verzwakken. Aangezien deze extra termen niet van toepassing zijn voor 

een stijf blad (zonder preconingshoek ~o) zal de reductiefactor 

fp ook veranderen. 

Een ~a-mechanisme zal de reductiefactoren verkleinen, 

aangezien het èa-effect het bladwortelmoment voor het scharnier

veer blad verkleint. 

- De afleidingen gaan expliciet uit van een 2e orde systeem. De 

resultaten zijn dus alleen betrouwbaar indien de ~-afhankel' 'ke termen 

voor ~in (1.45) klein zijn ten opzichte van de ~-onafhanke~ ~ke 

termen. In het geval dat dit niet meer zo is, is (3.10) also~-~ (3.14) 

niet meer geldig en kunnen er zelfs instabiliteiten optreden l~ie 

laatste alinea §1.3), waardoor het bladwortelmoment onbeperkt zal 

toenemen. 

3.2.3 Windvlaag 

In de vorige subparagraaf is de periodieke excitatie aan bod 

gekomen. In deze subparagraaf behandelen we als voorbeeld van een a

periodieke excitatie Me de windvlaag: stap in de windsnelheid. De 

bladresponsie hierop is al in §1.3 uiteengezet (zie figuur 1.13). Het 

bladwortelmoment volgt dan weer direct uit Mr=K.P: 

n.~ l~) = k. ~l. + k. C ~~- ~"L). e -1· <r ée,s(V cJ \, ,__ ~ iï. ~) 

1'\.E.i 

n~. /(r.n') 
Ie 

1+-~+-~ 

(3.19) 

waarin Mel, Me2 de excitaties zijn voor respectievelijk de 

evenwichtsteestanden 1 (net voor de windvlaag) en 2 (na de windvlaag 

wanneer de trilling is uitgedempt) 
.... 

Het bladwortelmoment Mr voor een stijf blad kan verkregen worden 

door in (3.19) K naar oneindig te laten gaan: 

~ ~ ~ 

n ' ) M C n ) - I( • tl{. l fl r I< , ) 
'2 "}{' .-:.l!e1 + ne.- ~t. e. · Co~lV t+~t~ -({.t.J't. 'ft 

f'\E."î k~ 00 (3.20) 
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M, -1~ 
ne1.- Cn~.-11t). e rr'l 

1.t1e~ -Me ' / I '-
2. ne.,. -M~ 

nel 

"~1. 
Me, 

nel. t Crle,-fle1.). e 
-1.4' 

ne, / 
/ 

0 ty' 
0 

Figuur .3.4.· H t bl d t 1 ~ · e a' NOr e moment Hr en Hr voor 
respectievelijk het scharnier-veer blad en het ~-stijf 
blad bij een Nindvlaag, als functie van de azimuthhoek ~-

... 
Ten gevolge van het feit dat K ~oD gaat ook Wb naar oneindig 

waardoor de trilling (3.20) een oneindig grote frequentie krijgt (zie -figuur 3.4). Dit houdt in dat op tijdstip t=O (~=0) Mr plotseling 

van Mel naar 2.Mez-Mel schiet. Het voordeel van het 

gebruik van een scharnier-veer blad is nu dat volgens de figuur deze 

plotselinge veranderingen in ~ worden afgevlakt. De maximale 

waarde van ~ zal niet zo veel afnemen, aangezien die ook bij het 

scharnier-veer blad bepaald wordt door de omhullende: 
-l"f' Me 2 + (Me 1 -Me 2 ) • e 

De aerodynamische demping is de oorzaak van het afvlakken van het 

bladwortelmoment. Deze zorgt ervoor dat het blad de toegevoerde 

energie niet plotseling hoeft te verwerken, maar dat de energie opname 

wordt uitgesmeerd in de tijd (een gedeelte van de energie wordt in de 

klapbeweging gestopt). Een andere manier om het afvlakken te verklaren 

(en dat al in §2.5.1 ter sprake is gekomen) is dat de klapsnelheid ~.r 
van het blad de stapvormige toename in de windsnelheid tegenwerkt, zie 
Up (1.38). 

In tabel 3.2 wordt het voorafgaande kwalitatief en kwantitatief 

samengevat. In tabel 3.3 worden de reductiefactoren fc en fp 
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Tabel 3.2: Het effect van de toepassing van een scharnier-veer blad 
ten opzichte van een ~-stijf blad, op het blad~ortelmoment 
Hr voor drie excitatievormen. 

constante excitatie 

reductiefactor fc= 

K;cr.nz) 

l+f+K/(I .St2) 

door 
centrifugaalwerking 

periodieke excitatie 

reductiefactor fp= 

KI ( r..nz ) 

V< ( é+K/(I.Jl2 )2+(~/2.t4 )2 )
1 

door 
aerodynamische demping 
en centrifugaalwerking 
(alleen excentriciteits
term) 

windvlaag 

afvlakken van de 
stapvorm 

door 
aerodynamische demp
ing (klapsnelheid) 

verkregen via de 2e orde benadering vergeleken met de (volgens de 

formules van §3.1 en de resultaten van tabel 3.1) berekende waarden 

voor de windturbines A2 en B2. De overeenkomst is vrij goed 

met uitzondering van fp=0,95 bij windmolen A2 (bij U=40 

m/s). Dit is te wijten aan het feit dat dan de periodieke 

excitatietermen Me (2.34) met ~o erin (2.25) relatief groot 

worden (zoals reeds vermeld zijn deze termen niet meegenomen in 

uitdrukking (3.14) voor fp). 

Tabel 3.3: De reductiefactoren voor de tNee Nindturbines A2 en 82 
(scharnier+veer blad) onder verschillende excitaties; ter 
vergelijking Norden ook de benaderingen voor f~ en fp 

gegeven volgens respectievelijk (3.10) en (3.14). 

reductie- excitatievorm 
factor 

fc 1) alleen rechte 
aanstroming 

fp 7) alle excitaties 
fp 9) storm + alle 

excitaties 

A2 B2 
berekend benadering berekend ~enadering 

0,36 0,36 0,23 0,23 

0,69 0,65 0,56 0,52 
0,95 " 0,57 " 



92 

3.3 Het aandrijvend moment 

Naast het bladwortelmoment in de klaprichting is er ook een moment 

in het rotorvlak, die de windturbine aandrijft (torque.) : MQ. Dit 

aandrijvend moment zorgt altijd voor een stationaire interne belasting 

van de bladen en rotoras (inclusief tandwielkast), wat in het ontwerp 

verrekend dient te zijn. Of een variatie in MQ de as ook 

dynamisch belast hangt af van de aard van de belasting die aan de as 

wordt gekoppeld. Indien er geen belasting aanwezig is (vrijloop) of 

als de belasting variaties in het toerental zonder meer toelaat zal er 

geen extra aswringing kunnen optreden ten gevolge van een verandering 

in MQ. Indien echter de belasting een (welbepaalde) constante 

hoeksnelheid oplegt aan de as (bijvoorbeeld een aan het openbare net 

gekoppelde synchrone generator) dan zal elke variatie in MQ de as 

intern belasten op torsie. In de rest van dit hoofdstuk wordt er 

verondersteld dat een variatie in MQ de as niet dynamisch belast. 

De grootte van het aandrijvend moment MQ per blad kan analoog 

aan het klapmoment bepaald worden. Voor het aerodynamische gedeelte 

geldt (zie figuur 1.16): 

(3.21) 

Op gelijke wijze als (1.54) kan dit herschreven worden tot: 

(3.22) 

Invullen van (1.38) levert tenslotte: 

De azimuthenafhankelijke term hierin is bij benadering (àe kruis~ermen 

worden verwaarloosd) gelijk aan: 
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(3.24) 

Dit resultaat had ook afgeleid kunnen worden met behulp van de bekende 

uitdrukking voor het gemiddelde geleverde vermogen van een 

windturbine: 

waarbij er over N bladen gesommeerd wordt. 

Hieruit volgt voor het aandrijvend moment per blad: 

\ p 
~Q ~ IV . .n. 

0 ( I { 1 
r{ET ':: f· l- r. TC.R .lt 

De vermogenscoëfficiënt CP volgt uit de axiale impulstheorie 

(voor scheve aanstroming): 

c VER.!toGEAJ iS SNéLkt.io flAAL kA.A<.f.lr) 

ValGEaJS (1s1.) 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

Hiermee is MQ afgeleid via de bladelementtheorie (3.24) en de 

axiale impulstheorie (3.26). Gelijkstellen levert de al bekende 

vergelijking (1.60) op, voor de axiale inductiefactor a. Indien het 

vermogen bekend is kan met behulp van (3.25) tot en met (3.27) de 

nauwkeurigheid van a volgens (1.60) gecontroleerd worden. 

Voor windturbine B2 is het aandrijvend moment MQ bepaald 

volgens de bladelementtheorie (3.24), onder diverse condities. Met 

behulp van (3.26) kan dan ook het geleverde vermogen P en de 

vermogenscoëfficiënt CP berekend worden (zie tabel 3.4). De 

waarden voor CP vallen nogal hoog uit omdat er geen rekening is 

gehouden met de profietweerstand (voor dit verslag is het niet van 

primair belang om een correcte uitdrukking voor het geleverde vermogen 

te vinden). Zoals in §2.3 werd vermeld werkt het Ó3-mechanisme 

als een vermogensregelaar. (Dat wil zeggen dat het geleverde vermogen 
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zoveel mogelijk constant gehouden wordt). 

Let op: de tabelwaarden voor MQ en P bij storm (U=40 m/s) zijn 

louter fictief omdat ze slechts gelden onder de onrealistische 

aannamen dat n=constant en dat de molen niet uit de wind gedraaid 

wordt (én de bladen in vaanstand gezet worden) door een 

beveiligingsmechanisme. 

Omdat we nu de grootte van het aandrijvend moment weten kan ook de 

bewegingsvergelijking voor de aandrijfas behandeld worden: 

(3.28) 

Hierin is Itot het totale traagheidsmoment; dus de som van het 

traagheidsmoment van rotor, tandwielkast en generator. Het moment van 

de generator is weergegeven met ~ast. Via bladhoekverstelling 

en/of regeling van de last kan de rotorhoeksnelheid constant gehouden 

worden. Wanneer een andere regelstrategie wordt gevolgd (bijvoorbeeld 

À=constant) is de gemaakte aanname dat ~constant is niet meer 

correct. 

In geval van windturbine B wordt Itot geschat op 1800 

N.m.s2 en als bij een storing de belasting plotseling wegvalt 

wordt (3.28): . 
..Q=N.MQ/Itot=1,25 radjs2 voor MQ=750 N.m (zie tabel 3.4) 

Tabel 3.4: Het aandrijvend •oment HQ (per bladJ, ver•ogen P 
(voor de gehele Nindturbine) en 
ver•ogenscoëfficiënt CP voor Nindturbine B2 
(scharnier+veer blad), volgens de bladele•ent
theorie onder verschillende condities. 

conditie 
6 (0 ) U (m/s) Ó3 ( 0 ) MQ (kNm) P (kW) I CP (-) 

10 0 0 0,75 27 0,55 
10 0 10 0,71 26 0,52 
10 0 20 0,62 22 0,46 
10 0 30 0,48 17 0,36 
40 0 0 23 820 0,26 
40 0 10 22 790 0,25 
40 30 0 20 740 0,23 
40 30 10 20 710 0,23 
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Indien de rotorhoeksnelheid oorspronkelijk gelijk was aan 12 m/s zal 

dan n na 1 omwenteling (0,52 s) gestegen zijn tot 12,7 rad/s; oftewel 

een toename met 6 %. Ondanks het feit dat n nu niet meer constant is 

kunnen toch de in hoofdstuk 2 en 3 afgeleide formules gebruikt worden 

via de al eerder toegepaste quasistationaire benadering: vc~r elk 

tijdstip dient in de uitdrukkingen voor de klaphoeken, voorn de op 

dat moment geldige waarde genomen te worden. Dus de klaphoeken zijn 

alleen afhankelijk van de momentane waarde vannen veranderen mee met 

de in de tijd toenemenden. 

Indien de rotorhoeksnelheid (periodiek) snel verandert (met een 

frequentie van minstens orde grootte Wb) is de quasistationaire 

benadering niet meer geldig en verandert bewegingsvergelijkin~ (1.45) 

in een erg ingewikkelde niet-lineaire differentiaalvergelijking ten 

gevolge van de ..0.( t) termen (hoeksnelheid als functie van de t:i jd) . 

Deze differentiaalvergelijking kan alleen numeriek opgelost wo~den. 

3.4 Het coriolismoment 

Naast het aerodynamische moment (3.23) treedt er een extra 

periodiek moment op ten gevolge van de klapbeweging: het 

coriolismoment. Evenals de centrifugaalkracht is de corioliskracht een 

schijnkracht en volgt uit de dynamische vergelijking van Euler (in de 

y-richting; zie appendix 1): 

(3.29) 

Deze uitdrukking kan ook afgeleid worden uit de definitie voor de 

corioliskracht (zie figuur 3.5): 
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Figuur 3.5: De corioliskracht dFco op een bladelement d•~ ten 
gevolge van de klapbe~eqing pen rotorhoeksnelheidn. 
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OE 

\)E. RELAtiEVE SNELkEiD C1.o.11.K1.~1t 1 OF-TEI.JEL 

hEl S (~fiRAJif~ J T.G.V. DE ICLAP13EvEG;AJ b 

1-t.oE.k SNELHf.iD VA~ K1. ~'l. 't-1. 

(3.30-) 

Er volgt nu: 

~F Co= -1. 5l ~! J.."' = VL 'l. ç,;_ll· ~ -~ ". • 1 . .l<. 'l.j>. ji · o{ ... 

11 <.o = ( .Ct~)rt d.Fc. = 1.! . .n. ~-~ ( ÏO~tiïlEIC AAN(1.1~ n.~.v. (C)) ( 3 
· 
31

) 

Indien door de aan de rotor gekoppelde belasting de rotorhoeksnelheid 

Aconstant wordt gehouden zal, zoals reeds vermeld, het coriolismoment 

een aswringing veroorzaken. Door het aanbrengen van een vrijheidsgr?ad 

in het rotorvlak (de zogenaamde lag) kan de rotor van het variërend 

coriolismoment ontlast worden. Dit kan gebeuren via een extra 

scharnier; dit is in de helicopterbouw de gebruikelijke oplossing. 

Analoog aan de klapbeweging kan de bewegingsvergelijking in de 

lagrichting bepaald worden. Hierbij blijkt dat er in deze richting 

nauwelijks aerodynamische demping optreedt zodat er dempers in de 

constructie opgenomen dienen te worden. Tevens dient ervoor gezorgd te 

worden dat er geen instabiliteiten kunnen ontstaan ten gevolge van de 
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koppeling tussen de lagbeweging en de andere vrijheidsgraden: de 

klapbeweging en eventueel bladhoekverstelling. Voorts kan de 

lagbeweging in combinatie met de toren leiden tot instabiel gedrag: de 

zogenaamde grondresonantie. Dit is het gevolg van het feit dat de 

bladen in het rotorvlak kunnen buigen. Hierdoor zal het zwaartepunt 

van de rotor in het algemeen niet meer samenvallen met de as. Wanneer 

de lagbeweging zodanig is dat het zwaartepunt om de as gaat cirkelen 

kan hierdoor de gondel en toren gaan meetrillen, waardoor er een 

gekoppelde trilling ontstaat (die instabiel kan zijn). Op de 

lagbeweging zal in dit verslag niet dieper worden ingegaan. 

Het effect van het coriolis- en aerodynamisch moment is dat het 

aandrijvend moment MQ periodiek is. Dit houdt in dat ook hierd("Jr 

het afgegeven vermogen variäert. Als dit ongewenst is (bijvoorb.·eld 

bij koppeling aan het openbare net) kan dit vermeden worden doo1 de as 

en tandwielkast flexibel te maken. Een andere oplossing is om d( 

(periodieke) overtollige energie tijdelijk op te slaan in de 

rotorbeweging door toe te laten dat deze kan versnellen (en 

vertragen); zodat de rotor als vliegwiel fungeert. 

Concluderend kan gesteld worden dat door het beperken van het 

bladwortelmoment via een klapscharnier, de klapbeweging tevens een 

variërend moment veroorzaakt in het rotorvlak (de wet van behoud van 

ellende slaat ook hier toe). Dit variërend moment ten gevolge van de 

klapsnelheid (voor een blad) zal nu kwantitatief behandeld worden. Uit 

(3.23) en (3.29) volgt: 

~ nQ :: Mco + ÎlQ HE. I lor~LE VAR tE ftfND tt.ottENT ( ÏN liET RoloR.VLI\1() 
T.G.v. ()E: kL~P SIJE.L~-tsip 

nco.: l . .n.'. ~~- 2~ CoRio Ls not\ENI 6cj) . 
- ' ) C.O\á-~ ~s r. . . u ~ r t ) fl.Q = -J: . .n"l:~. ~- ~ >:: .t3 -t T·tl·P· ~.,. +-~ L-GIIJ.C'v +Go.~ (3. 32) 

_ ~- ti(-~S.~. ~'f.eoç~ -~ .-t~. cos~wscr _,.~.~'('-~-t ... ~'} 

(OF-IE ve.l iï_q 13E VA-l AllE TE~I'lE"-' oJArJ rt.Q VAtJ 0-"2.~ 1\€1 p' ER:N) 

ooJ 

Het moment MQ wordt veroorzaakt door een verandering van de hoek 

~=Up/Ut ten gevolge van de klapsnelheid -P 1 
.r (1.38). Door 

de klapbeweging neemt dus de aanstromingshoek ~ af en dientengevolge 

ook de lift en het aandrijvend moment. 

Met behulp van de uitdrukking voor p (1.10) en enkele gonioformules 

kan (3.32) geschreven worden als harmonische met grondfrequentien. 
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Voor windturbine B (per blad) geldt onder invloed van alle 

excitaties volgens (3.29) en (3.32): 

~ n Q = 33o + 3bo- (oS~- l)o. ~ ~ t n.oo. Cos 2..~ - Go.~ "t.f 
t- 3. Con.cr - tl. ~ :._!f -:rJ1 1 . Cos ~-'t' - ~~. ~'t.~t-

(zie ook figuur 3.6) 
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(3.33) 

(3.34) 

Figuur 3.6: Het coriolismoment Hco en het totale vari~rend moment 
in het rotorvlak (ten gevolge van de klapsnelheidJ 
6HQ als functie van de azimuthhoek ~, voor 
Nindturbine B; ter vergelijk Nordt tevens he~ gemiddelde 
aandrijvend moment HQ (3.24) Neergegeven. (De gegeven 
Naarden zijn geldig voor een blad). 

Afhankelijk van het aantal bladen zullen er bepaalde harmonische 

wegvallen bij de sommatie over de rotorschijf (analoog aan §1.6). 

Bijvoorbeeld als de rotor uit 2 bladen bestaat blijven de 2e, 

4e .... orde termen over. 

In het geval van windturbine B is N=3 zodat alleen de Je orde 

termen overblijven bij de bladsommatie. Dus door het aantal bladen 

groter of gelijk aan 3 te nemen kan de variatie in het totaal 

geleverde vermogen (tot nul) gereduceerd worden. 
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Tabel 3.5: De maximale absolute Naarden (per blad) voor het 

1) 

7) 
9) 

11) 

aandrijvend moment ~HQ (3.32) en het coriolismoment H~o voor 
Nindturbine B2 (scharnier+veer blad) onder verschillende 
excitaties; ter vergelijking Nordt ook Neer HQ volgens 
CL 24} ver me 1 d. 

excitatie lb.MQI max I Me ol max MQ (3.24) 
(kNm) (kNm) (kNm) 

alleen rechte 0 0 0,75 
aanstroming 
alle excitaties 1,9 2,3 0,71 
storm + alle 4,4 6,4 22 
excitaties 
storm + alle 3,4 4,3 20 
excitaties + Ó3 

In tabel 3.5 worden de maximale absolute waarden voor àMQ en 

Mco vermeld voor een enkel blad, bij een viertal verschillende 

excitaties. Deze dienen vergeleken te worden met het aandrijvend 

moment MQ volgens (3.24), of tabel 3.4. Ten gevolge van de 

klapvrijheid blijkt MQ vrij fors te kunnen variëren wat leidt tot 

een grote interne materiaalbelasting. In het geval van U=lO m/s met 

alle excitaties kan AMQ zelfs ruim 2,5 keer zo groot worden dan 

het gemiddelde aandrijvend moment MQ. Deze grote variatie in 1 ~·t 

aandrijvend moment wordt vooral veroorzaakt door het kruien. : :oor 

windturbine-A is q veel kleiner en is AMQ hooguit 10% van MQ 

gemiddeld). Bij het ontwerpen van een windmolen met een vaanmechanisme 

dient men hiermee rekening te houden. Uit de tabel blijkt verder dat 

~MQ in het algemeen kleiner is dan het coriolismoment Mco; 
oftewel de -term MQ in (3.32) ten gevolge van de afname van de 

lift (ten gevolge van de klapbeweging) beperkt het ongunstige effect 

van Mco enigszins. 

Aangezien AMQ evenredig is met ~· zal deze variabele term van 

het aandrijvend moment toenemen indien de veerstijfheid kleiner 

worden; immers dan neemt zowel de klaphoek als de klapsnelheid toe. Om 

~MQ zoveel mogelijk te beperken dient K dus juist zo groot 

mogelijk genomen te worden in tegenstelling tot het geval van Mr . 
Voor de keuze van K zullen deze twee effecten tegen elkaar afgewogen 

dienen te worden. 



100 

3.5 Het moment op gondel en toren 

Het moment dat op de bladen werkt wordt, via de naaf doorgegeven 

aan de gondel (en toren). Met behulp van de coördinatentransformatie 

(1.13) volgt na bladsommatie over N bladen het moment voor de gondel 

(ten opzichte van X1Y1Z1 ): 

~~- ç,;.'t 
CQ\~ 

-~~ Ccs<t 

M 0 wordt verwaarloosd ten opzichte van Mr en MQ. Met gebruik 

van (3.1) volgt er: 

t-J-1 

Î1x:: L k.(-i.~,t-~o.C0'ilt'-i.~·~·Cos2..'t'-l~.s.Çt;.l~) 
~::.() 

(3.35) 

(3.36) 

(3.38) 

Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat (3.36) tot en meL 

(3.38) alleen geldig zijn voor evenwichtsteestanden (als het 

instatienair gedrag is uitgedempt) en niet toegepast mogen worden 

tijdens bijvoorbeeld windstoten. 

Vergelijking (3.36) en (3.38) laten zien dat 1-P excitaties voor 

het blad (onder andere scheve aanstroming) die leiden tot de 

kantelhoeken ~Ie en ~Is, aan de gondel (per blad) worden 

doorgegeven als 2-P excitaties alsmede een constant moment. 

Aangezien de veerstijfheid K de verhouding ~ls/~lc (2.8) 

en (2.14) beinvloedt, kan ook de verhouding tussen Mx en Mz 

veranderd worden via K. 

Een constante belasting op het blad (rechte aanstroming) resulteert 
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per blad in een 1-P excitatie voor de gondel via de klaphoek ~o. 

Omdat er over alle bladen gesommeerd dient te worden is het weer 

afhankelijk van het aantal bladen welke harmonische doorgegeven worden 

aan de gondel plus toren. 

Het moment My is het totale aandrijvend moment op de as en is 

in de vorige twee paragrafen al besproken. Vergelijking (3.37) is in 

feite ~1 toegepast in (3.26). 

De twee andere componenten van het moment werken op de gondel en 

toren. De gondel wordt als het ware "meegetrokken·· met de scheef stand 

van de rotor ( ~1 c en ~ 1 s ) . Mx probeert om de gondel om 

de Xl-as te laten kantelen: het pitching moment. Mz werkt om 

de Zl-as en is het yawing moment. De fundering en de toren zelf 

dienen deze momenten te weerstaan. Naast het gebruik van flexibele 

bladen wordt ook wel uitgegaan van flexibele torens, die onder invloed 

van genoemde momenten doorbuigen en torderen. Met een flexibele toren 

wordt de gehele windturbine constructie flexibel en dient voor het 

beschrijven van het gedrag een nieuwe allesomvattende, 

bewegingsvergelijking afgeleid te worden. Hierop wordt niet verder 

ingegaan. 

Het gevolg van de optredende momenten (3.35) voor de windturbine is 

dat het kruimechanisme het yawing moment Mz op moet vangen. 

Indien er geen kruimechanisme aanwezig is en de gondel vrij kan 

roteren, zal de gondel onder invloed van het yawing moment gaan 

draaien. Dit uit de wind draaien gaan net zo lang door totdat er 

evenwicht is met het terugwerkende moment ten gevolge van de scheve 

aanstroming. Stel door een of andere excitatie (bijvoorbeeld 

windgradiënt of gravitatie) is ~ls positief zodat 

M yawing=-N.l/2.K.~ls 

(het gemiddelde moment van de harmonische in (3.38) is nul) 

de gondel om de Z-as (in negatieve richting) gaat draaien. De hierdoor 

veroorzaakte scheve aanstroming (met & negatief, zie figuur 2.1) zorgt 

ervoor dat volgens (2.13) ~ls afneemt; als ~ls gelijk aan 

nul is geworden, is er evenwicht. Een soortgellijk verhaal kan 

gehouden worden als een excitatie ~ls negatief maakt. De 

constante scheve aanstromingshoek & waarbij er evenwicht bestaat wordt 

de yawhoek genoemd. Deze Óyaw wordt simpelweg bepaald door de 

uitdrukking voor ~ls ten gevolge van de desbetreffende excitatie 

en scheve aanstroming gelijk te stellen aan nul. 

Bijvoorbeeld in het geval van alleen gravitatie wordt de yawhoek 
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gevonden door (2.7) gelijk te nemen aan minus (2.13), waaruit volgt: 

0 jAW = 

~-Xa- R. 'YP.h. Q ~ 
r . .n"_f t I( t3 

r1f.; T (.0S ayAI.J ~I f. N ~; N X 'fAI.J ~ d YAI.I 
(3.39) 

r2N Pt1ERni.VANi ll vaLGSNÇ (1-r) ON6~'têR GH~ I( APiN 

~ voLGEfl~ 6-'~ 

Voor molen B is dan ten gevolge van de gravitatie Óyaw gelijk aan 

9,8o. Een soortgelijke uitdrukking als (3.39) kan afgeleid worden 

in geval van alleen een windgradiënt. Dan blijkt dat voor windturbine 

B er geen evenwichtstoestand meer mogelijk is en is er een extra 

kruimechanisme (bijvoorbeeld een windvaan) nodig om de molen op de 

wind te houden. 

Het terugwerkende yawing moment ten gevolge van scheve aanstroming 

kan opgevat worden als een bijdrage aan het totale zelfrichtend moment 

(dat ook bij windturbines zonder klapscharnier optreedt). Er is sprake 

van een zekere analogie met §2.5.2. In die paragraaf werd aangetoond 

dat ten gevolge van de flexibele rotorconstructie een eventuele 

optredende asymmetrische aanstroming resulteert in een bladresponsie 

dat de oorspronkelijke asymmetrie (volledig) opheft (2.48). Ook in het 

geval van de kruibeweging blijkt dat het blad ("vanzelf") een zodanige 

beweging uitvoert wat resulteert in een gondelmoment dat de asymmetrie 

(bijvoorbeeld scheve aanstroming) tegenwerkt. 

De bijdrage aan het zelfrichtend moment (in de Zl-richting) is 

volgens (3.38) en (2.13) gelijk aan: 

Voor windturbine B is voor Ö=lOo de bijdrage aan het 

zelfrichtend moment volgens (3.40) gelijk aan -27 N.m. 

(3.40) 

Voor windturbines met stijve bladen zonder klapscharnier (K~~) maar 

wel met een kegelhoek ~o wordt uitdrukking (3.40): 

(3.41) 

voor kleine hoeken Ó en constante bladkoorde. 
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(Het zelfrichtend moment (3.41) volgt ook meteen uit 

Mz =-N. Mr . sin 4' ( 3. 35) en de excitatie (Mr =Me voor 

een stijf blad) ten gevolge van de scheve aanstroming (2.15). 

Voor een windturbine met K~~en dezelfde geometrie als windturbine 

B is, indien de kegelhoek ~o=5o is en de scheve 

aanstromingshoek Ó=10o bedraagt, het zelfrichtend moment volgens 

(3.41) gelijk aan -140 N.m; zodat deze stiive rotor stabieler op de 

wind staat dan de flexibele rotor. 

N.B. :-In de berekening voor het yawing moment is geen rekening 

gehouden met een eventuele yawarm (rotor-toren afstand f) 

waardoor een zijdelingse kracht op de windturbine ook voor een 

moment zorgt. 

-Een belangrijke bijdrage in het zelfrichtend moment wordt 

veroorzaakt doordat de gelnduceerde snelheid niet uniform over 

de rotorschijf is verdeeld. Dit effect valt ook buiten het 

bestek van dit verslag. 

Naast de momenten (3.35) geeft de naaf ook de spanningen en 

dwarskrachten, die op de bladen werken, door; bijvoorbeeld de 

aerodynamische dwarskracht Dax (1.53) en het gewicht van de 

rotor. Voor een verdere uitwerking van de belastingen op toren en 

fundatie wordt verwezen naar de desbetreffende literatuur. 

Analoog aan de bladen kan de gondel ontlast worden van de 

optredende momenten door de naaf scharnierend te monteren. Een bij 

windturbines toegepaste techniek is om twee bladen stijf aan de naaf 

te bevestigen, terwijl de naaf scharnierend wordt opgehangen: de 

zogenaamde pendelnaaf (ookwel: wiprotor of see-saw rotor met teetering 

hub; zie figuur 3.7). Deze constructiemethode is simpeler (slechts 1 

centraal scharnier nodig) en dus goedkoper dan die waarbij de bladen 

onafhankelijk van elkaar kunnen scharnieren. De onderling vaste 

bevestiging van beide bladen geeft geen problemen; immers de bladen 

bewegen volgens (1.10) toch al in een plat vlak (namelijk het tipvlak) 

met 180o faseverschil (met ~o=O en ook excentriciteit e=O). 

De centrifugaalkrachten van beide bladen houden elkaar via het 

middenstuk (naaf) in evenwicht. Er is dus geen veerwerking zodat de 

bladen niet meer kunnen reageren op windvlagen (maar dus wel op 1-P 

excitaties). Een methode om ook het bladwortelmoment te verkleinen is 

om de pendelnaaf te voorzien van een vaste kegelhoek ~o 

(preconing). Het optredende bladwortelmoment wordt dan verminderd door 
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Fiauur 3.7: De pendelnaaf. 

PEAJOEL-
, .. 8EwEGiN6 

PEN OE l
f\ç 

het zo ontstane centrifugaalmoment. Hierbij dient bedacht te worden 

dat de centrifugaalwerking blijft bestaan bij het plotseling wegvallen 

van de wind (downgust). De pendelnaaf dient daarom bestand te zijn 
tegen buigmomenten naar voren. 

De methode van preconing wordt ook toegepast bij stijve 
rotorconstructies. 

Tot nu toe is er in deze paragraaf van een evenwichtsteestand voor 

~uitgegaan, zodat de uitdrukkingen uit hoofdstuk 2 gebruikt mogen 

worden. In geval van bijvoorbeeld windstoten is het gedrag dynamisch 

van aard. De belasting op de bladen is nu niet langer meer een 1-P 
excitatie maar beslaat een groot frequentiegebied. Een analytische 

uitwerking zou kunnen geschieden via de 2e orde benadering. Als 

slot van deze paragraaf volstaan we met een opmerking over het 

belangrijkste aspect van het instationaire gedrag, narnelijk mogelijke 

instabiliteiten. Zoals reeds vermeld zal het blad ten gevolge van de 

windvlagen voornamelijk in zijn eigenfrequentie Wb worden 

aangeslagen (resonantie). Hieruit volgt samen met (3.35) dat er 

hoofdzakelijk een tweetal frequenties worden doorgegeven aan de gondel 
plus toren, namelijk: 

CJb +n en Ub -.n. 
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met gebruik van de gonioformules voor producten, onder andere: 

Cos~· C05 CJ~. t = i. c(!)s ( ~h-+.n.Î.t t- { .C0s Cw~- .n.\ t 
n fT \f': .Jt. t 

(3.42) 

Bij het bepal€~ van het totale gondelmoment dient weer over het 

aantal bladen gesommeerd te worden. Hierbij dient nu de algemene 

vergelijking (A.18), met n niet geheel, uit de appendix gebruikt te 

worden. (Deze vergelijking geeft in feite een soort versterkingsfactor 

sin(n.IT)/sin(n.IT/N) aan, waarmee de desbetreffende frequentie n wordt 

doorgegeven aan gondel plus toren). Naast de door de gondel 

doorgegeven excitaties wordt de toren ook direct belast door de wind. 

Een belangrijke periodieke excitatie hiervan is die ten gevolge van de 

bladpassage met frequentie N.~(de bladpasseerfrequentie). 

Vooral de periodieke excitaties die de toren in zijn 

eigenfrequentie aanslaan zijn van belang. Bij het ontwerp zal ervoor 

gezorgd moeten worden dat de stijfheid van de toren zodanig is dat de 

excitaties weerstaan worden en de eigenfrequentie zodanig dat er geen 

instabiel gedrag kan ontstaan. Dit laatste komt er in de praktijk op 

neer dat de eigenfrequentie niet mag samenvallen met een dominante 

excitatiefrequentie en duidelijk moet afwijken van de eigenfrequenties 

van de andere componenten van de constructie (gondel en transmissie). 

Indien men de eigenfrequentie van de toren onder de laagste 

excitatiefrequentie kiest spreekt men van een slappe toren; indien de 

eigenfrequentie van de toren boven de hoogste excitatiefrequentie ligt 

noemt men de toren stijf. 
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HOOFDSTUK 4: HET GEDRAG VAN EEN FLEXIBEL BLAD 

In het voorafgaande is steeds uitgegaan van het scharnier-veer 

blad. Een flexibel gedrag van de rotor kan ook verkregen worden door 

de bladen zelf flexibel te maken en die stijf aan de naaf te 

bevestigen. (Ook een tussenvorm is mogelijk: een stijf,blad met alleen 

de bladwortel flexibel). Een voordeel hiervan is dat de 

rotorconstructie eenvoudiger wordt. Daarom is men in de helicopterbouw 

de laatste jaren overgegaan op scharnierloze rotors. De 

bladhoekverstelling kan eventueel geschieden via tordering van het 

flexibele blad. 

In dit hoofdstuk wordt het gedrag van een flexibel blad summier 

weergegeven. Zie voor een uitgebreide behandeling [2], hoofdstuk 9. 

Het belang van dit hoofdstuk is om aan te tonen dat ten eerste, in 

geval het blad flexibel is, een analytische behandeling niet meer 

mogelijk is zodat men gebruik dient te maken van de computer. 

Ten tweede dat bij een eerste orde benadering het computergebruik 

omzeild kan worden omdat het gedrag van het flexibele blad benaderd 

kan worden door een equivalent scharnier-veer blad. 

N.B.: In de helicopterliteratuur worden deze flexibele bladen juist 

aangeduid met "rigid" (stijf). Het woord "rigid" slaat dan op het feit 

dat er geen (klap)scharnieren aanwezig zijn. 

4.1 De bewegingsvergelijking van een flexibel blad 

Het blad zal onder invloed van onder andere de aerodynamische 

krachten uit het rotorvlak buigen. De uitwijking van een bladelement 

noemen we Y(r,t) en is dus een functie van de straal van het 

desbetreffende blad en de tijd (zie figuur 4.1; deze figuur is te 

vergelijken met figuur 1.1 voor het scharnier-veer blad). Omdat de 

excentriciteit gelijk aan nul is is er nu geen verwarring meer 

mogelijk omtrent de straal (onderscheid rens); in dit hoofdstuk zal 

r gebruikt worden voor de afstand tot de as. De krachten die op een 
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BLAD 

ll ) 

Figuur 4.1: De buiging Y (op afstand r) van het flexibele blad. 

bladelement werken zijn weergegeven in figuur 4.2. Als de gravitatie 

wordt verwaarloosd bestaat de verdeelde belasting (kracht per lengte 

eenheid in normaalrichting) qn alleen uit een centrifugaal term: 

(4.1) 

De verdeelde belasting qd (dwarsrichting) bestaat uit de 

aerodynamische- en traagheidskrachten. De bewegingsvergelijking kan nu 

afgeleid worden uit de evenwichtsvergelijkingen: 

N+d.N 

0·~~-J)"•dn 
~~~ 

N 

ï1 
N 
D 

I} 

nonENT 

NOR. MAlKRACHt 

D\vARSkRAUH 

VERDEe_l.cE BElAniNG 

Figuur 4.2: De optredende krachten en moaenten op een bladelement dm 
(van figuur 4.1). 
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- N t '}l\· ~"~ :: o Jl~ 
- D + }J. J."\- p.Jrt. J-e· =C) 

1"\ 1- r1n - i't t- D. d1 - rv. cJ.. ~ = o 

l'tË T f\) No~I1AAL kRIKkT 

l) DIJ 1'\-R.S l(R.Aé kT 

Ë.V f1 B~J,·G ft'" M.E~T 

(4.2) 

Hierbij is uitgegaan dat de uitwijkingen klein blijven zodat de 

massatraagheidskrachten ten gevolge van de hoekverdraaing verwaarloosd 

kunnen worden (bij het moment evenwicht); tevens blijft de straal r 

van een massadeeltje constant. (Ook de materiaaldemping wordt 
verwaarloosd). 

Uit (4.1) en (4.2) volgt meteen voor de normaalkracht: 

(4.3) 

Eliminatie van D levert: 

(4.4) 

Uit de elasticiteitstheorie volgt het verband tussen het buigmoment M 

en de uitwijking Y (een constitutieve vergelijking): 

Jl~ 
E.t. J:;i 

fl.'-i E.:r: Dê. ~~~fkEio 

Als we voor de verdeelde belasting JF/Jr schrijven, krijgen we 

tenslotte de gevraagde vergelijking: 

c)l 
( c)lj ) J c <l:l) J'~ Jf 

- J"L rv. h +-;u. · ~ = -cJ "t "\ E.r·H eh 

B4;ó ;a~ G t t~liR; F- ~ G~ 1\L 
TRAA6H~;() Be{~H'l'ÎAJC l.ifRICi~6' 

(4.5) 

( 4. 6) 
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met dN/dr=-qn 

Zowel de stijfheid E.I als de massadichtheid ~zullen in het algemeen 

functies zijn van r. (Het blad is door de twee functies ~{r) en E.I(r) 
vastgelegd) . 

4.2 De bladmodes en eigenfrequenties 

In deze paragraaf alsook in ~4.3 gaan we er vanuit dat er op het 

blad geen luchtkrachten werken (het blad bevindt zich in vacuüm). Bij 

afwezigheid van aerodynamische en andere belastingen wordt (4.6): 

( 4. 7) 

Deze homogene vergelijking kan opgelost worden door te stellen dat: 

(4.8) 

Invullen van (4.8) in (4.7) en scheiding van de variabelenrent (en 

vervolgens delen door Y=X.Z en linker- en rechterlid gelijkstellen aan 

À2.~2) levert twee aparte vergelijkingen op voor X en Z: 

nET ):::.. ~ OI f'lEN ~~·E lo ~E 
'-f::Jl.t fH;Il4lki1oEI< 

EN " fE.N (o.vsl'I\NTË 

SIRAAL 

( N;~l if Vélt w~~ REw liEt Dt 

SN ~uo P~Nf> ke. i D ) 

In vergelijking (4.10) kan de vergelijking voor een harmonische 

oscillator herkend worden met als bekende oplossing: 

( 4. 9) 

(4.10} 
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~-~- \f 

tl\tJ: "2-o. e (4.11) 
'1€. r <.Jb = ~- .n 

Z(~) is op te vatten als de klaphoek van het flexibele blad. Via (4.9) 

kunnen de blad(buigings)vormen X oftewel modes bepaald worden voor de 

diverse waarden voor À. Bij vergelijking (4.9) horen nog de volgende 

randvoorwaarden: 

dt'x 
J..x => 0 

B lJ.\0 IN 6E l((..ff\0 is) 

oP. X oPk 
fAxl = o ~IJ J.x"l=o 

(R.~~ Pkti~ V"E l~ I( rto f\EAJI 11 ~ aJ Dl.! AAS kR.A(kT D JJul) 

Indien het flexibele blad scharnierend is opgehangen zijn de 

randvoorwaarden voor de bladwortel (x=O) als volgt 

(4.12) 

(4.13) 

Als gevolg van de randvoorwaarden bestaat er slechts voor bepaalde 

waarden van À een oplossing X van (4.9); dit zijn respectievelijk de 

eigenwaarden en bijbehorende eigenfuncties. Als de excentriciteit e=O 

is geldt voor de la mode (wat te controleren is door invullen in 

(4.9) waardoor (4.3) onstaat): 

(4.14) 

oftewel het blad is een rechte lijn met eigenfrequentie gelijk aan n. 
Bladmode 1 komt dus overeen met het in de vorige hoofdstukken 

behandelde stijve blad met tipuitwijking Y=R.~. 

(Voor Ào=O is de oplossing Xo=O; oftewel de, vrij 

oninteressante, stationale situatie waarin het blad niet uit het 

rotorvlak buigt). 
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Resumerend kan er gesteld worden dat de oplossing van (4.7) bestaat 

uit verschillende modes Xn met eigenfrequentie Qn=Àn.~ 
(zie figuur 4.3). Voor de modes kan een orthogonale eigenschap 

afgeleid worden: 

BlAD~UiGiNG (-) 

1' 

VooR Oe '7\t l'l.of>E 

~.= 1,081 
)._2:: ~58"} 
)..3:: '1,553 

(4.15) 

Figuur 4.3: Typische bladmodes Xn en bijbehorende 
eigenfrequenties U" voor een ingeklemd flexibel blad. 

4.3 De berekening van de verschillende bladmodes en bijbehorende 

eigenfrequenties 

Uitgaande van een uniforme stijfheids- en massaverdeling verandert 

de vergelijking voor een onbelast roterend blad (4.9) in (met gebruik 

making van (4.3)): 
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(4.16) 

Van deze vergelijking is helaas geen analytische oplossing bekend, 

zodat zelfs voor het meest eenvoudige blad de vergelijking numeriek 

opgelost moet worden. Uit berekeningen (voor een helicopterblad [9]) 

volgt dat de diverse bladvormen volgens (4.16) niet al te veel 

afwijken van die voor een niet-roterend blad (die in trilling wordt 

gebracht). Bij een niet-roterend blad verdwijnt het centrifugaal 

effect (N=O) en is, voor enkele specifieke massa- en 

stijfheidsverdelingen, wel een analytische uitdrukking bekend. Voor 

een eerste benadering voor de modes van een roterend blad kunnen dus 

de modes van een niet-roterend blad genomen worden. De numerieke 

methoden om vergelijking (4.9) op te lossen kunnen in een tweetal 

groepen ingedeeld worden. De eerste methode gaat uit van een bepaalde 

set functies die de bladvorm dienen te benaderen. Bij de tweede 

methode wordt het blad verdeeld in een aantal elementen waarvoor de 

bewegingsvergelijkingen worden opgesteld. De partiële 

differentiaalvergelijking (4.9) wordt in beide gevallen vervangen door 

een stelsel vergelijkingen. Voorbeelden van deze twee methoden worden 

nu achtereenvolgens behandeld. 

4.3.1 De Rayleigh-Ritz methode ---- --- ----

Deze methode is gebaseerd op het feit dat bepaalde partiële 

differentiaalvergelijkingen omgezet kunnen worden in een 

minimalisatieprobleem. Stel we definiëren de volgende functionaal: 

(4.17) 

met L de Langrangiaan: het verschil tussen de kinetische- en 

potentiële energie van het blad. Volgens de variatierekening leidt 

het minimaliseren van J (bij gegeven randvoorwaarden X(O) en X(l)) 

tot de Euler-Lagrange bewegingsvergelijking: 

JL J ---
c)X ax (4.18) 
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waarbij in dit geval de mode X(x) de vrijheidsgraad is. 

Bewegingsvergelijking (4.9) kan analoog omgezet worden in een 

equivalent minimaliseringsprobleem. Een benadering voor de oplossing 

van het minimaliseringsprobleem kan verkregen worden door te stellen 

dat het minimum te schrijven is als een lineaire combinatie van N 

basisfuncties ~i (te vergelijken met Fourierreeksontwikkeling): 

N 

(((x)== ~ ,q~ . f~ ex) 
l..:.j 

n~T ÇP~(x.) BASiSF<.lNCïit:~ DtE FTAN DE R.hND vooRt.Jf\1\R.DEw voLcoeN 
(4.19) 

f~ U~ Co€ ~F-iCifwtEN 

Wil (4.19) een functie zijn die de functionaal J minimaal maakt, dan 

moet gelden dat: 

Voc.lR. ~=I Tol'" N 
(4.20) 

Kortom de bewegingsvergelijking is nu omgezet in een stelsel van N 

vergelijkingen voor de onbekende coëfficiënten ai , dat numeriek 

opgelost kan worden. De verkregen benadering is des te beter naarmate 

men meer basisfuncties ~i neemt. 

Deze methode hangt samen met het principe van Rayleigh dat stelt 

dat een 1e orde fout in de benadering Xn leidt tot een 

2e orde fout in de berekende eigenfrequentie Àn. Dat wil 

zeggen dat met een niet al te beste benadering voor de bladvorm, de 

bijbehorende berekende eigenfrequentie toch vrij nauwkeurig is. De 

uitdrukking voor de eigenfrequentie wordt verkregen door de 

uitdrukking van de kinetische energie van het blad gelijk te stellen 

aan die van de potentiële (= elastische) energie, in de situatie dat 

het blad harmonisch trilt. Voor elke mode n geldt (zie figuur 4.4): 
'l. 

(Jil.t\.:: (JCI" +-Y"f\.Sl...'l. 
'o l 1 

rtE.T 
~~ )A.7X. CC ~f cJ.xJx 

)' p .)( .,."1. Jx 
0 

EéN CoNrfAAIIE FAt TOR 

(_ FR.f:QI.l~~/ti ~Co~ H; ei ÊIIT) 

(4.21) 



114 

De eigenfrequentie neemt dus toe bij toenemende n. Dit komt omdat 

bij een grotere rotorhoeksnelheid de normaalspanning in het blad 

toeneemt ten gevolge van de centrifugaalkracht ("opstijven van het 

blad"). Dit effect is te vergelijken met het opspannen van 

bijvoorbeeld een gitaarsnaar, waarbij de toonhoogte toeneemt. 

Voor grote waarden van UnadertÜb voor het flexibele blad de 

eigenfrequentie voor een scharnierend blad (zonder veer) (1.29): 

Wb=V(l+f)'. n als t='fn-1 

(de stippellijn in figuur 4.4). 

Indien het scharnierend blad tevens wordt uitgerust met een veer 

(met K=I.Wo,n2) dan vallen de eigenfrequenties van het 

flexibele blad (4.21) en het scharnier-veer blad (1.29) precies 

samen. Door de uitbreiding van het scharnierend blad met een veer 

wordt juist het scharnier-veer blad verkregen dat in de vorig. 

hoofdstukken uitgebreid besproken is! Uit de gelijkheid van de 

eigenfrequenties kan men concluderen dat het dynamische gedrag van 

het flexibele blad vergelijkbaar is met dat van het overeenkomstige 

scharnier-veer blad (zie ook §4.7). 

CJ~, 

f 
?' 

~~ . .n. 
I AS~inPT«::T 

/ H ~fER~ooL 
I (J?.- ~ 'l. 

~.• - CJ.,a r \';' . .D. 

Fiquur 4,4: De eigenfrequentie van een flexibel blad ~ als 
functie van de rotorhoeksnelheidQ; met r, een 
frequentie-factor. 

Het roterend blad wordt nu opgesplitst in N elementen (niet 

noodzakelijk van gelijke lengte) waarbij gesteld wordt dat de 

stijfheid uniform over elk element is verdeeld; de massa's worden 

verondersteld geconcentreerd te zijn op de grenzen van de elementen. 
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Zoals in §4.1 (4.2) worden nu per bladelement de 

evenwichtsvergelijkingen opgeschreven, uitgaande dat het blad 

harmonisch trilt met frequentie w. In plaats van een partiële 

differentiaalvergelijking wordt nu een stelsel gewone 

diffentiaalvergelijkingen verkregen. Als de momenten en krachten op 

elk bladelement bekend worden verondersteld kan de buiging Yi van 

elk element i worden uitgedrukt met behulp van de formules uit de 

balkentheorie (vergeetmijnietjes): 

~ë 
e ~ 3 

·1) D ::: 
3. (E.!\ I EAJ GE: vol GE VAN PLVA P. ~ I( R.lt <..N. T 

~~ 
e ~'- 11 ·n " noi\EAIT 

1. CE.!)~ 

1'\E.i {\ OE LE.NGIE VA/V HET è{' ELE nEvr 

E.A./ (ft)~ DE Çlj F-HEi~ ,, lo 

Met behulp van (4.22) kan er een verband gevonden worden tussen 

uitwijking Yi en Yi+l van het naburige element. Via 

(4.22) 

substitutie van de al afgeleide vergelijkingen per bladelement wordt 

nu een recurrente betrekking verkregen voor het moment ~ . 

Uitgaande van een gegeven waarde voor de frequentie W kunnen dan de 

krachten, momenten en buiging voor elk bladelement bepaald worden. De 

moeilijkheid is nu om die waarde voor ~ te vinden die een oplossing 

X(x) geeft die voldoet aan de randvoorwaarden. Dit kan het best 

gerealiseerd worden via een handige transformatie naar nieuwe 

variabelen, waarmee de randvoorwaarden meteen in de recurrente 

betrekking worden opgenomen. 

Het voordeel van deze methode is dat elke bladmode Xn apart 

bepaald kan worden. Dit in tegenstelling tot de Rayleigh-Ritz methode 

waarbij bijvoorbeeld voor het bepalen van de 5e bladmode er zeker 

10 basisfuncties nodig zijn om van enige nauwkeurigheid zeker te zijn. 
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4.4 De oplossing van de bewegingsvergelijking 

Nadat in §4.2 en §4.3 de luchtkrachten achterwege zijn gebleven 

(4.9) keren we nu terug naar het probleem voor een flexibel blad dat 

wel aerodynamisch belast wordt (4.6). Er wordt verondersteld dat de 

oplossing als volgt te schrijven is: 

(4.23) 

Na substitutie van (4.23) in (4.6) met gebruikmaking van de 

orthogonale eigenschap (4.15) volgt er (na enig herschrijv~.-J een 

vergelijking voor Zn(o/): 

\ 

/1E:T voLCEw~ ~.tr) 
C \ I- · ( . wEl PrlGe.rtEEN DE AfeJ)p~jNF\Ili~c.kE) BELA<;IïrJ6' lfJ " 

EEN PE.R.i o DIE ~t,E f:Litv c l''S \fAN <f') 
Indien dF/dX gelijk aan nul is, dan zijn de functies Zn weer 

gelijk aan de harmonische (4.11). Het probleem is nu dat elke Zn 

(4.24) 

via (4.24) niet apart bepaald kan worden. Dit komt door het ft-it dat 

de bladbelasting dF/Jx afhankelijk is van de klapbeweging Y (dat 

volgens (4.23) in het algemeen een functie is van alle Zn(~)); 

immers de functies dZn/d~ tezamen bepalen de aanstromingshoek ~. 

Het rechterlid van (4.24) bevat dus alle functies Zn. Via een 

convergentieproces kan (4.24) opgelost worden. Men kiest eerst een 

benadering voor de bladbeweging (bijvoorbeeld die voor een stijf, 

scharnierend, blad (4.14)). Vervolgens wordt de (aerodynamische) 

belasting dF/dx berekend waarmee het rechterlid van (4.24) bepaald kan 

worden; en daarna ook Zn (voor allen te beschouwen bladmodes), 

voor een kleine stap àY volgens (4.24). Met deze nieuwe waarden voor 

alle Zn wordt de bladbelasting dF/dx opnieuw uitgerekend en kan 

Zn weer volgens (4.24) voor de volgende stap Ao/ bepaald worden. 

Dit proces dient net zo lang voortgezet te worden totdat Zn(o/) 

naar de gevraagde oplossing convergeert. Het zal duidelijk zijn dat 

ook deze oplossingsmethode numeriek aangepakt dient te worden. 
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Een ander nadeel van deze methode is dat volgens (4.24) ook de 

hogere orde aerodynamische krachten bekend dienen te zijn. Deze 

ontstaan omdat het blad nu trilt met hogere frequenties (voor de 

ne mode is Üb=hn.n), waarbij de aanstromingshoek van 

het blad met dezelfde frequentie variëert. Bij hoge frequenties mag de 

quasistationaire uitdrukking voor Ma volgens ~1.5 niet meer 

toegepast worden ( ~\0,05) en dienen de instationaire aerodynamische 

krachten bepaald te worden. 

Aangezien het zeer moeilijk is, zo niet onmogelijk, deze krachten 

analytisch weer te geven, heeft het weinig zin om, bij een analytische 

behandeling, in het bepalen van de bladvorm wel veel modes mee te 

nemen. Voor een eerste analytische benadering is het daarom p~aktisch 

om slechts 1 mode te beschouwen (zie §4.7, waar aangetoond wordt dat 

deze aanpak niet alleen praktisch maar ook geoorloofd is). 

4.5 Het bladwortelmoment 

Het bladwortelmoment Mr=M(O,t) voor een flexibel blad bestaat 

uit een aerodynamische term verminderd met de centrifugaalterm (dat 

het blad weer recht wil trekken) en de traagheidsterm: 

(4.25) 

Met behulp van de bladvergelijking (4.6), bladmodes volgens (4.9) en 

veronderstelde oplossing Y(r,t) volgens (4.23) kan (4.25) herleid 

worden tot: 

(4.26) 

Voor het bepalen van het bladwortelmoment dienen dus alle bladmodes 

Xn met bijbehorende eigenfrequenties Àn bekend te zijn 

evenals de oplossingen Zn van de bewegingsvergelijking (4.24). 

Deze complexe uitdrukking (4.26) voor het bladwortelmoment dient 

vergeleken te worden met de uitdrukking M=K.~ (3.1) voor het scharnier

veer model, waarin alle optredende momenten verwerkt zijn. 
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Als alleen de le mode wordt beschouwd geldt: 

(4.27) 

4.6 De belastingsverdeling langs het blad 

Voor de eenvoud behandelen we eerst het stationaire geval (alles is 

tijdsonafhankelijk) van een niet-roterend blad. Stel de totale 

verdeling van de verdeelde belasting qd (onder andere de 

aerodynamische krachten en gravitatie) is bekend over het blad. Dan is 

volgens (4.2) tevens de verdeling van de dwarskracht bekend (ten 

gevolge van die belasting): 

l) (-'lJ = 

Vervolgens kan het moment bepaald worden via: 

Omgekeerd kan D uit M en qd uit D bepaald wordefr via 

differentiatie. 

(4.28) 

(4.29) 

Als voorbeeld behandelen we nu de verdeling langs het blad van het 

aerodynamisch moment; Ma als functie van x (afstand tot de as): 

I 

nQc:r.)=- ~-})(.Cx-xîd.L 
rtET X E.~N "D~I'l.fl ':i" i '-liEG RATîe VARiA Bf:LE. (AF-Ç!PrNO ioi DE. PrS}j TER (4.30) 

C)~OE~S(f.<Ë;OÏNG neT DE (v~~TE.J ÏAlTE GAAl'ÏE. ONDE.RGttws X 

E.N K (i-x) DE. f1R.n. VAN HE. I non.EAJT 

Voor x=O verandert (4.30) in de reeds bekende uitdrukking (1.44) voor 

het bladwortelmoment: 
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I 

Ma ( 0) =R. ) x dL 
() 

In het algemeen kan het aerodynamisch moment geschreven worden als een 

soort machtreeks in x (zie bijvoorbeeld (1.42), waarin in plaats van x 

de variabele nog met y wordt aangeduid): 

rl.ET 
_/ L ( - -l .... 1 ) _~ .... 
(Ä Ci) = ao t-Q, . .X t-a1..x + C{ 3. :t + . __ 01.1 

(4.31) 

q_~ WiLLEk.t4R.\Gt CoËF-F-;CiË.AJTfAJ 

Uitwerken van (4.31) en respectievelijk 1 en 2 maal different eren 

levert, zoals gezegd, de verdelingen van het buigmoment, dwarskracht 

en verdeelde belasting. Indien dit alles term voor term geschiedt dan 

blijkt elke term z'n eigen karakteristieke verdeling te bezitten (zie 

figuur 4.5). Voor het concrete geval van het aerodynamische moment 

Ma volgens (1.44) is met behulp van (1.42) en figuur 4.5 te 

concluderen dat de termen van (1.44) met t3 erin de bekende 

driehoeksbelasting (}Ü" =x) hebben; de termen met t4 

hebben een kwadratische verdeling Ct2"=x2) en tenslotte 

de term met ts erin is verdeeld volgens X. 3" =x3 (de 

dubbele accent betekent hier 2 maal differentiêren naar x). Uit de 

figuur volgt verder dat, zoals te verwachten was, bij ingeklelllde 

bladen het moment maximaal is bij de bladwortel. 

Belastingen ten gevolge van traagheid, gravitatie en 

centrifugaalkrachten zijn afhankelijk van de massa. Daardoor zijn ook 

de verdelingen van deze belastingen afhankelijk van de massaverdeling 

langs het blad. Uitgaande van een bepaalde massaverdeling kunnen dan 

ook hier weer de belastingverdelingen bepaald worden met behulp van 

(4.28) en (4.29). 

Voor een roterend blad moet ook rekening gehouden worden met de 

variërende doorbuigingZen de centrifugaalwerking. Analoog aan (4.25) 

geldt voor het moment op afstand ro: 
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0+-~.-~~~~~~~~ 
o o1l o.~ o,6 

D 

,/ç-) 
l,o +-------

x:;= I 

o,8 

Figuur 4.5: De belastingsverdelingen ;(i (buigmoment 11)~ eerste 
--=----- afgeleide ;t.z.· (d~>~arskracht D.> en tNeede 

afgeleide Ai- (verdeelde belasting qaJ langs het 
blad (dus als functie van x). 

11/éijTRA Lé L ~IV 
lREk .. o) 

;---u, DOORÇNEOf A 

Figuur 4.6: De verdeling van de normaalspanning ~over de doorsnede A 
(als functie van y: afstand tot de neutrale lijn) ten 
gevolge van buiging; met 1 de maximale afstand tot de 
neutrale lijn. 
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M l 'la t J :: 
I 

(4.32) 

Als voor een bladelement het (externe) moment bekend is kan de 

doorbuiging Y(r) berekend worden met (4.5) en de maximale (interne) 

normaalspanning ~ (normaalkracht per oppervlakte eenheid; zie figuur 

4.6) met: 

n.E.I e DE fl PtKi nALf 

\-tooF-QIR/\1\G~-tEiM AS) 

(4.33) 

E.N 1: 'H: ::: U Öl. cA A kE.l O?PfR uLA !(IE - TR/1A6Hf; DS rtortEWI to.v. DE t_> ltS 

"' (tJt:,.n~tALe L~·v). ooK~.vEL I-in L;wEAI~ TRAAGïo~EiJY~noneNI )EM>fiiC 
J 

Naast de normaalspanning ten gevolge van het buigmoment (4.31) 

levert ook de centrifugaalkracht (4.3) en de gravitatiekracht een 

(kleine) bijdrage aan de totale normaalspanning. In het algemeen zijn 

de (schuif)krachten bij sterkteberekeningen te verwaarlozen ten 

opzichte van de buigmomenten. 

Het doel van deze elasticiteitsberekeningen (waarop we niet nader 

ingaan, omdat het een heel onderzoek op zich is) is tweeledig. Ten 

eerste is het nodig om de maximale normaalspanning te bepalen onder 

verschillende belastingen (niet alleen bij normale omstandigheden maar 

ook bij stormen) om na te gaan of het blad en de rest van de 

constructie in staat is deze belastingen te weerstaan 

(sterkteberekeningen). Hierbij zijn vooral de periodieke belastingen 

van belang aangezien die aanleiding geven tot vermoeiing. Ten tweede 

zijn er stijfheidsberekeningen nodig voor het bepalen van de maximale 

vervormingen en, wat belangrijker is, om de eigenfrequenties te 

berekenen; zodat voorspeld kan worden bij welke excitatie er 

resonanties ontstaan. De stijfheid van de constructie dient zodanig te 

zijn dat er geen instabiliteiten kunnen ontstaan (bijvoorbeeld flutter 

en divergentie). 
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4.7 Het equivalente scharnier-veer model 

In het voorafgaande is gebleken dat het gedrag van een flexibel 

blad een complexe zaak is. Gelukkig blijkt in de praktijk ([2], 

99.10) dat de bijdrage van de 1e mode in (4.23) domineert, zodat 

het blad bij benadering als stijf opgevat kan worden. Immers X1 

is (behalve bij de wortel) bij benadering een rechte lijn (zie figuur 

4.3) overeenkomstig de vorm van een stijf blad met excentriciteit e; 
met volgens (1.16): 

i.I: 
(4.34) 

Naast de bladvorm is, zoals in 94.3.1 is aangetoond, ook d1 

dynamica van het flexibele blad bij benadering gelijk aan dat van een 

scharnier-veer blad 

Het gedrag van het flexibele blad kan dus benaderd worden met een 

voor dat blad overeenkomstige scharnier-veer blad; waarvan het gedrag 

analytisch bepaald kan worden (zie de voorafgaande hoofdstukken). Dit 

equivalent scharnier-veer blad (zie figuur 4.7) dient te voldoen aan: 

~AANt-ÏC.HT 
ST~F BLAD 

SCHAfl..VÏER.t VEER 

As 
Wbl. = Î + Cttt:)..n.,_ 

Figuur 4.7: Het flexibele blad en het equivalent scharnier-veer 
•et de formules voor de eigenfrequenties ~b; indien 
K=I.(.Jo,~ 2 en f= 'f~-1 dan zijn beide 
uitdrukkingen identiek. 

(4.35) 

blad 
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Als de stijfheids- en massaverdeling van het flexibele blad bekend 

zijn, kan Wo,1 berekend worden; ~n volgt uit (4.21). 

Daarnaast kan de eigenfrequentie van het blad ook experimenteel 

bepaald worden of via de grafische methode van Yntema [6]. 

Het equivalent scharnier-veer blad voldoet dus aan (4.35) en bezit 

dezelfde straal R, traagheidsmoment I, zwaartepunt xg, koorde 

c(x), bladhoek 0(x) en helling van de liftkromme CL« als het 

oorspronkelijke flexibele blad. Het flexibele blad dat beschreven 

dient te worden met oneindig veel bladmodes Xn en bijbehorende 

eigenfrequenties Wn is zo (via het flexibele blad met alleen de 

1e mode) teruggebracht tot het scharnier-veer blad met één enkele 

bladmode X1 en één eigenfrequentieWb. Hiermee worden tevens 

de grenzen van het model duidelijk. Bij excitatiefrequenties in de 

buurt van .n zal het model vrij goed voldoen; bij hogere frequ ·-tties 

gaan echter bij het flexibele blad ook de andere bladmodes een rol van 

betekenis spelen zodat de geldigheid van het model steeds minder 

wordt. In het navolgende zal de overeenkomst tussen het equivalente 

scharnier-veer blad en het werkelijke blad, numeriek gezien, nader 

onderzocht worden. 

De nauwkeurigheid van de benadering van het flexibele blad door het 

scharnier-veer model kan beschouwd worden door nadere uitwerking van 

de bewegingsvergelijking van een flexibel blad (4.24), waarbij 

gemakshalve slechts 1 mode wordt beschouwd. In geval van 1 mode is 

(4.24) gelijk aan: 

. I' 
0 

JF 
Jx 

Als benadering voor de bladvorm (mode) X1 nemen we een polynoom 

(4.36) 

met zo'n laag mogelijke orde die aan de randvoorwaarden (4.12) voldoet 

(zie figuur 4.8): 

(4.37) 

De term dF/Jr=l/R.dF/dx is de liftkracht per lengte eenheid, en kan 

analoog aan 11.5 uitgewerkt worden. Als voorbeeld wordt de 
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I 

Figuur 4.8: Een benadering van de 1• bladmode Xz: ter 
vergelijk is ook de bladmode Neergeg~ven 
blad met een excentriciteit e=0,25. 

van 

aerodynamische dempingsterm bepaald. In plaats van p.r=R.x.dr/èf.n 

(voor een stijf scharnierend blad met e=O) is de klapsnelheid nu 

gelijk aan: 

Met behulp van (1.40) en (1.41) volgt voor de bijdrage van de 

klapsnelheid aan de lift: 

\ d F -· ({ Jx 

en dus 

\ (~ ( ) I I l{_ - 1 ( 1 1 cA t1 ::. I·p. Lo<.c x. V\r- t- t·P· L.o<·.n.R. d;·x-CCxLX', 

Ut=- .5l. -1 E~ U r ::. ~ ( lt.?>o) 

:t. 

R.>. ~~~-)? o(x 

C ~-x:· cA. x 

TRAtiG HE ,'os 11onéul 

AJOR.Il.f.R,'uGçfACW(( ('-f.J<;) 

(4.38) 

(4.39) 

(4.40) 



125 

In geval van uniforme massaverdeling en constante koorde wordt (4.40) 

na substitutie van (4.37): 

' 

I 1'\ll~ R.Ç 

(4.41) 
I L x.)(; 1 ok~ 01lio 

Ingevuld in (4.36) geeft (4.41) de aerodynamische demping weer voor 

het flexibele blad, dat te vergelijken is met de term 
I 

~;2.t4.~ =0,125.K.dp;d~ 

van ( 1. 45). 

N.B. :De dempingstermuit (1.45) volgt natuurlijk ook uit (4.40) door 

voor de bladmode X1=x (stijf blad) te nemen; dan immers 

I I 

~ft. X1 2 dx= I p.x2 dx 
0 Q 

en 
I 

~x . c ( x ) I cr . X1 2 dx = 
0 

I 

~ x• dx=l/4 
0 

Op dezelfde wijze kan elke term in de excitatie (rechterlid van 

(4.36)) bepaald worden (zie [3] voor uitwerking van de windgradiënt 

belasting). Er zal dan een bewegingsvergelijking verkregen worden dat 

overeenkomt met ( 1. 45) (met À~ in plaats van 1 +~+K/( I .n?)) 

waarbij wel de diverse coëfficiënten gewijzigd zijn. De oplossing van 

de bewegingsvergelijking kan dan weer met de formules van hoofdstuk 2 

berekend worden, via 

(4.42) 

Uit dit alles zal blijken dat de tipuitwijkingen in het algemeen 

volgens het model (veel) te laag geschat worden ten opzichte van het 

werkelijke (flexibele) blad. Dit komt door de kromming van het 

flexibele blad (bij de bladwortel); het verschil wordt steeds groter 

wanneer ook de hogere modes (doorzwiepen van de tip) van invloed zijn. 

Aangezien de tipdoorbuiging van belang is voor de torenconstructie 

(tuidraden!) dient dit beter bepaald te worden. Een redelijke 

schatting kan alsvolgt verkregen worden: belast een niet-roterend blad 

met een bekend gewicht op 2/3 van de straal (dit is ongeveer het 

aangrijpingspunt van de aerodynamische krachten). Meet de ontstane 

uitwijking en vergelijk dit met de uitwijking die met behulp van het 
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scharnier-veer model vrij eenvoudig bepaald kan worden (3.1). Hiermee 

wordt dan een factor verkregen waarmee de met het model bepaalde 

tipuitwijkingen vermenigvuldigd dient te worden als schatting voor de 

werkelijke tipuitwijking van het flexibele blad bij windturbine 
bedrijf. 

Dat het bladwortelmoment met het model goed beschreven wordt blijkt 

uit het volgende. Invullen van de bladvorm X1 volgens (4.37) in 

(4.27) levert het bladwortelmoment voor een flexibel (met uniforme 
massaverdeling : )J- is constant): 

n Colt:) .. ( ~11._;). 5tt... Rs.J-<. tl. OI~~~ 

(4.3() (4.43) 

Voor het bladwortelmoment van het scharnier-veer model geldt (3.1): 

(4.44) 

met behulp van (4.21) en (4.35). 

Gemakshalve nemen we voor het equivalente scharnier-veer b:2d ook een 

uniforme massaverdeling aan (1.9) zodat uit (4.35) volgt: 

(4.45) 

(N.B.: Ten gevolge van de keuze voor een uniforme massaverdeling van 

het scharnier-veer blad is het nu niet meer mogelijk om zowel mb 

als xg én I van het scharnier-veer model gelijk te nemen aan die 
van het flexibele blad). 

Invullen van (4.37) in (4.21) levert ~1=1,16 en dus volgens 

(4.45) e=0,096. Hiermee wordt (4.44) nu gelijk aan: 

f.N 

(4.46) 
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De overeenkomst tussen het bladwortelmoment voor het flexibele blad 

(4.43) en dat voor het overeenkomstig scharnier-veer model (4.36) 

blijkt vrij goed te zijn; in aanmerking genomen dat X1 volgens 

(4.37) slechts een benadering is voor de werkelijke 1e mode die 

voldoet aan (4.9). 

De belastingsverdeling langs het blad volgt niet uit het scharnier

veer model. Immers omdat dan het blad oneindig stijf verondersteld 

wordt, mag (4.33) niet meer toegepast worden zodat de normaalspanninF 

niet meer afgeleid kan worden. Dit is echter niet erg aangezien bij 

ingeklemde bladen het bladwortelmoment het grootst is, zodat voor 

sterkteberekeningen alleen dit moment interessant is. 

Samengevat kan gesteld worden dat het equivalente scharnier veer 

model de eigenfrequentie (per definitie) en bladwortelmoment vrn het 

flexibele blad vrij goed benadert; dit geldt in mindere mate Ot ;~ voor 

de tipuitwijkingen. 
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HOOFDSTUK 5: METINGEN AAN EEN SCHARNIER-VEER BLAD 

In dit hoofdstuk worden de metingen besproken die zijn verricht aan 

een model rotor, aangedreven door de wind (in de windtunnel) of door 

een motor (ventilatortoestand). Het doel van deze metingen is om te 

c~~troleren of de vereenvoudigde theorie van hoofdstuk 2 het 

klapgedrag nog wel goed beschrijft. Daarbij is het ons in eerste 

instantie niet te doen om een precies kwantitatief vergelijk maar meer 

om te bepalen of de theorie het klapgedrag in grote lijnen correct 

weergeeft. Hierdoor kunnen er minder zware eisen gesteld wordeJ. aan de 

proefopstelling. 

De klaphoeken zijn gemeten als functie van de rotorhoeksnelheid bij 

rechte en scheve aanstroming (voor enkele verschillende windsnelheden 

en scheve aanstromingshoeken) en in ventilatortoestand (bij erg lage 

hoeksnelheden om de gravitatie invloed te bepalen); dit alles is 

gedaan voor diverse waarden voor de bladhoek en veersterkte. 

Voordat in §5.3 verder ingegaan zal worden op de verkregen 

meetresultaten zal eerst de modelrotor en de opzet van de metingen 

behandeld worden. 

5.1 De modelrotor en de klaphoekmeter 

In figuur 5.1 is een principe tekening te zien van de gebruikte 2-

bladige modelrotor (~1,45 m); die afgezien van de bladen geconstrueerd 

is in de werkplaats. De vereiste bewegingsvrijheid van het blad in 

klaprichting wordt verkregen via een as met naaldlager, waarvan de 

wrijving verwaarloosd wordt. Het voordeel van een naaldlager boven 

bijvoorbeeld een kort flexibel element is dat het torsiestijf is zodat 

er in geen geval torsieflutter (zie eventueel appendix 4) kan 

optreden. 
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Figuur 5.1: Principetekening van de tNee-bladige modelrotor. De rotor 
is symmetrisch: het bovenste gedeelte van de tekening is 
in doorsnede (zie hartlijnen 1 en 2J getekend (zonder blarl 
verenJ; het onderste gedeelte in aanzicht (zie pijlen A E; 
BJ. 

Toelichting: 
- het houten blad is via een metalen pen ingeklemd in het 

draaiplaatje (bladhoekverstelling mogelijk). 
- het draaiplaatje zit vast aan de as zodat het ten opzichte van de 

naaf kan draaien door middel van de naaldlagers (klapbeNegingJ. Het 
draaiplaatje heeft dus een veelzijdige funcie: het zorgt ervoor dat 
het blad een klapbeNeging kan uitvoeren en het maakt 
bladhoekverstelling mogelijk; bovendien Norden de kogelschroeven erop 
bevestiad. 

- defi~itie van ~=0: als de verbindingslijn massamiddelpunt blad
middelpunt as (het scharnierpunt) loodrecht op de rotoras staat (de 
centrifugaalkracht probeert het blad in deze positie te brengen). De 
constructie is nu zodanig dat dan tevens de zNaartelijn van het blad 
(hartlijn 2J loodrecht op de rotoras staat. 

- de klapbeNeging Nordt tegengeNerkt door bladveren die vastgeklemd 
ZlJn aan de naaf; via een kogelschroef op het draaiplaatje drukt het 
klappend blad tegen de bladveer vóór óf tegen de bladveer achter het 
blad. 
-de naaf draait met de rotaras mee (met rotorhoeksnelheidSLJ. 
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Voor de veerwerking zorgen bladveren. Omdat, in tegenstelling tot 
,, 

een fysische veer, in de praktijk een enkele veer niet tegelijkertijd 

geschikt is voor én trekken én drukken zijn er zowel vóór als achter 

het blad, bladveren nodig. De veersterkte kan gevariëerd worden door 

bladveren van verschillende dikte te gebruiken of via het veranderen 

van het aantal. De bladveren worden stevig ingeklemd op de naaf; via 

een kogelschroef (aanslag) drukt het blad tegen de bladveer. Het 

gebruik van de kogelschroef voldoet aan de twee eisen die aan de 

bladveer constructie gesteld kunnen worden: 

1) Het uiteinde van de bladveer moet vrij kunnen draaien omdat bij 

dubbele inklemming de bladveer wordt vervormd en de veersterkte niet 

meer lineair is met de klaphoek. 

2) Door de buiging van de bladveer wordt de afstand tussen inklemming 

(op de naaf) en de aanslag gewijzigd zodat de bladveer langs de 

aanslag moet kunnen schuiven (met verwaarloosbare wrijving). 

De kogelschroeven kunnen er verder in of juist eruit gedraaiv 'i'~1rden 

zodat ze zo afgesteld kunnen worden dat in de nulstand van het. i•lad 

(dat wil zeggen P=O oftewel het blad staat loodrecht op de ro~oras) de 

kogelschroeven nét tegen beide bladveren drukken. Indien ~>0 drukt het 

blad dan alleen nog maar tegen de achterste bladveer; voor ~<0 alleen 

nog tegen de voorste. 

De bladen zijn via een inklemming verbonden aan de naaf, waardoor 

het mogelijk is de bladhoek traploos te variëren. 

Om te zorgen dat de te meten klaphoeken zo groot mogelijk zijn 

dienen er bladen genomen te worden waarvan het getal van Loek 0 groot 

is; dat wil zeggen een lang, smal blad dat licht is en met een grote 

waarde voor CL~. Gekozen is voor houten bladen die oorspronkelijk 

bedoeld zijn als onderdeel van een helicopterbouwmodel ("Champion" van 

het merk Schlüter, bestaande uit 7 lagen hout waaronder balsa en 

abachi; de massa van het houten blad bedraagt 141 g, lengte 615 mm, 

koorde 65 mm en de dikte is 9 mm). De bladen bezitten een symmetrisch 

NACA profiel (vermoedelijk NACA 0015). Om het oppervlak glad te maken 

en ter bescherming zijn de bladen met behulp van een föhn van een 

krimpkous voorzien. Om inklemming mogelijk te maken worden de bladen 

voorzien van een metalen pen. 

In tabel 5.1 worden de parameters van de rotor opgesomd (zie 

eventueel ook figuur 1.1 voor de definities vanRen e). Hierbij 
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Tabel 5.1: De diverse parameters van de modelrotor. 

rotorparameters 

N=2 
R=0,724 m 
cr=0,065 m 
co =0 m 

Gr= instelbaar 
0o =Oo 
mb=0,304 kg 
xg=0,250 
I=0,0231 N.m.s2 
CLI)I.=4,9 rad-1 

bladophanging 

afgeleide parameters 

C7"=0,0572 
(=4,74 
!=0,132 
t2=0,5 
t3 =0' 33 
t4=0,25 
ts=0,2 

K variabel; combinaties mogelijk van een aantal 

e=0,0760 
Ó3 =Oo 

bladveren van 0,06 en 1,3 N.m/rad 

kunnen de volgende opmerkingen geplaatst worden: 

-de parameters mb, xg en I hebben betrekking op het 

bladgedeelte dat scharniert (dat wil zeggen het houten blad plus de 

metalen pen plus het draaiplaatje van figuur 5.1). 

~: in te stellen met behulp van een hoekmeter. 

- xg: te meten via balanceren van het blad op een spitse punt. 

- I: via het meten van de trillingstijd T te bepalen indien het blad 

(zonder bladveer), in klaprichting, slingert (blad in ond~, .~e 

stand: ~=0 enn=O). De bewegingsvergelijking van het blad (1 45) 

wordt dan teruggebracht tot dat van een slinger: 

I.~ t "Yrl \. ~·'lö. ~ = o 

n~T CJ = (~'o-~.'t~/t ( 5. 1) 

De demping (luchtweerstand) wordt hierbij verwaarloosd, wat 

gerechtvaardigd is gezien het feit dat bij de proef de trilling 

vrij langzaam uitdempt. 

N.B. :1) Omdat het blad nu niet roteert is er geen sprake van lift en 

dus ook niet van aerodynamische demping voor het klappend blad in 
de zin van §1.5!. 
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2} Het traagheidsmoment is ook te berekenen via de regel van 

Steiner: I=mb.rg2+Ig met Ig het traagheidsmoment ten opzichte 

van het massamiddelpunt; voor een uniforme staaf geldt 

Ig = 1/12. mb . R2 . 

Door het opplakken van wat tape op het blad zijn de twee bladen 

zowel statisch (gelijke mb) als dynamisch (gelijke I) 
.., 

uitgebalanceerd. (Voor het op straal r aan te brengen massa m geldt 

dat m=mb, I-mb,2 en de straal r volgt uit 

m.r2=II-I2; waarbij de indices 1 en 2 op respectievelijk 

blad 1 en 2 duiden). 

CLo. : de waarde hiervan is opgezocht in [ 16]; geldig voor 

Reynoldswaarden tussen 4.104 en 3.106. 

- K: een schatting van de veersterkte kan gemaakt worden met behulp van 

de vergeet-mij-nietjes (balkentheorie). De bladveren zijr· seijkt (in 

dezelfde positie als bij de latere klaphoekmetingen) met b~hulp van 

een unster die aan het blad trekt (figuur 5.2). 

Voor het veermoment geldt: 

n ..,. = ~ ""'~ . R . C t-e) (5.2) 

Voor diverse waarden van ~ (te meten met de hoekmeter) is de kracht F 
0 

bepaald. In het werkgebied (0-15 ) is het veermoment inderdaad 

V*'PtF 

SlltAIVJÏêR 

[i-e).R 
STAliEF 

Bl.J1o 

Figuur 5.2: Het gebruik van de unster bij de ijking van de 
bladveren (Sl.=OJ. 
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lineair met de klaphoek ~ (Mv=K.~ volgens (1.22)) en de veersterkte 

is evenredig met het aantal gebruikte bladveren. 

Voor de metingen kan gebruik gemaakt worden van bladveren van twee 

verschillende diktes, waarvan de veersterkte K (met onnauwkeurigheid 

< 5%) in de tabel is weergegeven. (Om een grote veerstijfheid te 

verkrijgen worden er in plaats van één dikke meerdere dunne gebruikt 

om vervorming van de bladveren te voorkomen). 

Bij de metingen gaan we er vanuit dat de klaphoek ~ te schrijven is 

volgens (1.10): ~=~o+rlc.cos~+~ls .sin~. Om de drie 

klaphoekcoëfficiënten ~o, ~lc en ~ls te kunnen bepalen 

dient p voor tenminste 3 waarden van de azimuthhoek ~ gemeten-tn worden. 

In de gebruikte meetopstelling worden de klaphoeken op 4 plaat ;nn in het 

rotorvlak gemeten, zodat de 4e waarde gebruikt kan worden om de 

nauwkeurigheid van de meting te berekenen. De klaphoeken worden bepaald 

met behulp van een klaphoekmeter bestaande uit een kruis met aan de 

uiteinden gradenbogen (zie figuur 5.3). Het kruis zit om de rotoras heen 

Vc>OR.AAN~Î(H T ( vAN A LLE EAJ oE 
KLPttl-10~1< rtETE.R) 

TO~N 

Figuur 5.3: De klaphoekmeter bestaande uit een kruis met 
vier gradenbogen. 

\f:: 7.2.5. 

VooR. R.oToR llS 
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VocRAPtNtÎCHl 

Figuur 5.4: Het optisch element en de schijf met spleet 
nodig om de stroboscoop te triqgeren. (De schijf 
zit tussen de tNee lagers in van figuur 5.3). 

en is via de bok (toren) met de vaste wereld verbonden. Op de vier 

gradenbogen zijn hele en halve graden streepjes aangebracht die lopen 

van -So tot +15o; een groter bereik heeft geen zin omdat dan 

namelijk het blad tegen de bok aanklapt. De bogen kunnen nog Wë·L 

verschoven worden zodat het nulpunt (~=0) correct kan worden i;gesteld. 

Indien we de klaphoeken op lf/=45o, 135°, 225o en 315o 

weergeven als respectievelijk ~1. ~2, ~ 3 en~ 4 volgt 

met behulp van ( 1. 10) voor de klaphoekcoëfficiënten: 

~0 GEI'l.ic~>eLoE VAN LCp, t~)) EN i .Cp~+~J 
r~ ( ,, -t lf;l. ( p,- ~) E.AJ tvt. c ~3+~~) 
j:>, s .. t '0. (pi -~'t) f.N i t!i. C-pl-p3) 

Uit (5.3) volgt tevens de nauwkeurigheid van de bepaalde 

klaphoekcoëfficiënten. 

(5.3) 

Om de klaphoeken gemakkelijk te kunnen aflezen is op de tip van één 

van de bladen een wit markeringsstreepje aangebracht (op eed zwarte 

ondergrond). Met behulp van een stroboscoop met fase instelling kan nu 

het witte streepje op het blad precies bij elk van de vier gradenbogen 

"stil" gezet worden. (De ruimte zelf is verduisterd). Het signaal dat 

nodig is om de stroboscoop te triggeren wordt verkregen van een 

optisch element. Dit element is aan de vaste wereld gemonteerd en na 

detectie van de spleet in een schijfje (dat met de rotaras meedraait), 

wordt een puls gegenereerd (zie figuur 5.4). Door met behulp van een 

verrekijker in het rotorvlak te kijken (achter een gazen scherm rondom 

de rotor) kunnen de klaphoeken nu op 0,1o afgelezen worden. 
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5.2 De meetopstelling 

In de open windtunnel van het Instituut voor Windenergie van de 

T.H. Delft (~2,2 m) is gemeten bij rechte en scheve aanstroming. Voor 

scheve aanstroming kan de rotor onder de gewenste hoek vastgezet 

worden op de kruias van de bok (figuur 5.5). De windsnelheid van de 

windtunnel kan gevariëerd worden van 0 tot ongeveer 13 m/s en wordt 

afgelezen met behulp van een aan een pitotbuis gekoppelde Betz

manometer. Voor verdere gegevens omtrent het meten in de windtunnel 

zie 05]. 

De rotorhoeksnelheid kan gevariëerd worden met behulp van een 

schijfrem. Via het opvoeren van de druk van de remblokjes op de schijf 

(die met de rotaras meedraait) kan de rotorhoeksnelheid vanaf vrijloop 

(À%10) tot nul gereduceerd worden. De hoeksnelheid wordt gemeten met 

behulp van een kleine generator die aan de rotaras gekoppeld is en een 

spanning afgeeft die lineair is met n. 
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Om te zorgen dat de in hoofdstuk 1 geÏntroduceerde aerodynamische 

theorie geldig is (onder andere (1.40)) en dat er geen loslating 

optreedt dient op r=0,7.R het Reynoldsgetal groter te zijn dan 

105; met Re=v.c/Y waarin c de bladkoorde is en v=n.r de snelheid 

van het bladelement op straal r. Met een kinematische viscociteitY 

van 1,5.10-5 volgt dan meteen dat de rotorhoeksnelheid boven de 

46 rad/s dient te liggen. 

5.2.2 De meting in ventilatortoestand 

Bij ventilatortoestand wordt de rotor (bij een omgevin·:~snelheid 

gelijk aan nul) aangedreven door een kleine motor (50 W) ~·~ ~rvan het 

toerental van 0 tot ongeveer 12 rad/s instelbaar is ("variomatic"). 

Hiermee is het mogelijk om te meten met grote bladhoeken en kleine 

hoeksnelheden waardoor de klaphoeken groot zullen zijn. Zelfs het 

meten zonder bladveren is nu mogelijk: na opstarten met de bladen in 

horizontale positie (waardoor ze niet vÓ~r- of achterover klappen) 

komt de rotor zo snel op toeren dat het centrifugaaleffect voor de 

benodigde veerwerking zorgt (en de bladen ook in verticale st~nd 

nergens tegen aan zullen klappen). 

Bij deze meetserie is de invloed van de gravitatie bepaald. 

Hiervoor is volgens (1.23) een zekere kegelhoek ~o vereist die 

wordt verkregen door het blad een bepaalde bladhoek te geven (?;ie 

figuur 5.6). In de ventilator toestand wordt er langs de motor lucht 

I 
I 

e,oiJENAAN ti CHi 

Figuur 5.6: De •odelrotor in ventilatortoestand en de definitie 
van (),.. 
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aangezogen; doordat de bladhoek groter dan nul is krijgt het blad nu 

een kegelhoek ten gevolge van de optredende liftkrachten; indien G<O 
zal de rotor lucht van de andere zijde aanzuigen en klapt het blad 

juist de andere kant op). 

Omdat de rotor nu door een motor wordt aangedreven in plaats van 

door de wind mag de theorie van §1.5 niet zonder meer worden toegepast 

; met name uitdrukking (1.60) voor de ax~ale inductiefactor a. 

Bovendien kan er geen snellopendheid meer gedefiniëerd worden omdat er 

geen sprake meer is van een ongestoorde windsnelheid U. Een 

uitdrukking voor a geldig voor een rotor in ventilator toestand kan 

verkregen worden met een analoge afleiding als van f1.5. 

De uitdrukking volgens de impulstheorie voor de axiale 

weerstandskracht Dax blijft gelijk aan (1.51): 

De massaverandering is nu gelijk aan: 

De uitdrukking voor Dax volgens de bladelementtheorie kan 

(5.4) 

(5.5) 

verkregen worden door in (1.58) de term cosÓ/À=(U.cosó)/(n.R) L~lijk 

aan nul te stellen: 

(Het minteken voor0r in (1.58) verandert in een plus teken 

overeenkomstig de tekenconventie van 0r volgens figuur 5.6). 

Gelijkstellen van beide uitdrukkingen voor Dax levert nu meteen 

een vierkantsvergelijking op voor de gelnduceerde snelheid Vi . 

Analoog hieraan dienen de uitdrukkingen voor de klaphoeken 

aangepast te worden: de term ((1-a)/À.t3-~ .t4+0o.ts) volgens 

( 2. 7) verandert daarbij in ( -vi 1 ( .Q. R) . t3 +Gr . t4 +Go . ts ) 

( 5. 6) 

Bij de gegeven theoretische waarden in de grafieken van de volgende 

paragraaf is gebruik gemaakt van deze aangepaste formules. 
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5.3 De meetresultaten 

Onder invloed van rechte aanstroming zal volgens de theorie de 

rotor een kegelhoek ~o beschrijven. In figuur 5.7 tot en met 5.9 

worden de gemeten kegelhoeken uitgezet als functie van de 

rotorhoeksnelheid (en als parameter de windsnelheid) en vergeleken met 

de theoretische waarden voor een drietal combinaties van bladhoek en 

veersterkte. Ook het kengetal K/(I.n2) wordt vermeld; de 

veersterkte wordt klein genomen om te zorgen dat de klaphoeke~ groot 

zijn. 

De gemeten klaphoeken zijn afgelezen op 0,1o nauwkeurig; d( 

variatie in de klaphoek {onder andere ten gevolge van een licht~ 

trilling van de bok) tijdens de meetduur (ongeveer 10 s oftewel ruwweg 

100 omwentelingen) blijft binnen dit bereik. De aangegeven 

onnauwkeurigheid in alle grafieken van 5.3 volgt uit (5.3). De 

onnauwkeurigheid van U (ter plaatse van de pitotbuis) en ~is 1% of 

kleiner. 

Bij de meting kunnen de volgende systematische meetfouten epm~akt 

zijn: 

1) De waarde van CL« voor het blad is niet direct gemeten maar in 

[16] opgezocht; een fout van CL~ van 20% zal volgens de theorie 
0 

in een fout van de kegelhoek resulteren ter grootte van 0,2 . 

2) Bij het instellen van de bladhoek wordt er vanuit gegaan dat het 

meetvlak loodrecht op de rotoras~staat; een fout van 1° in 0 
zorgt voor een fout in ~o van 0,5o. 

3) Bij het gebruik van de bladveerconstructie treedt wat hysterese op: 

indien het blad in stilstand Cn=O) een tik krijgt zal het niet precies 

weer op 0° tot rust komen (maximale afwijking ongeveer 

0, 3o). 

Uit de grafieken blijkt dat de theorie den- en U-afhankelijkheid 

van ~o goed beschrijft; voor al de drie de combinaties van K en 

0 .(Zie ook figuur 5.10 dat een kopie is van figuur 5.7 met dat 

verschil dat bij alle meetpunten 10 is opgeteld; zodat de 

overeenkomst tussen het verloop van de theoretische krommen en den-
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K=5,2 H.mlrad en 0=4°, 

Figuur 5.8: Idem met K=1,3 N.m/rad en 

Figuur 5.9: Idem met K=1,3 H.m/rad en 0=2°. 
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1° is opgeteld! Dit is gedaan om te illustreren ~at 
het verloop van de theoretische krommen den- en U
afhankelijkheid van de meetpunten goed beschrijf 

afhankelijkheid van de meetpunten, beter tot uitdrukking komt). 

Aangenomen dat bovenstaande systematische fouten niet zijn opgetreden 

zijn de voorspellingen van de klaphoeken volgens de theorie ongeveer 

1o te hoog. 

Naast de kegelhoek is er bij deze meetserie ook een cyclische 

klaphoek gemeten: plc=-0,4oi0,2o en pls=Oo (bij de gedane 

metingen vrijwel onafhankelijk van U, n., K en 0). Om dit met de 

theorie te kunnen verklaren dient er behalve de rechte aanstroming een 

(onbekende) excitatie aanwezig geweest te zijn; bijvoorbeeld een 

(horizontale) windgradiênt ten gevolge van een asymmetrie van de 

stroming (turbulentie) van de windtunnel. Echter om een klaphoek van 

-0,4o te verklaren zou dan de windsterkte over de 

windtunnelbreedte (van links naar rechts) moeten toenemen van 6 naar 

7 m/s wat zeker niet het geval is; de variatie is hooguit 0,3 m/s. 

Ten gevolge van de gravitatie voorspelt de theorie cyclische 

klaphoeken orde grootte kleiner dan 0,4o zodat de gravitatie ook 

niet de oorzaak kan vormen voor het achterover klappen van de rotor ( 

~1 c <0). 
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Een andere mogelijke verklaring is dat er een systematische fout is 

gemaakt bij de nulpuntsinstellling van de gradenbogen, zodat ten 

onrechte een cyclische klaphoek wordt gemeten. Echter omdat alle vier 

de gradenbogen opdezelfde wijze zijn ingesteld is niet eenvoudig in te 

zien hoe zo een cyclische klaphoek zou kunnen zijn gelntrorluceerd. 

(Bij de instelling van de gradenbogen wordt het blad, waarvan de 

klaphoeken gemeten zullen worden, loodrecht op de naaf gehouden. Door 

een scheve stand van de naaf ten opzichte van de rotoras of door een 

scheve stand van de rotoras zelf wordt hierdoor een systematlsche fout 

ingevoerd. Echter deze fout heeft uitsluitend betrekking op 0P 

kegelhoek en niet op de cyclische klaphoeken). 

Gezien de geringe grootte van de klaphoekcoëfficiënt P1c er- de 

grote onnauwkeurigheid daarvan, heeft het niet veel zin om no~ verder 

stil te staan bij dit niet interpreteerbare meetresultaat. 

In figuur 5.11 zijn de klaphoekcoëfficiënten ~o, r1c 

en ~ls te zien voor een viertal scheve aanstromingshoeken. 

Het verloop van de theoretische waarden voor de kegelhoek po 
voldoet redelijk, zowel wat den- als de &-afhankelijkheid 

betreft. Voor de cyclische klaphoeken ~lc en ~ls kan 

eigenlijk alleen gezegd worden dat de theorie kleine hoeken 

voorspelt terwijl er inderdaad kleine hoeken worden gemeten. 

Vanwege de geringe grootte in de gemeten waarden van p1c en 

~ls en de grote onnauwkeurigheid kan er niet veel zinnigs uit 

de metingen geconcludeerd worden; behalve dat de meetmethode niet 

goed is. 

Het probleem bij de windtunnelmeting is dat er bij lage 

hoeksnelheden (waarbij de klaphoeken groot zullen zijn omdat dan 

de centrifugaalkracht klein is) niet gemeten kan worden. Dit komt 

door de specifieke vorm van de koppel-toeren kromme van een 

windturbine (figuur 5.12). Door verhoging van de remkracht kan de 

snellopendheld verkleind worden tot À1 ; indien de remkracht 

nog groter wordt is een stabiel werkpunt niet meer mogelijk en 

gaat de windturbine naar stilstand. 
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Figuur 5.12: De HQ-À karakteristiek van een Nindturbine en het 
tegenNerkend moment van de schijfrem (voor verschillende 
remkrachten). 

Een andere manier om de klaphoeken te vergroten is het 

verkleinen van de bladhoek. Echter het probleem hierbij is dat.dan 

de windturbine niet meer aanloopt~ 

Vanwege deze moeilijkheden is afgezien van de metingen van de 

klaphoeken in geval van een windgradiënt. Bovendien zal het 

aanbrengen van een nette (lineaire) windgradiënt op zich al 

moeilijk genoeg zijn. 

Ook de invloed van het kruien is niet bepaald omdat dat een 

andere meetmethode voor de klaphoek vereist. Immers de 

klaphoekmeter draait bij het kruien mee zodat de klaphoeken niet 

meer afgelezen kunnen worden. Bovendien zal het lastig zijn om de 

kruisnelheid mooi constant te houden zodat een stationaire 

situatie (wat betreft de klapbeweging) bereikt kan worden. 

Dat er geen metingen zijn verricht in geval van windgradiënt en 

kruien is op zich niet zo heel erg. Het doel van de metingen is 

immers om de vereenvoudigde theorie betreffende het klappend blad 

te controleren. Daarvoor is het in principe voldoende om de 

klaphoeken te meten onder invloed van één enkele (periodieke) 

excitatie; waarvoor we de gravitatie invloed nemen bij 

ventilatortoestand (zie volgende paragraaf). Door de modelrotor 

met een motor aan te drijven kan er wel bij lage hoeksnelheden 

gemeten worden en kan de bladhoek elke gewenste waarde gegeven 

worden. 
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5.3.3 Gravitatie 

Bij ventilatortoestand is de invloed van de gravitatie op de 

klaphoeken bepaald; zie figuur 5.13 waar de klaphoekcoëfficiënten 

po, ~lc en ~ls zijn uitgezet als functie van de 

rotorhoeksnelheid (met als parameter de bladhoek) indien K=0,06 

N.m/rad. In figuur 5.14 zijn de klaphoeken uitgezet in geval de 

bladveren ontbreken (K=O), zodat de scharnier-veer constructie 

gereduceerd wordt tot enkel het scharnier. Om te zorgen dat de 

klaphoeken groot zijn wordt er gemeten bij lage hoeksnelheden en 

grote waarden voor de bladhoek. Aan het eind van ~1.4 is gebleken 

dat de gravitatie zelfs een instabiliteit kan veroorzaken. Met 

behulp van (2.7) kan berekend worden bij welke hoeksnelheid dit 

gebeurt via het gelijkstellen van de noemer aan nul. Het bestaan 
" van zo'n kritisch toerental volgt ook duidelijk uit de 

theoretische krommen van grafiek 5.12: bij n=3,5 rad/s is de 

klapresponsie oneindig groot. Bij de metingen kunnep er nu grote 

klaphoeken verkregen worden door het toerental zodanig te verlagen 

dat het kritische toerental wordt benaderd. Metingen onder het 

kritische toerental bleken niet mogelijk omdat dan na het 

opstarten van de rotor het blad wild op en neer gaat schommelen en 

al ergens tegen aanklapt voordat de evenwichtsteestand wordt 

bereikt. 

De theorie voorspelt den- en 0-afhankelijkheid van de 

klaphoekcoéfficiënten ~o, ~lc en ~la vrij redelijk. 

Getalsmatig gezien wijken de theoretische krommen (vooral die voor 

de cyclische klaphoeken) nogal af van de gemeten waarden. 

Met betrekking tot de gebruikte modelrotor en klaphoekmeter kan 

er tot slot geconcludeerd worden dat de klaphoeken goed te meten 

zijn bij ventilatortoestand. Voor windtunnelexperimenten is de 

rotor minder geschikt omdat bij lage hoeksnelheden en kleine 

bladhoeken niet gemeten kan worden omdat de rotor dan 

respectievelijk stopt of niet aanloopt. 
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bJ Idem voor de cyclische klaphoek ~~c· 
c) Idem voor de cyclische klaphoek p~-· 
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HOOFDSTUK 6: STATE-OF-THE-ART, SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 
EN CONCLUSIES 

6.1 State-of-the-art 

Voordat in de volgende paragrafen achtereenvolgens de suggesties 

voor verder onderzoek en conclusies aan bod komen wordt in deze 

paragraaf de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de kennis 

omtrent flexibele rotorsystemen. Hiertoe zal eerst de inhoud geschetst 

worden van literatuur [1] plus [2]. Mijn verslag behandelt slechts een 

beperkt gedeelte van de onderwerpen die in deze literatuur aan bod 

komen; in tegenstelling tot [1] en [2] heb ik het ze orde model 

veel meer benadrukt. 

Aangezien het fundamenteel onderzoek aan helicopterrotoren een 

langere historie kent ep tevens (veel) verder is gevorderd ten 

opzichte van het onderzoek aan windturbines, zal tevens in het kort de 

state-of-the-art van het helicopteronderzoek worden vermeld. 

Stoddard [1] 

Mijn verslag is grotendeels gebaseerd op dit promotieverslag over 

het dynamisch gedrag van windturbines. De markanste verschillen zijn: 

- De afleiding van de bewegingsvergelijking voor het scharnierend 

blad geschiedt enigszins anders. Er wordt uitgegaan van de krachten 

die aangrijpen op een bladelement dm, waarna er over het blad 

geÏntegreerd wordt. (Het uiteindelijke resutaat is natuurlijk wel 

gelijk en komt overeen met (1.45)). 

- Er wordt uitgegaan van bladen met constante koorde, zonder Ó3 

mechanisme en de invloed van de windgradiënt wordt verwaarloosd. 

- Naast de bewegingsvergelijking in de klaprichting worden ook 

vergelijkingen afgeleid voor de lag en bladhoekvrijhëidsgraad. 

- Er is bovendien een hoofdstuk dat de aero-elastische 

instabiliteiten analytisch behandelt; waaronder de flap-lag, pitch-lag 

en pitch-flap instabiliteit (met pitch de bladhoekvrijheidsgraad) 

evenals de interacties tussen rotor en toren. 



Bramwell [2] 

Dit is een helicopterleerboek. Behalve enkele specifieke 

onderwerpen zoals stabiliteit en besturing van een helicopter is de 

gepresenteerde theorie in principe ook toe te passen op een 

windturbine. 

- Bij de bewegingsvergelijking voor het blad wordt uitgegaan van een 

blad met constante koorde en wrong en zonder een veer (en met de rotor 

natuurlijk in een horizontale positie); de invloed van windgradiënt en 

gravitatie wordt verwaarloosd. 

- Ook in dit boek worden de bewegingsvergelijkingen voor lag en 

torsie behandeld alsook de aero-elastische instabiliteiten. 

- Een apart hoofdstuk is gewijd aan het gedrag van flexibele bladen. 

- Het belangrijkste verschil met mijn verslag en [1] is dat uitgegaan 

wordt van een veel betere (instationaire) theorie om de aerodynamische 

krachten te bepalen die op het blad werken. Vooral bij onderzoek naar 

mogelijke instabiliteiten is het nodig om uit te gaan van een goede 

aerodynamische theorie; in de berekening van de klaphoeken spelen de 

instationaire aerodynamische krachten een geringere rol (zie de 

opmerking betreffende de gereduceerde frequentie ~·uit §1.5). 

- In de helicoptertechniek gebruikt men (uitgebreide) 

computerprogramma's om de differentiaalvergelijking, die de beweging 

beschrijft, op te lossen; waarbij indien mogelijk allerlei 

coëfficiënten aangepast worden aan resultaten, verkregen uit metingen 

aan modelrotors. Tevens kan er numeriek gecontroleerd worden welke 

benaderingen er geoorloofd zijn. 

Helicopteronderzoek 

Een overzicht betreffende de stand van zaken in de 

helicoptertheorie kan gevonden worden in [12] en [13]. Bij 

helicopterrotors heeft zich een ontwikkeling voltrokken van volledig 

scharnierende bladophangsystemen (articulated hub: bestaande uit 

scharnieren, dempers en een mechanisme ten behoeve van de 

bladhoekverstelling) via systemen met flexbeams in praats van de flap 

en lag scharnieren (hingeless; sinds de jaren '60) naar systemen 

waarbij ook de bladhoekverstelling plaatsvindt via een flexibel 

element (bearingless; in de jaren '70 geÏntroduceerd). De voordelen 

van het gebruik van flexbeams is dat de constructie eenvoudiger, 

lichter en goedkoper wordt en dat de rotor minder onderhoud nodig 
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heeft. (Een ander voordeel specifiek voor helicepters is dat de 

luchtweerstand van de rotor in voorwaartse vlucht aanzienlijk 

gereduceerd wordt en dat via de optredende bladwortelmomenten de 

helicopter sneller reageert op de stuursignalen). 

Het grote nadeel van hingeless en bearingless rotors is dat er nu 

nieuwe (in vergelijk met articulated hubs) aero-elastische 

instabiliteiten geÏntroduceerd worden. Het huidige onderzoek 

concentreert zich daarom hoofdzakelijk op het vinden van de 

stabiliteitsgrenzen (wat betreft frequentie en demping van de 

vrijheidsgraden); zowel numeriek als via metingen aan modelrotoren. 

Tevens vindt er onderzoek plaats naar samengestelde materialen 

composiet , zoals flexbeams met ingebouwde demping en andere speciale 

eigenschappen om de instabiliteiten te vermijden. 

6.2 Suggesties voor verder onderzoek 

Windtunnel metingen met een nieuwe modelrotor 

Zoals uit de meetresultaten blijkt is de gebruikte modelrotor niet 

goed geschikt voor het bepalen van de (cyclische) klaphoeken. Een en 

ander kan verbeterd worden door het getal van Loek te vergroten. Een 

manier om ~groter te maken is om de massa te verkleinen: bijvoorbeeld 

door de bladen hol te maken of bladen te nemen van een nog lichter 

materiaal dan hout (schuimplastic); tegelijkertijd dienen dan ook de 

bladhoekverstelling en de scharnierconstructie lichter gemaakt te 

worden. 

Een andere verbetering aan de meetopstelling kan verkregen worden 

door de klaphoek direct te meten met bijvoorbeeld een potentiometer 

aan het blad. Het electrische meetsignaal dient dan wel van het 

roterende blad afgetapt te worden. Dit kan geschieden via een 

sleepring of door een (meedraaiende) zender op de rotor. Het voordeel 

van deze wijze van meten is dat de meting nauwkeuriger is en dat dan 

de klaphoek r direct als functie van de azimuthhoek o/ bekend is (en op 

een oscilloscoop zichtbaar te maken). De klaphoekcoëfficiênten 

~o, ~lc en ~la kunnen eventueel direct via wat 

electronica uit het electrische signaal bepaald worden. Tevens biedt 
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deze meetopzet de mogelijkheid om het transièntgedrag (bijvoorbeeld 

responsie op een windvlaag) te onderzoeken. 

Tenslotte kan via momentmetingen in lagrichting (coriolismoment) en 

op de gondel plus toren, met behulp van rekstrookjes de vereenvoudigde 

theorie ook daarop gecontroleerd worden. 

Het schrijven van een eenvoudig computerprogramma 

Het analytisch model zou behalve met metingen ook vergeleken kunnen 

worden met de resultaten van een computerprogramma. Dit programma 

dient dan gebaseerd te zijn op bewegingsvergelijking (1.24) en voor 

het uitwerken van het aerodynamisch moment is aanname (1.41) niet meer 

nodig omdat Ma nu rechtstreeks via (1.39) te berekenen is. Verder 

is het mogelijk om bijvoorbeeld de CL-~ karakteristiek van een 

zeker blad via polynoombenadering in te voeren en de 

bewegingsvergelijking aan te passen aan onder andere scheefstand van 

de rotoras (tilthoek) en rotoronbalans. 

Via het vergelijken van de uitvoer van dit programma met de 

analytische uitdrukkingen is de invloed van allerlei benaderingen 

waaronder (1.41) te achterhalen. Een andere toepassing van het 

programma is dat nu ook het gedrag van het scharnier-veer blad te 

bepalen is bij langzaamlopers. Ook de responsie op a-periodieke 

belastingen (zoals een windvlaag en torenschaduw) zijn nu vrij 

eenvoudig te berekenen. 

Om het geschikt te maken voor het ontwerpen van windturbines kan 

het simpele computerprogramma later desgewenst steeds verder verbeterd 

en uitgebreid worden; bijvoorbeeld via het gebruik van een betere 

aerodynamische theorie voor het bepalen van het aerodynamisch moment 

Ma. Een verdere uitwerking hiervan kan onder andere gevonden 

worden in de helicopterliteratuur; zie eventueel ook appendix 3 waarin 

de probleemstelling betreffende de luchtstroming door een rotor wordt 

aangestipt. 

Ook aan de hand van verkregen meetgegevens kan het programma steeds 

aangepast worden. 

Bij het gebruik van het nu omvangrijk geworden computerprogramma 

dient men er wel op bedacht te zijn om de fysica niet uit het oog te 

verliezen. 
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Een analytische behandeling van de aero-elastische instabiliteiten 

Analoog aan wat in dit rapport gedaan is ten aanzien van de 

bladresponsie zouden ook de aero-elastische instabiliteiten zoals 

flutter en divergentie analytisch behandeld kunnen worden (of 

eventueel met behulp van een simpel computerprogramma). Daarbij gaat 

het om het bepalen van de stabiliteitsgrenzen (die men in de praktijk 

dus beslist niet mag overschrijden) bij gegeven bladparameters. Voor 

een eerste introductie met flutter en divergentie wordt verwezen naar 

appendix 4 en [11], hoofdstuk A.16. 
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6.3 Conclusies 

1) Het scharnier-veer blad is bij benadering een 2e orde systeem, 

dat wordt aangeslagen met een frequentie net onder zijn 

eigenfrequentie. 

2) Uitgaande van een lineaire bewegingsvergelijking kunnen er 

analytische uitdrukkingen afgeleid worden waarmee de klaphoeken en 

(bladwortel) momenten voor een gegeven windturbine, snel en 

eenvoudig berekend kunnen worden. 

3) Voor een grote molen (diameter groter dan ±10 m) treden de grootste 

klaphoeken (en dus ook momenten) op ten gevolge van de 

windgradiënt. Voor een (kleine) windturbine die is uitgerust met 

een vaanmechanisme is de grootste belasting het gyroscopisch effect 

ten gevolge van het kruien. 

4) Het bladwortelmoment wordt bij gebruik van het scharnier-veer blad 

beperkt; bij een 

- constante excitatie door de centrifugaal werking; 

- periodieke excitatie door de centrifugaal werking plus 

aerodynamische demping; 

- a-periodieke excitatie door de aerodynamische demping 

(klapsnelheid). 

5) De grootte van de tipuitwijking en het bladwortelmoment van een 

flexibel blad onder een gegeven excitatie kan benaderd worden met 

de (direct te berekenen) waarden voor een scharnier-veer blad, dat 

dezelfde eigenfrequentie bezit. 

6) Met de gebruikte modelrotor inclusief de klaphoekmeter is goed te 

meten in geval die door een-motor wordt aangedreven; voor 

windtunnelexperimenten is de rotor minder geschikt. r 

7) De theoretische waarden stemmen globaal gezien overeen met de 

gemeten klaphoeken van de 2-bladige modelrotor (~1,45 m) bij rechte 

en scheve aanstroming (in de windtunnel) en onder invloed van de 

gravitatie (bij aandrijving door een motor). 
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APPENDIX 1: AFLEIDING VAN DE DYNAMISCHF. VERGELIJKINGEN VAN EULER 

Er wordt uitgegaan van een blad dat (op afstand e.R) scharnierend 

aan de as is bevestigd, zodanig dat het om de X3-as kan roteren 

(zie figuur A.l). Voor het met het blad meebewegend assenstelsel 

kiezen we het hoofdtraagheidsassenstelsel X3Y3Z3. Ten 

opzichte van de aarde XoYoZo bezit dit assenstelsel een -
hoeksnelheid W. 

Sc~A~wiE.R 

ti nA.SSAniODElPLJAJ't 

Figuur A.1: Het hoofdtraagheidsassenstelsel X3Y3Z3 van 
het roterende blad, met als oorsprong het scharnier. 

Aangezien afstand, snelheid, versnelling en dergelijke relatieve 

grootheden zijn, dient in de afleiding van de bewegingsvergelijking 

aangegeven te worden ten opzichte waarvan ze gedefiniëerd zijn. Met 

een accent ( 1
) worden de relatieve grootheden aangeduid, dat wil 

zeggen ten opzichte van het scharnier (dit is de oorsprong van het 

roterend assenstelsel); zonder accent zijn de grootheden absoluut, dat 

wil zeggen ten opzichte van de aarde. 

Er zal nu eerst een uitd~ukking afgeleid worden voor het relatief 
impulsmoment L' van het blad: 



156 

R.(H~) 

~ ~ L (1•x \f') ~-vn 
- o(~· - -

'tE i \f' = o{t :: IJ"- lrs 

V"~ SNElttEir> ~(4A~~itR 1TEA1 on,'(wiE 

IJ SNEL~.teiO VAAl ~ET I'TIIS~A Ot.Eb·j~ 

(A. 1) 

VAN OE AI)RDE 

E"' 04s 'V' swêLI-i&lo VAN ~-<e.-r nA-SSPrOEEb-~e TGN OPèioat VttJJ 

kE.I S(~U\RAiiER (o~ir.rTE:GR.~t-"t~E Loopr vftwft~ HF-i s<-~ftRAI;ER) 
Uit (A.l) volgt: 

Met 

d~'/dt*v'=d~'/dt*df'/dt=O 

v' =v-vs 

(A.2) 

en äs =dvs /dt versnelling van het scharnier 

volgt uit (A. 2): 

(A. 3) 

Hierin is de eerste term in het rechterlid het uitwendig krachtmoment 

ten opzichte van het scharnier: 

-, ( Rü,e.1 _ 
M :: j

0 
-'1 )< J F 

rtf T JJ = ~"" · 
(A.4) 

Dt: uirv€:~0( 6 E kRJKKI op nFtSVtOEE.L7jr= J"rrt 

Uiteindelijk krijgen we zo de volgende uitdrukking voor het relatieve 
r 

impulsmoment: 

JL! -1 \ - -
~ ~ n - 'mb. "'l i x- Qs 

~ET 'Vr.b 
EAJ 
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Om nu de bewegingsvergelijking voor het blad te krijgen maken we 

gebruik van een algemene uitdrukking uit de vectorrekening. Voor een 

willekeurige vector A geldt: 

(A.6) 

Dit is een relatie tussen de verandering van A per tijdseenheid ten 

opzichte van de aarde (dA/dt) en de verandering van dezelfde vector 

ten opzichte van het roterende assenstelsel (dÄ/àt); als de 

hoeksnelheid van het roterende stelsel ten opzichte van de aarde 

gelijk is aan W. (Voor een star lichaam geldt voor de relatieve 

tijdsafgeleide dr'/dt=O). 

Toegepast op de vector L' levert dit: 

c)""Q + ~x L' 
at (A.7) 

Let op: in dL'/dt is L 1 het relatieve impulsmoment (dat wil zeggen 

gerelateerd aan het scharnier) terwijl de tijdsafgeleide d/dt ten 

opzichte van de aarde is. 

Drukken we de vectoren in (A.7) uit in coördinaten ten opzichte van 

het roterende assenstelsel X3Y3Z3 dan geldt: 

ë ::. [l>x. (J;() I~. (Jl, r~. w~ 1 
f\ET ~-:: ( (J:t.> ~Ö\ (J} 1 

E-AJ I: =- Llx 
1
! '4· l ~ 1 

r 
(_ Î M. flé ltS )( ~ ~~t 3 t\ EEAI lwoFOTR A~MsioS

A SS EAJ ST~l S&L ) 
(A.8) 

(A.9) 
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Invullen van (A.B) in (A.7) levert: 

JL' (A.lO) 
olt 

Via het gelijkstellen van de uitdrukkingen (A.5) en (A.lO) voor het 

relatief impulsmoment L' krijg~n we de gevraagde hewegingsvergelijking 

van het roterend blad; de zogenaamde (uitgebreide) dynamische 

(A.ll) 

c lûiGED R-~1<1 irJ )(, J> f-.. (oÖR O&.Aj{ftSAJ) 
waarbij deze drie vectoren zijn uitgedrukt in X3Y3Z3 
coó"rdinaten. 

Let op: äs is de absolute versnelling van het scharnier ten 

opzichte van de aarde, echter uitgedrukt in coordinaten ten opzichte 

van het roterend assenstelsel X3Y3Z3 de relatieve 

versnelling as• is per definitie gelijk aan nul. 

In de praktijk zal het massamiddelpunt gelijk zijn aan 

rg'=[O,O,xg.R] (met xg=rg/R de dimensieloze 

straal) en voor het traagheidsmoment zal gelden: 

Iy~Ix+Iz (als het blad dun is) en 

{
I x~ Iy-..: I 

Iz~<I (als het blad ook smal is). 
R. C1-e) R.C1 -e) 

met I= f (r' )2 dm=) z2 dm 

0 0 

r 

Indien de as roteert met rotorhoeksnelheid nis de grootte van de 

versnelling van het scharnier äs gelijk aan nz.e.R en 

gericht van het scharnier naar de as toe. Als nu ook het uitwendig 
-

krachtmoment M' bekend is, geeft (A.ll) een vergelijking voor de 

hoeksnelheid W van het scharnierend blad, waaruit de bladbeweging 
volgt. 



159 

APPENDIX 2: SOMMATIE OVER HET AANTAL BLADEN 

We gaan er vanuit dat de rotor uit N bladen bestaat die gelijkmatig 

over de rotorschijf verdeeld zijn. Wanneer nu de periodieke bijdrage 

van een gegeven blad aan bijvoorbeeld het aandrijvend moment 

M.cos(n.~) (met n=U/n dimensieloze frequentie) bedraagt, dan zal dat 

voor het volgende blad gelijk zijn aan M.cos(n. (~+2.IT/N)). Over het 

gehele rotorvlak gesommeerd wordt dan het totale aandrijvend moment: 

(A.12) 

ne:r- ~ Ot: 

Stel nu: 

(A.13) 

zodat: 

. t~-1 ~.l\. ( 4' + 1·"J) 
A +-t..S = e 

::.o = e 
1-1-· • n n I (11.\f er "·)\·'· . ~ N 
t... e = e 
~:.a 

~.n.vt e _, 
~. t\.1.1t(N e _, (A.l4) 

waarbij de bekende formule voor een meetkundige reeks is gebruikt met 

reden 

ei . n. 2 • TC IN 

- Als n geen geheel getal is dan geldt er: 

~.11.1t ( ~.li·Tt -t.n.rr) e . e - e (

J l..l\.1{ -~.)\.ft) 
e - e 

(A.15) 
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- Als n een geheel getal is maar geen veelvoud van N dan volgt meteen 
uit (A.l4): 

A+~ B::. 0 (A.l6) 

- In het geval datneen veelvoud is van N kan (A.14) met behulp van 
l'Hopital uitgewerkt worden: 

J __ ( e c:."f\.1J[ -IJ 
A ~.'11·'+' ~ 

t i. B ::. e . a~ C \.'I'I.Hctw ) 
~ e -1 

'fl:"rh..N 

'-· n.lf' 
::: e 

N 
C:.n.'f ~ ( 

=- . e :::. ,.;. 1. <Ps ,,er + i ~ .,.. ~ ~ 

MEI " f.EAJ G E.HêêL GE1ttL 

~ )\.lJt 
è. l.-n. e · 

'n~~.N 

(A.l7) 

Samengevat worden de volgende uitdrukkingen verkregen: 

0 - ALs 'n GEHtÜ i~ ttAAIZ GéErv 

VEt::LVO<..d) VAAJ N 

-Alç Yl EEN VéELI!o<lo ~~ liANN 

(A.l8) 

-ALs n GE 1-lf EL i~ rtAAR GE EAJ 

VE.ELvou.o v/ifl) N 

- At s )\ EEN VEE.Ltiouo is Vf\N N 
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Vergelijking (A.l8) geeft dus voor elke frequentie n.n (met ~=~.t) 

zowel de vermenigvuldigingsfactor 

sin(n.IT)/sin(n.IT/N) (~N) 

als de fase 

(N-1)/N. R 
// 

aan, waarmee de uitdrukking voor een blad aangepast dient te worden, 

om de totale som te verkrijgen. 

Als de frequentie n geheel is zal bij de sommatie alleen iets 

overblijven indien n tevens een veelvoud is van het aantal bladen N 

(de sommatie werkt als een filter). 
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APPENDIX 3: DE LUCHTSTROMING DOOR EEN ROTOR 

In deze appendix wordt besproken hoe de stroming door een rotor 

bepaald kan worden. Indien een vleugelprofiel van een rotor wordt 

aangestroomd ontstaan er gebonden wervels (dragende wervels) met 

sterkte r die nog kan variëren over de spanwijdte. Volgens de theorie 

van Helmholtz kan een wervel niet midden in de stroming eindigen zodat 

er ook vrije wervellijnen (onder andere de tipwervel) van het profiel 

afkomen (zie figuur A.2). Als zowel de gebonden wervels als de 

wervellijnen bekend zijn kan de geÏnduceerde snelheid op elk punt P 

meteen berekend worden met behulp van Biot-Savart: 

.t. ë x-JS (A.19) 
J_v-L : 'f.rt e3 

~ DE AFSTAND T4SS&v Oë wéRVtdL~~ EN ~IEl PuAIT r 
r rtéT 11 ~1 c.itt (ulA-i~E 

EAJ rAS E.é.AI ST4~<1E VAW PE LléRIIE Ll~ V 

De totale geÏnduceerde snelheid Vi volgt dan uit integratie over 

alle wervellijnen. Het grote probleem is nu dat de verdeling van de 

wervellijnen niet zonder meer te bepalen is, maar afhangt van de 

stroming door de rotor. En omdat de gelnduceerde snelheid een 

essentiëel deel vormt van de stroming door de rotor betekent dit dat 

de uitdrukkingen die de luchtstroming beschrijven onderling gekoppeld 

zijn; wat het probleem analytisch onoplosbaar maakt. De koppeling kan 

alsvolgt aanschouwelijker gemaakt worden. Volgens de 

r 
G~()o~O~N 
wl:fWElS 

VR~E I.IER.vt:LL5 AJfN 

TIP~~~~~l 

Figuur A.2: De vr~Je en gebonden Nervels bij aanstroming van een 
bladelement. 
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bladelementtheorie geldt er voor de lift voor een bladelement dr: 

(A.20) 

Volgens Kutta-Joukovsky is de lift gelijk aan: 

cJL = p. v. r. C!Vt 
tt~l r OE CjR(ulAI;E 

(A.21) 

Uit (A.20) en (A.21) volgt: 

r ~ i. v. cL . c. ~ ~ . LJ. C-L o~. c 
(A.22) 

t1ET oL ftFKF\AJKEi~l< VAAl \rt 

De geinduceerde snelheid Vi die via ~in (A.22) voorkomt is 

volgens Biot-Savart (A.19) een functie van r waaruit blijkt dat (A.22) 

een impliciete vergelijking VOOr r (of Vi) is. 

In geval van scheve aanstroming (bij helicopters: voorwaartse 

vlucht) en/of kruien wordt het probleem nog ingewikkelder omdat dan de 

uitdrukkingen azimuth (tijds) afhankelijk zijn (zie Up volgens 

(1.38)). Dit houdt in dat er door het blad wervels worden geproduceerd 

die loslaten. Een direct gevolg hiervan is dat vi nu niet meer 

uniform over het rotoroppervlak is. 

Een mogelijkheid om bovenstaande moeilijkheid te omzeilen is door 

te veronderstellen dat er een oneindig aantal bladen zijn zodat de 

rotor te vervangen is door een zogenaamde "trekkende schijf" (actuator 

disk). Dit maakt toepassing van de (simpele) impulstheorie mogelijk; 

deze handelingswijze is in hoofdstuk 1 toegepast. 

Een tweede mogelijkheid om het pr~bleem aan te pakken is door 

expliciet uit te gaan van een bepaalde vorm van het zog. Hiermee kan 

dan de geinduceerde snelheid berekend worden. Een voorbeeld van deze 

methode is de theorie van Theodorsen; zie [2] voor een verdere 

behandeling van dit alles. 
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APPENDIX 4: AERO-ELASTISCHE INSTABILITEITEN 

De aero-elastische instabiliteiten kunnen in een tweetal groepen 

ingedeeld worden: divergentie en flutter; die nu achtereenvolgens 

behandeld zullen worden. 

Divergentie 

Divergentie kan omschreven worden als het (stationaire) 

verschijnsel dat bij een verstoring van het blad uit zijn 

evenwichtspositie (omdat bijvoorbeeld de aanstromingshoek toeneemt) de 

verandering van het aerodynamisch torsiemoment (dus in de 

draairichting) zodanig is dat de verstoring versterkt wordt (dus mee

in plaats van tegenkoppeling); wat niet gecompenseerd kan worden door 

het elastische moment van de bladverdraailng, waardoor het blad 

tenslotte breekt. 

In geval van een 2e orde systeem zou men van divergentie 

kunnen spreken indien de tegenwerkende veerkracht ontbreekt. 

Flutter 

Een klassiek voorbeeld van flutter is de zogenaamde torsieflutter 

dat op kan treden bij vliegtuigbladen alsook bij bruggen! (Dit 

flutterverschijnsel is te vermijden door de zwaartelijn van het blad 

zover mogelijk naar voren te plaatsen). Flutter is het verschijnsel 

dat er een koppeling optreedt tussen de trillingsvormen van 2 of meer 

vrijheidsgraden (bij de klassieke torsieflutter zijn dat de 

vrijheidsgraden van torsie en flap). De koppeling ontstaat wanneer de 

eigenfrequenties dicht bij elkaar komen te liggen en er een zodanige 

uitwisseling van energie plaatsvindt dat, netto gezien, het blad 

energie uit de stroming opneemt; totdat het stuk trilt. 

In geval van een 2e orde systeem zou men van flutter kunnen 

spreken indien de demping n~gatief is. 

N.B.: Bovenstaande aero-elastische instabiliteiten dienen niet verward 
r 

te worden met resonantie. Resonantie treedt op wanneer de frequentie 

van de door een excitatie opgedwongen trilling samenvalt met de 

eigenfrequentie van het systeem. Alleen bij afwezigheid van demping 

zal de amplitude van de trilling oneindig groot worden; doordat in de 

praktijk altijd wel enige demping aanwezig is hoeft resonantie in 
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principe geen probleem te vormen. 

Nu de begrippen divergentie en flutter bekend zijn zal in het 

navolgende aangegeven worden hoe bepaald kan worden onder welke 

omstandigheden deze instabiliteiten zullen optreden. Als voorbeeld van 

de totstandkoming van de koppeling tussen twee trillingsvormen zal de 

flap-lag interactie beschreven worden. Lag is de vrijheidsgraad in het 

rotorvlak; de hoekverdraaiing die het blad maakt ten opzichte van de 

rotaras wordt aangeduid met de variabele J. Dat beide trillingen 

gekoppeld zijn volgt uit het feit dat de lagbeweging onder andere 

afhankelijk is van de klapsnelheid r via het optredend coriolismoment 

(3.29). De klapbeweging wordt op zijn beurt door de lagvrijheidsgraad 

beinvloedt door bijvoorbeeld de verandering in de centrifugaalwerking 

omdat de rotorhoeksnelheid van een blad nu gelijk is aann+]. 

In het algemeen zal de homogene bewegingsvergelijking dat het 

startgedrag van een gekoppelde trilling beschrijft alsvolgt luiden 

(gelineairiseerd): 

{a". p +Cl,'" p ~ ~:o.,,.~ 
a 11 . ~ + Qn. p -t a.11 ·r 

t b 1t. ~ f ~ 1,. i + ~ ll. 1 ~ 0 

~ bl,.it6h.itbH.1:::o 

De coëfficiënten aii en bii zullen in het algemeen nog 

afhangen van de rotorhoeksnelheiàn. Evenals de 

differentiaalvergelijking voor een 2e orde systeem kan nu de 

(A.23) 

oplossing gevonden worden via substitutie van de (gekoppelde) trilling 

~=~.es. t en 1=1.es. t (met s=i.lJ+~ een complex getal; CJis 

de frequentie en À de demping). 

Na deling door es. t wordt (A.23) in matrixvorm: 

[ 
Q,, . s< ;. q,t. os+ Q.,3 

G.,,. ~1 + Qu.S t C\11 

Volgens de regel van Cramer is er alleen een oplossing ongelijk 

(A.24) 

P=O én J=O indien de determinant gelijk is aan nul. Dit resulteert in 
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een 4e graadsvergelijking in s: 

S 4 + A. S ~ + B. S 1 t (. S t b: o 
/1~T A~ (Cl,,. b"1 + a,1. h1,- Q,.1.htl- 01.1 .b,,)j (o,,. ~,,- Q1.,. L) 

~ = ('lu.b<~ + Q,1.bn tC\,).\, .. ,-Q"l,.\,,'!I-G<l-~,t-q,l.l.,)/(a 1,,L\,-q"'l,.b"J (A. 25 ) 

c ~ c Q''· b·n +4t}.~n -an.lt3- Qtl· ~ • .J I c qll· b'\.- a.,_,_ L .. ) 
E tJ u :: ( q I). h 1) - 0.. i 3 '~ I)) I ( 0" • b" I - Q 'tI· l,) 

Zoals we gezien hebben is divergentie een stationaire instabiliteit 

zodat die dus optreedt bij ~=0. Indien nu de variabele À positief is, 

is de oplossing gelijk aan ~=~.e~-t: een divergente trilling (de 

amplitude neemt alsmaar toe). De divergentiegrens treedt op als 

precies geldt dat ~=0 oftewel s=O. Invullen in (A.25) levert dan 

meteen: D=O. Dit is een vergelijking in n met coëfficiënten die 

afhankel:.jl-:: zijn van de bladparameters. De oplossing geeft de waa.:cde 

van het toerental vanaf waar er divergentie zal optreden. 

Flutter is een dynamische instabiliteit (Q/0) en treedt op als ~ weer 

positief is. De fluttergrens wordt bepaald doo~ ~=0 dus als s=i.O. 

Invullen in (A.25) en splitsing van het reële en imaginaire gedeelte 

levert: 

Uit (A.27) volgt o2=C/A en invullen in (A.26) geeft: 

(1.. --A1. 
~c t D = o 
A 

(A.26) 

(A.27) 

(A.28) 

Uit deze laatste vergelijking kan dan het fluttertoerental berekend 

worden (als functie van de bladhoek 0). 

Een andere mogelijkheid om het divergentie- en flutter toerental te 
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bepalen is om eerst de frequentie Wen demping À met behulp van (A.25) 

als functie van de rotorhoeksnelheid ~uit te zetten in een grafiek. 

Uit zo'n grafiek volgt dan meteen het divergentie en flutter toerental 
met behulp van de voorwaarde ~=0. 

Een uitgebreidere behandeling voor het bepalen van de 

stabiliteitsgrenzen kan gevonden worden in [14]. 
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APPENDIX 5: SYMBOLENLIJST EN INDICES 

symbool 

a 

A 

c(x) 

co 

Co 

CL 

CLtt 

CP 

D 

e 

E. I 

f 

fn 

F 

g 

H(w) 

i 

I 

k 

K 

1 

L 

m 

beschrijving 

-axiale inductiefactor a=vi/U 

-versnelling 

oppervlakte 

bladkoorde 

lineaire bladkoorde factor 

axiale weerstandscoëfficiënt 
D~x. 

liftcoëfficiënt 

l 
Ct ':. I p I /1. "L 

\ .. w.ii..~ 

helling van liftkromme 

cl CL 
Cc,~, :: J.. « 

vermogenscoëfficiënt 
p 

C.p :: I Ltl 'l. 
l·fl· .lt.R 

-(aerodynamische) weerstand 

-dwarskracht 

excentriciteit van klapscharnier 

stijfheid 

rotor-toren afstand (yawarm) 

normeringsfactor ne mode 

kracht 

valversnelling 

frequentieresponsie 

ingangssignaal 

traagheidsmoment 

windgradiëntcoëfficiënt 

veerstijfheid 

lengte 

-lift 

-impulsmoment 

massa 

r 

eenheid 

m/s2 

m2 

m 

m 

1/rad 

N 

N 

N.m2 

m 

N 

m/s2 

N.m. s2 

1/m 

N.m/rad 

m 

N 

N.m.s 

kg 



symbool 

M 

N 

p 

q 

"" q 

qd 

qn 

r 

R 

5 

t 

tn 

u 

u 
Up 

Us 

Ut 

V i 

V 

w 

x 

Xn 

y 

Y(r,t) 

Zn ( \jl) 

0( 

beschrijving 

krachtmoment 

-aantal bladen 

-normaalkracht 

vermogen 
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hoeksnelheid kruibeweging 

dimensieloze hoeksnelheld kruibeweging q=q/J'l. 

verdeelde belasting in dwarsrichting 

verdeelde belasting in normaalrichting 

straal (vanaf het scharnier) 

rotorstraal 

straal (vanaf de as) 

tijd 

ne tapsheidintegraal 

uitgangssignaal 

ongestoorde windsnelheid 

relatieve aanstroomsnelheid loodrecht 

(perpendiculair) op het bladelement 

relatieve aanstroomsnelheid in lengterichting 

(span) van het bladelement 

relatieve aanstroomsnelheid parallel 

(tangentiëel) aan het bladelement 

geÏnduceerde axiale snelheid 

resultante van U en Vi 

relatieve aanstroomsnelheid ten opzichte van 

het bladelement 

dimensieloze straal (vanaf scharnier) x=r/R 

ne mode van flexibel blad (eigenfrequentie) 

dimensieloze straal (vanaf de as) y=s/R 

uitwijking van flexibel blad 

klaphoek ne mode van flexibel blad 

aanstroomhoek van W ten opzichte van 

bladelement 

klaphoek 

statische klaphoek (kegelhoek) 

cyclische klaphoek (kantelhoek tipvlak om 

horizontale as) 

eenheid 

N.m 

N 

J/s 

rad/s 

N/m 

N/m 

m 

m 

m 

s 

m/s 

m/s 

m/s 

m/s 

m/s 

m/s 

m/s 

m 

rad 

rad 

rad 

rad 

rad 



symbool 

r 
ó 
~3 

ó. 

t: 

J 
p 
(J 
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beschrijving 

cyclische klaphoek (kantelhoek tipvlak om 

verticale as) 

eenheid 

rad 

dynamische klaphoek (totale cyclische klaphoek) rad 
getal van Loek 

p. CL.x.. C1. R'f 
~: I 

circulatie r =~vdl m2/s 
scheve aanstromingshoek U ten opzichte van rotor rad 
hoek scheve klapas 

determinant 

excentriciteitscoëfficiënt 

'mb. e.x". R' 
[:: I 

bladhoek (verstelling) 

lineaire bladhoek factor 

-snellopendheid À=n.R;U 

rad 

rad 

rad 

-dimensieloze eigenfrequentie (eigenwaarde) À=U/n-

massa per lengte eenheid 

frequentie factor ne mode 

dempingscoëfficiént 

dichtheid 

-solidity ~=(N.cr )/(R.R) 

-normaalspanning 

krachtmoment 

-hoek van W ten opzichte van bladcoordinaten 
-fasehoek 

azimuthhoek 

-hoeksnelheid 

-(eigen)frequentie 

kg/m 

kgfm3 

N/m2 

N.m 

rad 

rad 

rad 

rad/s 

rad/s 
eigenfrequentie niet-roterend blad rad/s 

dimensieloze hoeksnelheid/(eigen)frequentie O=G;~-
rotorhoeksnelheid rad/s 



indices 

a 

b 

c 

co 

e 

g 

Q 

r 

5 

t 

V 

beschrijving 

aerodynamisch 

blad 

centrifugaal 

coriolis 

excitatie 

-gravitatie 
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-massamiddelpunt (centre of gravity) 
torque 

bladwortel (root) 

scharnier 

tip 

veer 


