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• 

Een windrotor is ontworpen waarbij vooral gestreefd is naar ongevoeligheid voor 
de invloed van Reynoldsgetal en turbulentie. De bladen van deze rotor hebben het 
vleugelprofiel Gö417a, omdat dit profiel volgens literatuur redelijk ongevoelig 
is voor invloed van Reynoldsgetal en turbulentie in de aanstroming. Ook zou het 
profiel geen hysterese vertonen in zijn lift bij verandering van de windsnelheid .. 
De Reynoldso~gevoeligheid wordt bevestigd door eigen metingen in de kleine , 
(0.5 x 0.5 m I windtunnel van de vakgroep Transportfysica. De meetnauwkeurigheid 
van de beschikbare Balans was echter niet voldoende om met zekerheid vast te 
stellen dat er geen hysterese optrad bij"een Reynoldsgetal van 40.000. 
Omdat bekend is dat resultaten van dit soort metingen afhangen van de windtunnel 
is, .voorafgaand aan de eigen metingen, de toestand van hetstromingsveld van de 
kleine windtunnel vastgelegd. Met name de turbulentiegraad van de hoofdstroming 
en de dikte van de grenslagen zijn onderzocht. 
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SYMBOLENLIJST 

b :spanbreedte v~~ een vleugel 
V 

c :koorde va..YJ. een. rotorbl e.d 

cd :weerstandscoëfficiënt per lengteëenheid 
cdf :idem bij ~ van -20°-~~ar +40° -

cdi :idem bij 0( van +40° naar -20° 
c

1 
:liftcoëfficiënt per lengteëenheid 

c
1
l' :idem bij 0( van -20° naar +40° 

c1/ :idem bij o<. van +40° naar -20° 
:vermogenscoëfficiënt van een rotor 

:koorde van een vleugel 
:dikte van de hete-draad 
:dikte van een vleugel 
: root-mean-squarewaarde van fluctuaties* in de brugspanning 
: root-mean-squarewaarde van ruis in de brugspanning 
:root-mean-squarewaarde van fluctuaties in de brugspanning 

:versnelling van de zwaartekracht 

n :constante 
r 
u 

A 

B 

:locale straal op een rotorblad 
:root-mean-squarewaarden van fluctuaties in U 
:constante 
:aantal b1aden van een rotor (Hoofdstuk 2) 

B :constante (Hoofdstuk 3) 

D =weerstandskracht 
E :momentane brugspanning 
Ë :gemiddelde brugspanning 

H =drukverschil 
He =drukverschil tussen statische druk in de rustkamer 

.aan het einde van de contractie van de windtunnel 
L :liftkracht 
Nü :getal van Nussel t 
R =straal van een rotor 

Re =Reynoldsgetal 
Rg :weerstand van hete-a. raM; bij temperatuur Tg 

en 

m 
m 

m 

m 

m 

V 

V 

V 
2 kg.m.s 

m 
-1 

m. s 

rq 

V 

V 

mrnH20 
mrnH20 

N 

m 

noot~: ten gevolge van turbulentie in de aanstroming van de hete-draad 
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Rw :weerstand van hete-draad bij .temperatuur Rw 
Tg :temperatuur van de lucht 

Tm :gemiddelde temperatuur 
T :stooktemperatuur 

w 
U :momentane snelheid 
U :gemiddelde snelheid 
U

00 
:snelheid in de hoofdstroom 

V~ :aanstroomsnelheid 
oe: : aanstroomhoek 

~ :bladinstelhoek 
6 :dikte van de grenslaag 
À : snellopendheid 

~r :locale snellopendheid 
q> :hoek tussen relatieve aanstroomsnelheid en 

v :kinematische viscositeit 

e :soortelijke massa van water w e :soortelijke massa van lucht 

c 
c 
c 
m. s 

m. s 

m. s 

m. s 

m 

-1 

-1 

-1 

-1 

rotorvlak 
2 -1 m .s 

kg.m-3 

kg.m-3 
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1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

In de werkeenheid Windenergie van de vakgroep Transportfysica 

wordt onderzoek verricht naar het gedrag van windrotoren.Een 

manier waarop dit onderzoek verricht kan worden is door middel 

van experimenten in windtunnels.De blokkeringaeffecten ten 

gevolge van de aanwezigheid van een windrotor in een windtunnel 

zijn echter relatief groot. Metingen van Sangen (lit.1) aan 
lf 

het THE2-4-20 rotortje lieten bijvoorbeeld zien dat Cp in een 
gesloten tunnel met een diameter van 28 cm 20% groter werd 

gemeten dan in een dito tunnel met diameter 45 cm. Theoretisch 

zou dit verschil volgens Sangen zelfs groter dan 100% moeten 

zijn. Dit illustreert dat we relatief grote correcties moeten 
aanbrengen voor de blokkeringaeffecten in een gesloten wind

tunnel. 

Behalve de grootte van de correcties illustreren de boven

genoemde metingen van Sangen ook de discrepantie tussen 

theoretisch en experimenteel gevonden resultaten. 

Tunnelinvloeden in open meetsecties vertonen een gunstiger 

beeld. Theoretisch is volgens Sangen de invloed bij rechte 

aanst~ming verwaarloosbaar als het oppervlak van de doorsnede 

van de meetsectie groter is dan het rot~roppervlak. Experimen

teel blijkt dat de invloed niet merkbaar is voor oppervlakte 

verhoudingen tussen rotor en meetsectie van 60 tot 70%. 

Sangen (lit.1) geeft een uitgebreider overzicht van de theoretische 

en experimentele resultaten betreffende tunnelinvloeden. 
Deze stand van zaken vraagt tn eerste om experimenteel onder
zoek onder zeer precies gedefinieerde condities en ten tweede 
om een verklarend theoretisch kader. Daarbij moeten de volgende 
onderwerpen aan bod komen: 

de invloed van de verhouding rotor-oppervlak versus tunnel

oppervlak 
- de relatie tussen het bedrijfspunt van de rotor en tunnel

invloeden 

noot~: 2-bladig, À =4, diameter 20 cm 
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- de invloed van de vonn van de meetsectie ten opzichte van de 

(ronde) rotor 
- de relatie tussen niet- rechte aanstroming van de rotor en 

tunnelinvloeden 
Dit afstudeerverslag is de neerslag van mijn werkzaamheden 

die zich hebben gericht op de keuze van een vleugelprofiel voor 
-

een rotor waannee tunnelinvloeden kunnen worden onderzocht~ 
Teven~ is deze. rotor te gebruiken als een soort 
referentierotor voor verschillende windtunnels. In dit verslag 
zal ik deze rotor aanduiden als "test-rotor". 

In hoofdstuk 2 bespreek ik de uitgangspunten voor het ontwerp 
van de test-rotor en de betekenis ervan voor de dimensienering 

en de keuze van het profiel van de rotorbladen. Vooruitlopend 
op hoofdstuk 2 moet nu reeds opgemerkt worden dat we, ten 
gevolge van de uitgangspunten voor de rotor, te maken zullen 

it 
krijgen met kritische Reyno1Egetallen van de stroming rondom 
de rotorbladen. De eigenschappen van het profiel van de bladen 
zullen dus sterk afhankelijk kunnen zijn van turbulentie en 
onvolkomenheden van de bladen. Daarom zullen literatuur-· 
gegevens van het bovengenoemde profiel aangevuld moeten 
worden met eigen metingen • .... 

Om ten eerste eigen metingen te kunnen verrichten aan een 
vleugel met het bovengenoemde profiel en ten tweede om in de 
verdere toekomst wandinvloeden ook te kunnen onderzoeken in 
de kleine (meetsectie 0.5 x 0.5 m2 ) windtunnel van de vak
groep Transportfysica, is het nodig dat het snelheidsveld van 
deze windtunnel doorgemeten is. De metingen die hiertoe 
verricht zijn, zijn beschreven in hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 4 worden de metingen aan de vleugel besGhreven, 
In hoofdstuk 5 staan de conclusies en aanbevelingen voor 

verder onderzoek. 

noot~ Het kritische Reynoldsgetal is· die Re waarbij de grenslaag
stroming omslaat van laminair naar turbulent. 

~ : onder bekende omstandigheden 
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2. VOORLOPIGE DD1ENSIONERING VAN DE ROTOR EN KEUZE VAN HET 

PROFIEL VAN DE ROTORBLADEN 

2.1 Inleiding. 

Om als hulpmiddel te dienen in een onderzoek naar tunnel

invloeden moet de testrotor een aantal specifieke eigenschappen 
hebben. 
Ten eerste is het van belang dat de aerodynarnische eigen
schappen van de testrotor zo weinig mogelijk afhangen van 
Reynoldsgetallen en van turbulentie van de stroming rondom 
de rotorbladen. Zo bereiken we namelijk dat veranderingen in 
het gedrag van de rotor bij variërende windsnelheid, turbulentie
graad of bij een anders geschaalde rotor vooral te wijten zijn 
aan tunnelinvloeden en zo weinig mogelijk aan veranderingen 
in de aerodynamische eigenschappen van de rotor zelf. Een 
richtlijn voor de grootte van acceptabele variaties van 
aerodynamische eigenschappen van de rotor volgt uit het feit 
dat onderzoek met de testrotor zich vooral richt op de vermogens

coëfficiënt Op· In het experimenteel onderzoek zijn variaties, 
- ten gevolge van bekende veranderingen in Re of turbulentie -
die ongeveer 5% zijn van Op, nog acceptabel omdat we verwachten 
dat een nauwkeurigheid 'fan 1% in op dan haalbaar is. 

Ongevoeligheid van de rotor voor Reynoldsgetallen en 
turbulentie betekent dat de lift -en- weerstandscoëfficiënten 
van het profiel van de rotorbladen zo weinig mogelijk moeten 
afhangen van Reynoldsgetallen en turbulentie. Deze Reynolds
ongevoeligheid wordt bereikt in een overkritische toestand 
van stroming rond het profiel, dus als er op zijn minst een 
omslag is naar een turbulente grenslaag op een deel van het 

profiel. Bovendien heeft dit een gunstige invloed op de 
lift-weerstandverhouding. Het Reynoldsgetal van de stroming 
rondom de rotorbladen moet dus groter zijn dan het kritisch 
Reynoldsgetal van het betreffende profiel. Het kritisch 
Reynoldsgetal heeft voor de meeste profielen een waarde van 
ongeveer 105 (zie fig. 2.1, 2.2 en lit.J) •. 
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Behalve deze is er nog een eigenschap gewenst: de testrotor 

moet klein genoeg zijn zodat zijn opppervlak klein kan zijn ten 
opzichte van de tunnel waarin hij wordt gebruikt. Bovendien is 
het ook wenselijk dat de testrotor gebruikt kan worden voor 
onderzoek_ in de kleine windtunnel van de vakgroep Transportfysica. 
Deze heeft een meetsectie met een doorsnede van 0.5 x 0.5 m2 • 
Als bovengrens voor de rotordiameter nemen we daarom 0.4 m. 

Verder is het wenselijk dat de testrotor vergelijkbare 
eigenschappen heeft met praktisch toegepaste rotoren. Dit 
betekent dat de testrotor wordt ontworpen naar maximale vermogens
opbrengst. De ontwerptheorie zoals beschreven door Jansen en 
Smulders (lit.2) is geschikt voor een eerste ontwerp. Het definitiev 
ontwerp hangt af van meet resultaten aan het te kiezen profiel van 
de rotorbladen (zie hoofdstuk 4), van bouwtechnische beperkingen 
zoals bijvoorbeeld ten aanzien van niet-lineair koorde- en/of 
bladhoekverloop,en van de sterkte van· de ontworpen bladen. Bij 

het definitieve ontwerp kan dan ook rekening worden gehouden met 
off-design condities (zie bijv. de ontwerptheorie zoals beschreven . 
door K. Hei~ in lit.4). 

Eigenschappen van veel praktisch toegepaste rotoren zijn ook 
dat c

1 
~ 1 en dat cd/c~ 0.03. Dus streven hier ook naar met de 

testrotor. Deze lift·-wee·rstandverhouding wordt in het algemeen 
bereikt bij Reynoldsgetallen die groter zijn dan het kritische 
Reynoldsgetal. Dit is, na~st Reynoldsongevoeligheid van de 
testrotor, nog een reden om ervoor te zorgen dat in het ontwerp 
de Reynoldsgetallen van de stroming om de rotorb~aden groter is 
dan het kritisch Reynoldsgetal van het profiel van de bladen. 
Een ander gevolg van cd/ c1 ~ 0.03 is dat we moeten streven naar 
een ontwerpsnellopendheid i\~ 4 omdat het gedrag (met name cp) 
van de testrotor anders te zeer bepaald wordt door zijn weer

stand. In par. 2. 3 komen we hierop terug. 
Voor praktisch toegepaste rotoren is een windsnelheid V~=-1 0 m/ s 

bij experimenten in een windtunnel een acceptabele snelheid. 
Hierop baseren we dus ook het ontwerp van de testrotor. 

Tenslotte streven we nu er al naar dat de testrotorbladen 
bouwtechnisch verantwoord zijn. 
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Samenvattend komen we tot de volgende ontwerppunten: 
1. De testrotor wordt ontworpen met de ontwerptheorie van 

Jansen en Smulders 
2. Er wordt gestreefd naar Re? 1 o5 (ongeveer) bij een wind-

snelheid van 1 0 fn/ s 
3. De rotorstraal is hoogstens 0.2 m 

4. c1~ 1 en cd/ c1 ?6 p. 03 
5. 1\~ 4: . 
6. De rotorbladen moeten zoveel mogelijk bouwtechnisch 

verantwoord zijn (dus ~a. groot, sterk en stijf genoeg) 

Uitgaande van de bovenstaande ontwerppunten zullen we bij het 
ontwerp van de testrotor in grote lijn een compromis moeten 
vinden tussen een snellopendheid 1\ die enerzijds groot genoeg 
is om een voldoende grote Re te verwezenlijken en anderzijds 
klein genoeg om de invloed van de weerstand te beperken en om 
de rotorbladen voldoende groot te dimensioneren. 

In de twee volgende paragrafen wordt de keuze van het profiel 

Yan de rotorbladen en de dimensienering nader uitgewerkt. 
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fig.2.1:: Effect van Re op de minimale lift-weerstandverhouding 
van een aantal vleugelprofielen (uit lit.J). 
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2.2 Keuze van het profiel. 

Voor de keuze van het profiel van de bladen van de testrotor 

is het van belang dat we weten hoe groot het Reynoldsgetal zal 
zijn van de stroming rondom de rotorbladen. Dit wordt berekend 
met (zie lit.2) 

Veo.r 
Re =- • Re..~ B. c1 l'l 

met ( 1 ) 

waarin V~ de ongestoorde windsnelheid 
r de afstand van de plaats op het rotorblad tot de 

rotoras 
B het aantal bladen 
c1 ontwerp lift- coëffic:i.ënt 

n r snellopendheid ter plaatse r, À r=À. r/R ( 2) 
~ hoek tussen de relatieve aanstroomsnelheid en het 

rotorvlak, zie fig. 2.3 
)J kinematische viscositeit voor lucht is l) =15 * 1o-6m

2 Is 

rotorvlak 

fig.2.3: Schematische weergave van de aa11stroming van een 
rotorblad, W is de relatieve aanstroomsnelheid. 
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Uitgaande van V~=10m/s en ons richtend op Re~1o5 (zie ontwerp
punt 2 par. 2.1) kiezen we voor de overige variabelen de 
volgende waarden: R=0.2m, B=2, c1=0.8 enÀ=4. De resulterende 
Re zien we in fig.2.4 (tabel in app.II). Hierbij zijnÀ en R 
zo groot mogelijk gekozen, en B en c1 zo klein mogelijk, 
binnen de beperkingen van de ontwerppunten (par.2.1). Ontwerp
punt 6, dit is de beperking dat de rotorbladen groot genoeg 
moeten zijn, is uitgewerkt in de volgende paragraaf. In fig.2.4 
zien we dat Re~105 , zodat we slechts minimaal kunnen voldoen 
aan ontwerppunt 2. 

1.2 Re x105 

1.0 

0.8 
0.6 
0.4 
0.2 

00 0.05 
r (m) 

QlO 0.15 > 020 

fig.2.4: Verloop van Re over een rotorblad 
van de test-rotor (tabel in app.II). 



-14-

Juist bij Re~ 1 o5 vertonen veel prof·ielen een 

sprong in de cd/c1 -verhouding ten gevolge van een overgang 
van de grenslaagstroming van de laminaire naar de turbulente 
toestand. In fig. 2.1 en 2.2 is een overzicht gegeven van de 
minimale cd/c1 van enkele in beschouwing genomen profielen 
als functie van het Reynoldsgetal. Daaruit blijkt 
dat het profiel Gö417a, waarvan de profielkarakteristieken 
gemeten zijn voor 0.42~1o5~Re~4.2~1o5 , het meest geschikt 

lijkt voor mijn situatie omdat de karakteristieken in dit 

gebied redelijk ongevoelig ziin voor v~randeringen in Re. 
Het is gunstig dat van Gö417a de karakteristieken, zie ook 

fig. 2.5, weinig afhangen van Re voor Re,1o5 zodat de testrotor 
in principe ook geschikt is voor metingen bij V' 10m/s,als 
de rotorbladen dit profiel hebben. We zien verder dat de 

minimale cd· 1c1 gunstig is, namelijk ongeveer 0. 03. Dit kan nog 
kleiner worden als we de achterkant van het profiel punt-
vormig maken (zie li t. 5). Van het effect van een trip-
wire of iets dergelijks moeten we bij dit profiel niet veel 
·verwachten volgens Schmi t.z in li t. 5 • De gunstige eigenschappen 
van Gö417a zijn, aldus ahmitz,te danken aan het feit 
dat dit profiel een kritische Reynoldswaarde heeft die in ieder 
geval kleiner is dan 0.4•105 • Dit profiel, bestaande uit een 
plaat die in een speciale vorm gebogen is, heeft volgens Schmitz 
deze eigenschap te danken aan de kleine straal van de ronde 
voorrand die samen met tangentiële aanstroming zorgt voor 
turbulentie in de gehele grenslaag, de hooggewelfde onderzijde en 
de verhoudings~ewijsitgeringe kromming van de bovenzijde. 

Een belangrijk nadeel van Gö417a is de geringe dikte: 
de dikte-koordeverhouding is slechts 2.9%. Het gevolg hiervan 
is onder andere dat de rotorbladen te slap kunnen worden. 
Een mogelijke oplossing voor dit probleem kan zijn dat we 
een materiaal gebruiken dat stijf en sterk genoeg is, zoals 
kunststofepoxy versterkt met koolstofvezels. 
Maar er is nog geen garantie dat een rotorblad van dit materiaal 
voldoende stijf zal zijn. Voordelen van dit materiaal ten 
opzichte van staal zijn de gunstige verhouding. tussen sterkte en 
dichtheid, de mogelijkheid het te gieten in mallen zodat ook 

noot*: vergeleken met andere profielen 
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[ig.2.5: Lift (Ca)' weerstand (CW ) en moment om de kwart-koorde 

(Cm0 • 25 ) van Gö417a (tabel in app.II, uit lit.22). 

Betekenis van de symbolen: 

--a-- Re=O. 42te 1 o5 

--- Re=1. 68t(1 o5 

5 --+--Re=4.2 ~ 10 • 
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niet-lineaire bladvormen mogelijk zijn en de mogelijkheid de 

dikte klein te houden, namelijk minimaall mm. 
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2.3 Voorlopige dimensienering van de testrotor, 

Volgens de ontwerptheorie van Jansen en Smulders berekenen 
we de koorde (c) en de bladhoek (~) als functie van de plaats 
(r) op het rotorblad als volgt: 

c = 
_8'f1r( 1-coê_!)_ 

B. c1 

r> = <P-~ 

A\ 2 1 met daarin ~ = ·3arctan(~) 
r 

(?, de bladhoek 
en o< de aanstroomhoek. 

( 3) 

(4) 

( 5) 

De betekenis van de andere symbolen is uitgelegd bij formule (1). 
Bij het kiezen van R, B,~ en c1 wordt gestreefd naar een 

koorde van minimaal 3 cm zodat de dikte van de rotorbladen met het 
profiel Gö417a minimaal 1 mm is (zie par.2.2). 
Dus wordt straal R zo groot mogelijk gekozen en B en c1 zo klein 
mogelijk hetgeen ook gunstig is voor het Reynoldsgetal (zie 
par.2.2). Hierbij gelden de beperkingen dat R~0.2,m en c1~1 (zie 

par. 2. 1) en B:2 omdat À =4 (zie li t. 2). Deze waarde van À is 
een compromis tussen enerzijds een voldoende groot Reynolds
getal en anderzijds eveneens een voldoende grote koorde. Deze 
afwegingen leveren de volgende waarden op: 

R =0.2 m 
B =2 
). =4 

Cl=O.S 
0( =30 

De aanstroomhoek van 3° is gekozen op grond van c1 =0.8. 

Het resultaat zien we weer gegeven in fig.2.6. 
I 

Als de aanstroomsnelheid op deze test-rotor varieert tussen 
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OJ 2 c(m) 
QlO 

008 
006 
004 
0.02 

r (m) 
00 0.05 QlO· 0.15 020 

, rt'nJ 
0.05 010 0.15 

[ig.2.6: Bladontwerp van de test-rotor met 

B=2, À =4,R=0.2 m, o<=J 0 en c1 =0.8. 

a. koorde als functie van de plaats op 
·op een rotorblad 

b. bladhoek als functie van de plaats 
op een rotorblad. 

020 
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5 en 20 m/ s, dan varieert het Reynoldsgetal tussen 0. 4 "* 1 o5 

en 2~105 en cd/c1 van het profiel tussen 0.032 en 0.02, zie 
fig.2.5 en app.I • Dit betekent voor cp een variatie van 
hoogstens 5%, zie fig.2.7. In par.2.1 werd gesteld dat dit 

acceptabel is • 

. 7 

.s 

. 3 

.z 

. 1 

0 
0 

UFtL'T OF CD/CL JOl. 2-ILADID IlOTOlt 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 

fig.2.?: Maximale cn van een twee-bladige rotor als functi.e 
van À bij"verschillende cd/c1 (uit lit.2). 
Aangegeven is circa 5 % variatie in cp ten gevolge 
van variatie in cd/c1 tussen 0.032 en- 0.02 bij 
À =4 (zie tekst). 

15 
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Linearisatie van de koorde en van de bladhoek van de 

rotorbladen wordt in dit stadium nog niet nodig geacht omdat 
een rotorblad met het koorde-en bladhoekverloop zoals dat in 

fig.2.6 in principe gebouwd kan worden met behulp van mallen 
waarin kunststofepoxy wordt gegoten (zie ook par.2.2). 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk dient opgemerkt te worden 
dat in de Inleiding (hoofdstuk 1) reeds is aangegeven dat het· 
nodig is dat de karakteristieken van het te gebruiken profiel 
(Gö417a) worden nagemeten in de kleine windtunnel van de va.1<:
groep Transportfysica. In hoofdstuk 4 staan deze metingen 
beschreven. Daaraan voorafgaand worden in hoofdstuk 3 de 
metingen beschreven die gedaan zijn aan het stromingsveld van 
deze windtunnel. 
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3. METINGEN AAN HET STROMINGSVELD IN DE (KLEINE) WINDTUNNEL 

3.1 Inleiding 

In hoofdstuk I werd reeds vermeld dat, in verband met metingen 
aan een vleugel met het profiel Gö417a en aan de testrotor, 
het stromingsveld van de kleine windtunnel van de vakgroep 
Transportfysica is onderzocht. Dit onderzoek was gericht op 
die eigenschappen van de stroming die in de eerste orde relevant 
zouden zijn voor de metingen aan de Gö417a-vleugel. Dit betekent 

dat met name de turbulentiegraad van destroming in de tunnel 
onderzocht is. Ook was het zinvol een indruk te krijgen van de 
dikte van de grenslagen waarin een deel van de vleugel zie~ zou 
bevinden (zie fig. 4 .• 1). Dit zijn dus de grenslagen aan de linker 
en rechter tunnelwand. De metingen hiertoe zijn verricht in de 
buurt van de plaats waar de vleugel zou wo~en opgehangen. 

De turbulentiegraad is bepaald door middel van constante
temperatuur anemometrie. Deze methode en de resultaten ervan 
worden besproken in par.3.2 t/m 3.5. In par. 3.6 en 3.7 worden 
de metingen aan de grenslagenbesproken. In par.3.8 wordt dit 
hoofdstuk besloten met conclusies. 

Voorafgaand aan deze metingen zijn in de windtunnel de gazen 
schoongemaakt, die zich direct voor de rustkamer bevinden zodat 
de toestand van de tunnel in dit opzicht bekend is aan het begin 
van het onderzoek. 
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3.2 Constante-temperatuuranemometrie. 

Deze methode om snelheden te meten in een stromend medium is 

gebaseerd op de warmteoverdracht van een warmgestookt dun 
draadje (de zg. :"hete-draad") naar het medium. De temperatuur 
van het draadje wordt in principe constant gehouden door het 
draadje op te nemen in een Wheatstonebrug die compenseert voor 
variaties in de weerstand van het draadje ten gevolge van 
fluctuerende snelheden van het medium. 

De belangrijkste informatie van de hete-draad is de relatie tus

sen het Nusseltgetal (Nu) en het Reynoldsgetal (Re). Voor een 

typische hete-draad geldt volgens Collis en Willia.ms (lit.11) 
het volgende empirische verband tussen Nu en Re: 

Nu (T /T )-0• 17 =A' + B' Re0 •45 (3.1) m m g • m 

als 0.02~Re~44 waarbij de index m betrekking heeft op het feit dat 
het Nusselt-en het Reynoldsgetal worden berekend op de gemiddelde 
temperatuur T : 

1 m 
T = -2 (T + T ) m w g (3.2). 

• 
Tw is de temperatuur van de warmgestookte hete-draad en Tg is 
de temperatuur van het medium, in de regel een gas (vandaar de 

index 'g' ). A' en B' zijn constantent. Verder is: 

Num = «.d 
Àg,m 

Rem 
U.d 

= 

waarin: "g,m 

c< ~de warmteoverdrachtscoëfficiënt 

d :de draaddiameter 

(3.3) 

(3.4) 

~ :de warmtegeleidingscoë~iciënt van het medium bij temperatuur g,m 
Tm 

U :de grootte van de snelheid van het stromend medium 

~ :de kinematische viscositeit van het medium bij temperatuur g,m 
Tm 
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Voor praktische toepassingen kan men beter in formule (3.1) 

de exponent 0.45 vervangen door een variabele exponent ,(n) 

en de temperatuurfactor (Tm/Tg)-0•17 bij de coëfficiënten A' en B' 
trekken, zie lit.12u- Als men bovendien gebruikt: 

E 

R -R w g 

waarin 

= C.Ed 

dR 
= dT(Tw - Tg) 

~ :de oppervlakte van de hete-draad 
Ed :spanning over de hete-draad 
E :brugspanning van de Wheatstonebrug 
C :verhoudingsgetal tussen E en Ed 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

dR :temperatuurcöefficiënt van de weerstand van de draad 
aT 
Rw :weerstand van de warmgestookte hete-draad op temperatuur 

Tw 

Rg :weerstand van de ('koude') hete-draad.op temperatuur Tg 

dan kunnen we schrijven: 

E2 
R -.(-=-R-. --",R,.........) 

w w g 

= A+ B.Un 

À fJ (T )-f-0.17 
1 ..:..:B...L m m , 

A = C. d • dR/ d T T- • A 
g 

met 

en 
, e- ( T ~ + 0. 1 7 dn 
"~m m · 

B = c. • - . B' ·vn 
d dR/dT Tg m 

(3.8) 

(3.9a) 

(3.9b) 

De waarden van A,B errn moeten door middel van ijking bepaald 
worden. Dit moet gebeuren voor elk experiment opnieuw omdat 
warmteoverdracht van de hete-draad naar het medium afhangt van 
het temperatuursverschil Tm-T, dat kan veranderen in de ti'd 
tussen d · t g J 

e e:xpenmen en. Verder kan de warmteoverdracht afhangen 
van de vervuiling van de hete-draad. 
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Van belang is de stookverhouding TwfTg. Deze wordt begrensd door 
een aantal kriteria. Ten eerste moet TwfTg~1.3 om de invloed te 
beperken van veranderingen in Tg en ten tweede TwfTg~ 2. 0 om te 
vermijden dat de draad te veel oxideert en slap wordt als gevolg 
van do hoge stook-temperatuur (zie lit.19). Ten derde moet men 
R /R (-A#T (T ) groot genoeg kiezen omdat dit van belang is bij 

y. g V, g 
turoulentiemetingen, hetgeen hieronder wordt toegelicht. 
Als de momentane snelheid U van het medium bestaat uit een 
gemiddelde bijdrage Ü en een fluctuatie U': 

U = Ü + U' (3.10) 

dan komt dit in de momentane. brugspanning E als een gemiddelde 
brugspanning Ë en een fluctuatie E': 

E = E + E' (3.11) 

Het verband tussen u=~ en e ='V (E' )
2 kan geschreven worden 

als 

e = u··JiE.. 
dU 

Hierin is 
- -n-1 

dE = B • n. U • R ( R _ R ) 
dU 2Ë w w g 

(3.12a). 

(3.12b) 

zodat we R (R - R ) en dus ook R IRg zo groot mogelijk willen w w g vt 
maken om e~zo groot mogelijk te maken. 

noot* :e is de responsie op turbulentie in het medium 
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3.3 Meetopstelling voor turbulentiemetingen. 

In figuur 3.1 is de windtunnel weergegeven. De begrippen 
"links" en "rechts" in de meetsectie definieer ik meekijkend 
in de richting van de hoofdstroomsnelheid, die in de X-richting 

staat. 
In fig. 3.2 zien we de meetsectie (boven-enzijaanzichten) 

met aan de rechter tunnelwand een traverseerinrichting voor de 
hete-draad. Met traverseerinrichting kunnen horizontale 
traverses worden gemaakt vanaf 15 cm van de rechterwand tot aan 
de linkerwand. D-e hete-draad is aangesloten op het bijbehorende 

electronische circuit, zie par. 3. 2, dat ik in dit verslag zal 
aanduiden met CTA (=Constante Temperatuur Anemomete-r, THE 
zelfbouw). Op de uitgang hiervan is een voltmeter aangesloten 
C:Bruël en Kj <Ër , type PM 3211, 0-15 MHz), waannee Root-Mean
Square(RMS)waarden worden gemeten van fluctuaties in de brug-
spanning van de CTA. Door de rechter tunnelwand van de meet
sectie steekt een pitotbuis in de hoofdstroom, op dezelfde 
hoogte als de hete-draadopnemer. De voorkant van de pitotbuis 
bevindt zich op 3 cm stroomafwaarts achter en 3 cm naar links 
versehovert ten opzichte van de hete-draad. De pitotbuis is aan
gesloten op een Betz-manometer (0.1 mm H20 per schaaldeel). 
Vlak boven de pitotbuis steekt een kwikthermometer in de 

meetsec tie. 
In fig.3.3 is de hete-draadopnemer getekendo Hij is bevestigd 

op een houder die op zijn beurt op de traverseerstang wordt 
bevestigd._ De hete-draadopnmer bestaat uit een keramische houder 
met twee naalden waartussen een geplatineerde wolfraamdraad 
gesoldeerd is, die aan de twee uiteinden is verkoperd. In fig.3.4 
zien we de afmetingen van de hete-draad • Omdat is gebleken 
dat de naalden van de opnemer konden roteren ten opzichte van 
de pook, zijn de kabel-tJes~rdie verbonden zijn met de hete-draad, 
vastgezet in een perspex houder (zie fig. 3. 3) •. 
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CONTRACTIE 

/ 

I 
MEETSECTIE 

1<: 

fig.3.1: De kleine windtunnel (uit lit.16). 
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a,) 

l222212Z?i2'""" Z»»nun t»?Uf?Ht»»??a" up Pd LINKER T1JN1.TELW AND 

BOVEN-AANZICHT 

b) 

z 

u 
c=> 

L 
30 

r--~ 
1---"-· 

L 

. a::t -
PITOTBUIS 

HETE-DRAADOPNID~ERI 

~ETE-DRAADOPNEMER 

,THERMOMETER 

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

RECHTER TUNNELWAND 

fig. 3. 2: Schematische weergave van de meetopstelling voor 

turbulentiemetingen. 
a)boven~aanzicht van een horizontale dwarsdoorsnede 

b)zij-aanzicht 
Aangegeven zijn de hoofdstroomsnelheid U 

en enkele maten (in cm). 

noot~: zie ap·p.v· 
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HETE-DRA@ 

(ç;j 6 rrun, lengte 9 cm) 

BEUGEL 

HOUDER (PERSPEX) 

(aan traverseer·stang) 

fier. 3. ~ De hete-draadopnemer bevestigd op zijn houder. 

ZIJ -AA..l'JZICHT VOOR-AANZICHT 

HETE-DRAAD: lengte 1 mm, 
9'J 2.5f-.m 

NAALDEN 

fier. 3. 4: Afrr.etingen van de hete-draadopnemer. 
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3.4 Meetmethode en verwerking van de turbulentiemetingen. 

De turbulentie is gemeten met een hete-draad die ik "draad 611 

heb genoemd. Daarmee zijn drie meetseries uitgevoerd, die ik 
aangeduid heb met M1/d6, M2/d6 en M3/d6. Voor M3/d6 is dezelfde 
~king gebruikt als voor M2/d6. Deze heb ik Y2/d6 genoemd, die 
voor M1/d6 heet Y1/d6. 
In M1 en M2/d6 is alleen gemeten op locatie B (zie fig.3.5), in 
M3/d6 bovendien op locaties E' en E. De benaming van locaties 
B enE is overgenomen van H.Schotte (lit.8). 

fig. 3. 5: 

De locaties B,E' en E 

in de meetsectie, 
kijkend in de X-richting 
(maten in cm). 

linker tunnelwand rechter tunnelwand 

MIDDEN 

De metingen z~Jn verricht volgens de volgende procedure: 

a. Bij windsnelheid 0 worden de koude-weerstand Rg van de draad 
en de omgevingstemperatuur T gemeten. Teneinde de ruis van het . g 
systeem te bepalen wordt de hete-draad warmgesto9kt op een 
temperatuur Tw (de weerstand van de draad is dan Rw). Gemeten 
wordt de RliJIS-waarde e

0 
van de fluctuaties in de brugspanning E. 

b. Om de verticale stand van de hete-draad te bepalen wordt 
vervolgens een windsnelheid van circa 20 m/s ingesteld. Met de 
traverseerstang wordt de hete-draad zodanig verdraaid (om de 
lengte-as van de traverseerstang) dat de brugspanning E maximaal 
is. In die stand wordt de traverseerstang vastgeklemd. 

c. De hete-draad wordt geijkt op locatie B met behulp van de 
pitotbuis. 

d. Tegelijkertijd wordt de RMS-waarde et van de fluctuaties 
in E gemeten. 
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e. Alleen in M3/d6 is vervolgens bij diverse snelheden een 

traverse gemaakt over de locaties B, E' en E. Daar zijn et en 

Ë gemeten. 
Bovendien wordt regelmatig de temperatuur Tg in de omgeving 
van de hete-draad gemeten met de kwikthermometer. 

M2 en M3/d6 zijn gedaan met een grotere stookverhouding (RjR ) 

omdat bleek dat metingen in M1/d6 niet significant. waren alsg 
de snelheid kleiner was dan 20 m/s. Dit bleek uit het feit dat 
et even groot was als e 0~ Om betrouwbaar te zijn had et 
minstens 0.1 mV groter moeten zijn dan e

0
• De minimaal meetbare 

turbulentie was in M1/d6, afhankelijk van de snelheid, 0. 32 % 
bij 6 m/s en 0.24 % bij 20 m/s. In M2/d6 (en in M3) was dit resp. 

0.19% en 0.15 %. De stookverhoudingen in M1 ,M2 en M3/d6 waren 
respectievelijk 1. 51 , 1. 70 en 1. 70. 

De metingen zijn als volgt verwerkt: 
A. Uit de drukmetingen met de pitotbuis is de snelheid U 

berekend met (zie lit.8) 

ü = 4 • 002 t{H' ( 3 • 1 3 ) 
ifëf' 

waarin H het drukverschil van de pitotbuis (in mm H20) is 
en cf een correctiefactor voor de invloed van temperataur, 
barometerstand en luchtvochtigheid op de dichtheid van 
lucht. 

B. De ijkcurves van de ijkingen Y1/d6 en Y2/d6 zijn bepaald 

met het computerprogramma YKING1 (van de groep Turbulentie) 
die in het functionele verband 

-n = .4. + B.U ,zie formule (3.8), 

A, B en n bepaalt, zonder temperatuurcorrecties. De resultaten 
van de ijkingen zijn weergegeven in app.III. 

noot«: een typische waarde van en is 3.3 mV 
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C. De turbulentie (in procenten) in de X-richting wordt 
bepaald volgens 

u 

u 
= e X 100 % 

Ü.dE/dU 

Dit volgt uit formule (3.12a)waarin 

- e 
0 

(3.14) 

(3.15). 
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3.5 Interpretatie van de turbulentiemetingen. 

De meetresultaten van M1,M2 en M3/d6 zijn weergegeven in fig.3.6. 
De bijbehorende tabellen staan in app.IV. De metingen van 
M1/d6 bij ü<20 m/s zijn niet gebruikt in de onderstaande 
resultaten, vanwege de in par. 3.4 genoemde reden. Ze spreken 
de andere metingen bij Ü<20 m/s niet tegen • 

0.8 • 

0.6 • 

0.4 0 

0.2 

O(m/s) 

10 20 30 40 50 

[iq. 3. 6: Gemeten turbulentiegraad versus snel
heid op diverse locaties: 

{ 

p (M1/d6) 
locatie B : 0 (M2/ d6) 

cf (M3/ d6) 

locatie E': • (M3/è6) 

Locatie E : I (M3/ d6) 
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De metingen op locatie B zijn 
niet significant van elkaar verschillend.Nadat ze zijn gemiddeld, 
is bekeken of de turbulentie afhangt van de windsnelheid en/of 
de locatie. De volgende conclusies zijn daaruit getrokken, 
waarbij de locaties B, E' en E vertaald worden in afstanden 
tot het midden van de meetsectie: 
1. Tussen 10 en 32 m/ s is de turbulentiegraad 13 cm links en 10 cm 

en rechts van het midden vergelijkbaar, namelijk (0.34~0.15)% 
resp.(0.26+0.1)%.Tussen 10 en 21 m/s is de turbulentiegraad 
op 20 cm links van het midden ook hiermee vergelijkbaar, 
namelijk (0.25+0.2)%, maar tussen 21 en 32 m/s neemt de 
turbulentie daar snel toe tot (0.81+0.01)% bij 32 m/s. 

2. Tussen 6 en 10m/s is de turbulentiegraad op 10 cm rechts van 

het midden (0. 2±0. 1 )%. 
3. Tussen 32 en 47 m/s neemt de turbulentie op 20 cm links 

van het midden snel toe tot (0.68+0.01 )% bij 47 m/s. 

In app.V is een foutendiscussie opgenomen. Alsnog kan geen 

afdoende verklaring worden gegeven voor het feit dat de 
turbulentiegraad in de meetsectie niet homogeen is en afhangt 

van de snelheid. Zol~g we deze oorzaak niet kennen moeten we 
ook de mogelijkheid open houden dat bij snelheden kleiner dan 
10 en groter dan 32 m/ s de turbulentie niet homogeen is. Voor 
een definitieve uitspraak hierover zijn meer metingen nodig 
bij deze snelheden en zou onderzoek gedaan kunnen worden met 
a. a. frequentie-analyse van de turbulenties en met ako:estische 
metingen. 
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3. 6 Metingen aan de grenslagen van de linker en rechter tunnel wand. 

In fig. 3.7 zien we een bovenaanzicht van de meetopstelling. 

Het drukverschil (dp) tussen de totaaldruk gemeten met een 
totaaldrukbuisje, en de statische druk afkomstig van het 
afkomstig van het statisch drukgat vlak vóór het begin van de 

meetsectie, wordt gemeten met de Betz-manometer. Bij linker en 
rechter tunnelwand worden verschillende drukbuisjes gebruikt. 
Met de traverseerinrichting kan het betreffende totaaldrukbuisje 
in Y-richting worden verschoven met een nauwkeurigheid van 0.1 mm. 
Het drukverschil 6. p wordt gebruikt alsof het metingen met een 
pitotbuis zijn. De locale snelheid U(y) wordt dus berekend met 
formule (3.13) uit par.3.4 met daarin H=tlp. 

De meetmethode berust op de definitie dat de grenslaagdikte Ó 
de afstand tot de wand is waar 

(3.16) 

waarin U00 de hoofdstroomsnelheid is (zie lit.13). 

De meetmethode houdt in dat Ap wordt gemeten op afstanden 
van 0. 5 tot 20 mm vanaf de betreffende wand, 
waarbij het totaaldrukbuisje elke keer 1.0 mm wordt verschoven. 
Dit gebeurt bij vijf snelheden van 8 tot 40 m/s. 

Uit de snelheidsprofielen die op bovenstaande manier worden 
verkregen worden op grenslaagdiktes geschat op basis van 
formule (3.16), waarbij voor U~ de snelheid op 20 mm afstand 
van de wand wordt genomen. 
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a) L,.,û ?.tûmu"~';. 2?? >uü .}~w,<ER, TUNNELW k""'D I 
·~~ '< , '2 2' ')' i« 2 '2 I ) 'I ,,, 

BOVEN-AANZICHT ~ 
u ,, ' 

b) 

c::::> CO 1: "':;{TOTAAL-DRUKBUISJESJ 

y :'/ X ,I 
. I 

'irRAVERSEERST ANG "'"m~ 
RECHTER TUNNEL \V AND 

I THERMOMETER! 

V GOR-AANZICHT 

~ •·• j >~;., Jw..., 

fig. 3.?: a) Schematische weergave van de meetopstelling 

voor totaal-drukmetingen in de grenslagen van 
linker en rechter tunnelwand (vgl.fig.3.2). 

b)Afmetingen van het drukgaatje van de totaal-druk

buisjes. 
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3.7 Meetresultaten en Interpretatie van de grenslaagmetingen. 

Fig.3.8 geeft de grenslaagdiktes, zoals ze zijn geschat uit de 
snelheldsprofielen,als een functie van de hoofdstroomsnelheid. 
De bijbehorende tabel staat in app.VI, waarin ook de grafieken 
van de snelheidsprofielen zijn opgenomen, evenals een fouten
discussie. 

20 

15 

10 

5 

_Ó(mm) 

• 
! 

Q 
Q 

t i 
? 1 

4jm/s) 

10 20 30 L{) 

fig.3.8: Gemeten grenslaagdikte ó aan 

linker Ct) en rechter CÇ) 
tunnelwand. De balkjes geven 
maximale absolute onnauwkeu
righeid aan. 
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Uit fig.3.8 concluderen we het volgende: 

Bij de linker tunnelwand varieert de dikte van de grenslaag 

van 0=B±2 .. 5 mm bij U"'=7.5 rn/s tot 6=17-t0.2 mm bij U~=39 rn/s. 
Rechts varieert de grenslaagdikte van Ö=7. 5.:t4 mm bij U~=8 rn/ s 
tot6=12.5±0.3 mm bij U~=38 m/s. We zien dat de grenslaagdikte 
van de linker tunnelwand significant groter is dan van de 

rechter tunnelwand als u""~15 m/s. 
We vermoeden dat dit verschil ten eerste te maken heeft 

met het feit dat er in de linkerwand van de meetsectie over de 
gehele hoogte een spleet zit 'circa 0.2 rnm breed) op 15 cm 
afstand stroomopwaarts ten opzichte van de plaats waar gemeten is. 
Misschien dat hier lucht in de grenslaag wordt aangezogen. 
Proeven met sigarettenrook gaven geen duidelijkheid. Rechts is 
geen spleet aanwezig. Ten tweede is er op de linkerwand over 
eveneens de gehele hoogte van de meetsectie een opstaande rand 
aanwezig van 2 mm hoog. Deze rand bevindt zich circa 30 cm stroom
opwaarts van de plaats waar gemeten is. Op de rechterwand zit 
ook zo'n rand maar deze is slechts circa 0.5 mm hoog. 

Ten derde kan het verschil tussen de grenslagen links en rechts 
samenhangen met de in par.3.5 geconstateerde hogere turbulentie 
in het linker gedeelte van de meetsectie. Op d~ plaats waar de 
snelheidsprofielen van de grenslagen zijn gemeten (circa 0.3 m 
na de opstaande randen) zijn de ReN 5*1 o5• Deze Re staat bekend 
als een waarde waarbij een grenslaag kan omslaan van laminair 
naar turbulent, zodat verwacht kan worden dat de grenslagen in 
de meetsectie bij deze Re gevoelig zijn voor invloeden vanuit de 
hoofdstroming. 
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3.8 Conclusies. 

In deze paragraaf beperk ik me tot conclusies die van belang 
zijn voor de metingen aan de Gö417a-vleugel (zie hoofdstuk 4). 
Bij een snelheid van 6 m/s is de turb~lentiegraad ter plaatse 
van de vleugel op 10 cm rechts van het midden circA 0. 2%. 
Het is mogelijk dat deze turbulentie niet homogeen is over de 
gehele vleugel. De grenslagen aan linkér en rechter tunnelwand 
zijn circa 1 cm dik. 

Bij 25 m/s is de turbulentiegraad~op 10 cm rechts en*links 

van het midden circa 0.3%. Op 20 cm links van het midden is de 
turbulentie groter, namelijk circa 0.5%. De grenslagen van 
de linker en rechter tunnelwand zijn bij deze snelheid ook 

1 cm dik. 

noot *: 13 cm 

niet homogeen: 
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4. METINGEN AAN HET Gö417a-PROFIEL 

4. 1 Inleiding. 

Volgens Schmitz (lit.5) is het profiel Gö417a redelijk ongevoelig 
voor het Reynoldsgetal, ook als Re~105 • Bekend is dat eigen
schappen van profielen bij Re~105 sterk afhankelijk kunnen zijn 
van turbulentie, onvolkomenheden van het model en van de 
experimentele procedure (zie lit.15). In verband hiermee is het 
raadzaam dat we de metingen van Schmitz aan Gö417a aanvullen 
met eigen metingen, gezien het feit dat in het toekomstig 
onderzoek met de testrotor (waarvan de bladen het profiel Gö417a 
hebben, zie hoofdstuk 2) een andere turbulentie en een ander 
model van het profiel in het geding zullen zijn. 

Deze aanvullende metingen zijn uitgevoerd in de kleine 
windtunnel van de vakgroep Transportfysica.met een twee-komponenten
balans, die uitvoerig beschreven is door Vermeer (lit.16). 
Uitvoerige aandacht is besteed aan de experimentele procedure 
omdat bekend is dat de.. invloed ervan- groot kan zi~n (in li t.21 
worden verschillen van 100% genoemd tussen*procedures). Ondermee-r 

zijn aan een vleugel met een 1 0%-gekromde-plaatprofiel metingen 
gedaan met de balans en met een pitothark in het zog van de 
vleugel. Voor dit doel is de 10%-gekromde-plaat gekozen als 
profiel omdat ten eerste er reeds een redelijke hoeveelheid 
metingen aan dit profiel is verricht (zie lit.3). Ten tweede 

heeft het een vergeli.j.kbare c1 en cd als Gö417a. Ten derde is 
het relatief eenvoudig te maken. 

nootit: resultaten van verschillende 
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4.2 Meetopstelling. 

Een tekening van de kleine windtunnel staat in fig.3.1 (p.26). 

Eigenschappen van de stroming in deze windtunnel zijn beschreven 
in par.3.8. De vleugel (Gö417a of 10%-gekromde plaat) is op
gehangen over bijna de totale breedte van de gesloten meetsectie 
(zie fig.4.1), zodat de stroming in principe tweedimensionaal is. 
Er wasJ~mm speling tussen de uiteinden van de vleugel en de 
linker en rechter tunnelwand. De Gö417a-vleugel en de 10%
gekromde-plaat zijn beide gemaakt van staalplaat. Ze zijn weer
gegeven in respectievelijk app.VII en app.VIII. Enkele globale 

t 

afmetingen staan in tabel 4.I respectievelijk app.VIII. 

Tabel 4.I: afmetingen en onnauwkeurigheid van de 
gebruikte vleugel met profiel Gö417a. 

spanbreed te bv = 4 93 Jilill 
koorde cv = 105 mm 
dikte d = 3.0 mm 

V 
grootste afwijking 
in Z-coördinaten + 1 ~5 mm 
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meetsectie van de kleine windtunnel voor het meten van lift 

en weerstand van de vleugel met de balans en/ of pi tothark. 
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. plaat 'Van de balans. 
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Jlf 
De coördinaten van de vleugel zijn gemeten op de 3D-bank 
van de Meetkamer op de THE, zie app.VII , zoiat we gegevens 

hebben over de vorm van de vleugel • Een onnauwkeurigheid in 

de vorm van de Gö417a vleugel is genoemd in tabel 4.I, namelijk 
afwijkingen van de Z-coördinaten ten opzichte van Schmitz. 
Belangrijk is ook de vorm van de voorrand va..11. de vleugel. Door 

<· v 

vergelijking met een cirkelvormige mal met straal 1.5 mm bleek 

dat de vleugel een spitsere rand heeft dan het model van Schmitz· 
De vleugel is aan beide uiteinden aan zogenaamde "klemstangen" 

bevestigd. Een tekening van een bevestiging vindt men in app.VII. 
De bevestigingen zijn zodanig gemaakt dat de middellijnen van 
de stangen zo goed mogelijk samenvallen met de kwart-koordelijn 

van de vleugel • Om rechte aanstroming te garanderen 1 

is de rechter klemstang tijdens metingen concentrisch gezet 
in het gat in de rechter tunnelwand waar hij doorheen steekt. 
Dit gat ligt in het verle.ngde van de linker klemstang. Bui ten 
de meetsectie wordt de rechter klemstang ondersteund door een 
stalen ophanging die aan de linkerkant van de meetsectie aan 
de krachtplaat van de balans is bevestigd. Deze ophanging is 
bedoeld om vervorming en vibraties van de vleugel tegen te 
gaan en om de rechterklemstang te positioneren. 

Als maat voor de snelheid ter plaatse van de vleugel is 
gebruikt het drukverschil H

0 
tussen de statische druk enerzijds 

in de rustkamer en anderzijds aan het einde van de contractie. 

De weerstand van de 10%-gekromde-plaat is gemeten met de balans 
en met een pitothark. De positie van de hark in de meetsectie 
zien we in fig.4.1 en 4.2. De totaaldrukbuisjes van de hark 
zitten op 7.5 mm afstand van elkaar. Door de hark in zijn 
geheel te verschuiven kunnen de buisjes op tussenliggende 
posities worden gezet. De drukken van de buisjes worden via 

een drukverdeler op een Betz-manometer 
aangesloten. Via deze drukverdeler wordt ook de druk ph op de 
Betz-manometer aangesloten waarbij ph de statische druk is 
van het drukgat in de bovenzijde van de meetsectie (zie fig. 4.1). 
De druk wordt gebruikt als statische druk ter plaatse van de 
hark. Een kwikthermometer is geplaatst in de spleet tussen de 

noot*: Gö417a 
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IPITOTHARKf 

~RooM"SNE:LHE:IïJ7 
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33 

fig.4.2: Half-open-gewerkte schets van de 

meetopstelling. Het gedeelte links 
van de balans (langs de golflijn) 
is opengewerkt zodat de pitothark 
zichtbaar is. Aangegeven zijn enkele 
maten (in cm) en de hoofdstroom

snelheid~-
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meetsectie en de diffusor van de tunnel. Een waterpas (Wyler, 

0.05 mm/m per schaaldeel) is gebruikt om de vleugel horizontaal 
te stellen. 
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4.3 Meetmethode en verwerking van de metingen met de balans 
aan de Gö417a-vleugel. 

Voorafgaand aan de metingen is de balans geijkt, resultaten 

staan in app.IX. De metingen met de balans worden in principe 
uitgevoerd en verwerkt zoals Vermeer dit beschrijft in lit.16. 
Concreet verloopt de meetprocedure als volgt: 
1. De vleugel wordt horizontaal gesteld, met de onderkant naar 

boven, met behulp van de waterpas. Dit gebeurt binnen 0.05° 
nauwkeurig. Daarna wordt de vleugel 180° gedraaid. 

2. De nulstanden van de lift- en weerstandsveren van de balans 
WaXEn bepaald bij snelheid 0. 

3. De vleugel wordt. ingesteld op een aanstroomhoek van -20°. 
4. De windsnelheid wordt opgevoerd van 0 tot de gewenste waarde. 
5. Bij de gewenste aanstroomhoek a< worden gemeten: 

de uitwijkingen van de lift-en weerstandsveren van de balans 
en ae druiCV'al Ha • Er wordt op gelet dat oe van -20° tot +40° 
alleen wordt vergroot en daarna, van +40° tot -20°, alleen 
wordt verkleind, in verband met hysterese die eventueel kan 
optreden aan de vleugel. 

6. De nulstand van de veren van de balans wordt na afloop 
opnieuw bepaald. 

Volgens deze procedure is gemeten bij Re=1.7*105 (~25 m/s) 

en Re=0.4*105 (V~6 m/s). 

De lift- en weerstandcoëfficiënten worden berekend met 

( 4. 1 ) 

(4.2) 

waarin e : de soortelijke massa van water bij kamertemperatuur w 
g : de versnelling van de zwaartekracht 

H · zie par. 4.2 c· 
b · de spanbreedte van de vleugel, zie tabel 4.I v· 
cv: de koorde van de vleugel, idem. 
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4.4 Meetresultaten en Interpretatie. 

De meetresultaten zijn weergegeven in fig.4.3, fig.4.4 en fig.4.5 
waarin respectievelijk c1 vs. <X bij Re=0.4*1o5 , c1 vs. 0( en 
c1 vs. cd bij Re=1.7*105 
gegeven. De metingen van cd bij Re=0.4*1o5 bleken onbruikbaar 
vanwege de grote spreiding. 
In de meetresultaten wordt onderscheid gemaakt tussen metingen 
die gedaan zijn enerzijds met toenemende d (van -20° tot +40°) 
en anderzijds met afnemende « (van +40° tot -20°). De betreffende 
lift- en weerstandscoëfficiënten worden aangeduid met 

respectievelijk c1r (en cd1 ) en clt (en cd~). In de grafieken 
zijn tevens de metingen van Schmitz aangegeven. 
Om te beginnen zien we dat bij hoeken 0°<d<15° c1 van mijn 

vleugel binnen 20% overeenkomt met de metingen van Schmitz. 
Vooral bij cX.~3° zijn de verschillen minder dan 20%. Bij 5~caè.<1 0° 
lijkt mijn vleugel zowel bij Re=0.4~1o5 als 1.7~105 een 
grotere c1 te hebben. Dit betekent dat mijn vleugel wat betreft 
c1 een Reynoldsafhankelijkheid vertoont die met de gegevens 
van Schmitz vergelijkbaar is. Wat betreft cd/c1 is vooral het 
gebied bij cXfi:t3° van belang omdat o<.=3° de ontwerp-aanstroomhoek 
is van de testrotor (zie par.2.3). Daar is cd/c1=0.038±0.008 
van mijn vleugel, hetgeen vergeleken met Schmitz (cd/c1=0.025), 
weinig groter is gezien de onnauwkeurigheid in de eerstgenoemde 

waarde. 
We gaan nu over tot het bekijken van de verschillen tussen 

enerzijds de metingen van Schmitz en anderzijds de metingen 
aan mijn vleugel. 

In fig.4.3 constateren we dat er in mijn metingen hysterese 
optreedt bij ~(0°. In principe is deze hysterese mogelijk omdat 
bij negatieve hoeken loslating vanaf de voorrand plaatsvindt 
aan de onderkant van de vleugel. Het is mogelijk dat hierin 
hysterese optreedt als de hoek eerst wordt vergroot (tot +40°) 
en daarna weer verkleind (naar -20°) omdat het karakter van de 
stroming in de laatstgenoemde situatie verschilt van de 
oorspronkelijke. Ook is het aannemelijk dat de exacte vorm van 
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de voorrand hierin een belangrijke rol speelt. Het hoeft ons 
dus niet te verwonderen dat er bij c< < 0° verschillen optreden 
met Schmitz, omdat in par.4.2 reeds de onvolkomenheid van de 
vorm van de voorrand van mijn vleugel is geconstateerd. 

De afwijkende vorm van de voorrand heeft zich misschien ook 
gemanifesteerd bij grotere hoeken. Bij ex> 5° is lijkt c1 van mijn 
vleugel namelijk groter dan die van Schmitz. Het is bekend dat 

1.4 s 

I 

/Q.O 
o I Q 
~ 
I 

/ 

.. / d -0.2 

-OI+ 

-0.6 

fig.4.3:Gemeten c1 versuscx bij Re=0.4•105 • 
Betekenis van de symbolen:(toelichting in tekst) 

cl : c1? 
c11. 
metingen van Schmi tz ( li t •. 14) 
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de grenslaag op de bovenkant van de vleugel grote invloed heeft 

op c1 • Scbmi tz benadrukt in li t. 5 de cruciale rol van de voor-

rand van Gö417a in het gedrag van de grenslaag. Het is goed 

mogelijk dat de grenslaag op mijn vleugel zich anders heeft 

gedragen dan bij S chmi tz ten gevolge van de vorm van de voorrand. 

De grenslaag is blijkbaar langer blijven aanliggen, gezien het feit 

dat c1 groter was en de loslating pas bij grotere ex lijkt plaats 

-lOlt 0 

/ 

I 
i1 
~ 
I 

I 
/ 

/ 

5 
fig.4.4:Gemeten c

1
versuscx" bij Re=1.7·)if10. 

Betekenis van de symbolen: 

-·--·- ·--

-·- : metingen van Schmitz 
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\ 
\ 

... x-0 
!0 

5 
fig.4.5: Gemeten c1 versus cd bij Re=1. 1~10 • 

Betekenis van de symbolen 

cl': c
1

f,-cd? 1 : cllj, cd.t -·- : metingen van Schmi tz 

Aangegeven. zijn de bijbehorende aanstroomhoeken. 
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te. vinden, namelijk bij o<'·1'119° in plaats van 8° (bij Schmitz). 

In fig.4.4 constateren we soortgelijke verschijnselen bij 
Re=1.7-H105: 
-bij o<~ -fis c1 in mijn metingen kleiner dan in die van Schmi tz 
-bij ot> 5° is c1 in mijn metingen groter 
-de maximale c1 wordt in mijn metingen bereikt bij (veel) grotere 
a, namelijk ~16°. Bij Schmitz was dit 8.5°. 

Het verschil met de metingen bij Re=0.4~1o5 is ten eerste dat er 
geen hysterese optreedt bij cC'-3°. Ten tweede lijkt het bij ex~ 9° 
dat de m~ximale c1 wordt bereikt, maar dan stijgt c1 toch 
plotseling als de hoek wordt vergroot. De oorzaak dat de maximale 
c1 pas bereikt wordt bij<X1b16° is alsnog onbegrepen. 

Wat betreft het feit dat de hysterese verdwijnt bij grotere 
Re moet opgemerkt worden dat dit een be.kend verschijnsel is 
(zie lit.15). 

Alsnog onbegrepen is ook het gegeven dat cd, zie fig.4~5, 
groter is dan bij Schmi tz als 11 °(' o<: ~16°. Als de grenslaag immers 
langer aanligt dan bij Schmitz, dan verwacht men dat cd lager 

zal zijn. 
Tot nu toe is nog niet vermeld dat de metingen gecorrigeerd 

zijn voor een mogelijke systematische fout van de twee-komponenten 
balans. Dit wordt ondermeer besproken in par.4.6. Een punt wat 
daarin naar voren komt is dat we geen eenduidige correcties 
kunnen aanbrengen. Een mogelijk gevolg hiervan zien we in fig.4.6. 
Het verschil met fig.4.3 is gelegen in de grotere waarden van c1 
bij d=0° en 3° ten gevolge van grotere correcties. Met deze waarden 
is een interpretatie mogelijk waarbij er hysterese v~ circa 
20% optreedt bij 0~~~0 • Dit zou er op kunnen duiden dat de 
grenslaag van mijn vleugel bij Re=0.4~1o5 nog niet volledig 
turbulent is, in tegenstelling tot de vleugel van Schmitz. Pas 
bij or~3° zou er een omslag optreden van laminair naar turbulent, 
waardoor c1 groter wordt. Bij terugkomst vanaf grotere hoeken 
zou de omslag terug dan pas bij OC"<5. 0 optreden. 

Hierbij moet ook vermeld worden dat mijn metingen ZlJn uitgevoerd 

in een aanstroming met circa 0.2% turbulentie bij.Re=0.4*105 en 

met circa 0.3 tot 0.5% turbulentie bij Re=1.7~1o5 • De metingen 
van Sc~~tz zijn uitgevoerd in 0.1 % turbulentie •. Omdat hysterese 
kan verminderen in een grotere turbulentie, kunnen hierdoor 
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hysterse-effecten in mijn metingen gemaskeerd zijn ten opzichte 

van die van Schmi tz. 
Hoewel het voor de test-rotor bovendien van belang is dat (ca.20 %) 
hysterese in c1 kan wijzen op grotere hysterese in cd/c1 , is 
het belangrijk dat we ons bewust zijn van de onzekerheid van 
deze interpretatie omdat deze voortkomt uit correcties,voor 
een effect van de balans, die niet één-eenduidig zijn. De genoemde 

ct~ 
KJ-~dj if 

. " I ·-..._,_ . 
. (jj' ~---·-·-

1'/ ". ~d 

! -;ó 
I 

/ . 
0. 

/o.o 

fig.4.6: Gemeten c
1 

versus o< bij Re=0.4it105, met andere 

correcties voor c1t bij ~=0° en 3°. 
Betekenis van de symbolen: zie fig.4.3. 
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hysterese is daarom in principe niet significant. 
Bij Re=1.7~1o5 zijn eventuele correcties maximaal slechts 0.01 
in c

1 
zodat daardoor geen vergelijkbare hysterese op kan treden. 

Dit is aannemelijk vanwege de eerder gemaakte opmerking over het 
verdwijnen van hysterese bij grotere Re. 
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4.5 Metingen met de balans en de pitothark aan een 10%-gekromde

plaat. 

In par.4.1 werd het doel van deze metingen reeds genoemd. In 

par. 4.3 is het principe van metingen met de balans uitgelegd. 
Met de metingen in het zog van de vleugel wordt de weerstands

kracht bepaald uit de verschillen in totaaldrukken, die gemeten 
zijn met de drukbuisjes van de pitothark. Hieruit wordt cd 
berekend: 

waarin 

(4.3) 

6pt:het locale totaal-drukverschil in het zog 
V :de ongestoorde snelheid 

cv :de koorde aan de vleugel. 
De integratie vindt plaats over het zog. In de eerste-orde

benadering is er met formule (4.3) gecorrigeerd voor de invloed 
van de grenslagen aan de windtunnelwanden (zie app.XI). 

In fig.4.7 Z~Jn de meetresultaten weergegeven. 
Uit een vergelijking van de meetresultaten die enerzijds 
verkregen zijn met de balans en anderzijds met de pitothark, 
blijkt dat de spreiding in de balansmetingen en de afwijking 
ten opzichte van literatuurwaarden (Volkers uit lit.3). 
groter was dan met de zog-metingen. Waarschijnlijk is dus de 
pitothark een betrouwbaar instrument voor meting van cd dan 
de gebruikte twee-komponenten balans. Spreiding in de metingen 

met de balans wordt nader besproken in de volgende paragraaf. 
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fig.4.?:Gemeten cd en c1 ,van de 10%-gekromde plaat, met de 
bálans en de pitothark in vergelijking met metingen 
van Volkers (uit lit.J). 
Betekenis van de symbolen: 

5 i • pi tothark Re=1.0.-10 r1 balans 

8.e=1.3~1o5 J t pi tothark 
l r/ balans 

5 f " pi tothark Re=1.4*10 d balans 

Re=2.0 .. 105 { J· pi tothark 

' balans 

-o- metingen van Volkers 

-&- idem bij Re=2.0~1o5 

bij Re= 1 o5 
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4.6 Foutendiscussie van metingen met de balans. 

De schatting van de onnauwkeurigheden in c1 en cd is uitgewerkt 
in app.IX. Hier vermeld ik het resultaat: 
1. in 0< zit maximaal een fout van ± 0. 5° (max. onnauwkeurigheid) 

2. bij Re=0.4*105 : s(c1 )=0.07, s(cd)=0.08 (standaarddeviatie), 
3. bij Re=1.7*105: s(c1 )=0.01, s(cd)=0.008 (standaarddeviatie). 

Uit de beschouwing in app.IX blijkt dat een belangrijke 
foutenbron uit het feit voortkomt dat de nulstanden van de 
balans niet reproduceren. Deze niet-reproduceerbaarheld (spreiding) 
is gemeten tijdens een kort experiment waarin de nulstanden 
werden bepaald met tussentijds vast- en losdraaien van de 
centerklemmen van de balans. De oorzaak van de spreiding is 
waarschijnlijk dat er speling zit in de kogelgewrichten tussen 
de krachtplaat en de grondplaat van de balans. Deze spreiding 
zit dus in principe ook in de c1 - en ed.-metingen aan de vleugels. 

Tijdens de metingen aan de Gö417a-vleugel is gemerkt dat 
het verloop van de nulstanden groter was dan de spreiding in 
het bovengenoemde experiment. De centerklemmen zijn tijdens 
deze metingen aan de Gö417a-vleugel vaker vast- en losgedraaid 
dan tijdens bovengenoemd experiment. Omdat bovendien de maximale 
speling in de kogelgewrichten inderdaad ongeveer even groot is 
als het maximaal geconstateerde verloop in de nulstanden en 
omdat er geen andere oorzaak kan zijn, is de conclusie getrokken 
dat het verloop in de nulstanden veroorzaakt wordt door speling 
in de kogelgewrichten. Omdat een bijdrage aan dit verloop 
elke keer geleverd kan worden als de centerklemmen worden vast
gedraaid, is ook geconcludeerd dat we deze ~ut 

slecht onder controle hebben. 
Uiteindelijk zijn er op de metingen van c11 bij Re=0.4*1o5 

verschillende correcties toegepast (zie app. IX) zodat er 
verschillende interpretaties zijn gemaakt van deze metingen. 
Op c~ bij Re=1.7*1o5 is bij alle cd; volledig voor het verloop 
van de nulstand gec_arrigeerd, omdat het verschil tussen c~ 

en cd1 redelijk verklaard kan worden uit het verloop van de 
nulstand. Op c11 bij Re=1.7~1o5 is geen correctie toegepast 
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omdat daardoor het verschil tussen c1~ en c1~ bij bijna alle 
~ groter zou worden. De correctie zou overigens 
slechts +0.01 zijn geweest.Di t betekent voor de interpretatie 
van de metingen dat we er rekening mee moeten houden dat met 
name bij Re=0.4*1o5 zowel hysterese-effecten gegenereerd als 
gemaskeerd kunnen zijn door het verloop van de nulstanden. 

Tenslotte is er ook gecorrigeerd voor windtunneleffecten 
en voor het verschil tussen enerzijds de drukval H en anderzijds 
de dynamische druk ter plaatse van de vleugel(2ie :PP· iX), 
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4.7 Conclusies ten aanzien van de metingen aan Gö417a. 

De vleugel met profiel Gö417a, getest in de kleine windtunnel 
met een turbulentiegraad die enkele promillen groter is dan die 
van de stroming waarin Schmitz zijn metingen heeft uitgevoerd, 

vertoont in c1 ~e-afhankelijkheid die vergelijkbaar is met de 
gegevens van Schmitz. Maar het is mogelijk dat er hysterese optrad 

van circa 20% bij Re=0.4~10 5• Bij Re=1.7*105 trad geen hysterese 
~ 

op. De gemeten cd/c1=0.038+0.008 komt redelijk overeen met die 
van Schmi tz. 
De verschillen ten opzichte van de metingen van Schmitz, zoals 
een mogelijke hysterese in mijn metingen, kunnen zijn veroorzaakt 
door onvolkomenheden in de vorm van de vleugel. 

De~wee-komponentenbalans blijkt niet geschikt te zijn om uitsluitsel 

te geven over de hysterese. Een belangrijke onnauwkeurigheid wordt 
veroorzaakt door speling in de kogelgewrichten. Verloop in de 

nul-stand dat hierdoor wordt veroorzaakt, hebben we niet onder 
controle. Voor metingen van de weerstand va~ de vleugel Z~Jn 
~ogmetingen met de beschikbare pitothark waarschijnlijk betrouw

baarder. 

*'t: beschikbare 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Vanwege de relatief geringe afhankelijkheid van het 
Reynoldsgetal en van de turbulentie bij Re~1o5 en vanwege 
een gunstige cd/c1N0.03 lijkt het profiel Gö417a in 
principe geschikt als profiel voor rotorbladen van een test/ 

referentierotor waarmee windtunneleffecten kunnen worden 
onderzocht. Een mogelijke dimensienering van deze rotor is: 
B=2, R=O. 2 m, 1\ =4, oi. =3° en een koorde-en bladhoekverloop 
berekend met de ontwerptheorie zoals beschreven door Jansen 
en Smulders. 

Eigen metingen van cd en c1 aan een vleugel met profiel 

Gö417a, in een turbulentiegraad van circa 0.3%, brachten ten 
eerste naar voren dat het profiel een Reynoldsafhankelijkheid 
in c1 vertoonde die rGdelijk overeenkomt met de gegeve~s van 
Schmitz. Ten tweede is cd/c1 =0.038t0.008 bij Re=1.7*10? 
vergelijkbaar met cd/c1=0.025 zoals Schmitz dit heeft gemeten. 
De mogelijkheid bestaat dat er bij Re=0.4*105 in cd/c1 meer 
dan 20% hysterese optrad aan mijn vleugel. Voor de test/ 
referentierotor zou hysterese van het profiel bezwaarlijk 
zijn. Want daardoor ligt het werkpunt van de rotor niet meer 
één-eenduidig vast. Deze hysterese kan veroorzaakt zijn 
door een effect van de twee-kompanentenbalans waarmee is 
gemeten, maar ook door de vorm-onnauwkeurigheid van_de vleugel. 
Het verdient aanbeveling om met zogmeting te bepalen of er 
inderdaad hysterese optreedt aan de vleugel. Visualisatie of 
onderzoek met een luisterbuis kunnen zinvolle hulpmiddelen 
zijn om het gedrag van de grenslaag te bestuderen.Ook is het raad
zaam de Re-afhanl<:elijkheid met zogmeting te controleren. 

In principe is de kleine wind tunnel van de vakgroep Transport
fysica geschikt om dit onderzoek uit te voeren. Het verdient 
aanbeveling om*de grenslagen van de linker en rechter tunnel
wanden dunner proberen te maken en om de (in)homogeniteit 
van de turbulentiegraad te verbeteren, eventueel na nader 
onderzoek waarin . f~quentie-analyse van de turbulenties 
plaatsvindt. _ 

noot*: bij eventuele metingen met de balans 
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In verband met de geringe dikte van Gö417a is het wenselijk 
dat er voorafgaand aan een eventuele bouw van de test/ 
referentierotor, met Gö417a als profiel van de rotorbladen, 
een analyse wordt gemaakt van de krachten die erop werken 
(zie bijv. lit.4). Tenslotte kunnen de bladen waarschijnlijk 
het beste worden gemaakt van met koolstofvezels versterkte 
kunststofepo~J. 
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APPENDIX I: LIFT , WEERSTAND EN MOMENTEN V Al\f Gö417 a 

Bron: lit.14 (Schrnitz) 

5 
Re=0.42x10 ---Q- -- Re•l • 68xl o5 --o- -+- Re•4.2xJ05 

CL CD oe CM ~ CD ex: ~ o( CL J.OO.· '1J -10·~ 
-0.02 0,2135 -12.4 - O.IH!7 -o.n O.U77 -12.1 -0.038 -7,, ~.- ll,e3 ~.13 
-0.4M o.u -17.7 -0.048 -0.37 0.1%31 -10.19 -o.ou -6,11 ....(),1118 7,1)2 0,15 
-0.606 0.168 -13 -0.024 -0.!94 O.otlt -7.17 -o.tt -6,0 ~.100 5,7' o,33 
-O.J6 O,IU -10,3 -0.0111 -0,116 O,OM1 -4.111 + 0.018 --a.1· 0,021 4,88 o,ll5 
-0,111 0,983 -7.6 t.ft88i -• ... 0,0479 -:.81 0.048 -u 0,148 3,77 0,81 
-0,111 o.oe4 -4.9 +O.tHS +0,!-& 0.0312 -1,17 0.089 -1,1 O,t'M' 3,U 1,()3 
-0.01& 0.0411 - %.~ 0.046 0,005 O,ot~l +0,52 O.IH ~.7 0,406 2,114 1,17 
+6.200 0,03~ -1.11 0.08 0,76 0,02li !.·U 0,107 0,1 0,630 2,w7 1,26 

0.461 0.030 + 0,70 O,ot4 O.H 0,8U1 4,J8 0.101 1,0 0,843 2,06 1,28 o.no 0.018 :06 O.ot7 1,08 0,0446 8,83 0,0114 2,0 0,761 1,80 1,28 
0.8111 0.030 4,68 O.OIIJ 1.10 O.IHI31 1,58 0.0111 3,8 0.11110 1,38 1,31 
1.03 0.053 i,O 0,083 1.11 0.0818 8,62 0.108 5,0 1,1211 1,9t UI-1.0i 0.078 ~.7i 0.077 1.00 O,lü1 10.ot O.lü 8,1 1,.274 3,90 1,26 
O.IN O.IU 9,1 0.108 0.94 0,%241 13,38 0.173 11,3 1,:41 14.3 1.73 0,94 O,IH 10,311 o.n 0,17 0,32:1: 

!0,701 
0.187 

0.10 0.250 16.1 0,166 0,87 0.43 26.70 o.1·a 
0,87 &.34 20.7 0.118 0,87 0,601 30,70 0,181 
0,94 tl.tt! 211.38 0.11! 0.78 0,6441 38.27 0,178 
0,17 0,.513 30,i 0,16-& 
0.77 0.818 38,!! 0.15~ 

0 
aanstroomhoek d=3 ~ Aangegeven is variatie in 

0.1 

005 

QD3 

0.02 

001 

• 

0.032 
---- I-

o._o~---.l-
1 

I 
I 
[ 

I 
I 
l 

cdtc1 tussen 0.02 en 0.032 

ten gevolge van variatie 

5 5 van Re tussen 0.4 ~10 en 2.2~10 • 

Re. 

GDO~Lo-~---~2----L+,--~,o&s----7,~--~---J~o~'--------
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APPENDIX II: KOORDE, INSTELHOEK EN REYNOLDSGETALLEN VAN DE 

BLADEN VAN DE TESTROTOR 

Van de rotor met R=0.2 m, B=2, :.1 0 . c1=8, =4 encx=3 ~smet 

formules (1)c/m(5) in par.2.2 het Reynoldsgetal Re, de bladhoek ~ 
en de koorde c berekend. Resul taj;en staan in onderstaande 

tabel, fig.2.4 (par.2.2) en fig.2.6 (par.2.3). 

r r/R À 00 c 
C ~~ o5) (m) r (m) 

o. 02 0.1 0.4 42 0.094 0.49 

0.04 0.2 0.8 31 0.109 0.76 

0.06 0.3 1.2 24 0.099 0.91 

0.08 0.4 1 • 6 18 0.086 0.99 
0.10 0.5 2.0 15 0.074 1. 04 

0.12 0.6 2.4 12 0.065 1.08 

0.14 0.7 2.8 10 0.057 1.09 

0.16 0.8 3.2 9 0.051 1 • 1 1 

0.18 0.9 3.6 7 0.046 1.12 

0.20 1. 0 4.0 6 0.042 1. 14 



APPENDIX III: GEGEVENS VAN Y1/d6 en Y2/d6 

A. Y1/d6 
AANTAL MEETPUNTEN 1 5 

R , R = 7. 79 .f). 11. 79 Q 
Rg(R :R ) = 47.16 fll 

w w g 
1.51 R/Rg = 

MODEL E**2 
PARAMETER 1. 
F'ARAMt"fER 2 • : 
PARAMETER 3 • ! 

=A tB. U** n 
A = 
B = 
r'l. = 

MODEL ! DE/DU=QtM. U** m, 
PARAMETER 1. Q = 
PARAMETER 2. : M = 
PARAMETER 3. : m = 

GEMETEN GEMETEN 

0.0256631 
0.0334752 
0.3538004 

-0.0005736 
0.1694063 

-0.7601140 

0.0004067 
o.ooo14f4 

<OPGEDRONGEN> 

0.0000888 
0.0006828 
0.0030805 

1.585 
0.422 
4.'1.45 

15.481 
0.403 
0.405 

SNELHEID E**21<RW<~-RG>> U**~ DE/DU FOUT IN SNELHEID 

1 • 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
-a. 
9. 

10. 

1 1 • 
12. 
13. 
14. 
15. 

1 • 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9 • 

10. 

11 • 
12. 
13. 
1 4 • 
1 5 • 

6.130<) , 
7.5600 , 
9.1200 , 

10.7000 , 
12.5000 , 

14.5400 , 
16.7800 , 
18.4400 
20.4800 , 
22.7200 , 

24.8800 , 
29.0400 , 
33.2900 , 
37.7300 , 
46.8100 , 

GEMETEN 
SNELHEID 

6.1300 , 
7.5600 , 
9.1200 , 

10.700.0' 
12.5ooo·, 

14.5400 , 
16.7800 , 
18.4400 ' 
20.4800 ~ 

22.7200 

24.8800 , 
29.0400 ' 
33.2900 , 
37.73'00 , 
46. :J 100 ' 

0.0896339 
0.0943147 
0.0986567 
0.1027227 
0.1072519 

0.1117815 
0.1161069 
0.1195054 
0.1231573 
0.1268642 

0.1303105 
0.1362643 
0.1416926 
0.1467803 
0.1556124 

BEREKEND 
DE/DU 

0.0420867 
0.0358301 
0.0310332 
0.0274295 
0.0242780 

0.0215677 
0.0192908 
0.0178900 
0.0164675 
0.0151725 

0.014117.3 
0.0124928 
0.0112162 
0.0101637 
0.0085870 

1.8993 
2.0456 
2.1860 
2.3131 
2.4439 

2.5782 
2. 7L!3 
2.8043 
2.9104 
3.0192 

3.1178 
3.2931 
3.4562 
3.6127 
3.8991 

0.2520 
0.2149 
0.1863 
0.1650 
0.1466 

0.1307 
0.1172 
0.1091 
0.1007 
0.0931 

0.0869 
0.0773 
().0696 
0.0633 
0.0537 

0.0420867 
0.0358301 
0.0310332 
0.0274295 
0.0242780 

0.0215677 
0.019'2908 
o-.0178900 -
0.0164675 
0.0151725 

0.0141173 
0.0124928 
0.0112162 
0.0101637 
0.0085870 

-0.1069 
-0.0546 

0.0642 
0 .144 7 
0.0956 

0.0889 
0.1820 
0.0181 

-0.0410 
-0.0836 

-0.1874 
-0.2712 
-0.2720 
-0.1601 

0.5799 

-1.743 
-0.723 

0.703 
1.353 
0.765 

0.612 
1.085 
0 ;098 

-0.200 
-0.368 

-0.753 
-0.934 
-0.817 
-(l. 4 24 

1.239 

D/DUCDE/DU> FOUT IN SNELHEID 

-0.0052941 
-0.0036602 
-0.0026309 
-0.0019860 
-0.0015105 

-0.0011576 
-0.0008996 
-0.0007619 
-0.0006335 
-0.0005277 

-0.0004497 
-0.0003426 
-0.0002694 
-0.0002161 
-0.0001479 

-0.0064 -0.105 
-0.0002 -0.002 

0.0154 0.168 
0.0235 0.219 
0.0076 0.061 

-0.0020 -0.014 
0.0064 0.038' 

-0.027!":! -0.149 
-0.0418 -0.204 
-0.0504 -0.222 

-0.0662 -0.266 
-0.0644 -0.222 
-0.0295 -0.088 
0.0485 0.128 
0.3733 ·0.797 ï. 



3. Y2/d6 
-1[.2-

IANTAL MEETPUNTEN 15. 

tB, RW = 
HH RW.-RG > ·-
:tURG-. 

ODEL • E**2 • 
ARAHETER 1 • • • 

8.13 ..o. 13.82 n 
78.636 n,. 
1.70 

=A+B .U**·n 
A = 0.0241675 

AR A ME-TER· ·2 ... : .. · - · · B- ::. · 0.~232924 
ARAH.E.tEre 3 .. + n.. ;:: . 0.3725008 • 

DDEL • DE/DU=CHM. U** m. . • 
~RAMETER 1 • Q = -0.0006959 
~RAMETER 2. t't= 0.1806387 
~RAt1ETER 3 .•.. : m..=. -..0.7390917 

GEMETEN GEMETEN 
SNELHEID E**2/(RW<RW-RG>> U**"' 

... 4·- ... ··------··-····- ~- - ' ...... -
1 ..... 6.6600 ~- 0.0.716102. 2~0265 

2 .. 8.2100 , 0.0751536 2.1908 
3. 9.6800 ,. 0.0783399 2.3294 
4. 11.2800 , 0.0815281 2.4660 
5. 13.6200 , 0.0855696 2.6453 

.. , " -~ ·~ .. - - .. - ~ -
6 •. 15.5900-' -- 0.0888329 2.7819 
7. 17.6400 , 0.0919520 2.9129 
a. 19.8900 , 0.0951249 3.0461 
9. 22.2000 , o.098139.:S 3.1733 
o. 24.0800 , 0.1004136 3.2709 

- . - - ... 
1 • 24.1500 , 0.1-005565 3.2744 ..., 26.3700 p 0.1031477 3.3835 .... 
3. 30.7600 , 0.1078357 3.5832 
4. 40.1500 , 0.1162133 3.9571 
5. 43.6800 , 0.1191534 4.0833 

GEMETEN BEREKEND 
SNELHEID DE/DU U**m 

.t • -- -. 6 • 6.600- ,~_--- 0 • ..0..4 37 4 u-- .. a.. 2 4.6..3. .. 
2 t __ • .8 • 2 LO Q • 1- .. . _ 0 .. 0 3.2 4 4.5.3 _ . . .0. .. 211.0.. .. 
3. 9.6800 , 0.0330746 0.1868 
4. 11.2800 , 0.0294540 0.1668 
5. 13.6200 , 0.0255427 0.1451 

6 •. 15.5.900 , .0.0230316 0..1313 
7. 17.6400 , 0.0.209490 0.1199 
3. 19.8900 ' 0.0191021 0.1097 
9. 22. 2"000 , 0.0175535 0.1011 '. 24.0800 ' 0.0164906 0.0952 

l • 24.1500 , 0.0164489 0.0950 
1 26.3700 ~ t ' 0.0153690 0.0891 
~ . 30.7600 , 0.0136468 0.0795 
~ . 40.1500 , 0.0111220 0.0653 
) . 43.6800 ' 0.0104182 0.0613 

0.0001899 0.786 7. 
0.0000619 0.266 % 

(OPGEDRONGEN) 2. b '11 ï. 

0.0000937 13,460 7. 
0.0006848 0.379 7. 
0.0028792 0.390 7. 

DE/DU FOUT IN SNELHEID 

0.0437426 -0.0916 -1.376 
0.0374453 0.0181 0.220 
0.0330746 0.0403 0.417 
0.0294540 0.0409 0.362 
0.0255427 0.1268 0.931 7. 

0.0230316 0.0844 0.541 
0.0209490 0.0442 0.250 
0.0191021. -0.0050 -0.025 
0.0175535 -0.0461 -0.208 
0.0164906 -0.0499 -0.207 7. 

0.0164489 -0.1016 -0.421 
0.0153690 -0.1536 -0.582 
0.0136468 -0.2041 -0.663 
0.0111220 0.1448 0.361 
0.0104182 0.1515 0.347 7. 

D/DU<DE/DU) FOUT IN SNELHEID 

,-(} .. 0049364 -0.0089 -0.134 
- -0. .. 0034307 0.0094 0.114 

-0.0025762 0.0114 0.118 
-0.0019745 o.oo8o 0.071 
-0.0014226 0.0166 0.122 7. 

-0..0011247 0.0031 0.020 
-0.0009073 --0.0098 -0.055 
-0.0007363 -0.0234 -0 .118 
-0.0006082 -0.0335 ·-0.151 
-0.0005281 -0.0339 -0.141 ., 

'• 

-0.0005254 -0.0433 -0.179 
-0.0004509 --0. 0494 -0 .i 87 
-0.0003450 -0.0405 -0. 132 
-0.0002170 0.1249 0. 311 
-0.0001875 0 + 1878 0.430 ï. 



~ ."--

~1/d'=> 

~.o 3.0 4.0 
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APPENDIX IV: MEETRESULTATEN Y1/d6, M1/d6, Y2/d6 en M3/d6 

A. Meetresultaten van Y1/d6 en M1/d6, R =7.79!2, g Rw=11. 79!1 
e =3. 3 mV. Overige gegevens: zie par.3.4. Grafiek: fig.3.6. 

0 

u E et e u/Ü Tg 

(m/ s) (V) . (mV) (mV) (%) ( c) 

0 1. 483 3.3 0 0 18. 5 
6.13 2.056 3.3 0 0 
7.56 2.109 3.3 0 0 
9.12 2.157 3.3 0 0 

10.70 2. 201 3.3 0 0 19 
12.50 2.249 3.3 0 0 
14.54 2.296 3.3 0 0 
16.78 2.340 3.3 0 0 
18.44 2.374 3.3 0 0 19 
20.48 2.410 3.4 0.82 0.24 
22.72 2.446 3.4 0.82 0.24 
24.88 2.479 3.4 0.82 0.23 
29.04 2.535 3.4 0.82 0.23 19 
33.29 2.585 3.4 0.82 0.22 
37.73 2.631 3.5 1. 2 0.30 
41.58 ----- 3.8 1.9 0.49 
46.81 2.709 4.3 2.8 o. 68 19.5 
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B. Meetresultaten van Y2/d6 en M2/d6. R =8.13..il,R =13.82.Q. g w 
e

0
=3.35 mV. Overige gegevens: zie par.3.4. Grafiek: fig.3.6. 

u E et e u/U Tg 
(rn/s) (V) (mV) (mV) (%) (C) 

0 1. 703 J.35 0 0 19.5 
6.66 2.373 3.4 0.58 0.19 
8.21 2.431 3.4 0.58 0.19 
9.68 2.482 3.4 0.58 0.18 

11.28 2.532 3.5 1.0 0.30 19.5 
13.62 2.594 3.5 1. 0 0.29 
15.59 2.643 3.5 1.0 0.28 
17.64 2.689 3.5 1.0 0.27 
19.89 2.735 3.5 1.0 0.26 
22.20 2.778 3.5 1 • 0 0.25 19.5 
24.15 2.812 3.7 1.6 0.40 
26.37 2.848 3.6 1.3 0.31 
30.76 2.912 3.6 1 • 3 0.30 
33.28 2.971* 3.8 1 • 8 0.41 
40.15 3.023 4. 4 -i("!( 20.0 
43.68 3. 061 4.2~* 

noot* : deze waarde van Ë berust waarschijnlijk op een 
afleesfout. 

noot-~tK: tijdens deze meting waren oscillaties in het 
signaal zichtbaar (op de oscilloscoop). 
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C. Meetresultaten van l>13/d6 op locaties B, E' enE. 

Overige gegevens: zie B. 

ü u/U(%) geschatte 
(m/ s) op locatie: standaarddeviatie 

E E' B (%) 

10.30 o. 19 0.32 0.20 
13.66 o. 27 0.17 
20.80 0.27 0.27 0.26 0.12 
21.33 0.46 0.12 
24.50 0.56 0.26 0.25 0.09 
31.60 0.81 0.43 0.24 0.05 
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APPENDIX V: FOUTENDISCUSSIE BIJ TURBULENTIEMETINGEN MET DE 

HETE-DRAAD 

A. Een schatting van de onnauwkeurigheid in u/Ü is gemaald door 

middel van fouten-voortplanting van toevallige fouten (zie 
lit.18). Deze schatting wordt verderop toegelicht. 

In die schatting wordt meer dan 90% van de onnauwkeurigheid 
veroorzaakt door fluctuaties in et en e

0 
zoals ze 

geregistreerd zijn met de betreffende voltmeter (0.1 mV/schaaldeel). 
De maximale fluctuaties is et en e

0 
waren in .M1/d6: 

bij Ü~10 rn/s +0.2 mV en bij ÜRJ30 m/s +0.1 mV. In M2/d6 
waren ze maximaal ±0.1 mV bij alle snelheden. De grote invloed 
hiervan op de onnauwkeurigheid in de turbulentie is het gevolg 

van het feit dat de verhouding et/e
0 

ongunstig was: et/a0~1.3. 
Uit het feit dat de fluctuaties in et niet groter waren 

dan die in e
0

, is geconcludeerd dat de fluctuaties in et en e
0 

veroorzaakt zijn door electronische ruis. 

Wat betreft systematische fouten is het van belang dat deze 
hoogstens van dezelfde grootte-orde waren als de toevallige 

- -* fouten. Omdat de toevallige fouten in dE/dU blijkbaar een 
zeer kleine bijdrage leveren in de onnauwkeurigheid, geldt 
dit ook voor de systems.tische fouten in d-~ze grootheden. Vve 

betrekken ze daarom niet in deze beschouwing. 
In et en e

0 
zijn de volgende systematische fouten van belang: 

1. oscillaties als Ü~ 40 m/s waren tijdens M~/d6 zichtbaar op de 
oscilloscoop (Philips,type PM 3211,0-15 MHz). De frequentie 

ervan was circa 20kHz, de amplitudo circa 6 mV (vgl. et~ 4 mV). 
Waarschijnlijk waren deze oscillaties te wijten aa"Yl vibraties van de 
de hete-draad zelf. Dit betekent dat in principe deze ook 
zijn opgetreden bij snelheden kleiner dan 40 m/ 3 (zie li t. 10, p_175). 
Ze waren waarschijnlijk te zwak om op de oscilloscoop waarneembaar 
te zijn. Hierdoor kan et in M2/ d6 systematisch groter zijn dan 

2 in M1 en M3/d6. 
·uit de ijk-curves (zie app.III) blijkt dat de hetedraad in M1/d6 

misschien slecht functioneerde bij U"> 40 m/ s, gezien de 
ten opzichte van de andere i~unten relatief grote afwijking 
van de rechte lijn. Het is alsnog onduidelijk wat dit betekent 
voor de metingen in M1/d6 en de metingen nog later (in M2 en 

-noot i' :en U 
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MJ/ d6). 

Systematische fouten die moeilijk geschat konden worden waren: 
veranderde frequentie-respons ten gevolge van•vervuiling van de hete

draad en eventuele vibraties van de traverseerstang (op het oog 
trilde deze niet). 

B. Schatting van toevallige fouten 

De schatting van de o~~auwkeurigheid in de turbulentiegraad 

zoals deze is gemeten, berust op foutenvoortplanting in de 
functie: 

waarbij 

Voor de 

-in et 
-in e 

0 

= 

dG 

'\/ ~t2. f?.o~ 
(dê.ld \L). ü 

-i"i'\, 

---- OtKLl 
ctU.. 

standaarddeviaties in 

~*(max. fluctuaties 
1 . ( ·-z * max. fluctuaties 

de 

in 

in 

~1'2 verschijnt hierin 
twee metingen, namelijk 
meetserie. 

betreffende grootheden is ingevuld: • 
et), zie onder A. 

eo)~~w, zie onder A. De factor 
omdat eo het gemiddelde is van 

aan het begin en het eind van iedere 

-voor s(Qf'/ s(M) en s(m) ZlJn de onnauwkeurigheden ingevuld zoals 
ze staan opgegeven in de output van het programma YKING1 (zie app.III). 

-s(Ü) is geschat uit de afwijking in de gemeten snelheid ten 

opzichte van de i,jkcurve. Onder de kop "FOUT IN SNELHEID" zijn 
deze getabelleerd in de computer-output in app.IIIA_. en B .• 

Deze schatting is gemaakt met 
• "' . ie '].] y~ 

s w.> ~ [ t; . !Ytt•l 
waarindU. de genoemde afwijkingen ZlJn. Dit leverde op: 

- l 
s(U)=0.21 m/s bij Y1/d6 en s(Ü)=0.10 m/s bij Y2/d6. 

noot~ "s( )" staat voor "standaarddeviatie in" 

·~t~ eventuele 
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~ 
De onnauwkeurigheid (standaarddeviatie) is hieruit dus 
geschat met foutenvoortplanting. Deze onnauwkeurigheid is van 

toepassing op demsultaten in fig.3.6 CS3.5) en app.IV~ 

~ 
De onnauwkeurigheden die gegeven zijn in de gemiddelde waarden 

van de turbulentie in bepaalde snelheidsintervallen op een bepaalde 

locatie zijn hieruit ook met foutenvoorpla~ting berekend. 

Voorafg aand aan de middeling is gecontroleerd dat de 
betreffende turbulenties niet significant van elkaar verschilden. 

noot 'lt : in u/U 

"'H( in ~ 3 . 5 . 
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3o.8 wtjS 

. ~:8(rnm) 

y : afstand tot linker tunnelwand 
U(y): locale snelheid ter plaatse y 

U00 : hoofdstroomsnelheid ver van wand 



B. Snelheidsnrofielen aan rechter tunnelwand bij diverse U~ 

-===~--=,..---··· --------
' --·· 

:'c_~l,f_-~-~~~~--~~~, ~·Jtr 
.. . . -. _:_ , -=~_'-;;-z~ :-~~----~,--

u,.LI.) ~ 38.0 t'l4 /S 

35 
~+-c~r:-o"'-i:'''-<' -------

: "30. b M,/S 
30 

25 

20 

15 
_ .. ,·(J.:.<l>' o>:-.. ~ •'<of- o. 

··:::~~=;: _-::-c:~ .. ·-:- ..... 
... 

=~-:-r~~~-~~-:- -~~~:-~~~~~;-: :=~~~~ __ :----~:·-~-
··.-:-.7·-··-: ·-· ~:__- ;..:~=;..... . - ... 

:7tt-:~t--- ·: . :~-~. -_ ·.:~--~-~--~~--:--:~~~:-. ~-::.:_;~ __ --:_:.:.:__:. __ "'7' ---
·' :. :; .;~:; _-:>;:; ;)~'?t-";~~~:~~-;~~:-~-~~--=:~--

1 0 _ -~-~{ ~~:::~~t~~,~~~I--~~-;':::-- : --+-~:;.-

,-~f.1t~~r~!2~~-t±~t : s.o ~~5 

-:-:-:__·:~: ~ :- _-· . ·. ;::--::....-:-:-:...:~ ·- -:7~-:.......:.-.':'7-:.;~~ 
:_--i'· 

Oo l : ;.-.. ~........S........-.-.J-.-....--..J.--. ---l--

8 .. 0 lt /4 L" 18 .!fP 

y afstand tot rechter tunnelwand 
U(y): locale snelheid ter plaatse y 

y(mm) 

Ue,.o hoofdstroomsnelheid ver van wand 
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c. Foutenberekening bij grensla~etingen. 

De locale snelheid U(y) wordt berekend met: 

§ s.b). 

Hieruit volgt dat voor maximale absolute onnauwkeurigheid 

m.a.o.(U) van U bij benadering geldt: 

m.&..~ LU) ~ ~ • nt~.e.( L\p) 

waarin m.a.o.(dp) de maximale onnauwkeurigheid inbp is ten 
gevolge van fluctuaties en de afleesfout in de aflezing van de 
Betz-manometer. Dit bedraagt: m.a.o.(~p)~.2rnmH20. 

Dus m. a. o. (U)~ 'f.b 
1). 

De m.a.o. in 6 is hieruit geschat met: 

m.a.o.(ó) ·= m.a..& (U.)•(ól:f/~U} voor de grenslaagdikte 
+ o.S + o. t . ' d 1 . , d 

:: m.&.&(U.)~ (AY/~U)+O.~ e ~nKerwan • 

aan 

En m. a. o. (6) = rn.~. &(U) • ~'dj 1U) voor de grenslaagdikte aan 
+Q'l i- 0. l de rechterwand. 

= rn~. 6 (U,). ~Y/d. Ll),.. 0.5 

Hierbij is Ay//j U geschat uit de meetwaarden van U versus y 
(zie grafieken in A. en B. van deze appendix). De termen +0.5 
en +0.2 verdisconteren voor resp. de linker en rechter 
tunnelwand de onnauwkeurigheid in de beginpositie van het 
betreffende drukbuisje ten opzichte van de betreffende 
tunnelwand. Deze positie was bij de linker tunnelwand slechter 
zichbaar dan bij de rechter. De term +0.1 verdisconteert de 
onnauwkeurigheid, waarmee de positie van de traverseerstang 
kan worden ingesteld. 
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D. Grenslaagdiktes 6 geschat uit de snelheidsprofielen(2;e ~ 3 8) 

Linkerwand Rechterwand 

ut/.) & uoo ó 
(rn/s) (mrn) (rn/s) (mrn) 

7.5 8 +3 8 7.5±4 
15.0 9 +2 15.4 6. 0+1 
22.5 9. 5+ 1. 2 22.7 7.5-t:1 
30.8 13.5+1 30.6 11.5±0.5 
38.7 17.0+0.7 38.0 12.6±0.5 
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APPEnDIX VII: GEOMETRISCHE GEGEVENS V AlJ Gö417a 

0 ..s. -ti 
0 
~ 
11, 

' . 
~F-~~--.-----~------~----------r---------~=-~~~10 

-~ --------- 19~.- .. 
I 

I 
I 
I 

Bouw-maten van vleugel met profiel Gä417a: alle maten in mm, e is de 

locale kromtestraal. De X- en Z-as van het gebruikte coördinaten
stelsel zijn aangegeven. 

L i~la!,r 

mm -' 
/ .... .-.._;._,;;~=.;,: ~ 

·"" . I 

. !__ t'-'1. ke.(' . 

V {Q~eJ kfetM 

I 
/ 

/ i 

Schets van bevesti
ging van vleugel 

aan een klemstang 

(in dit geval de 

linker). 
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gemeten 
tt-'t-·---------- ------

x z-coördinaat (rnrn) 
. bi 

{ l'n m) I· . .. r ----~I ---. --
gewenst Y=1.5 _ y=99.5 'y=197.5 Y=295.5 Y=393.5[y=491.5 
I rnm 
! 

1. 25 ! 
I' 

3 _LQ 

2.50! 
I 

3.76 
5.00 4.81 
7.50 5. 71 

10· 6.40 
15 7.25 
20 7.85 
30 8 70 
40 8.90 
50 8 55 
60 795 

70 ?___Q_Q_ 

80 c:; RO 

90 4. 35 

mrn 

- ---" 

- - .. .. ····· 

rnm 

-1 :- : 

rnm 

--

. -.. ~: 

'-':.-~ 1 

rnrn 

. ;. -·' ......... 

rnrn rnrn 

-~ --

'i ::' -
" 

' """: 

- --· 

! 

i 

i 
I 

95 3.65 ' ·-·-. l 
' 100 1.55 __:_..:...:._---L~__:..,.;:...:..;:~-----.:....· -_-l...,__.,:_· .:....· _...!.,__-:....: _;:,-~.:..~ :---.J~---_. ----~--- - i ___ _ 

noot-lf: gewenste z-coördinaat {naar: li t .1 ~) 

1E* met 3D-bank 

/ 
/ 

I 



APPIDIDIX VIII: GEOMETRISCHE GEGEVENS V .AU DE 1 0%-GEKROMDE PLAAT 

\ 
I r' 

\ 
\ 
\ 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

tekening van het gekromde-plaatprofiel met kromming 10 %, 

koorde 0.1 men dikte 2 mm (zie lit. 3Le is de kromtestraal. 

Alle maten in mm. 

Enkele gegevens: 

spanbreedte :493 mm 

koorde 

dikte 

:100.-7.±.o.2 mm 
:2 mm 

grootste afwijking in kromming t.o.v. e =130 mm :_±0.6 mm 

De kromtestraal is gemeten oo de JD-bank van de Meetkamer 
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APPENDIX IX: FOUTEN -BEREKENINGEN VAN BALANSMETINGEN AAN Gö417 a 

A. Spreiding in c1 ~-cd enot • 
Bij Re=0.4*105 is c1 soms twee en soms drie maal gemeten (zie 
app.X). Hieruit is informatie verkregen omtrent de spreiding 
in c1 . Met deze informatie is de schatting van de onnauwkeurig
geden in c1 bij Re=1.7*105 aangepast, zoals die was verkregen· 
met fou-tenvoortplanting van toevallige fouten (zie li t ;.18). 
De uitwerking volgt hieronder. 

De spreiding in c1 bij Re=0.4*105 in de meetseries 2,3 en 4 
is voor de metingen, die enerzijds in alle drie de meetseries 
zijn verricht en anderzijds alleen de meetseries 3 en 4, apart 
berekend_ met 

(1) 

(2) 

waarbij i: de sommatie aangeeft over de metingen c1 . die zijn 
,l. 

verricht bij hoek a j 
en j: de sommatie aangeeft over de hoeken~j 

Dit leverde voor beide gevallen een spreiding in c1 op van 

s( c1 )=0. 1 

Daarna is een schatting van de standaarddeviatie in c1 gemaakt 
met foutenvoortplanting van toevallige fouten (zie lit.18). 
Daarin is uitgegaan van 

L ( formule ( 4 • 1 ) , par. 4 • 3 ) 

Hierin wordt L berekend zoals Vermeer dit beschrijft in lit.16. 

Dit betekent dat c1 een functie is van een aantal onafhankelijke 
variabelen, waarvan de belangrijkste bijdrage aan de onnauwkeurig~~ 
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heid te wijten zijn aan: 
1. de niet-reproduoeerbaarheid van de nulstanden van de lift

en weerstandsveren van de balans, 
2. de vibraties van de lift- en weerstandsveren, 
3. de fluctuaties in de drukval H

0
• 

I 

ad 1. In het experiment ter bepaling van deze spreiding, dat 
in par.4.6 reeds werd genoemd, bleek dat er tussen 
nulstanden maximaal de volgende verschillen optraden: 

-in YAO en YF 0: maximaal 0.055 mm 
(-in x0 : maximaal 0. 03 mm) 
Dit betekent dat we in foutenvoortplanting met de volgende 
standdaarddeviaties rekenen: 

s(YA0 )=s(YFo)=0.028 mm 
(s(X0 )=0.015 mm)* 

ad 2. Bij hoeken -6°~~X~ 9° bleek dat de afleesfout door deze 
vibraties 0.01 mm was. 

ad 3. 

Bij ()(.> 9° was de afleesfout in Y A en YF groter, namelijk 
0.05 mm. In standdaarddeviaties uitgedrukt is dit: 
s(Y A )=s(YF )=0. 005 mm als -6 '}0(~ 9° 
s(YA):;:s(YF)=0.025 mm als o<>9'0 

(s(X)=0.005 mm voor alle«)* 

bij - 5 is s(H
0

) o. 01 H20 (H 0~2. 3 mm_H2o) Re-0. 4*1 0 mm 
bij - 5 is s(H

0
)=0.25 H20 . ( H c ~ 4 0 mm H2 0 ) Re-1. 7:*1 0 mm 

De bijdragen van 1,2 en 3 leveren met met foutenvoortplanting, 
voor de standaarddeviaties in c1 de volgende schatting op: 
bij Re=0.4~105 : s(c1 )f.v~0.4 J ~* 
Vergeleken met de spreiding in c1 zoals die werd berekend met 
formules (1) en (2) is deze schatting een factor 4 groter. 

loot*: dit is Yoor later gebruik in de schatting van s( cd). 

loot *-J<: de index "f. v." duidt in het vervolg van dit betoog aan dat de 
standaarddeviatie geschat is met foutenvoortplanting. 
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Waarschijnlijk zijn de onnauwkeurigheden in YAO' YFO' YA en/of 

H dus te groot geschat. We passen de schatting sf (c1 ) aan c .v. 
de spreiding s(c1 ) aan door eerst een factor 4 kleiner te nemen: 

s(cl)f.v. :=s(c1 )=0.1. In de gemiddelde c1 van de drie meetseries 
is dus s(ëï~0.07. De schatting van s(cl>f.v. bij Re=1.7*105 
is analoog aangepast door hem een factor 4 kleiner te nemen dan 
uit de foutenvoortplanting volgt: s(c1 )=0.01. 

Op dezelfde manier is s( cd) ee.rst bij Re=O. 4*1 o5 berekend uit 
de spreiding tussen de metingen in meetseries 2, 3 en 4 en 

hierna is de schatting s( cd) f. v. aangepast. Echter hier bleek 

s(cd)f.v. een factor 2 kleiner dan s(cd). Blijkbaar zijn de 
onnauwkeurigheden in x0 , X en/of H

0 
nu te klein geschat. 

Vermoedelijk betreft het de onnauwkeurigheid in x0• omdat deze 
grof is geschat uit de spreiding van zes metingen. De 

schatting s( cd) f bij Re= 1 • 7-~t 1 o5 is analoog aangepast door 
• V • 

hem een factor 2 groter te nemen dan uit foutenvoortplanting 
volgt. 

Samenvattend zijn de onnauwkeurigheden in cd en c1 als volgt 
geschat: 

Re=0.4~105 : s(~1 )=0.07, s(cd)=O.OB 
Re=1. 7~1 o5: s( c1 )=0. 01, s( cd )=0. 008 

In par.4.6 is s(ë1 ) genoteerd als s(c1 ). 

De toevallige fout in ~ is geschat op grond van de nauwkeurigheid 
waarmee ei ingest·eld kan worden op de gradenboog van de balans. 

Dit is: /jo< =±0. 5°. 

B. Systematische fouten. 
De belangrijkste systematische fout is het verloop van de 
nulstand van de lift- en weerstandsveren (zie lit.16). Voor de 
verschillende meetseries is dit op de volgende bladzijde 
getabelleerd: 
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Re=1.7*10 5 - 5 Re-0.4-,~E10 

meetserie 
meetserie 1 2 3 4 

:rootheid toelichting ~en~ lift weerstand lift lift lift 
I Pi 

YAO 
Y Ao' 
dYAO 

YFO 
YFO ' 
~YFO 

dKy 

dc1 

xo 
x ' 0 
Llx0 

Kx 

c:l cd 

v:ooraf mm 12.354 ---
achteraf mrn 12.372 ---

=YAo'-YAO mrn +0.018 ---
--

vooraf mm 11 • 46 4 ---
achteraf mrn 11 • 46 7 ---

=YFo'-YFO mm +0.003 ---

=RA.YAO+~.YFO N +0.24 ---

= Ky/E'~Hcbvcv +0. 01 ---

vooraf mm --- 12.800 

achteraf mrn --- 12.538 

-x '-x mrn --- -0.262 - 0 . 0 

=Rd·Xa N --- -0.85 

= Kxfe~Hcbvcv --- -0.042 

12.348 12.346 
12.362 12.382 
~0.014 +0.036 

11.451 11.462 
11.450 11.455 
-0.001 -0.007 

~0.150 +0.335 

f+0.13 +0.28 

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

--- ---

--- ---

12.37 
13.37 
-0.00 

11.43 
11.45 
+0. 02 

+0.22 

+0. 19 

---
---
---

---

---

8 

2 

6 

1 

7 
6 

5 

Hierin zijn YAO' YFO' x0 en YAo' YFO' Xo' de nulstanden van de 
lift- en weerstandsveren v66r de metingen resp. na de metingen. 

We zien dat het verloop ~ YAO' YFO en x0 groter is dan de 
spreiding ~n (zie onderdeel A van deze app.). We weten niet 
bij welke metingen bijdragen aan dit verloop zijn geleverd. 
Het ligt voor de hand om alleen de laatste metingen van elke 
meet serie hiervoor te corrigeren. Het probleem is welke metingen 
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moeten worden gecorrigeerd. Dit is toegelicht in par.4.6. 
Daarbij wordt gesproken over "voledige" correcties (in cdl 
bij Re=1. 7-ff1 o5). Daarnaast zijn ook "halve" correcties toegepast 
op cll bij Re=0.4*105 • Dit is gespecificeerd in de onderstaande 

tabel: 

volledige halve 
correctie in: correQtie in . Q 

clt cd/ cl I cd,j 

Re=1. 7-~1 o5 . meetserie 1 +0. 01 -0.042 +0. 065 n.v.t • . 
' --· 

:{ " 
2 +0. 13 n.v.t. +0. 065 n.v.t. 

5 " 3 +0.28 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Re=O. 4it1 0 

" 
4 +0.19 n.v.t. n. v. t. n.v.t. 

in gemiddelde cl/ van 2,3 en 4 +0.20 n.v.t. +0.1 0 n.v.t. 

I" " " '~ 
3 en 4 +0.235 n.v.t. +0. 12 n.v.t. 

Eventuele correctie worden dus alleen toegepast op c1~ en cd~ • 

Samenvattend zijn de volgende correcties toegepast: 

·-
in par.4.5 Metingen· 69 hoek'<.Nl o(. aCLrci 1\1(\.V\ 

figuur: corce..cti e.., 

fig.4~3 cl i/ bij Re=0.4*105 -6< oe!< 0° volledige 

meetseries 3,4 en/ of 2 o~.,( ~ 6.ao halve 
8.5<~<21 geen 

---

c1~ ~ij Re=1.7~1o5 fig4.4 en alle o< geen 
. fü?:. 4. 5 meetserie 1) 
fig.4.5 cdJ ~~~e~~e~è~195 alle --

o< volledige 

lfig.4.6 c1f bij 5 -6<ot~ 3° volledige Re=o .4~1 0 
meetseries 3,4 en/ of 2 3<ot.< 6.ao halve I 

I 8. ~~~21 geen 
I 

I 

I 
I 
i 
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Wat betreft windtunnelcorrectie is de verhandeling van Pope en 
Harper gevolgd, zie lit.19. De correcties zijn als volgt berekend: 

waarin c1 , cd ongecorrigeerde waarden Z~Jn en c 1 het ,u ,u mï;,U 
moment om de kwart-koorde lijn (zie lit.5). 
Verder is hierin: 

-, 
~8 

Cv ; kcord..e. tVa.n cu vteuqe.l 

h. ; hco9~ vo"' dR.. Meet-)tilie... 

Voor A Z~Jn gangbare waarden ingevuld: 0. 15~.1\' 1 (zie li t. 19), 

afhankelijk van de aanstroomhoek. Verder i~ cv=0.1 -m~ ~n h=o. 5 m 
zodat 0"=0. 082. Uit metingen met een pi totbuis bleek dat er 
geen meetbare horizontale gradiënt was in de statische druk 

in de richting van de windsnelheid, zodat hiervoor niet gecorigeerd 
hoefde te worden. 

De correcties~~ zijn ongeveer 0.1°. Ze zijn niet omgerekend 

naar invloed op c1 en cd. 

Een derde systematische fout wordt veroorzaakt door het verschil 
tussen enerzijds de drukval H

0 
over de contractie, die gebruikt 

wordt als dynamische druk in formules (4.1) en (4.2) in par.4.3, 
en anderzijds de dynamische druk die volgt uit drukmeting met de 
pitotbuis op de plaats waar de vleugel zou hangen. Metingen van 
Schatte en Veenerna (resp. lit.8 en lit.20) lieten dit verschil 
reeds zien. Eigen metingen toonden aan dat in de gesloten meetsectie 
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het verschil bij 6 mis ( 3+2 )% i~, bij 25 mis ( 3-t 1 )%. H
0 

b hierbi.l 
de kleinste druk. 

De ongecorrigeerde en gecorrigeerde c1 en cd staan in app.X. 

Andere systematische fouten, waar niet voor gecorrigeerd is, 
zijn: de grenslagen aan de tunnelwanden links en rechts (effect 
is maximaal circa 5%!.), de afwijking ten opzichte van de 
horizontaal van de aanstroming in de tunnel (Vermeer schat 
dit in lit.16 op max. 0.5°) en enkele tweede-orde effecten 
zoals niet-uniforme aanstroming (wat betreft grootte en 
turbulentie), invloed van de bevestigingen van de vleugel 
op de klemstangen, torsie van de vleugel (0.06° over spanbreedte), 
niet homogene vorm van de vleugel. 

C. Yking van de twee-kompanentenbalans 

Voorafgaand aan de metingen zijn de lift-en weerstandveren van 
de balans geijkt. Dit leverde op: 

RA= 11.5 N/mm ± 1% 
Rp = 11.3 N/mm ± 1% 

RD_ = 3.24 N/mm ± :i f.)/,o 

• 
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APPENDIX X: MEETRESULTATEN VAN DE METINGEN 

AAN Gö417a 

- 5 Re-0.41t10 (fi~.4.3 en 4.6) 

r * ( f )* 1U;( 0 * (c r 0( ( cl?) c~1 on~c:t"* ( C)_J) 
cl.t (f~~~ 4. 3) (fi • 4. 3 

en 4.6) 
-6 -0.48 -0.46 -0.46 -0.22 -0.22 -0.21 
-3 -0. 24· -0.23 -0.20 -0.07 -0.07 -0.07 
+0 +0.37 +0.36' +0.2_7 +0.37 +0.47 +0.36 

3 0.70 o. 67 0.66 0.76 0.86 0.73 
5.5 1. 06 1.02 0.95 1.07 1. 07 1.03 
6 1.14 1. 1 0 0.81 0.88 0.88 0.84 
6.5 1.08 1.04 1. 00 1.12 1. 12 1.07 
8.5 1.20 1.14 1.19 1. 20 1.20 1 .14 

9 1.17 1. 12 1 • 1 1 1 • 1 1 1 • 1 1 1. 06 
10 1. 10 1. 05 
11 1.13 1.07 1.08 1.08 1.08 1. 03 
13 0.93 0.87 1.00 1.00 1. 00 0.93 
13.5 0.92 0.86 
16 0.93 0.86 0.94 0.94 0.94 0.87 
20 1. 13 1. 03 0.91 0.91 0.91 0.83 
21 0.89 0.81 0.81 0.81 0.81 0.74 

noot*:ongecorrigeerd voor windtunnel-effecten. 

) 
cl~ 
(fJ.g.4.6) 

-0.21 
-0.07 
+0.45 

0.82 
1.03 
0.84 
1. 07 
1. 14 
1. 06 

1.03 
0.93 

0.87 
0.83 
0.74 

*-.t: ongecorrigeerd voor verloop van de nul-stand van de balans 
*~;deze pijlen geven aan welke kolommen bij elkaar horen. 
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~e=1.7~1o5 (fig.4.4 en 4.5) 

0 * * 
?( * ~ 

ol. ( 01?) (~t~. ( 
0 111') ?~~ ( 0 d1) 

(~~'- ( c dt ) ** ( c dJ ) c d;l 
(f~ • ongec. (f~g. 

4.4) 4.4) 4.5) 4.5) 

-6 -0.33 -0.32 -0.34 -0.33 o. 060 0.057 0.108 0.066 o. 063 

-3 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 0.028 0.027 0.081 0.039 0.038 
+0 +0.41 +0.39 +0.44 +0.42 0.032 0.031 0.058 0.016 0.015 

3 0.80 0.77 0.84 0.81 0.038 0.037 0.067 0.025 0.024 

4 0.90 0.86 0.041 0.039 

6 1. 09 1.04 0.055 0.053 

9 1.28 1.23 1. 31 1.24 o. 110 0.105 0.140 0.100 0.095 
12 1. 21 1.15 0.229 0.215 
16 1.68 1. 56 0.317 0.294 

20 1. 17 1.07 0.400 0.366 

• noot* : ongecorrigeerd voor wind tunnel-effecten. 
-~~: ongecorrigeerd voor verloop van de nul-stand van de balans. 
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APPENDIX ll THEORETISCHE ACHTERGROND VAN ZOGMETINGEN 

We beschouwen een gesloten meetsectie van een windtunnel. 

bw ~e.n 

LL-r ~ 

f>1 ~ 6 ~: Pt:1 

·~te-\ 

h::IJ~ 

Hierin bevindt zich een vleugel in een stroming. 
We maken de volgende veronderstellingen: 
a. de stroming is stationair. 

'1. 
Pt 
P~t 

{~ 
Pt.l.c.<~ 

b. v66r de vleugel is de stroming uniform met snelheid u1 , 

statische druk P; en totaaldruk Pti 
c. de stroming is twee-dimensionaal in het XY-vlak 
d. de invloed van de zwaartekracht is verwaarloosbaar. 

De continuïteitsvergelijking en de Y.npulsvergelijking in 

integrale .vorm, toegepast op het drie-dimensionale controle
oppervlak ABCD, luiden: 

.# e ~ .d 8 = o 

m ~)~.dB + n pdB_ :- L.t 
(-1) 

(2) 

waarin 'Z. K de som van de uitwendige krachten is op de stroming. 

A. .Windtunnel zonder grenslagen. 
We maken voorlopig de volgende aanvullende veronderstellingen: 

e. De wanden van de windtunnel zijn wrijvingsloos, er zijn 
dus geen grenslagen aan de wanden. 
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f. het zog is dun( Re>> 1 ,6/L<.< 1) zodat er geen drukgradiënten 
in de Y-richting zijn. 

g. buiten het zog is de stroming uniform, er zijn alleen 
snelheidscomponenten in X-richting 

h. buiten het zog is de stroming wrijvingsloos en incompresibel. 

De eerste term van (2) schrijven we nu als volgt: 

waarin u2~de snelheid buiten het zog is en u2 de snelheid in 
het zog. 
De tweede term (2) schrijven we als: 

waarin A het oppervlak is van de doorsnede AD en van BC, 

en p2 de statische druk in het zog. 

(L;) 

Vanwege g. geldt voor de totaaldrukken pt2co (bui ten het zog) 
en pt2 (in het zog): 

en 

Vanwege f. geldt: 

zodat (6) te schrijven is als: 
l. 

P t 2 = r.2Ct:l + i e u 2 

Uit (5) en (6a) volgt: 
2. ·z. 2 

U,i = Li~oo - ë Ll Pi:.t. 

waarin A Pt2=Pt2CIJ -pt2 • 
Met (8) is (3) te schrijven als: 

(5) 

(~) 

(6 0.) 

(8) 
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Als b de spanbreedte is van de vleugel dan is (9) vanwege 
V 

b.,c. en f. te schrijven als: 

EF is nu geen oppervlak meer, maar een lijnstuk. 
Vanwege a.,b.,d.,e.en h. geldt Bernouilli buiten het zog in 
de volgende vorm: 

1 ut j i 
P2c.c + ze 1CA = r1 t ze u 1 (11) 

Uit (11) volgt: 

f1- P2eo - ie(uz~ ~u;) (t 2) 

Dit is met (7) te schrijven als: 

P., - P 2 = ~ e ( l(l~ ~ u_ 12 ) 

Hiermee is (4) te schrijven als: 

( 1'-f) 

De som van de externe krachten op de stroming in de X-richting 
is met (2), (10) en (14) te schrijven als: 

kx:: -?.~vf ~l't'ldt:J tA.~~(U 2~ -U~) (Is) 
~ 

De tweede term kan nog anders worden geschreven. Er geldt 
namelijk vanwege (1): 

A(u'l.CQ-U4 ) -:-;1911 J L\lL 2 du' 
. ~~ J 

waann 4 U 2 =U 2 -U 2Cd 
Verder geldt vanwege (16): 

i 2. 

A ~ e (li2co - \11 ) = 

Nu benaderen we: 
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Dan wordt ( 1 7 ) : 

A.~ e (U~ - u.1~) ~ - ~eiovJ(u.i,CO+ U~)!.l_U.~ cl:J (19) 
"2-o9 

Om (19) nog anders te schrijven, maken we er gebruik van 

dat (8) in benadering is te schrijven als: 

tl P tz ~ - ~ e ( ~L2. + ll12 e.o J t1 U. t éz o) 

geldt: J~ 

A. 1 e (U?.~ ~ U~) ~ i · -z.lb~ J P~2 d~ 
2 ~~ 

Dus 

Niet ( 21 ) gesubstitueerd in ( 15) _geeft: 

Kx ~ -t~ J -::lpt<,_ ei~ (?!.) 
èl9 

Als we de invloed van blokkering in de tunnel door het zog 
verwaarlozen, zoals bijvoorbeeld veranderingen in de 
ten opzichte van een vrij zog, dan is -Kx gelijk aan 
weerstand D van een vrije vleugel. Dus 

D 

B. Invloed van de grenslagen aan de tun..~elwanden. 

zogstructuur 
de 

We beschouwen een tunnel met grenslagen aan de wanden. In plaats 
van veronderstelling e. van onderdeel A maken we de volgende 
veronderstelling: 
e'. de grenslagen van de tunnelwanden zijn dun. 

Deze veronderstelling en f. van onderdeel A bevinden zich op 
hetzelfde niveau van benadering. 

In deze situatie betekenen ze dat enerzijds het zog van de vleugel 
en anderzijds de grenslagen van de tunnel elkaar niet beïnvloeden, 

zodat we de bijdrage van de kracht (Kx)zog van het zog op de 
stroming kunnen scheiden van de bijdrage van de kracht (K ) r x g 
van de grenslagen op de stroming: 
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waarin (p1-p2 )zog en (p1-p2 )gr de bijdragen z~Jn aan de druk
gradiënt in de hoofdstroming ten gevolge van blÓkkering door 
resp. het zog van de vleugel en de grenslagen van de tunnel. 

Vanwege de opmerking over het benaderingsniveau van e'. en f. 
geldt (24) op hetzelfde benaderingsniveau als de afleiding 
die leidde tot formule (23). Dit gecombineerd met de scheiding 
tussen de bijdragen van het zog en van de grenslagen van de tunnel 
levert op.dat formule (23) ook geldig is om de weerstand van 
de vleugel te bepalen uit zogmetingen in een tunnel ~ grenslagen. 

De weerstandscoëfficiënt wordt berekend met: 

Dus met (23) is 

f ~ Ptz Cl.!j 
c - _":1!;..;.09~--
d-1 11-z 

-z e '"'"'' . c v 

~5) 

Hiermee is de geldigheid van formule (4.3) in par.4.5 
toegelicht. 

Opgemerkt dient nog te worden dat in de afleiding verondersteld 
is dat de statische druk in het zog constant is. Dit is 
geldig als ór~1verder dan een halve vleugelkoorde achter de 
vleugel wordt gemeten (zie lit.17). Mijn metingen zijn gedaan 
op drie maal de koorde achter de vleugel (.zie fig.4.2). 


