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Samenvatting 

Windenergie wordt meer en meer geaksepteerd als alternatief voor de 

konventionele energiebronnen (kolen, olie en gas). Naast milieu-aspekten 

is de verhoogde economische rentabiliteit hier verantwoordelijk voor. 

Binnen de nationale programma's voor windenergie is hard gezocht naar ver

betering van o.a. bladprofielen, rotor-generator-overbrengingen en mutatie

systemen. De vermogenswinst die nu nog behaald kan worden is slechts marginaal, 

want het theoretische Betz-maximum (CP= 16/27),dat volgt uit het fysische 

principe waarop de konventionele molen gebaseerd is, is dicht genaderd. 

Aan het Instituut Windenergie van de TH Delft wordt echter onderzoek 

verricht aan een windturbine, welke gebaseerd is op een ander fysisch principe. 

Deze tipvane-turbine oefent behalve een kracht in axiale richting, zoals bij 

de konventionele molen, ook een radiale kracht uit op de stroming. 

Deze radiale kracht wordt opgewekt door kleine~vleugeltjes, tipvanes, welke 

bevestigd zijn aan de tippen van de turbinebladen. 

In de zgn. synchrone toestand is er wervel-interaktie van de tipwervels 

van de tipvanes, waardoor er slechts een ringwervel rond de turbine overblijft. 

Deze rin0wervel induceert een snelheid in het rotorvlak en veroorzaakt zo 

een massastroomvergroting door dit turbine-vlak. Doordat de ringwervel gesloten 

is, kan deze als oneindig lang beschouwd worden. In het theoretische niet-vis

keuze geval heeft een oneindig lang voorwerp geen weerstand; zodanig is er dus 

geen vermogen nodig om de ringwervel in stand te houden. 

Hierdoor wordt er een vermogenswinst verwacht van 250% t.o.v. een konventionele 

turbine met gelijke diameter. 

De vermogenswinst hangt direkt af van de sterkte van de ringwervel. Tevens 

is er een theoretisch verband tussen deze wervelsterkte en de liftkracht op de 

tipvanes. Tijdens het afstudeerwerk zijn er experimenten gedaan aan een sleep

tankmodel van een tipvane-turbine om de liftcoëfficiënt van de tipvanes te be

palen als funktie van de snellopendheid en de hoeken in de tipvane-konfiguratie. 

In dit verslag wordt het theoretische rekenmodel besproken, waarmee de 

resultaten van deze sleeptankmetingen gereproduceerd kunnen worden. Dit line

aire model werkt met gemiddelde snelheden en krachten uit de impulstheorie. 

Zoals de huidige stand van onderzoek is, voldoet het model goed, zowel voor de 

synchrone- als de off-design-toestanden. 

Uitbreiding naar een niet-lineair model is slechts mogelijk wanneer alle niet

lineaire effekten bekend zijn. 
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mensieloze vorm CD (zie app. 2). Door deze axiale kracht wordt de snelheid 

van de lucht door ~t turbinevlak v1;u kleiner. De stroombuis die de turbine 

omsluit, verwijdt zich achter de molen (zie fig. 1); dit volgt uit de wet van 

massabehoud. 

Met behulp van de wet van Bernoulli kan een relatie gevonden worden tussen 

de axiale weerstand CD en de doorstroomsnelheid v1;u = ~ + ~11-CD (zie [3]) 

deze relatie is uitgez~ in het zgn. diffusor-diagram (zie fig. 2).ax 

Tevens zijn hierin de lijnen van konstante vermogenscoëfficiënt CP weergegeven. 

Het vermogen wordt in dimensieloze vorm als volgt berekend: 

De maximale vermogenscoëfficiënt wordt bereikt bij 
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2. De tipvane-molen 

2.1 Inleiding 

Bij een tipvane-molen wordt er behalve een axiale kracht, zoals bij 

een konventionele molen, ook een radiale kracht loodrecht op de stroming 

uitgeoefend (zie fig. 3): hierdoor kan er meer energie aan de stroming ont

trqkken worden. 

Hetzelfde effekt kan bereikt worden als bij een ommantelde turbine, 

waarbij een vleugelprofiel rond de turbine de radiale kracht opwekt (zie fig. 

4). In het niet-viskeuze geval volgt uit de paradox van d'Alembert dat de 

mantel geen weerstand heeft, er is dan dus geen vermogen nodig om de radiale 

kracht in stand te houden. 

In de dragende lijn theorie wordt de lift-kracht op een profiel gekoppeld 

aan de gebonden wervel, bij een ommantelde turbine kan de radiale kracht weer

gegeven worden door een ringwervel. Deze ringwervel induceert een snelheid OV 
in het rotorvlak, waardoor er bij gelijkblijvende axiale weerstand van de tur

bine een hogere snelheid in het turbinevlak is. In het diffusordiagram komt dit 

tot uiting door een verschuiving van de turbine-werklijn in positieve v
1
;u

richting (zie fig. 5). De vorm van de werklijn blijft gelijk: de onttrokken 

hoeveelheid energie per massaeenheid is hetzelfde als bij een konventionele molen, 

de vermogenswinst wordt behaald doordat er een grotere massastroom is. 

In eerste-orde benadering geldt de bovenstaande redenering ook voor een 

tipvane-molen (zie [4]). 

2.2 Het tipvane-concept 

Tipvanes zijn kleine vleugeltjes welke gemonteerd zijn aan de tippen 

van de turbinebladen. De tipvanes worden onder bepaalde hoeken gemonteerd 

(zie fig. 6), de funktie hiervan zal later beschreven worden. Dat door 

middel van deze tipvanes een ringwervel gekreëerd kan worden is als volgt 

te verklaren. 

Bij een eindig profiel kan de wervelsterkte aan de tippen niet zomaar 

verdwijnen, er is immers een behoudswet van wervelsterkte. Wanneer de wer

velsterkte over de vleugel konstant is, wordt deze aan de tippen door de 

stroming meegenomen; zo ontstaan de vrije zogwervels (zie fig. 7). 

Wanneer we de omhullende stroombuis openknippen en ter plaatse van het 

turbinevlak in het platte vlak beschouwen, zien we het volgende verloop van 

de vrije wervels (zie fig. 8). Bij een bepaalde snellopendbeid À (dit is de 

verhouding tussen tipsnelheid en ongestoorde windsnelheid: nR/U) zal de 

stroomafwaartse tip van een tipvane geraakt worden door de stroomopwaartse 
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wervel van de voorganger. Deze twee wervels zijn even groot maar tegenge

steld: zij zullen elkaar opheffen. Wat overblijft is een zig-zag-wervelring 

die veel gelijkenis vertoont met een ringwervel (zie fig. 9) • De snellopend

heid waarbij deze wervelinteraktie plaatsvindt, noemen we de synchrone toe

stand. Is dit niet het geval dan wordt van off-desiqn toestand gesproken; dit 

kan zowel onder- als oversynchroon zijn, dus resp. een te lage of te hoge snel

lopendheid. 

De voordelen van een tipvane-molen boven een ommantelde molen zijn de relatief 

eenvoudige konstruktie en de besparing aan materiaal. Wat dit laatste betreft: 

de verhouding van aanstroomsnelheid van tipvane en mantel is gelijk aan de 

snellopendheid. Bij een 2-bladige molen is dit ongeveer À = 10. Om dezelfde 

wervelsterkte te kreëeren is bij een tipvane-molen slecht (l/Àl 2 van het 

oppervlak van de mantel nodig; er geldt immers: L • CL • ~ p v2 • b • c. Bij 

hetzelfde profiel en gelijke liftkracht verhouden de oppervlakken zich omge

keerd evenredig met het kwadraat van de snelheden. 

2.3 Geometrie 

Voor de instelling van de tipvanes zijn 3 hoeken van belang (zie fig. 6) 

De tilthoek y. Deze hoek is nodig omdat de stroomlijnen ter plaatse van de 

turbine divergeren. De ideale tilthoek yid is zodanig dat de spanwijdte-richting 

precies samenvalt met de richting van de stroming ter plaatse. 

Bij axiale weerstand CD . = 0 is er geen divergentie van het zog, maar een 

symmetrische insnoering~an de stroombuis (Venturi-stroming); de ideale tilt

hoek is dan yid = 0. ~ij groter wordende CD , is ook de benodigde tilthoek 

groter. In het volgende hoofdstuk wordt het~ffekt van een niet-ideale tilt

hoek berekend. 

De gierhoek ~.Door deze hoek wordt de tipvane-voorrand loodrecht op de 

plaatselijke stroming ingesteld. Dit is de resultante van de rotatiesnelheid 

nR en de axiale snelheid ter plaatse van de tipvane w 

De instelhoek 6. Door deze hoek wordt de grootte van de liftkracht op 

de tipvane bepaald, en hierdoor de mate van massastroomvergroting door het 

turbinevlak. 

De bovenstaande 3 hoeken bepalen de grootte van de invalshoek a; de liftcoëffi

ciënt CL is rechtevenredig met deze hoek: 

De richtingscoëfficiënt c~ van liftkurve c~-a is een profielgegeven. 

Doordat de tipvanes z~ch in een gekromde stroming bevinden, zijn de pro

fielen voor evenwijdige stroming hiervoor ongeschikt. In eerste benadering 
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kan dit ondervangen worden door een regulier profiel aan te passen voor de 

omschreven cirkelstraal. 

De kromming van het profiel geschiedt veelal niet om het bevestigingspunt, 

daardoor is er een korrektie op de invalshoek nodig tengevolge van de afstand 

x tussen krommingspunt en bevestigingspunt. 

De invalshoek a wordt als volgt berekend: 

a = e - a - tany. siM 
0 

+ 

Alle hoeken in radialen. De nullifthoek a is een profielgegeven. De derde 
0 

term houdt verband met de verdraiing van het profiel over de tilt- en gier-

hoek. De vierde term is het gevolg van de profielkromming. De laatste term 

geeft het effekt van de niet-ideale tilthoek weer. 

Voorexakte afleiding van deze formule zie [5]. 

2.4 Het ejekteur-effekt 

Bij windtunnelexperimenten aan een tipvane-turbine is een tweede effekt 

ontdekt, waardoor een groter vermogen aan de wind onttrokken kan worden. 

Er is altijd enige turbulente menging van de stroming binnen en buiten 

het zog achter een molen, maar door het geforceerde diffusor-effekt van een 

tipvane-molen is het zog achter de molen wijder en de menging heftiger. Het 

effekt is hierdoor ook sterker bij. hoge axiale weerstand. Door de turbulente 

menging ontstaat er een onderdruk achter de molen; deze onderdruk resulteert 

in een grotere axiale weerstand bij gelijkblijvende doorstroomsnelheid. 

De relatie tussen doorstroomsnelheid v
1
;u en axiale weerstand CD 

voor een turbine met ejekteur-effekt volgt wederom uit de wet van 

Bernoulli (zie fig. 10): 

V1/U = ~(1 + ÓV /U) + ~ l11 + 8V /U)
2 

- C e e D 
ax 

Hieruit volgt dat de maximale axiale weerstand van de turbine niet CD 

is, maar: 

= ( 1 + 6v /U) 
2 

e 

ax 

= 1 
ax 

De grootte van ÓV /U is niet exakt te berekenen, het theoretische model hier-
e 

voor is nog niet ver genoeg ontwikkeld. In het rekenmodel wordt daarom voor 

deze waarde een schatting gemaakt op grond van windtunnelresultaten van zog

metingen in de windtunnel. 
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3. Theoretische modellering van het sleeptankmodel 

3.1 Inleiding 

In maart '83 zijn er experimenten uitgevoerd in de grote sleeptank van 

de afdeling der Maritieme Techniek (zie [6]). 

Het gebruikte onderwatermodel bestaat uit een torpedo-vormige naaf met uit

houders, waaraan de tipvanes gemonteerd zijn (zie fig. 11). 

De uithouders hebben slechts een ondersteunende funktie voor de tipvanes en 

oefenen niet dezelfde axiale weerstand uit als turbinebladen. Om een hoge: 

axiale weerstand te simuleren, wordt er een gaas vlak achter het model ge

plaatst. 

Het model, dat door een motor aangedreven wordt, wordt onder de sleep

wagen over de sleeptank gereden. Door variatie van rijsnelheid van de sleep

wagen en toerental van het model kan de snellopendbeid ingesteld worden. 

De tipvanes hebben de vorm van Eppler-385-profielen, welke zijn aange

past aan de omschreven cirkel (zie fig. 12). In het werkgebied (rond CL= 

0.5) is de liftkurve te vervangen door een rechte lijn, waaruit de nullift

hoek ~ = -6° en de helling Cn = 0.1 per graad volgen (zie fig. 13). Voor 
0 N~ 

verdere technische gegevens zie appendix 1. 

Tijdens de genoemde experimenten is de liftcoëfficiënt van de tipvanes 

bepaald onder variatie van snellopendheid, tilthoek, gierhoek en instelhoek. 

Dit is gebeurd met en zonder gaas, dus met hoge en lage axiale weerstand. 

In het navolgende wordt het theoretische model beschreven waarmee de 

resultaten van de experimenten berekend kunnen worden. Dit tijdsgemiddelde 

model werkt met konstante krachten snelheden over de oppervlakken. Er is geen 

oprolling van wervel vlakken,maar een trap van platte wervelvlakken, met span

wijdte b. 

3.2 Het globale stromingsmodel 

In figuur 14 is de theoretische representatie weergegeven van een tipvane

turbine met ejekteur-effekt. 

Het turbine-gedeelte wordt weergegeven door een half-oneindige cylinder, 

met een konstante wervelverdeling over het oppervlak. 

De geïnduceerde snelheid t.g.v. deze cylinder is in het turbine-vlak gelijk 

aan v. enver stroomafwaarts gelijk aan 2.v .• De snelheden op de wervelcylinder 
~ ~ 

zelf zijn de helft hiervan; de geïnduceerde snelheid op de rand van het turbine-

vlak is dus~. v .• 
~ 
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De tipvanes worden voorgesteld door een wervelband ter plaatse van het 

turbinevlak. Het tijd-gemiddelde stromingsveld wordt verkregen door de limiet 

te nemen van een oneindig aantal tipvanes, waarbij de radiale kracht per 

lengte eenheid langs de omschreven cirkel konstant gehouden wordt (zie (7]). 

Bij een oneindig aantal tipvanes vormen de stroomop- en afwaartse tipwervels 

twee wervelcylinders van gelijke maar tegengestelde sterkte. Deze cylinders 

doven elkaar uit, op een warveldband ter breedte van de spanwijdte van de 

tipvanes na. 

De gemiddelde $nelheidstoename cV t.g.v. deze wervelband in het turbinevlak 

wordt gegeven door: 

"flj = a' . r 
R 

Hierin is r de wervelsterkte van de band en a' een konstante welke afhanke

lijk is van de wervelverdeling over de spanwijdte van de tipvane. 

Bij een elliptische verdeling is deze konstante gelijk aan: 

1 4 
a' = iT {ln(b/R) + ~} 

Ter plaatse van het eigen-oppervlak induceert de wervelband een snelheid ow: 

r 
OW = s. R 

1 32 
metS= 41T {ln (b/R) - 5/6} voor de elliptische wervelverdeling (zie [8]). 

De totale snelheid w ter plaatse van de wervelband wordt hierdoor: 

w = u - L V + .ê._ ÖV 
""l i a' 

Door het bovenstaande kan een direkt verband gevonden worden tussen de lift

coëfficiënt van de tipvanes en de snelheidsteename hierdoor in het turbinevlak. 

Volgens de wet van Kutta-Joukowski geldt immers: 

t = pv r 

Toegepast op de vrije wervelband van de tipvana-konfiguratie geeft dit: 

2 
CL . ~p(nR) .N.b.c 

-------- = P w • r 
21TR 
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Met behulp van de bovenstaande formules volgt hieruit: 

8V a.' 2 cr 
U= 4 CL • À • W/U 

Bij de berekening van de liftcoëfficiënt van de tipvanes van het sleeptankmodel 

spelen 2 aspekten een belangrijke rol: 

Door kleine slankheid A kan het profiel niet als een liftende lijn benaderd 

worden, maar hebben de vrije wervels ook invloed op de wervelverdeling in 

koorde-richting. De helling uit de lift-kurve van een 2-dimensionaal profiel 

ei wordt daarom gekorrigeerd met de "Jones-edge velocity factor" (zie [9]), 

zoaat: 

ei 
- __ a.~-

1 + 1/A 

Wanneer de molen exakt synchroon draait zal de tipvane zich gedragen als een 

2-dimensionaal profiel, in de sterk onder-synchrone toestand als een eindige 

vleugel volgens Prandtl: 
z 

ct 
a. = --""'7"1 ... ~-

l..;i * a. 
1 + -'TJ'A 

In [7] is een beandering gemaakt voor de invloed van de mate van synchroniteit 

op de liftcoëfficiënt: 
z 

ei 
a. 

= --~~~------------
ei * 

a. 
1 + "TrA 

-no. 
(1 - cos ~ e · 

0 

Hierin zijn ( n , ~ ) de elliptische koördinaten van de stroomopwaartse tip van 
0 0 

het eerste terugkerende wervelvlak in het Trefftz-vlak (zie appendix 3 en fig. 15) 

Het ejekteur-effekt wordt in rekening gebracht door een wervelring ver 

achter de molen. De wervelring heeft een veel grotere diameter dan het zog, 

zodat er geen snelheden in het turbinevlak worden ge!nduceert. 

Wanneer de wet van Bernoulli wordt toegepast buiten het zog volgt hieruit 

voor de druk p ver achter de molen: 
e 

8V 8V 
= e (2 + ~) u u 
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3.3 Impulstheorie voor een tipvane-molen met ejekteur-effekt 

De totale axiale kracht die de molen op de stroming uitoefent, is te 

splitsen in 3 gedeeltes: 

De axiale weerstand D van het turbine-gedeelte. In dimensieloze vorm ax 
is dit: 

D 
= ----:ax~--=-

~ P u2 rr R2 

De axiale komponent van de liftkracht op de tipvanes splitsen we in tweëen: 

Een gedeelte met grootte NL sin yid' in dimensieloze vorm (voor kleine 

hoeken) 

CD = CL 
ax2 

Dit gedeelte draagt niet bij tot een verandering van de totale druk in de 

stroming. 

Er is weliswaar een drukverschil over de tipvane, maar er is geen doorstroming 

van het oppervlak. De plaatselijke snelheid w/U staat immers onder dezelfde 

hoek yid (zie fig. 16). 

hoek: 

Tenslotte de axiale kracht in verband met de afwijking van ideale tilt-

"" c cr L 

wanneer de ingestelde tilthoek groter is dan de ideale, wordt de tipvane 

op de overdrukzijde aangestroomd (zie fig. 16) en gaat gedeeltelijk als tur

bineblad werken. 

CD en CD dragen bij tot de verandering in totale druk in de stro-
. axl ax3 

m~g. Pas~en we de wet van Bernoulli toe op een stroomlijn van ver stroomopwaarts 

tot aan het turbinevlak en vanaf het turbinevlak tot ver stroomafwaarts, dan 

volgt hieruit: 

vJ.. vi êv 
C C 4 (1 ~) D + D = U -U+ U 

ax,1 ax,3 

Beschouwd wordt het kontrolevolume van fig. 14. Met de wet van massabehoud 

wordt de volume-stroom berekend, die door de zijwanden binnentreedt: 

-Q = e êv e - 2 'lfr 2 
e 
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Hierin is 0 het frontale oppervlakte van het kontrole-volume en r de e 
straal van het zog ver stroomafwaarts. Deze volumestroom heeft een gemiddelde 

axiale snelheid gelijk aan u + ~ Sv ; dit is berekend door onafhankelijkheid e 
van oppervlakte 0 te eisen. 

De wet van impulsbehoud, tegepast op het kontrole-volume levert: 

vi ove 
2--u u 

en gekombineerd met het voorgaande: 

v - 6V V 
i ( ov - -=-) + 2 _!. 
u u u u 

6V 
::0 4 e 

u 
1 

1 

3.4 De axiale weerstand van het sleeptankmodel 

-V. 6V l. --u+ u 
tr. öV 

2 _!. + e - u u 

De axiale weerstand wordt bepaald door de uithouders en het gaas. De weer

stand van de uithouders hangt af van de snellopendheid À en de doorstroomsnel

heid v
1
;u volgens 

À ~/U, van het gaas volgens CD = g (V 
1 

/U) 
2 

ax 

Hierbij zijn f en g evenredigheidskonstanten die afhangen van resp. de vorm en 

grootte van de uithouders en de porositeit van het gaas. De waarde van f en g 

wordt bepaald uit diffusordiagrammen van voorgaande metingen (zie [5]). 

Uiteindelijk geldt voor de axiale weerstand van het turbine-gedeelte van het 

sleepmodel 

CD 
ax,turb. 

= 0.058 À. V1/U + 0.33 ("1/U) 2 

3.5 Het rekenschema 

De bovenbeschreven theorie levert voldoende rekeninstrumenten voor een 

komputerprogramma voor de berekening van de liftcoëfficiënt op de tipvanes van 

het sleeptankmodel. 
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In de volgende grafieken zijn de uitkomsten van het programma uitge

zet samen met de resultaten van de sleeptankmetingen. 

Voor de onder- en oversynchrone toestand en rond de synchrone toestand is 

de liftcoëfficiënt uitgezet tegen de berekende invalshoek. Voor drie ver

schillende konfiguraties is de liftcoëfficiënt uitgezet als funktie van de 

snellopendheid. Alles zowel voor de toestand "met gaas" als "zonder gaas". 
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4. Diskussie en konklusies 

Na het uitkomen van memorandum M-500 (zie [6}) zijn eu enige vor

deringen gemaakt betreffende theoretische berekening van de liftcoëfficiënt 

van het sleeptankmodel. Hierdoor zijn de konklusies die in M-500 getrokken 

worden t.a.v. deze liftkoëfficiënt niet relevant meer. 

Belangrijkste verbetering is de korrektie op de invalshoek t.g.v. de 

verschuiving van het profiel van krommingspunt naar bevestigingspunt. Slechts 

deze afstand is van belang en niet de afstand tussen bevestigingspunt en aero

dynamisch centrum, zoals veronderstel in M-500. Bij de verandering draait:het 

teken van de korrektie om, waardoor de invloed aanzienlijk is (ongeveer 4° 

hoekverschil!). 

Uit de grafieken blijkt dat nu de berekeningen goed aansluiten bij de 

metingen. Alleen bij snellopendheidÀ= 7 wordt konstant een te hoge liftcoëffi

ciënt berekend. Dit wordt veroorz~t door de vrij groffe benadering van de gein

duoeerde snelheid bij overgang van synchrone naar off-design toestand. 

In werkelijkheid is deze overgang veel gladder, zoals uit de metingen blijkt. 

Bij de huidige stand van theoretisch onderzoek is de benadering met deze 

lineaire theorie met gemiddelde krachten en snelheden voldoende. Uitbreiding 

van de theorie is pas mogelijk wanneer alle niet-lineaire effekten bekend zijn. 
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Appendix 1 Technische gegevens van het sleeptankmodel 

Tipvane profiel 

Spanwijdte 

Eppler-385, aangepast aan de omschreven cirkel 

b = 0.082 (m) 

Koorde 

Nullifthoek 

c = 0.06 

CL = -6° 
0 

(m) 

Helling van de liftkurve (gelineariseerd) 

Straal van het model : R = 0.18 (m) 

Twee-bladig 

Gaasporositeit : 77% 

Maaswijdte : 1.5 (mm) 

Diameter draden : 0. 2 (mm) 

cla. = 0.1 per graad 
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Appendix 2 Dimensieloze getallen 

Wanneer we de stromingsverschijnselen rond twee verschillende 

modellen met elkaar willen vergelijken, kan dit het best geschieden met 

dimensieloze getallen. Dit houdt in dat grootheden gedeeld worden door 

referentie-grootheden met dezelfde dimensie, zodat een dimensieloos getal 

overblijft dat karakteristiek is, onafhankelijk van grootte, snelheid en medium. 

Belangrijk voor de stromingskondities is het Reynolds-getal: Re~= p~/n 

Dit getal geeft de verhouding aan tussen stationaire traagheidskrachten en 

viskeuze krachten. Twee stromingssituaties metg;lijk Reynolds-getal zijn 

fysisch vergelijkbaar. Zo is er niet alleen een keuzevrijheid in de lengte-

of snelheidsschaal, maar ook een keuzevrijheid van medium, zoals gebruikt 

is bij de sleeptankmetingen (zie [6] ). 

Voor het dimensieloos-maken van snelheden wordt gedeeld door de 

ongestoorde snelheid 0. De snelheid in het turbinevlak wordt dan v
1
;o en 

de rotatiesnelheid wordt snellopendheid À = rrR/0. 

Dekrachten worden dimensieloos met behulp van de dynamische druk en 
2 en ~p(nR) 

2 2 het betreffende oppervlak, resp. ~po en rrR voor de turbine 

en b.c voor de tipvane. Bijvoorbeeld : CD 
ax 

= D /~po2ftR2 en ax CL= L/~p(nR) 2bc 
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Appendix 3 : Elliptisch koördinatenstelsel 

Voor de berekening van de geinducearde snelheid in het Trefftz-vlak 

van een wervelvlak is gebruik gemaakt van een elliptisch koördinatenstelsel 

( zie fig. 15 ) • De relatie tussen kartesische en elliptische koördinaten 

wordt gegeven door: 

x = ~~cosh n .cos ~' 

y = ~b.sinh n .sin ~ 

De koördinaten van de stroomopwaartse tip van het eerste terugkerende 

wervelvlak zijn: ( n0 ,~0 ). Deze worden berekend uit de afstanden p
1 

en p
2 

n
0 

= arccosh( p
1
+p

2
/b ) 

~0 = arccos ( p1-p
2
/b ) 

met w/U.2 R/N 

In de synchrone toestand : n = 0 en ~ = 0 gaat de helling van de 
0 0 

liftcoëfficiënt over in de helling voor een twee-dimesionaal profiel: CLa = era 

In de zwaar ondersynchrone toestand n >>1 ontstaat de Prantl

uitdrukking voor eindige profielen : CLa = cfa I (1+ c~) 
7TA 
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Fig. 1 Stromingspatroon rond een konventionale molen. 

2.0 

Y1/U 1·5 

1.0 

0.5 
1.0 

c p = 16/27 
0.3 

0. 0o ..... o--o-+-.5---1+-.o --1+.5-. ----t2.0 

Fig. 2 : Diffusor-diagram met werklijn van ideale konventionale molen. 
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Fig. 3 Stromingspatroon rond een tipvane-molen. 

-- ... --- ..... 

Fig. 4 : Ommantelde turbine. 



2.0 

Y1/U 1.5 

1.0 

0.5 

- 36 -

1.0 

c p = 16/27 
0.3 

o. oo"-. o __ ...,o.5---1+-. o---+-L5---t2.o 

CDax 
Fig. 5 : Diffusor-diagram met werklijn van tipvane-molen. 
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"TILTHOEK 

GIERHOEK 

Fiq. 6 : Hoeken waard oor de stand 
l.s. pvane :be~aald . van de ti 



u. 

- 38 -

Fig. 7 Vrije wervels aan de tippen van een eindige vleugel. 

View trom rotorcentre to tipvan~s 

windvelocity 

resultant 
velocity 

I 

tipspeed 

I 

® outwash 

\\ 
\\ ,, ,, ,, 

,, 

/'~, 
,\ 

tipvertices 

Fig. 8: Vrije wervels bij oversynchrone toestand. 
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Fig. 9 : Wervelring rond tipvane-turbine. 

1.0 

Cp = 16/27 
0.3 

0.0 +----+-----+----'"'""1-----i 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Fig. 10: Diffusor-diagram voor molen met ejekteur-effekt. 
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motor 
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Fiq. 11 : 'l'estopstellinq in de sleeptank 

original 

ot '"'" d•sc: 

EPPLER 385 PROFILE. 

,.,., 

hub with 
measuring 

arrangements 

R = 3• c:hord 

Fig. 12 : Gebruikte profiel, aangepast aan de omschreven 

cirkel. 
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Fig. 13 : Karakteristieken van het Eppler 385 profiel bij 

Re .. 100.000. 

0.08 

24 



TIPVAtlES 

r-----------
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

'U 
....!..,. 

I 
I 
I 
I 
I 

- 42 -

'l:'URJJINE 

I ~~~--~~~~~------------~~~-----1 1 I 
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Fig. 14 Geschematiseerd stromingspatroon. 

Fig. 15 

tt:::rugh;erende 
wervelvlakken 

Elliptisch koördinatenstelsel. 
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i ~ .;_ 

... ... ._";,... 

~k, r·~ 
instelhoek gierhoek tilthoek 

4.00 10.00 15.00 

lambda Cd a x V1/U Cd i Gid Clm dAL vi/OR alfa w/U 
4 o. 122 1.112 0.013 3.360 0.437 2.942 0.081 12.19 1.01 
5 0.163 1.172 0.014 4.613 0.423 2.120 0.071 11. ;57 1.02 
6 0.208 1.251 0.014 5.957 0.424 1.559 0.061 10.80 1.03 
7 0.263 1.350 0.013 7.411 0.437 1.143 0.050 10.39 1. 05 

I ~- 8 0.324 1.457 0.012 8.656 0.443 0.855 0.043 10.10 1.08 Ir· 9 0.390 1.545 0.014 9.498 0.425 0.673 0.045 9.92 1. 10 -- . 

10 0.452 1.624 0.01610.133 0.401 0.546 0.050 9.79 1. 12 

i 11 0.521 1.702 0.01810.727 0.380 0.445 0.055 9.69 1.14 

• • 

~-- 12 0.596 1.780 o. 01911.267 0.363 0.363 0.058 9.61 1. 17 
,, . 13 0.681 1.860 o. 02011.801 0.349 0.293 0.062 9.54 1.19 
~· ... .... . 
~ . 

1:.'-

~:. instelhoek gierhoek tilthoek 
' -=-·· •' 4.00 8.00 15.00 
-' · .. .. 

.... · ... .~...,.:' 

lambda Cdax V1/U Cd i Gid Clm dAL vi/OR alfa w/U 
~--· " 4 0.124 1.117 0.015 3.453 0.455 2.921 0.085 12.70 1.01 ........ __ . 

5 0.162 1.182 0.017 4.699 0.443 2.106 0.074 11.88 1.02 ' -,_ ...... 
6 0.209 1.264 0.016 6.082 0.444 1:542 0.064 11.32 1.04 _;_ .. }". 

:;.-. 
( 

7 0.266 1.368 0.015 7.565 0.459 1.124 0.052 10.90 1.06 
8 0.329 1. 482 o. 01,4 8.839 0.467 0.835 0.045 10.61 1.08 

.· .. 9 0.395 1.576 0.016 9.675 0.450 0.656 0.047 10.43 1.11 
--:·. 10 0.463 1.658 0.01810.359 0.425 0.525 0.052 10.30 1. 13 

... I 
' 

11 0.535 1. 739 0.02010.951 0.403 0.425 0.057 10.20 1. 16 
12 0.612 1.822 0.02111.488 0.385 0.345 0.061 10. 12 1. 18 
13 0.691 1. 907 o. 02211.961 0.371 0.282 0.064 10.06. 1. 21 

instelhoek qierhoek tilthoek 
_-. 4.00 6.00 15.00 

lambda Cd a:~ Vi/U Cd i Gid Clm dAL vi/OR alfa w/U 
4 0.122 1.124 0.018 3.496 0.474 2.914 o.o8a 13.22 1.01 
5 0.162 1. 191 0.019 4.785 0.462 2.093 0.078 12.40 1.02 
6 0.210 1.277 0.019 6.205 0.464 1.525 0.067 11.83 1.04 
7 0.269 1. 387 0.017 7.718 0.481 1.105 0.055 11.41 1.06 
8 (). 335 1. 507 0.016 9.020 0.492 0.815 0.046 11.12 1.09 
9 0.405 1. 606 0.018 9.899 0.475 0.633 0.048 10.94 1.12 

10 0.476 1. 692 0.02010.581 0.449 0.504 0.054 10.81 1.14 
11 0.550 1. 777 0. 02211. 1 7 1 0.426 0.406 0.059 10.71 1. 17 
12 0.629 1. 863 0.02311.704 0.407 0.327 0.063 10.63 1.19 
13 0.712 1. 952 0.02412.172 0.392 0.265 0.067 10.57 1. 22 
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instelhoek gierhoek tilthoek 
4.00 4.00 15.00 

lambda Cd a x V1/U Cd i Gid Clm dAL 
4 0.124 1.129 0.020 3.589 0.492 2.893 
5 0.166 1.199 0.021 4.920 0.481 2.068 
6 0.216. 1.289 0.021 6.377 0.484 1.498 
7 0.273 1. 405 0.019 7.871 0.502 1.086 
8 0.341 1.532 0.017 9.199 0.517 0.795 
9 0.411 1.637 0.01910.069 0.500 0.616 

10 0.483 1. 728 0.02210.747 0.474 0.489 
11 0.558 1. 817 o. 02411.333 0.450 0.392 
12 0.639 1.907 o. 02611. 86.~ 0.430 0.315 
13 0.724 1.999 0.02712.324 0.414 0.254 

instelhoek gierhoek tilthoek 
4.00 0.00 15.00 

lambda Cd a>: V1/U Cd i Gid Clm dAL 
4 0.125 1.140 0.026 3.724 0.529 2.865 
5 o. 166 1.218 0.027 5.090 0.519 2.041 
6 0.220 1.315 0.026 6.621 0.525 1.464 
7 0.281 1. 440 0.024 8.173 0.546 1.048 
8 0.354 1.581 0.021 9.551 o. 567 '0. 755 
9 0.424 1.700 0.02310.403 0.553 0.583 

10 0.505 1. 798 0. Q2611. 122 0.525 0.454 
11 0.585 1.894 o. 02911.702 0.499 0.359 
12 0.672 1.990 o. 03112.222 0.477 0.284 
13 0.762 2.088 0.03212.673" 0.460 0.226 

vi/OR alfa w/U 
0.092 13.73 1. 01 
0.081 12.91 1. 03 
0.070 12 .. 34 1. 04 
0.057 11.93 1.07 
0.048 1L.63 1. 10 
0.050 11.46 1.12 
0.055 11.33 1. 15 
0.061 11.23 1.18 
0.065 11.15 1.20 
0.069 11.09 1.23 

vi/OR alfa w/U 
0.099 14.78 1.02 
0.097 13.95 1.03 
0.076 13.37 1.05 
0.062 12.96 1.07 
0.051 12.67 1. 11 
0.052 12.49 1. 14 
0.058 12.36 1. 17 
0.064 12.27 1. 20 
0.069 12.20 1. 23 
0.074 12.14 1.26 
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...... .,. ---~ Zonckex ~o-DA 

instelhoek gierhoek tilthoek 
o.oo 10.00 15.00 

lambda Cd a x V1/U Cd i Gid Clm dAL vi/OR alfa w/U 
4 0.115 1.069 0.001 2.758 0.298 3.070 0.056 8.32 1.00 
5 0.153 1.104 0.002 3.758 0.280 2.264 0.047 7.51 1. 01 
6 0.192 1.150 0.003 4.a34 0.273 1. 71a 0.039 6.'96 1. 01 
7 0.234 1. 209 0.003 5.972 0.273 1. 321 0.032 6.57 1. 02 

i·(,· .... a 0.281 1.266 0.003 6.939 0.266 1.043 0.030 6.29 1.03 lï'. 9 0.331 1.315 0.004 7.570 0.249 0.863 0.032 6.11 1. os 

~ 
.·. , .. 10 0.377 1.362 0.005 8.079 0.233 0.731 0.034 5.98 1.06 

. . 11 0.431 1.409 0.006 8.605 0.219 0.621 0.036 5.87 1.07 -; ..... 
12 0:.485 1.458 0.006 9.088 0.208 0.532 0.038 5.78 1.08 

:.: .._ 
;:_.·_. 

13 0.546 1.508 0.006 9.578 0.199 0.456 0.040 5.70 1.09 
lF:~. . ... 
:~ 
t" -.; ·.• .. 
1;:::-.. 
;, • .",3 . •. 

~:~.·. instelhoek gierhoek tilthoek 
0.00 8.oo 15.00 

~---
lambda Cd a:< V1/U Cd i Gid Clm dAL vi/OR alfa w/U 

" 4 0.117 1.074 0.002 2.852 0.316 3.049 0.059 8.a2 1.00 . -.:. 5 0.152 1. 114 0.003 3.847 0.299 2.251 0.050 8.03 1. 01 l' 

0.293'l.701 6 0.192 1.165 0.004 4.963 0.042 7.48 1. 02 
7 0.238 1.228 0.0.04 6.185 0.295 1.294 0.035 7.07 1.03 
a 0.287 1. 291 0.004 7.191 0.2a9 1.016 0.032 6.79 1. 04 

~:~ .. 9 0.335 1.346 0.005 7.a3o 0.272 o.a39 0.034 6.61 1. 05 
·- 10 0.391 1.395 0.006 a.451 0.254 0.697 0.037 ·6 .. 47 1.06 .;f'~. 

11 0.446 1.447 0.007 a.9a5 0.239 0.589 0.039 6.36 1.08 
~- ': ,. 
~-=·~ 

12 0.502 1.500 0.007 9.474 0.227 0.503 0.041 6.28 1.09 -·· 13 0.565 1.555 0.008 9.968 0.218 0.428 0.043 6.20 1. 11 ·-. 
-

. , ... 1"; • 

.... .-... ..; 
~::·. ~ 

-~-

' instelhoek gierhoek tilthoek 

i·- 0.00 6.00 15.00 
f' -~ ~ .' 

lambda Cd a:< Vi/U Cd i G1d Clm dAL vi/OR alfa w/U -~... . .. 
4 0.119 1.080 0.003 2.946 0.334 3.028 0.062 9.33 1.00 
5 0.155 1.123 0.005 3.985 0.318 2.227 0.053 8.53 1. 01 
6 0.195 1.178 0.005 5.141 0.313 1.675 0.045 7.98 1. 02 
7 0.242 1.247 0.005 6.396 0.317 1.268 0.037 7.57 1.03 
8 0.292 1. 317 0.005 7.440 0.312 0.989 0.034 7.29 1.05 
9 0.345 1. 376 0.006 8.135 0.294 0.808 0.036 7.11 1.06 

10 0.396 1. 432 0.007 8.710 0.276 0.675 0.039 6.98 1.07 
11 0.457 1.486 0.008 9.302 0.260 0.563 0.042 6.87 1.09 
12 0.515 1.544 0.009 9.795 0.247 0.479 0.044 6.78 1. 10 
13 0.580 1.604 0.00910.290 0.237 0.406 0.046 6.71 1.12 

• 
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instelhoek gierhoek tilthoek 
o.oo 4.00 15.00 

lambda 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Cdax Vi/U 
o. 117 1.086 
0.154 1.132 
0.199 1.191 
0.247 1.266 
0.298 1.342 
o. 350 1. 407 
0.408 1.466 
0.470 1.525 
0.529 1.588 
0.603 1.649 

Cdi Gid Clm dAL vi/OR 
0.005 2.990 0.353 3.022 0.066 
0.006 4.073 0.337 2.213 0.057 
0.006 5.318-0.333 1.649 0.048 
0.006 6.606 0.338 1.242 0.039 
0.006 7.685 0.335 0.962 0.035 
0.008 8.383 0.317 0.785 0.038 
0.009 9.015 0.298 0.648 0.041 
0.010 9.610 0.281 0.538 0.044 
0.01010.104 0.268 0.455 0.047 
0.01110.653 0.256 0.379 0.049 

al-fa w/U 
9. 86 1. 01 
9.05 1.01 
8.49 1.02 
8.08 t.o4 
7.80 1.05 
7.62 1.07 
7. 49 1.08 
7. 38 1. 10 
7. 29 1. 11 
7.22 1.13 

instelhoek gierhoek tilthoek 
2.00 10.00 20.00 

lambda 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Cdax V1/U Cdi Gid Clm 'dAL 
0.121 1.091-0.000 3.734 0.368 4.069 
0.158 1.135 O.OQ2 5.075 0.342 2.997 
0.198 1.191 0.004 6.535 0.329 2.266 
0. 243 1. 257 0. 004 8. 1 02 0. 323 1 • 731 
0.294 1.325 0.005 9.476 0.313 1.353 
0.347 1.387 0.00610.434 0.296 1.107 
0.404 1.444 0.00711.288 0.278 0.918 
0.464 1.501 0.00812.057 0.262 0.771 
0.522 1.561 0.00912.722 0.250 0.657 
0.591 1.621 0.00913.391 0.239 0.559 

instelhoek gierhoek tilthoek 
2.00 8.00 20.00 

lambda 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Cdax V1/U Cdi Gid Clm dAL 
0.121 1.099 0.002 3.876 0.393 4.038 
0.157 1.148 0.004 5.257 0.367 2.967 
0.199 1.209 0.005 6.803 0.356 2.228 
0.250 1.282 0.006 8.498 0.351 1.680 
0.300 1.358 0.007 9.905 0.342 1.306 
0.356 1.427 0.00810.929 0.325 1.058 
0.414 1.491 0.00911.797 0.306 0.873 
0.476 1.554 0.01012.578 0.290 0.729 
0. 544 1. 618·· o. 01113.312 o. 276 0. 612 
0.609 1.686 0.01113.923 0.265 0.522 

vi/OR al-fa 
0.070 10.36 
0.059 9.29 
0.050 8.56 
0.043 . 8.02 
0.039 7.64 
0.040 7.40 
0.042 7.21 
0.044 7.06 
0.046 6.95 
0.048 6.85 

vi/OR al-fa 
o. 075 11.05 
0.064 9.98 
0.054 9.24 
0.046 8.69 
0.042 8.32 
0.043 
0.045 
0.048 
0.050 
0.052 

8 .• 07 
7.88 
7.74 
7.62 
7.53 

w/U 
1.00 
1.00 
1. 01 
1. 02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.07 
1. 08 
1.10 

w/U 
1.00 
1.01 
1. 01 
1.02 
1.03 
1.05 
1.06 
1.08 
1. 10 
1.12 
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.•... il" . c,. •. ·~. "•. •. I. •• • <lf • •. _- ---·----

-../r. 
instelhoek gierhoek tilthoek ·. o.oo 10.00 15.00 

I •\., _. "'~· - lambda Cdax V1/U Cd i Gid Clm dAL vi/OR alfa w/U 
'1-·1·: . . 4 0.497 0.942 0.004 8.301 0.249 1.586 0.044 6.83 0.95 

'I·;<' .. 

5 0.568 0.960 0.005 9.847 0.240 0.975 0.036 6.22 0.95 
~'::~:" ·. 

6 0.630 0.991 0.00411.606 0.249 0.537 0.026 3.78 Oo95 
~~~!.i. 7 0.752 1.037 0.00313.572 0.272 0.196 0.013 3.44 Oo96 
·.~·-:• ... 

a 0.824 1.049 0 .. 00514.591 0.239 0.049 0.020 5.29 0.96 ·-~-· .. 
_;_~~ 

9 0.905 1.069 0.00615.274 0.215-0.029 0.026 5.22 0.97 
~~-- .· 10 0.991 1.093 0.00615.à92 0.198-0.087 0.031 5.16. 0.98 
~~~~~:·:· : 11 1.088 1. 116 0.00716.537 0.186-0.138 0.033 5.11 0.99 

~~, 
12 1;.188 1.144 0.00717.074 0.177-0.173 0.035 5.07 1.00 
13 1.289 1.176 0.00717.505 o. 171-0. 196 0.037 5.05 1. 02 

' 
'f~ ~ :-.. 
;t:.~: .. ; : . ..." .. ,. 
~-:.· . . .., . • .. 

.. -~~:;:', '.-·\.· instelhoek gierhoek tilthoek 
0.00 8.00 15.00 

.. · .~ 

... 
lambda Cdax V1/U Cd i· Gid Clm dAL vi/OR alfa w/U 

4 0.503 0.946 0.005 8.451 0.267 1.552 0.047 7.33 0.95 
5 0.572 0.969 0.006 9.982 0.260 0.952 0.039 6.73 0.95 

~-~· . ,-....... , ; , 6 0.660 1.003 0.00511.829 0.270 0.503 0.028 6.28 0.95 
/;.~~~ <". 7 0.772 1.056 0.00313.901 0.301 0.151 0.013 5.93 0.96 
t~~'~> .. 8 0.843 1. 070 0.00614.871 0.265 0.016 0.021 5.79 0.97 
~·~·~.- . 9 0.929 1.088 0.00715.614 0.236-0.067 0.029 5.71 0.98 ~:.,I,/ 
~_"i-,_ . 10 1.021 1. 113 0.00816.268 0.218-0.125 0.033 5.65 0.99 

11 1.119 1.139 0.00816.862 0.205-0.169 0.036 5.60 1.00 
12 1.220 1.171 0.00817.334 0.196-0. 197 0.038 5.58 1.02 
13 1. 333 1.196 0.00811.852 0.189-0.226 1). 040 5.55 1.03 

... 

.. ... 
' instelhoek gierhoek tilthoek i· 

~ 0.00 6.00 15.00 

lambda Cd a:< V1/U Cd i Gid Clm dAL vi/OR alfa w/U 
4 0.506 0.951 0.007 8.544 0.286 1.531 0.051 7.84 0.95 
5 0.580 0.976 0.00710.173.0.279 0.917 0.042 7.22 0.95 
6 0.671 1. 014 0.00712.051 0.291 0.469 0.031 6.77 0.95 
7 0.792 1.075 0.00314.220 0.331 0.108 0.012 6~41 0.97 
8 0.867 1.086 0.00715.218 0.288-0.026 0.023 6.28 0.97 
9 0.951 1.109 0.00815.876 0.258-0.096 0.031 6 .. 21 0.99 

10 1.048 1.133 0.00916.557 0.238-0.155 0.036 6.15 1.00 
11 1.147 1.164 o·. 01011.091 0.225-0.192 0.039 6. 11 1. 01 
12 1.253 1.194 0~01017.571 0.215-0.220 0.042 6.09 1.03 
13 1.366 1.220 0.01018.009 0.208-0.242 0.043 6.06 1.05 

.. ..,..., 
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lambda Cd a~< V1/U Cd i Gid Clm dAL vi/OR alfa w/U 
4 0.509 0.957 0.008 8.636 0.305 1.511 0.054 8.35 0.95 
5 0.588 0.983 0.00910.363 0.298 0.882 0.045 7.72 0.95 
6 0.681 1. 026 0.00812.272 0.312 0.435 0.033 7.27 0.96 
7 0.813 1. 095 0.00414.529 0.364 0.066 0.011 6.91 0.98 
8 0.885 1.105 0.00815.438 0.313-0.054 0.024 ·6.79 0.98 
9 0.974 1.128 0.01016.131 0.280-0.125 0.033 6.71 0.99 

10 1. 071 1.155 0.01116.761 0.259-0.177 0.038 6.66 1.01 
11 1.175 1.184 0.01117.307 0.245-0.215 0.042 6.62 1.02 
12 1.287 1. 210 0.01117.791 0.235-0.242 0.045 6.60 1.04 
13 1. 393 1.244 0.01218.064 0.227-0.250 0.047 6 .. 59 1.06 

ins~ qierhoek tilthoek 
o. 0.00 15.00 

lambda ~x Cd i Gid Clm dAL vi /OR aj.f·a···w/U 
4 0.5 0.012 8.877 0.342 1.456 0. 061 .--~. 37 0 • 95 
5 0.602 0.01210.686 0.337 0.823 0 .. 051 8.73 0.95 
6 0.704 ~1112.711 0.355 0.367 0.038 8.28 0.96 

0.0~~141 0.429-0.020 7 0.858 0.009 7.89 0.99 
8 0.923 1.138 o. 01115.(3"73-.. Q. 362-0. 108 0.027 7.80 0.99 
9 1.018 1.162 0.01316.559 

10 1.121 1.189 O.Q1417.150 
11 1.224 1. 2~0--11·~·01517. 553 
12 1. 33:?. 1~240 0.01517.874 ..--

instelhoek qierhoek tilthoek 
4.00 10.00 15.00 

lambda Cd a x V1/U Cd i Gid 
4 0.529 0.978 0.017 9.163 
5 0.620 1. 017 0.01811.101 
6 0.730 1. 073 0.01613.173 
7 0.892 1.165 O.Q0615.525 
8 0.967 1.174 0.01416..283 
9 1. 065 1.200 0.01816.886 

instelhoek gierhoek tilthoek 
4.00 8.00 15.00 

lambda Cd a>: V1/U Cd i Gid 
4 0.532 0.983 0.020 9.255 
5 0.626 1. 024 0.02011.233 
6 0.742 1.082 0.01813.391 
7 0.908 1.172 0~00815.706 
8 0.985 1.184 0.01616.436 
9 1. 083 1. 207 o.-01916.988 

0~~,0.175 0.037 7 .. 74 1.01 
1.03 0.303-Ö~ 

o. 287-0.243 o. 7 - 1.05 
0.276-0.256 0.051 7.65 

Clm dAL 
0.388 1. 391 
0.385 0.747 
0.407 0.295 
0.493-0.075 
0.425-0.162 
0.385-0.216 

Clm dAL 
0.406 1.371 
0.405 0.723 
0.427 0.260 
0.514-0.102 
0.450-0.183 
0.410-0.230 

vi/OR alfa 
0.069 10.64 
0.058 9.99 
0.044 9.54 
0.012 9.17 
0.031 9.08 
0.042 9.03 

vi/OR alfa 
0.072 11.14 
0.061 10.50 
0.047 10.03 
0.014 9.67 
0.032 9.59 
0.043 9.54 

1.07 

w/U 
0.95 
0.96 
0.97 
1.00 
1. 01 
1.03 

w/U 
0.95 
0.96 
0.97 
1. 00 
1.02 
1. 04 
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instelhoek gierhoek tilthoek 
4.00 6.00 15.00 

lambda Cdax V1/U Cd i Gid Clm dAL vi/OR alfa w/U 
4 0.538 0.987 0.022 9.403 0.425 1.336 0.075 11.64 0.95 
5 0.632 1.032 o. 02211.364 0.424 0.699 0.064 11"00 0.96 
6 0.752 1.092 0.02013.55~ 0.448 0.235 0.049 10:54 0.97 
7 0.920 1.182 0.01015.825 0.537-0.120 0.016 10.19 1.01 
8 0.999 1.195 0.01716.522 0.477-0.195 0.033 10. 11 1. 03 

~-:. -. 

instelhoek gierhoek tilthoek 
4.00 4.00 15.00 

·~ ... . - . 

lambda Cdax V1/U Cd i Gid Clm dAL vi/OR alfa w/U 
4 0.541 0.992 0.025 9.494 0.443 1.316 0.079 12·.16 0.96 
5 0.641 1.038 0. 02511 • 552 0.443 0.664 0.067 11.50 0.96 
6 0.762 1.102 0.02313.713 0.469 0.210 0.052 11.05 0.98 
7 0.928 1.193 0.01215.873 0.559-0.133 0.019 10.71 1. 01 

~ ..... -

'. 

:. instelhoek gierhoek ti.l thoek 
4.00 o.oo 15 ... 00 

lambda Cdax Vi/U Cd i Gid Clm dAL vi/OR·alfa w/U 
4 0.548 1.002 0.030 9.677 0.481 1.275 0.086 13.19 0.96 
5 0.653 1.053 0.03011.812 0.482 0.616 0.074 12.53 0.97 
6 0.783 1.120 0.02814.033 0.510 0.158 0.057 12.07 0.98 r·-· · . ..... •··· . 

< .. 
· .• 

~- I 

"' . 

., !"• 

.. 
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~e)c..e~ 

instelhoek gierhoek tilthoek 
2.00 10.00 20.00 

lambda Cdax V1/U Cd i Gid 
4 0.512 0.961 0.005 9.517 
5 0.590 0.986 o. 00611.607 
6 0.680 1.024 0.00614.024 
7 0.786 1.070 0.00516.611 
8 0.869 1.092 0.00718.121 
9 0.960 1. 117 0.00819.175 

10 1.060 1.141 0.00920.086 
11 1.157 1.171 0.00920.743 
12 1.265 1.198 0.01021.368 

instelhoek gierhoek tilthoek 
2.00 8.00 20.00 

lambda Cd a..'< V1/U Cd i Gid 
4 0.520 0 •. 966 0.007 9.772 
5 0.601 0.996 0.00811.957 
6 0.695 1.039 0.00714.449 
7 0.811 1.093 0.00617.181 
8 0.899 1.114 0.00818.735 
9 0.995 1.140 o:o1019.766 

10 1.089 1.170 0. 0 1120. 485 
11 1.195 1.196 0.01221.170 
12 1.305 1.221 0.01221.704 
13 1.410 1. 251 0.01222.027 

instelhoek gierhoek tilthoek 
2.00 .6.00 20.00 

lambda Cdax Vl/U Cd i Gid 
4 0.525 0.973 0.009 9.970 
5 0.609 1.006 0.01012.247 
6 0.710 1. 054 0.00914.872 
7 0.836 1.117 0.00717.736 
8 0.925 1.139 0.01019.207 
9 1. 024 1.163 0.01220.201 

10 1.123 1. 191 0.01320.885 

Clm dAL vi/OR alfa w/U 
0.318 2.472 0.057 8.76 o. 9' 
0.301 1. 579 0.047 :7.87 o. 9i 
0.304 0.938 0.035 7.23 o. 9" 
0.316 0.458 0.023 6.75 o. 9~ 
0.287 0.224 0.027 6.52 o. 9~ 
0.261 0.089 0.033 6.38 o. 9: 
0.242-0.008 0.037 6.28 0.91: 
0.227-0.067 0.040 6.22 1. 0( 
o. 217-0. 115 0.043 6. 18 1. 0 l 

cfm dAL vi/OR alfa w/U 
0.342 2.413 0.062 9.42 0.94 
0.327 1.515 0.051 8.52 0.94 
0.333. 0.873 0.038 7.88 0.94 
0.352 0.383 0.023 7.39 0.95 
0.320 0.152 0.029 7.16 0.96 
0.291 0.026 0.035 7.03 0.98 
0.270-0.048 0.040 6.96 0.99 
0.254-0.107 0.044. 6.90 1.01 
0.243-0.146 0.047 6.86 1.03 
0.235-0.164 0.049 6.85 1.05 

Clm dAL vi/OR alfa w/U 
0.367 2.368 0.066 10.10 0.94 
0.353 1.462 0.054 9.19 0.94 
1). 361 0.809 0.040 8.54 0.95 
0.391 0.310 0.023 8.04 0.96 
0.355 0.096 0.030 7.83 0.97 
0.322-0.022 0.038 7.71 0.99 
0.298-0.089 0.044 7.64 1.01 
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instelhoek-gierhoek tilthoek 
2.00 4.00 20.00 

lambda Cdax V1/U Cd i Gid 
4 0.530 0.980 0.01210.168 
5 0.617 1.017 0.01312.536 
6 0.725 1.069 0.01215.293 
7 0.862 1.140 0.00818.273 
a 0.953 1.160 0.01219.676 

instelhoek qierhoek tilthoek 
2. 00 o. 00 20. 00. 

lambda 
4 
5 
6 
7 
8 

Cdax V1 /U 
0.540 0.993 
0.638 1.036 
o. 756 lo 097 
0.919 1.185 
0.998 1.197 

Cdi Gid 
0.01810.562 
0.01913.170 
0.01716.069 
0.00819.277 
0.01620.300 

' 

Clm dAL 
0.391 2.323 
0.379 1. 410 
0.390 0.745 
0.432 0.238 
0.391 0.040 

Clm dAL 
0.441 2.234 
0.430 1.294 
0.449 0.625 
0.523 0.101 
0.463-0.0~7 

____ ___.... 

vi/OR alfa 
0.070 10.78 
0.058 9.87 
0.043 . 9.20 
0.022 '8.69 
0.031 8.50 

vi/OR alfa 
0.079 12.14 
o. 066 11.20 
0.049 10.54 
0.017 10.01 
0.033 9.87 

w/U 
0.9· 
o. 9· 
0. 9' 
0. 9, 
0.9l 

w/U 
o. 9~ 
0.9~ 

o. 9~ 
o. 9f 
1.0( 


