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SAMENVATTING 

Tijdens de afstudeerperiode werd een windsnelheidsmetertje ontwikkeld 

dat geschikt is voor luchtsnelheden van 2,5 mm/s - 130 mm/s tot een 

frequentie van maximaal 1 Hz. 

Het meetprincipe berust op het meten van de door de wind op een 

vaantje (karakteristieke lengte ~ 1 cm) uitgeoefende kracht. 

Tevens werd een ijkopstelling vervaardigd die bovengenoemd snelheids

interval met een onnauwkeurigheid van 1 % bestrijkt. 

De meetondergrens van 2, 5 mm/ s werd dan ook door deze opstelling 

veroorzaakt: het is zeker mogelijk lagere luchtsnelheden te meten. 

De meetresultaten bleken goed in overeenstemming te zijn met de 

theorie die de weerstandskracht van een vaantje in een luchtstroming 

beschrijft. 

De absolute ijking van het metertje is echter nog een probleem daar 

invloeden van de wand van de ijkopstelling een grote rol blijken te 

spelen en moeilijk theoretisch in rekening te brengen zijn. 

In de praktijk zal men steeds terdege rekening moeten houden met 

bovengenoemde wandeffecten. 

De te vervaardigen ijktabel dient derhalve niet slechts een kracht

luchtsnelheid grafiek - zoals die voor deze ijkopstelling door ons is 

gerealiseerd - te zijn, maar dient deze afhankelijk van het type wand 

en van de afstand van het meetinstrument tot die wand te presenteren. 

Dit geldt ook voor conventionele windsnelheidsmeters. 
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I INLEIDING 

a) het samenwerkingsprojekt 

In het kader van een samenwerkingsprojekt tussen de afdelingen 

Bouwkunde en Technische Natuurkunde van de Technische Hogeschool te 

Eindhoven wordt gedurende vier jaar gewerkt aan het ontwerpen, 

construeren, testen en operationeel maken van een micro-anemometer; 

een windsnelheidsmeter die geschikt is voor windsnelheden lager dan 

10 cm/s. 

Als toepassingsgebieden wordt gedacht aan: 

- luchtstromingen in operatiekamers en aangrenzende ruimtes; 

het is van belang dat steriele ruimtes niet via kieren en 

spleten verontreinigd worden door bacterie~n in aangrenzende 

ruimtes. 

- onderzoek naar behaaglijkheid in werksituaties; 

de behaaglijkheid hangt mede af van de luchtsnelheid en de 

frequentie daarvan (lit. 15). 

-het controleren van zogenaamde windstille ruimtes (laboratoria). 

- het meten van stromingen van (gevaarlijke) gassen in mijnen. 

b) het afstudeerwerk 

Binnen het samenwerkingaprojekt was dit onderzoek het eerste 

afstudeerwerk en had dus een oriënterend karakter. 

De literatuur op het gebied van anemometer-technieken en lage wind

snelheden werd bekeken waarna gedacht kon gaan worden aan een eigen 

meetsysteem en een ijkopstelling voor dit meetsysteem. 
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c) dit verslag 

Het voor U liggende verslag behandelt niet alleen de hoeveelheid 

specifiek eigen werk, maar geeft ook een overzicht van de resultaten 

van het literatuuronderzoek en van die gedeeltes der stromingsleer die 

hier van toepassing zijn. 

Het is de bedoeling dat volgende studenten met behulp van dit verslag 

snel ingewerkt zijn in de materie om daarna hun eigen aandeel in het 

onderzoek te leveren. Het steeds weer naslaan van standaard

tekstboeken is tijdrovend en dient tot een minimum beperkt te worden. 

In hoofdstuk II treft U een overzicht aan van veel en minder gebr~ikte 

anemometers en meetprincipes aangaande windsnelheden; daarna - in 

hoofdstuk III - volgt een beschrijving van het door ons toegepaste 

principe. 

De theorie die dit principe en de toepassing daarvan beschrijft, wordt 

in hoofdstuk IV uit de doeken gedaan. 

Hoofdstuk V behandelt een experiment dat een indruk geeft van de te 

verwachten meetsignalen: het stolpexperiment. 

Na het beschrijven van de gebouwde ijkopstelling in hoofdstuk VI 

worden in VII en VIII de meetresultaten en de discussie daarover 

weergegeven. 

Een hoofdstuk adviezen en een kort slotwoord sluiten een en ander 

af. 

Indien additionele informatie gewenst is biedt de uitgebreide 

referentielijst de mogelijkheid om snel een toegang te vinden tot de 

literatuur. 
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II CONVENTIONELE ANEMOMETERS 

N.B.: in de term "anemometers" vervatten wij - in tegenstelling tot 

sommige andere auteurs -alle types windsnelheidsmeters. 

Een van de eerste windsnelheidsmeter werd ontworpen door Henri Pitot 

(1695-1771), de Pitot-buis. Sindsdien zijn er vele meetprincipes 

ontwikkeld, de belangrijkste daaruit voortvloeiende anemometers zijn 

de "hot-wire" (hitte-draad) anemometer en de laser-doppler 

snelheidsmeters. 

Hierna laten we deze drie en een aantal minder belangrijke 

meetprincipes de revue passeren. 

Pitot-buis 

Voor de Pitotbuis is het noodzakelijk dat de richting van de 

windsnelheid bekend is zonder dat er een meting verricht is; (slechts 

dan is het mogelijk het meetinstrument uit te lijnen ten opzichte van 

die richting). 

:::::::===~ P .. gemeten 

= ~ 

Figuur 2.1. Pitot-buis 
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De werking van de Pitot-buis, zoals geschetst in figuur 2.1, berust op 

de eerste wet van Bernoulli voor een incompressibele stroming: (we 

verwaarlozen de zwaartekracht) 

~v2 + p = constant langs een stroomlijn (2.1) 

(een stroomlijn is een lijn in het stromingsveld waarvan de raaklijn 

de richting van de snelheid aangeeft) 

waarin: p de soortelijke massa (kg/m3 ) 

V de stroomsnelheid 

p de druk 

Voor de stuwpuntsdruk p
0 

geldt, daar de snelheid in het stuwpunt 

V = 0: 
0 

Po = ~vz + P 
~ ~ 

(2.2) 

waarin: V~ en p~ de snelheid resp. de druk ver van de buis zijn (zie 

figuur 2.1). 

Uit (2.2) volgt: 

(2.3) 

Daar p veelal nauwkeurig bekend is, zijn de voornaamste foutenbronnen 

het meten van p~ en van p0 • Vooral de statische druk p~ is erg 

moeilijk te bepalen. 

Het verschil tussen p~ , en p kan voortkomen uit: werkelijk ~, gemeten 

i) het niet in lijn staan van de buis met de stramingarichting 

ii) de invloed van de dikte van de buis: de snelheid aan weers

zijden van de buis zal hoger zijn dan V~ ; hierdoor zal 

P~,gemeten lager zijn dan P~, werkelijk' 

iii) verstoring van het stromingsprofiel door de rechtopstaande 

bevestigingsarm. 
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De fouten in het meten van de stuwpuntsdruk p0 zullen in het algemeen 

kleiner zijn dan die in de meting van p= , (lit. 3) maar we geven toch 

de voornaamste oorzaken van deze fouten: 

i) wederom het niet goed uitgelijnd zijn van de buis waardoor de 

snelheid van het meetgat niet nul zal zijn. 

ii) viscositeitseffecten. Bij lage Reynoldsgetallen oefent de 

viscositeit van de vloeistof een niet te verwaarlozen extra 

kracht uit, waardoor de stuwpuntsdruk hoger zal zijn dan 

volgens (2.2). Beneden Re = 100 loopt deze fout op van 4% 

tot 40% bij Re = 10. (lit. 3) 

"Hot-wire" (hitte-draad) anemometers 

Hierin onderscheiden we twee hoofdtypes: de "hot-wire" en de "hot

film" anemometers. Beide bestaan uit één of meer metalen elementen die 

verwarmd worden door een electrische stroom (Joule-effect, 

warmteontwikkeling~ r2R) en afkoelen door de te meten snelheid. 

Deze afkoeling van de sensor wordt vaak, met de nodige benaderingen 

beschreven met de wet van King (lit. 24): 

= A + BVn 
effectief met n = 0,5 of 0,45 

waarin A en B experimenteel te bepalen constanten zijn. 

* "hot-wire" anemometers 

(2.4) 

Dit type wordt meestal voor gasstromingen gebruikt; de sensor is te 

breekbaar voor vloeistofstromingen en bovendien bernvloeden belletjes 

en verontreinigingen in de vloeistof de meting zeer. 

De sensoren zijn dunne metalen draden met een typische diameter van 

0,5 - 5 ~m en een typische lengte van 0.1 - 6 mm. Zo'n draad wordt 

ingespannen zoals in figuur 2.2. 
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Door de draad wordt een electrische stroom gestuurd zodat hierin 

warmte ontwikkeld wordt. Wanneer het gegenereerde vermogen r2R gelijk 

is aan de warmteafgifte aan de stroming en aan de bevestigingsarmpjes 

zal de draadtemperatuur constant zijn. Er zijn twee meetprincipes: 

a) constante stroom: stuur een constante stroom door de draad 

en meet de temperatuur van de draad 

(door de weerstand te meten). 

b) constante temperatuur: houd de temperatuur (de weerstand) van 

de draad constant en meet de stroom die 

daarvoor nodig is; dit vereist een 

regelsysteem. 

Figuur 2.2. "Hot-wire" sensor. 

Om ook de richting van de stroomsnelheid te kunnen meten zijn allerlei 

configuraties bedacht, zoals: 

Figuur 2.3. Sensor configuraties voor het tevens 

meten van de richting van de stroomsnelheid. 

Er onstaat echter interferentie tussen de draden, die de metingen 

bemoeilijkt. 
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* "Hot-film" anemometers 

De sensor (zie foto figuur 2.4) bestaat nu uit een dun filmpje Platina 

c~ 1 um dik) dat op een quartz bulk opgedampt is. 

Deze meters worden voor vloeistofstromingen gebruikt. De frequentie

responsie is slechter dan die van de "hot-wire" meters. 

Figuur 2.4. Een voorbeeld van een "hot-film" anemometer • 

. 
Nadelen van zowel de "hot-wire" als de "hot-film" anemometers zijn: 

- men dient de meters steeds weer te calibreren doordat aanslag 

en stofdeeltjes de instelling sterk kunnen be!nvloeden. 

- de warmteafgifte aan de stroming is afhankelijk van de 

frequentie. 

- men moet corrigeren voor snelheden die niet loodrecht op de 

draadrichting staan. (in het geval van "hot-wire" anemometers) 

- men maakt de sensor graag dik om de breekbaarheid te beperken; 

hetgeen de meters echter traag maakt. 

- ze zijn erg duur. 

- het meetsignaal is niet lineair met de windsnelheid, zie (2.4). 
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Laser-doppler anemometers 

De eenvoudigste uitvoering van dit meetprincipe is geschetst in 

figuur 2.5. 

A: optische inhomogeniteit in de stroming 

1: laser 

2: rechtstreekse bundel 

3: spiegel 

4: verstrooide bundel 

5: halfdoorlaatbare spiegel 

6+7: versterker + filter 

8: output signaal 

Figuur 2.5. Laser-doppler meetprincipe. 

Men focusseert een laserstraal op het punt in de stroming waarvan de 

snelheid gemeten dient te worden en vergelijkt de frequentie van het 

rechtdoorgaande licht met die van het licht dat door kleine, door de 

stroming meegevoerde deeltjes verstrooid wordt. De snelheid van deze 

deeltjes veroorzaakt een Doppler-verschuiving van de frequentie. 

Wanneer de deeltjes dezelfde snelheid hebben als de stroming is deze 

frequentieverschuiving een maat voor de stroomsnelheid. 

Voor de frequentie verschuiving wD geldt (Ut. 24): 

waarin: w
0 

V 

c 

= de ingestraalde frequentie 

= de stroomsnelheid 

= de lichtsnelheid in dit medium 

(2.5) 

(rad/s) 

(m/s) 

(m/s) 

a = de hoek tussen rechtdoorgaande en verstrooide bundel 

Voordelen van deze methode zijn: 

- de stroming wordt niet verstoord door een object in de stroming. 

- het meetvolume is erg klein. 

- de frequentie-responsie is erg hoog (tot MHz). 

-het signaal is recht-evenredig met de stroomsnelheid (2.5). 
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Nadelen: 

- de flowkanalen moeten doorzichtig zijn. 

- het is vaak nodig om deeltjes te injecteren. 

- de opstelling is duur en zeer complex. 

Acoustische anemometers 

Twee ontvangers (microfoons) worden symmetrisch ten opzichte van een 

geluidsbron in de stroming geplaatst. Zie figuur 2.6. 

lt 

m1~+ m2 
L, ! 1: geluisbron 

00 m1, m2 : microfoons 

Figuur 2.6. Acoustische anemometer. 

De bron en de microfoons zijn in één lijn met de stromingsrichting van 

de te onderzoeken stroming geplaatst, zodat de voortplantingasnelheid 

van het geluid in de richting van microfoon m
1 

verschillend is van die 

in de richting van microfoon m2. 

Het faseverschil ~~ tussen de twee ontvangen signalen voldoet aan: 

(lit. 24) 

waarin: w = de uitgezonden frequentie 

L =de afstand van ~.2 tot de bron 

c = de geluidssnelheid in het medium 

V = de stroomsnelheid 

Daar v2/c2 << 1 is het faseverschil nagenoeg lineair in V: 

2wLV 
~~ =~ 

(2.6) 

(rad/s) 

(m) 

(m/s) 

(m/s) 

(2.7) 



- 10 -

Bovendien kan de meting erg snel geschieden: als L bijvoorbeeld 1 cm 

is, is de karakteristieke meettijd L/c = 3•10-5 sec voor lucht. 

Een groot nadeel is uiteraard het verstoren van de stroming juist daar 

waar gemeten wordt. 

Ion-drift anemometer 

De ion-drift anemometer bestaat uit een schijfvormige electrode 

binnen een cilindervormige electrode waartussen een hoog 

spanningsverschil aangebracht wordt. Van de schijf worden zo ionen 

gesproeid in radiële richting, die opgevangen worden door de cilinder. 

Figuur 2.7 maakt een en ander wat duidelijker. 

V ----

.. ... 

... . .. 

Figuur 2.7. Ion-drift anemometer. 

zonder wind 

met wind 

De collector bestaat uit een helische spoel van weerstandsdraad. Als 

er nu een gasstroming in de cilinder aanwezig is zullen de ionen 

meegevoerd worden en niet meer in het vlak van de schijf blijven. Deze 

afbuiging kan gemeten worden door de weerstands verandering van het 

circuit te meten (zie figuur 2.8). 
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!.:2_ ~~~OICATOR r--------, 
HV 

I ~ OI AL 

1\ I 
CLOUO ~ I OF IONS SfR'JO M 

,AMP 

I 
\ 

\ 

\I 
I ---çç,:~~7Î 
---E·_j 

AIR FLOW 

Figuur 2.8. Ion-drift meetsysteem. 

Het zal duidelijk zijn dat deze meetmethode - door de grote verstoring 

van de stroming - alleen geschikt is voor windsnelheden van de orde 

van meters per seconde. 

Discharge anemometer 

De doorslagspanning tussen twee electroden hangt af van de 

luchtsnelheid, zodat de spanning, nodig om de doorslagstroom constant 

te houden, een maat is voor de snelheid. 

De doorslag wordt echter ook bernvloed door druk, vochtigheid en 

temperatuur. 

Warmte-puls anemometer 

De sensor bestaat in feite uit twee ··hot-wires". Door draad 1 wordt 

een stroompuls gestuurd zodat deze een warmtepuls afgeeft; deze puls 

wordt door draad 2 opgevangen. (Men meet dan een pulsvormige 

weerstandsverandering van deze draad (uiteraard wordt de puls door 

dispersie uitgesmeerd)). Zie figuur 2.9. 
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PULSEDW1RE 

/CWIRE 

a) b) 

Figuur 2.9. Warmte-puls meter a) enige uitvoeringen 

b) meetprincipe 

TIME,t 

De tijd die de puls nodig heeft om van draad 1 naar draad 2 te gaan is 

afhankelijk van de stroomsnelheid. 

(Ondergrens momenteel 6 cm/sec, lit. 23) 

Cup anemometers 

Figuur 2.10. Cup anemometer. 
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De sensoren bestaan hier uit halve holle bollen die op een as 

gemonteerd zijn zoals in figuur 2.10. 

Door het verschil in luchtweerstand tussen de holle en de bolle zijde 

van de halve bollen zal het geheel gaan draaien. De rotatiesnelheid is 

dan een maat voor de windsnelheid. 

Het verschil in luchtweerstand is echter alleen aanwezig voor 

Reynoldsgetallen boven 100, (voor een bol met diameter 3 cm komt dit 

overeen met V = 5 cm/s) zodat de meter alleen voor hoge windsnelheden 

geschikt is. 

Vaan (propellor) anemometers 

Dit is een verzamelnaam voor een vrij groot scala van meters die 

gebruik maken van de windkracht op een schuin op de windrichting 

geplaatst vaantje. Figuur 2.11 laat enkele configuraties zien. 

Figuur 2.11. Enkele types vaan anemometers. 

Een nadeel van deze meters is de integrerende werking en de 

meetondergrens van • 20 cm/s. Bovendien geeft dit type meter in een 

pulserende stroming meer aan dan de gemiddelde windsnelheid: voor een 

50% fluctuatie met een frequentie van 2 Hz is de fout meer dan 10%. 
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Bovenstaand overzicht dient als een illustratie van de belangrijkste 

en meest inventieve manieren om een stroomsnelheid te meten. Naar 

volledigheid werd niet gestreefd~ 
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III MEETPRINCIPE 

3.1) inleiding 

Het door ons gebruikte meetsysteem detecteert de kracht op een vaantje 

dat in de stroming geplaatst wordt. 

Deze kracht is een maat voor de stroomsnelheid. 

a) krachtsensoren 

Er zijn twee fundamenteel verschillende principes om een kracht te 

meten: 

1) de veerbalans: de meter bestaat uit een elastisch element dat 

door de te meten kracht gedeformeerd wordt. Deze deformatie 

brengt een fysische verandering in het element teweeg, die 

gemeten wordt. (zie figuur 3.1a). 

2) de compensatie balans: met een sensor wordt de uitwijking van 

de balans gemeten; d.m.v. een feedback loop wordt een dusdanige 

tegenkracht aangelegd zodat de uitwijking nul is. De 

compensatiekracht wordt gemeten. (zie figuur 3.1b). 

F 

-------...J ~omp 

F =CU F = fcomp 

a b 

Figuur 3.1. Veer- en compensatiebalans. 
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Adl 

Er is een grote verscheidenheid van deformatie-omvormers bekend; 

hieronder volgt een overzicht. 

type principe output 

weerstand potentiometer, rekstrookje ~R/R 

inductief zelfinductie, permeabiliteit ~L/L 

capacitatief geometrische verandering ~C/C 

magnetisch Halleffect ~u 

MRS ~R/R 

piëzoelectrisch ladingsverschuiving ~Q 

resonantie eigenfrequentie U/f 

optisch fotoelastisch effect, lichtinten-
' 

interferentie siteit 

Tabel 3.1 Deformatie-omvormers. 

Ad 2 

De uitwijking van de balans kan op verschillende manieren gemeten 

worden: 

i) capacitatief 

ii) inductief 

iii) optisch 

De compensatiekrachten zijn ofwel elektrische ofwel magnetische 

krachten. 
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De compensatie balans biedt de voordelen dat hij: 

geschikt is voor het meten van zeer kleine krachten 

- snel is 

- nauwelijks gevoelig is voor invloeden van de omgeving 

- zich leent voor continue, automatische metingen. 

3.2) meetsysteem 

Wegens bovenstaande voordelen werd gekozen voor de compensatie balans. 

De door ons gebruikte uitwijkings-detectie methode is een optische, de 

zogenaamde dubbele-fotocel methode: 

de balans bestaat uit een vaantje (1) aan een arm (3) die aan een 

verticale as (5) bevestigd is. Het vaantje staat in een verticaal 

vlak. 

Recht tegenover deze arm is een tweede arm (4) aan de as bevestigd, 

het uiteinde waarvan iets - in horizontale richting - verbreed is 

(2). Zie figuur 3.2. 

Ej--------~--------2-
1 3 q~6 4 

Figuur 3.2. De as met beide armen. 

De as wordt in eerste instantie in positie gehouden door twee 

spiraalveertjes (6) zoals die in de tekening aangegeven zijn. Boven 

het horizontaal verbrede stukje (vlakje, breedte ~ 2 mm) is een lampje 

aangebracht. Het licht van dit lampje valt op het vlakje. 

Onder het vlakje bevinden zich twee identieke, naast elkaar geplaatste 

fotocellen die de lichtvlek + de schaduw van het vlakje opvangen. Zie 

figuur 3.3.a. 
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a b c 

Figuur 3.3.a, b en c. Armen + lampje + fotocellen. 

Het lampje en de fotocellen zijn zo uitgelijnd dat de beide fotocellen 

evenveel licht opvangen. De outputsignalen van de fotocellen staan 

tegen elkaar ingeschakeld (de spanningen worden dus van elkaar 

afgetrokken) zodat de totale outputspanning bij gelijke belichting van 

de fotocellen nul is. 

De arm met het vlakje wordt nu zo gedraaid dat de schaduw van het 

vlakje beide fotocellen evenveel afdekt; de outputspanning blijft dus 

nul. Zie figuur 3.3.a. Wanneer het waait en er derhalve een kracht op 

het vaantje wordt uitgeoefend zal het mechanisme gaan draaien en zal 

de schaduw van het vlakje niet meer symmetrisch op de beide fotocellen 

vallen zodat de outputspanning ongelijk aan nul wordt. Zie figuur 

3.3.b. 

Het teken van de outputspanning hangt af van de kant die de arm 

uitgedraaid is, de grootte ervan hangt af van de uitwijking. 

Let wel, als de arm zover doorgedraaid is dat de volledige schaduw van 

het vlakje op één fotocel valt en de andere fotocel geheel belicht 

wordt, verandert de uitgangsspanning niet meer bij verdere draaiing 

van de arm. (we gaan uit van homogeen belichte fotocellen) 

(Fig. 3.3.c). 

Figuur 3.4 geeft het verloop van de uitgangsspanning als functie van 

de plaats van het vlakje. 
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450 mV 

mm 
-2 -1 2 

-450mV 

Figuur 3.4 Uitgangsspanning van de fotocellen 

als functie van de plaats van het vlakje. 

Op enkele karakteristieke punten is de plaats 

van de schaduw t.o.v. de fotocellen getekend. 

De terugdrijvende kracht wordt geleverd door de Lorenzkracht: 

het asje (waaraan de beide armen bevestigd zijn) is bevestigd aan een 

spoeltje dat in een rotatie-symmetrisch magneetveld geplaatst is zoals 

in figuur 3.5. 

1 

vaantje 

' magneet 
i 

lampje 

P. 
I -

Figuur 3.5 Het draaispoelmetertje. (ware grootte, gestileerd) 

Door nu een stroom door het spoeltje te sturen zal hierop een 

Lorenzkracht gaan werken, de grootte waarvan rechtevenredig is met de 

grootte van de stroom: 
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F
1 

= nilB 
orenz 

(3 .1) 

waarin: n het aantal windingen 

I de stroom door de wikkelingen (A) 

~1 de hoogte van het spoeltje (m) 

B het magneetveld (T) 

Om de grootte van de stroom aan te passen aan de kracht van de wind op 

het vaantje (zodat de armen weer in de nulpositie terugkeren) is een 

regelsysteem nodig. 

Dit systeem dient bij een uitwijking van de armen de verschilspanning 

van de fotocellen instantaan te registreren, en een stroom door het 

spoeltje sturen die zo groot is dat de outputspanning van de 

fotocellen nul wordt. 

Het dient dus de stroom op te voeren totdat er een momentenevenwicht 

is, namelijk totdat : 

M =M_ +M 
wind -Lorenz veertjes 

(3.2) 

N.B.: bij een juiste instelling is M j dus 0. Dit opvoeren kan 
veert es 

bereikt worden door een integrerende actie van de regeling. 

Het geheel ziet er schematisch als volgt uit: 

wind lampje 

vaantje ' fotocellen 

/~ 

Lorenz 

input 

spoeltje output 

+ PI-regeling r---

magneet 

Figuur 3.6 Schema van het meetprincipe. 
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3.3) specificaties meetsysteem 

Het gebruikte balansje is vervaardigd uit een saffier-gelagerd 

galvanometertje, waaraan een extra wijzer is gezet. Aan de 

oorspronkelijke wijzer werd het vlakje bevestigd dat zijn schaduw op 

de fotocellen moest werpen; aan de nieuwe wijzer werd het vaantje 

geschoven (zie sectie 3.2)). 

Door deze bewerkingen verloor het metertje zijn massa-symmetrie zodat 

het niet meer geheel uitgebalanceerd was; men diende het dus steeds 

horizontaal te houden. 

De gebruikte vaantjes waren vierkant en van Aluminium en hadden een 

oppervlak van 1, 9/4 of 4 cm2 en een dikte van 0,02 mm. (P = 4 

mg/cm2 ). Om het evenwicht niet teveel te verstoren en de lagertjes zo 

min mogelijk te belasten werd het vaantje niet gelijmd, maar d.m.v. 

twee snipjes op de arm (de nieuwe wijzer dus) geschoven. Figuur 3.7 

E3 nieuwe wijzer 
va~-nt-je----~--------~+--------------------

Figuur 3.7 Bevestiging van de nieuwe wijzer en het vaantje. 

De nieuwe wijzer was ook van Aluminium, had een lengte van 6,6 cm en 

een cirkelvormige doorsnede met een diameter van 0,25 mm. 

We zullen nu achtereenvolgens de mechanische eigenschappen van de arm 

+ vaantje, de specificaties van de fotocellen en het lampje en de 

specifieke werking van de PI-regeling bespreken. De volledige 

uitwerking vindt U in de Appendix a. 
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i) mechanische eigenschappen vaantje + arm 

De arm zal tengevolge van zijn eigen gewicht en dat van het vaantje 

doorbuigen; we zullen deze doorbuiging berekenen. 

Schematisch ziet het er als volgt uit: 

q 
F 

l4q t3F 
U: 

8Eiz 
U: 

2Eiz 

a) b) 

Figuur 3.8 a) doorbuiging door eigen gewicht 

b) door het gewicht van het vaantje 

De totale uitwijking van de uiterste punt van de wijzer voldoet aan: 

u = x (_g!_ + !. ) EI 8 2 
z 

met: 1 =de lengte van de wijzer= 6,6•10-2 m 

E = de elasticiteitsmodulus van Aluminium = 7•1010 N/m2 

I =het oppervlaktetraagheidsmoment = nd~/64 voor een ronde 
z 

doorsnede (d is de diameter) 

q = de kracht per lengteëenheid = PA
1
nd2g/4 

F = m . •g = 1 28•10-~ N voor het 4 cm2 vaantje 
vaantJe ' 

(3.3) 

De doorbuiging u wordt hiermee 1,14 mm. (0,23 mm door de wijzer en 

0,91 mm door het vaantje). 
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Doordat de windkracht voornamelijk op het vaantje (aan het uiteinde 

van de arm) werkt en de terugdrijvende kracht aangrijpt bij de as gaat 

de arm krom staan. Zie figuur 3.9. Door deze kromming wordt het 

effectief oppervlak van het vaantje kleiner. We zullen deze 

verkleining berekenen. 

.... , ........... "",,. .. , ... ... 
\ ). ..... 

'"" ...... ..... ..... ..... \ 

Figuur 3.9 De horizontale kromming van de arm 

Het nieuwe aanstroomoppervlak = A cos~ = A cos(a-w) 

(A is het oppervlak van het vaantje) 

Voor a geldt: 

En voor tanw: 

tamjl 
u 

=- = 1 
n 2 2 

(met (1)) = 3EI = 3 a 
z 

(3.4) 

(3. 5) 

Nemen we nu voor F de maximaal te verwachten windkracht (V = 10 cm/s, 

A= 4 cm2 + F = 6•10-6 N) dan vinden we achtereenvolgens: 

a = 9,40•10-4 rad, tanw = 6,27•10-4 rad, + ~ = a-w = 3,13•10-4 rad 

Zodat A = Acos~ = (1 - 5•10-8 )A effectief 

Dit heeft dus geen significante invloed. 
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ii) fotocellen + lampje (warmte-ontwikkeling) 

Gebruikt werden Silicium fotocellen (Telefunken, type BPW 34) met een 

oppervlak van 7,5 mm2 elk en een responsietijd van ordegrootte 

10-6 sec. De temperatuurafhankelijkheid is 2,6 mV/°C. 

De afhankelijkheid van de geleverde stroom van de golflengte wordt 

ge!llustreerd door onderstaand grafiekje. 

t 
sU) 

eoo 
mA/W 

500 

400 

300 

200 

100 

( 
I ,., 

I 
V 

400 eoo 

.,., .. ,. 

V 
11" 

1\ 
' 

\ 

800 1000 nm 
..t.-

Figuur 3.10 

De door de fotocellen geleverde 

stroom als functie van de golflengte 

van het erop vallende licht. 

Het lampje was een 0,5 Watt gloeidraadlampje dat voorzien was van een 

klein lensje, zodat de lichtvlek die op de fotocellen en het vlakje 

viel een diameter had van ongeveer 1,5 cm. 

We zullen nu de warmte-ontwikkeling van het lampje en de gevolgen 

daarvan bespreken. 

Door de warmte-afgifte van het lampje aan de lucht zal deze 

plaatselijk een lagere soortelijke massa krijgen en daardoor 

opstijgen (vrije convectie). Deze opstijgende lucht zal de vorm hebben 

van een pluim rond het lampje. Situatieschets: 

Figuur 3.11 

Vrije convectie 

rond het lampje. ,...___ 
8mm 

T 
11mm 
.!. 
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Voor de dikte ê van de snelheidsgrenslaag geldt (lit. 47): 

ê = 1/Nu 

waarin L de hoogte van het verwarmend object = 11 mm 

Nu = het getal van Nusselt = 0,47(Gr•Pr)0,25 voor een 

cilinder 

Gr = het getal van Grashof = pgBL3~T/v2 
p =de soortelijke massa = 1,205 kg/m3 (3.6) 

g = de zwaartekrachtversnelling = 9,81 m/s2 

S = de kubieke uitzettingscoëfficiënt = 36,65•10-4 K-1 

~T "' T - T object ex1 

v = de kinematische viscositeit = 15,1•10-6 m2/s 

Pr =het getal van Prandtl = 0,71 

(alle getalwaardes zijn voor lucht bij 20 °C en 1 atm.) 

Hieruit volgt voor ê: ê = 6,4·~T-0,25 mm 

De maximale stijgsnelheid die bereikt wordt kunnen we afschatten door 

het snelheidsprofiel langs een warme vlakke verticale wand te 

bekijken. (zie figuur 3.12). Voor het profiel V geldt: 
z 

snelhei dsprofiel 

temperatuurprofiet 

(3.7) 

Figuur 3.12 

Vrije convectie langs 

een warme vlakke verticale 

wand. 
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v
0 

is een referentie snelheid = î·4,437(0,625 + Pr)-o,s.(Gr)O,S 

De maximale stijgsnelheid V treedt op bij x = ê/3. 
z,max 

Neem voor z de hoogte van het lampje = ll mm : 

V = l2•ÄTO,Smm/s 
z,max 

Conclusie: - de invloedssfeer is niet groot: voor ÄT = 10 K vinden we 

een grenslaagdikte van 4 mm. 

- de snelheden waarmee de lucht opstijgt zijn klein; zeker 

in de omgeving van het vaantje. 
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iii) regelsysteem 

Gekozen werd voor een PI-regeling (!roportionele !ntegrerende actie) 

omdat de arm dan steeds tot dezelfde stand teruggebracht wordt. (de 

statische uitwijking is nul in tegenstelling tot een P-regeling) 

Het schema van de regeling vindt U in figuur 3.13 

-15 V +15 V 

t------A -----o------6 ------+ 

Figuur 3.13. Schema van de PI-regeling. 

Gedeelte A zorgt voor een versterking van het inputsignaal (P-actie) 

en gedeelte B heeft een PI- actie. 

De beide fotodiodes (fotocellen) staan tegen elkaar ingeschakeld en 

m.b.v. potmeter P1 kan de inputspanning V1 op nul afgeregeld worden. 

Wanneer nu op het vaantje een kracht werkt slaan de beide armen iets 

uit en zal V1 ongelijk aan nul worden (zie sectie III b)). De 

versterking van V1 kan ingesteld worden met variabele weerstand P2. 

Dit resulteert in V2. De versterking werd zo ingesteld dat het vaantje 

net niet gaat oscilleren. 

Door de P actie van gedeelte B wordt er nu direct een spanning over 

het spoeltje (aangegeven als een weerstand in serie met een spoel) 

gezet waarna de integrerende actie de stroom opvoert totdat V2 - en 

dus V1 - nul is. 
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Stroomsturing is in dit geval beter dan spanningsturing daar de 

Lorenzkracht recht evenredig is met de stroom door het spoeltje 

(volgens 3.1) en niet met de spanning daarover (de impedantie van het 

spoeltje is namelijk frequentieafhankelijk, Z = R + jwL). 

Een maat voor de geleverde stroom is dan ook niet de spanning over het 

metertje maar de spanning over weerstand R3,(de stroom door R2 is te 

verwaarlozen t.o.v. die door R3): 

I = V /R3 
metertje meet 

(3.8) 

In figuur 3.14 geven we enkele Nyquist- met de bijbehorende AV 

diagrammen die de werking van de regeling in combinatie met het 

draaispoelmetertje illustreren. Voor een afleiding van deze curves 

verwijzen we naar Appendix a). 

\ 

Nyquist 
2 

-2 

AV 

T =0,1 
P:1 
1 cmt 

10 100 radls 

P=10 
T :1 s 
1tm2 

T=1 s 
P=1 

Figuur 3.14. Nyquist + AV curves van de PI-regeling + systeem 

(zie tekst) 
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Opgemerkt dient te worden dat de totale versterking van het systeem 

onbekend is; deze dient bepaald te worden aan de hand van meting van 

de koppeling uitslag arm ++ uitgangsspanning fotodiodes en de 

koppeling stroom door het spoeltje ++ uitslag arm. 

In de bovenste twee grafiekjes van figuur 3.14 ziet U de invloed van 

de integratietijd weergegeven: bij een korte integratietijd worden 

laag frequente storingen goed bij geregeld maar de topwaarde in de AV 

grafiek verschuift naar links en wordt hoger. Gekozen werd voor een 

integratietijd van 1 s (Rl = 1 MO, C = 1 ~F). 

Daaronder staat de invloed van de versterking uitgebeeld: hoe hoger de 

versterking des te drastischer is de invloed van de regeling; de 

topfrequentie verschuift naar hogere waarden, de resonantiepiek wordt 

smaller. 

In de onderste twee grafiekjes geven de curves voor het geval waarin 

gebruikt gemaakt wordt van het 1 x 1 cm vaantje en voor het 2 x 2 cm 

vaantje; in het laatste geval schuift het instabiele gebied naar 

lagere frequenties. 

De keuze van de regeling hangt heel sterk af van het te verwachten 

signaal: voor het meten van hoogfrequente signalen dient men zelfs een 

differentiërende actie toe te voegen. 

Een grote versterking werkt erg goed in het geval van laagfrequente 

signalen, maar zwiept hoogfrequente juist op. 

De volgende beschouwing werpt nog een ander licht op de zaak: 

laagfrequente signalen duren lang, hoogfrequente juist kort; het is 

dus zaak om vooral laagfrequente goed bij te regelen. 

Zoals voor elke regelketen geldt ook hier: "The test of the pudding is 

in it's eating"; door secundaire effecten en imperfecties van het 

systeem is men altijd genoodzaakt de juiste instelling van de regeling 

experimenteel te bepalen. 
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IV STROMINGSLEER 

4.1) inleiding 

Drie gekoppelde partiële differentiaalvergelijkingen beschrijven het 

behoud van impuls voor een visceus, incompressibel gas: de zogenaamde 

Navier-Stokes vergelijkingen (afgeleid in 1827). Vectorieel genoteerd 

als één vergelijking: 

av 2 Pat+ p(v•V)v = -Vp + pg + nV v 

waarin: p = de soortelijke massa van het medium 

V = de snelheidsvector (v , V y' V ) 
x z 

t = de tijd 

p = de druk 

g = de versnelling van de zwaartekracht 

n = de dynamische viscositeit (=vp) 

(kg/m3 ) 

(m/s) 

(s) 

(N/m2) 

(m/s 2 ) 

(kg/ms) 

(4.1) 

Deze vergelijkingen beschrijven, tesamen met de continuiteits relatie 

V•v = 0 (4.2) 

en geschikte randvoorwaarden, de volledige stroming: de 

snelheidscomponenten en de druk kunnen als functie van plaats en tijd 

bepaald worden. 

Analytische oplossingen van deze vergelijkingen zijn echter slechts 

voor zeer eenvoudige geometrieën te vinden. De moeilijkheid is te 

wijten aan de niet-lineaire term p(v•V)v in de Navier-Stokes 

vergelijkingen. 
av 

In het geval van een stationaire stroming (d.w.z. ät = 0, de snelheid 

op een vast punt in de stroming blijft gelijk (N.B.: de versnelling 

van de gasdeeltjes = ~; + (v•V)v )) waarbij tevens de zwaartekracht 

een ondergeschikte rol speelt vereenvoudigt (4.1) tot: 

(4.3) 
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Term 1 beschrijft de dichtheid van de stationaire traagheidskrachten 

(dit zijn krachten die optreden tengevolge van convectie van impuls), 

term 2 de dichtheid van de drukkrachten en term 3 de dichtheid van de 

visceuze (= wrijvings) krachten. 

Het dimensieloos getal dat de relatieve belangrijkheid van traagheids 

en visceuze effecten beschrijft is het getal van Reynolds 

VD 
Re=v 

Met: V = de grootte van de stroomsnelheid 

D = een karakteristieke lengte 

v = de kinematische viscositeit (= n/p) 

(m/s) 

(m) 

(m2/s) 

We kunnen (4.3) dimensieloos schrijven d.m.v. de volgende 

transformaties: xi = xi/D, v' = v/V, t' = t/t1 en g' =g/g1 • 

Waarin D, V, t
1 

en g
1 

karakteristieke grootheden zijn. 

Met (4.4) wordt (4.3) dan: 

1 
(v'•'il')v' = -'i/'p' + -•V' 2v' Re 
'---1-----' '--2---' "--3-

(4.5) 

( 4.4) 

Als het getal van Reynolds klein is praten we over een visceuze 

stroming, omdat dan visceuze krachten tengevolge van schuifkrachten in 

het medium domineren over traagheidskrachten. Bedenk wel dat het niet 

noodzakelijk is dat de snelheid laag is of de viscositeit hoog; ook de 

geometrie speelt een belangrijke rol (4.4). 

Voor Re < 1 mogen we term 1 in (4.3) en (4.5) verwaarlozen t.o.v. 

term 3. We spreken dan van een "Stokes'" of "creeping" flow, en we 

houden dan de Stokes' vergelijkingen over: 

(4.6) 

De bewegingsvergelijkingen zijn nu dus lineair en exacte oplossingen 

zijn gemakkelijk te bepalen. 
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Met de randvoorwaarden v 
1 

= v i 
1 

= 0 aan een wand vinden 
normaa tangent ëe 

we met (4.6) voor de kracht op een bol die in een uniforme stroming 

geplaatst wordt: 

F = 61TnRV 

waarin R de straal van de bol is en V de grootte van de 

aanstroomsnelheid (ver van de bol). 

(4.7) 

Voor zeer hoge Re is men geneigd term 3 te verwaarlozen t.o.v. term 1; 

dit verlaagt echter de orde van de vergelijkingen van 2 naar 1, 

waardoor het in het algemeen niet mogelijk is een oplossing te vinden 

die voldoet aan de beide randvoorwaarden v 
1 

= v = 0. normaa tangentiëel 
De grenslaag theorie van Prandtl biedt in dit geval een uitweg. 
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4.2) Stokes' stroming 

Beschouwen we nu de Stokes' flow rond een lichaam. 

Het blijkt dat het onmogelijk is om in het 2-dimensionale geval een 

oplossing van de Stokes' vergelijkingen te vinden die voldoet aan de 

beide randvoorwaarden: v constant ver weg en v = 0 aan de rand van het 

lichaam. We illustreren dit aan de hand van een dimensie beschouwing. 

Als de traagheidskrachten verwaarloosbaar zijn is de kracht een 

functie van V, n enD (4.7). 

In het 2-dimensionale geval: F' ~ kracht/lengteëenheid f'(V,n,D) 

3- F = totale kracht = f(V,n,D) 

Een dimensiebeschouwing levert <[v] = m/s, [n] = kg/ms en [D] = m): 

F'~ nlvl 

en F ~ nlv1L1 (4.8) 

Dit wil zeggen dat in het 2-dimensionale geval de kracht per 

lengteëenheid (F') onafhankelijk is van de grootte van het voorwerp, 

hetgeen in strijd is met de gezonde fysica. Blijkbaar spelen 

traagheidskrachten toch een rol zodat: 

F' = f(V,n,D en p) (4.9) 

Blijkbaar verstoort een oneindig lang lichaam (2-dimensionaal) de 

stroming in die mate dat traagheidskrachten niet te verwaarlozen 

zijn. 

Ook in het 3-dimensionale geval zijn traagheidskrachten nooit overal 

verwaarloosbaar. De Stokes' oplossing voor de stroomsnelheid rond een 

bol is van de orde 1/r zodat de term v2v van de orde l/r3 is. (r is de 

afstand tot de bol). De term (v•V)v is echter van de orde l/r2. 

Voor grote r - ver weg van de bol - is (v•V)v dus niet verwaarloosbaar 

t.o.v. v2v. De Stokes' vergelijkingen zijn dus niet geldig voor de 

gehele stroming. 

Dit noemt men de Stokes paradox: de niet lineaire term (v•V)v is nooit 

in het hele stroomgebied verwaarloosbaar t.o.v. de visceuze term V2v. 

Anders gezegd: de Navier-Stokes vergelijkingen zijn essentiëel niet

lineair. 
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Oseen (1910) lineariseerde de Navier-Stokes vergelijkingen als volgt: 

(4.10) 

waarin V de stroomsnelheid voor r+= is. 

Deze vergelijkingen, die een goede benadering zijn voor Re<l, geven 

voor de weerstandskracht van een bol: 

(4.11) 

met Re = 2RV/v 

Als Re+O houden we dus de Stokes formule (4.7) over. 

Alhoewel vergelijkingen (4.10) een goede benadering voor de Navier

Stokes vergelijkingen lijken is het duidelijk dat in de buurt van het 

verstorende lichaam, daar waar V erg klein is, de benadering (V•V)v 

voor (v•V)v erg slecht is. 

Rather, Proudmann en Pearson (1957) verdeelden daarom het stroomgebied 

in twee delen: een gebied ver weg van het lichaam waar 

traagheidskrachten domineren en één dichtbij het lichaam waar visceuze 

krachten de overhand hebben. Door de oplossingen van de 

vergelijkingen die voor deze gebieden gelden iteratief aan elkaar aan 

te passen, verkreeg men de volgende weeerstandskracht: 

F 6nnRV[l + 3Re/16 + 9Re2ln(Re/2)/160 + O(Re2)] (4.12) 

Ook weer geldig voor Re<l. 
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4.3) weerstandscoëfficiënt 

In het algemeen stelt men de weerstandskracht van een lichaam in een 

stroming gelijk aan 

(4.13) 

met A het geprojecteerde aanstroomoppervlak (m2 ) en CD de zogenaamde 

weerstandscoëfficiënt (Drag ~oëfficient), die een functie is van Re en 

voor Re > 100 ook afhangt van de vorm van het voorwerp. 

Voor de Stokes weerstand van een bol is CD uus: 

24 
=-

Re 
(Re = 2RV ) 

\) 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van experimenteel en 

theoretisch gevonden CD-waardes. 

(4.14) 

auteur jaar CD waarde geldig voor 

Stokes 1851 24/Re bol Re<l 

Oberbeek 1876 64/(1TRe) bol Re<l 

Os een 1910 24/Re(l + 3Re/16) bol Red 

Ray 1936 64/('rrRe) disk Re<l 

Roscoe 1948 64/ (1rRe) disk Re<l 

Lew is 1949 81T/(Re(l- 0,577216 + ln(l6/Re) plaat Re<3 

Lamb 1950 20.37/Re disk Re<l 

Hoerner 1951 24/Re bol Re·<l 

Gupta 1957 64/ (1rRe) disk Re<l 

Rather CS 1957 24/Re[l + 3Re/16 + 9Re2ln(Re/2)/160] bol Re<l 

Eng.Fl.M. - 27,7/Reo.a \..i<Re<lO vorm onafh. 

Massey 1968 24/Re(l + 3Re/16)o.s Re<lOO vorm onafh. 

Happel 1973 64/(rrRe) disk Re<l 

Tabel 4.1 CD-waardes. 
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Laten we nu het verloop van de CD-waardes als functie van Re 

bekijken. Experimenteel ziet zo'n curve voor 2-dimensionale lichamen 

eruit als figuur 4.1. Ruwweg kunnen we de grafiek in 4 essentiëel 

verschillende gebieden indelen. Figuur 4.2 geeft voor elk gebied de 

karakteristieke eigenschappen van de stroming rond de cilinder. 

Voor lage Reynoldsgetallen is de CD-waarde nagenoeg omgekeerd 

evenredig met Re. De wervelingen die aan het oppervlak van de 

cilinder ontstaan krijgen de tijd om in alle richtingen te 

diffunderen. De situatie wordt beschreven door de Stokes' 

vergelijkingen. 

Bij hogere Re worden de wervelingen met de stroming meegevoerd naar 

de achterkant van de cilinder, waar nu 2 wervelingen ontstaan. De 

stroming is echter nog stationair. 

Voor Re in de buurt van 100 worden de wervelingen aan de achterkant 

van de cilinder zo lang dat ze om beurten loslaten, waardoor de 

stroming instatienair - maar periodiek - wordt. De stroom wervelingen 

achter de cilinder, die door de stroming meegenomen worden, noemen we 

een Karman straat • 

10 • • 
41'S 

f'.- u., l.B . ' ['., L -d 
u.,-d~ T • ' lnliritely long • ......... ! 

4 ' plate .L 
I' !'--.. lnflnitety long toflow \ • circular cyfinder 

' '• 
-r-- --

10 

• -- .... --- --- -- -- ---• ' Finite drcular / 
,, ., V 

4 

Î ~1. ~-:-·. cylindar 

• 
lnfinitely long drcular I ·. l/d·5 Effect of Slrlace ~ 

~f::::: 
'• roughness ar 

f--f:= main-stream cylinder: sJdn friction only StreamUned st
7 •r--r--

~___/[ 
4 c/d•4 
• F'l.5

1 Ii""c • 
•I 2 • • • 10 2 .. 10 • • • • • • • 10 • • • 

Figuur 4.1 De weerstandscoëfficiënt CD als functie van Re 

voor 2-dimensionale lichamen (lit. 12). 
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Figuur 4.2 Stroming rond een cilinder voor verschillende Re-waardes. 

Bij Re = 104 vormen de wervelingen een chaotische band - de grenslaag 

- rond de cilinder. De stroming is nu niet langer 2-dimensionaal maar 

draait in alle 3 dimensies. 

Bij nog hogere Reynoldsgetallen wordt de grenslaag naar de achterkant 

van de cilinder gevoerd en vormt daar een turbulent gebied. 
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De weerstandscoëfficiënt valt zeer snel terug: in feite vermindert 

de weerstandskracht bij toenemende snelheid 

De foto's in figuur 4~3 geven een beeld van de diverse 

stromingspatronen. 

R =IJ) 

R === 32 R = 73 

R = 55 R = 102 

R = 6; R = lÓI 

Figuur 4.3 Gefotografeerde stromingspatronen rond een cilinder. 

N.B.: R = Re 
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Voor onze doeleinden volstaat onderstaande (empirische) CD - Re 

grafiek. 

(IJ 
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Revnolds number, Re = "od . . 

Figuur 4.4 CD -Re grafiek (Re = DV/v, lit. 20) 

I 
I 

I 

Zoals in de grafiek te zien is is de weerstandscoëfficiënt beneden Re 

= 100 nagenoeg onafhankelijk van de exacte vorm; slechts het 

aangestroomd oppervlak is van belang. 

De Reynoldsgetallen die bij onze experimenten - waarbij voor de 

stroomsnelheid geldt: 2,5 mm/s ~ V ~ 130 mm/s - een rol spelen zijn: 

vaantje van 1,0 x 1,0 cm+ 1,66 < Re ~ 86,1 

1 , 5 x 1 , 5 cm + 2 , 4 9 ~ Re ~ 12 9 

2,0 x 2,0 cm+ 3,32 < Re ~ 172 



- 40 -

We benaderen de c0-Re kromme uit figuur 4.4 door een rechte lijn voor 

verschillende Re- intervallen. Door de op deze manier verkregen c
0

-Re 

relatie in te vullen in (4.13) krijgen we een uitdrukking voor de 

weerstandskracht als functie van de snelheid voor dat Re-interval. 

Onderstaande tabel geeft daarvan de resultaten. 

Re-interval C0 (Re) F(p,n,D,V) 

4 - 80 29Re-o, 82 :.t. o, 02 14,5 Po, 18n o , 8 20 1, 18v 1 , 18 

10 - 100 lSRe-0, 61 ± 0, 02 9,0 Po, 3 9n o , 61 0 1, '+ ov 1 , 3 9 

40 - 200 l3Re-o, 5'+ ± o, 02 6,5 P0,'+6nO,s~+0 1,'+6v1,'+6 

Tabel 4.2 F(p,n,D,V) voor verschillende Re-intervallen. 
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4.4) hoekafhankelijkheid 

Wanneer het vaantje van het gebruikte meetsysteem (hoofdstuk III) 

niet loodrecht op, maar onder een hoek a I 90° met de stroming 

geplaatst wordt, zoals in figuur 4.5, zal de weerstandskracht behalve 

van de stroomsnelheid ook van die hoek afhangen. 

' ~ 
I ' «' ' 

I ' 

V 

Figuur 4.5 Het metertje geplaatst onder 

een hoek I 90° met de stroom

snelheid. 

Daar de Stokes' vergelijkingen (4.6) lineair zijn, kunnen we voor de 

Stokes' stroming de snelheid ontbinden in twee componenten: één 

loodrecht op en één parallel met het vaantje. Beide componenten 

afzonderlijk voldoen nu aan (4.6) en zij leveren ieder als kracht 

respectievelijk F~ = 6~nRV~ en Fn = 6~nRV~. 
Waarbij R een karakteristieke lengtemaat is; in het geval van een bol 

is het de straal van die bol. Dus R = ~. 
Op analoge wijze krijgen we als karakteristieke lengtemaat voor het 

vaantje R = D/lrr, waarin D de lengte van een zijde van het vaantje 

is. 

We vinden dan als kracht loodrecht op het vaantje: 

F~ = 61inDVsina (4.15) 
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Een tweede manier om de zaak te bekijken is om uit te gaan van de 

onafhankelijkheid van de weerstandskracht van de vorm voor Re<40 

(zoals uit figuur 4.4 blijkt): alleen het geprojecteerde (aanstroom) 

oppervlak is van belang. 

Voor de grootte van dit oppervlak vinden we: A = n2sina; en dus voor 

de totale kracht op het vaantje - als we als karakteristieke lengte 

weer I A/'rr nemen - · 

(4.16) 

Voor de component van de kracht loodrecht op het vaantje betekent 

dit: 

(4.17) 

De extra term sino,sa in (4.17) t.o.v. (4.15) komt in feite door de 

definitie van de karakteristieke lengte R; een tussenoplossing zou 

kunnen zijn: 

F..1.. = 6fin\(D + Dsina)Vsina (4.18) 

Bovenstaande beschouwingen zijn uiteraard alleen geldig voor Stokes' 

stromingen; het lijkt ons toch zinvol om ook voor hogere 

Reynoldsgetallen de formules (4.15), (4.17) en (4.18) als model te 

hanteren en experimenteel te toetsen. 
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V STOLPEXPERIMENT 

5.1) inleiding + opstelling 

Een eenvoudige methode om een indruk te krijgen van de luchtweerstand 

van het vaantje is de volgende. 

Plaats het metertje in een windstille ruimte, geef de arm (waaraan het 

vaantje bevestigd is) een uitwijking, laat hem los en meet de 

ge!nduceerde spanning over het spoeltje, die opgewekt wordt doordat de 

arm een (gedempte) trilling rond de evenwichtsstand uitvoert. 

De demping wordt veroorzaakt door luchtwrijving en mechanische 

wrijving. De electramagnetische demping, die recht evenredig is met de 

inductie stroom door het spoeltje (lit. 17), is verwaarloosbaar door 

de hoge impedantie van de meetapparatuur. 

·De opstelling ziet er als volgt uit: 

6V 
I 

filter40Hz 

X-t 

l 
s 

150kn. 

Figuur 5.1 Opstelling van het stolpexperiment· 
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Gemeten werd aan een ander type draaispoelgalvanometer dan dat 

beschreven in hoofdstuk III; dat metertje werd namelijk gedempt door 

wervelstromen in het raampje waaromheen het spoeltje gewikkeld was. 

Het voor dit experiment gebruikte metertje was vrij van dit soort 

demping. 

Bovendien was het spoeltje hier opgehangen aan een 

torsiebandje waardoor ook de mechanische wrijving minder was. 

(Het metertje uit hoofdstuk III maakte gebruik van taatslagertjes en 

spiraalveertjes, zie hoofdstuk III) 

Het metertje werd onder een glazen stolp geplaatst waarin de druk 

verlaagd kon worden tot 1/4 atmosfeer. 

Door schakelaar s te sluiten sloeg het armpje 270 ± 10 uit. Nadat de 

trilling om deze stand uitgedempt was werd s geopend en de 

inductiespanning op een X-t schrijver - na filtering door een 

laag-doorlaat filter met een afsnijfrequentie van 40 Hz - genoteerd 

als functie van de tijd. De gevonden V-t curves zagen er uit zoals in 

figuur 5.2. 

Figuur 5.2 Voorbeeld van een gemeten Vi d i -t kromme. ' n uct e 

Het idee was om uit de curves de luchtdemping van het vaantje te halen 

als functie van het vaanoppervlak en de dichtheid p, zoals die 

voorspeld wordt door tabel 4.2. 



5.2) theorie 

Zoals in hoofdstuk IV is aangeduid is de luchtweerstand van het 

vaantje niet recht evenredig met de snelheid: bij hoge 

Reynoldsgetallen is de wrijving nagenoeg evenredig met de snelheid in 

het kwadraat, bij zeer lage Re gaat de wrijving lineair met de 

snelheid. (Stokes' wrijving). 

Voor het tussenliggende gebied kunnen we schrijven: 

F = kl x! y sign(x) 

met k een constante (d.w.z. niet afhankelijk van x) 

1 ~ y ;;. 2 en y = f(x) 

(5.1) 

(N.B.: er moet vermenigvuldigd worden met sign(x) omdat de 

wrijvingskracht altijd tegen de bewegingsrichting in gericht is) 

De bewegingsvergelijking van het oscillerende vaantje + armpje + 
spoeltje wordt dan: (momentenvergelijking) 

(5.2) 

Waarin: a = de hoekverdraaiing 

(s -1) 

k1 = de dempingscanstante voor luchtdemping (Nms Y) 

k2 ~ de dempingscanstante voor mechanische demping. 

Deze demping wordt lineair verondersteld met ä. 

(lit. 14) (Nms) 

J = het massatraagheidsmoment 

C = de veerconstante (Nm) 
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Wanneer er geen luchtdemping is houden we een lineaire 

bewegingsvergelijking over (N.B.: k = k 2): 

Jä + kà +Ca = 0 

met als oplossing: (als k2 < 4JC ) 

a(t) = A exp(-t/T) cos(wt~) 

waarin 

2J 
T =- en 

k 
w = 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 

Zodat uit het meten van de inductie spanning, die evenredig is met 

á(t) de dempinsconstante ken het traagheidsmoment J te bepalen zijn. 

Namelijk: 

en 

à(t) = -ADJ / 1 + (w·r)-z' exp(-t/T) sin(wt) 

c 
J = 00 2 + ,-z 

k = 2J 
T 

(5.6) 

(5. 7) 

(De torsieconstante C kunnen we eventueel bepalen door het metertje in 

een verticale stand te plaatsen en aan het armpje een gewichtje te 

hangen. De uitslag van het armpje is een maat voor C: 

C = mgl/a (5.9) 

1 is de horizontale afstand van het gewichtje tot de as en a is de 

hoekverdraaiing) 

Het niet-lineair zijn van de bewegingsvergelijking, ofwel van de 

luchtdemping, gooit echter op het eerste gezicht roet in het eten. 

Mogen we ook nu uit de demping en de hoekfrequentie van onze 

inductie-kromme m.b.v. (5.7) en (5.8) J/C en k/C bepalen ? 
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Uit de verhandeling in Appendix b blijkt dat de hoekfrequentie minder 

dan 1% wordt bernvloed door het niet lineair zijn van de dempingsterm. 

Het feit dat de waardes van de gedempte slingering op de middens 

tussen twee opeenvolgende nuldoorgangen, logarithmisch uitgezet tegen 

de tijd, een zeer goede rechte lijn geven maakt het aannemelijk dat de 

oplossing van vergelijking (5.2) zich - voor ons doel - laat 

behandelen als die van (5.3). 

We zullen dus volgens (5.7) en (5.8) steeds J/C en k/C (k is de totale 

dempingsconstante) bepalen en daaruit onze conclusies trekken over de 

luchtdemping. 

We brengen even in herinnering dat volgens Tabel 4.2 CD voor het 

interval 10 ~Re ~ 100 gelijk is aan 18Re-0, 61; dit geeft voor de 

kracht: 

(5.10) 

Dit geeft aan datFen dus k/C~ Dl,40. 
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5. 3) resultaten 

Gemeten werd aan 3 vaantjes: 

een vaantje van Aluminium, oppervlak 1 cm2 , 

cellofaan, 1 cm2 , 

cellofaan, 4 cm2 , 

De inductie-curves werden opgenomen bij twee drukken: 

760 ± 1 Torr (1 atmosfeer) en 200 ± 10 Torr. 

massa 3,15 mg. 

0,90 mg. 

3,28 mg. 

De vaantjes werden loodrecht op, parallel met en onder een hoek van 

45° met de bewegingsrichting geplaatst (Figuur 5.3). 

..L 11 45" 

Figuur 5.3 De posities van de vaantjes. 

Grafiek 5.4 geeft de k/C waardes zoals die m.b.v. (5.8) uit de gemeten 

V-t curves bepaald werden. Ze zijn dubbel-logarithmisch uitgezet tegen 

de diameter van het vaantje. Voor de karakteristieke diameter van het 

vaantje onder 45° werd (1 + ~2)~D genomen (het parallelle vaantje 

ontbreekt hier). 

In de grafiek zijn twee lijnen k/C r..-oDl ,~to getrokken. (de hoogte is 

arbitrair). 
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Figuur 5.4 k/C als functie van de vaandiameter. 

Grafiek 5.5 geeft de afhankelijkheid van de demping van de druk weer. 

Alhoewel er maar twee meetpunten zijn voor ieder vaantje is er toch 

een significante afname van de stromingsweerstand bij drukverlaging. 

N.B.: in het Stokes' geval is de demping onafhankelijk van de druk: 

F = 6wnRV; n is constant tot 13 Torr. 

Figuur 5.5 k/C als functie van de druk. 

Uit (5.10) volgt dat k/C .... p0, 39 ; in grafiek 5.5 is daarom ter 

vergelijking deze lijn getrokken. (weer met arbitraire hoogte). 
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Ter illustratie is grafiek 5.6 opgenomen, waarin het gemeten en met 

(5.7) en (5.9) bepaalde massatraagheidsmoment J is uitgezet 
gemeten 

tegen het berekende moment ml2. 

1,2 

1,0 11 4~ ..L 
++O+ 0 0 2x2cm 

mi' I 0 a 1145° ...L 

11 o· 6l · 
0,6 

o = 760 Torr 
0,4 

/4~~ 
+ = 200 Torr 

0,2 
0 CXI 1 x1 cm 

03 4 5 6 1 8 
Jgemeten (10"81 

Figuur 5.6. Het gemeten massatraagheidsmoment tegen 

het berekende moment. De getrokken rechte geeft de 

relatie J = J + m12. 
gemeten wijzer 

J blijkt steeds groter te zijn dan J + m12. Deze 
gemeten wijzer 

discrepantie laat zich goed verklaren door een massa lucht die met het 

vaantje meebeweegt en op die manier het werkelijke massatraagheida

moment vergroot. Deze massa zou dan evenredig moeten zijn met het 

oppervlak van het vaantje en met de druk. De resultaten in de grafiek 

bevestigen deze hypothese. 



- 51 -

5.4) discussie 

Alhoewel we de niet-lineaire vergelijking (5.2) benaderd hebben als 

lineair, hebben we bevredigende resultaten geboekt. 

De vergelijking: 

is - althans voor de D en p afhankelijkheid - aannemelijk gemaakt. 

Opgemerkt dient wel te worden dat tijdens de slingerbeweging de 

snelheid niet constant is: de door ons als stationair beschouwde 

situatie is instationair. 

Uit appendix c blijkt echter dat we de slingering als quasi-stationair 

kunnen beschouwen; d.w.z. we kunnen op ieder moment de snelheid op dat 

moment als uitgangspunt nemen en we hoeven dan geen rekening te houden 

met de versnelling. 

(Het feit dat de waardes van de middens tussen twee opeenvolgende 

nuldoorgangen van de _vinductie-t kromme, logarithmisch uitgezet tegen 

de tijd een rechte geven, geeft aan dat dit zelfs geldt voor de 

omkeerpunten, waar de versnelling het grootst is). 
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VI IJKOPSTELLING 

6.1) inleiding 

Een windsnelheidsmetertje dat bedoeld is voor lage windsnelheden dient 

men ook daadwerkelijk in dit lage snelheden gebied te ijken. Een 

extrapolatie vanuit hoge snelheden is hier niet afdoende. 

Men dient dus een relatieve windstroming te produceren waarvan de 

snelheid bekend is. Relatief omdat men het metertje kan bewegen in 

stilstaande lucht of het metertje kan plaatsen in een luchtstroming. 

Het bewegen van het metertje brengt practische problemen met zich mee: 

trillingen zullen het signaal erg verstoren. Bovendien is het niet 

eenvoudig een wind-arme ruimte te vervaardigen. 

Liever zet men het metertje stil en blaast daar lucht omheen. 

Hiertoe onderscheiden we twee principes: 

a) het blazen van lucht 

b) het verdringen van lucht. 

(een scherp onderscheid hiertussen is niet altijd te maken). 

a) Bij het blazen van lucht denken we aan een vat met lucht onder druk 

en een slang met een kraantje. Via een suskamer en een contractie is 

hiermee voor hogere snelheden (vanaf enkele meters per seconde) een 

redelijk constante luchtstroom te cre~ren. Schematisch ziet zo'n 

opstelling er als volgt uit: 

lucht 
P>P0 

roosters 
+ staalwol 

' 

suskamer 

-
contractie 

Figuur 6.1 Lucht-blaas opstelling. 
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Wanneer men een lage windsnelheid wil produceren krijgt men al snel 

problemen met de afkoeling die de lucht ondervindt bij het expanderen. 

(de Joule/Thomson coëfficiënt voor lucht is bij 1 atm en 300 K gelijk 

aan 0,418 K/atm) Door deze temperatuursdaling wordt de lucht zwaarder 

dan de lucht van de omgeving en zal onderin de suskamer zakken. Het 

snelheidsprotiel krijgt dan een ongewenste vorm: 

Figuur 6.2. Snelheidsprotiel bij afkoeling. 

Het is zelfs mogelijk dat buitenlucht boven in de uitstroompijp de 

suskamer instroomt. 

Deze methode brengt dus grote thermosteringa problemen met zich mee. 

Let wel: alleen het volume debiet is bekend, deze kan nauwkeurig 

gemeten worden; de snelheidsverdeling kan echter niet bepaald worden, 

deze moet vanuit theoretische beschouwingen afgeleid worden. 

b) Het verdringingaprincipe laat zich als volgt schetsen: 

/ 
(tzz:ii~--v 
\ 

I 

\ 

Figuur 6.3. Verdringingsprincipe. 
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Een zuiger wordt in een buis met constante snelheid V voortbewogen en 

verdringt de lucht voor zich (figuur 6.3). 

Nu krijgt men echter - door de randvoorwaarde dat de snelheid nul is 

aan de buiswand - wervelingen in de buis vlak voor de zuiger. 

Dit is te verhelpen door een opstelling te maken waarbij als 

randvoorwaarde overal geldt v =V. Deze bestaat dan uit een ton die in 

een buis wordt voortbewogen: 

Figuur 6.4 Verdringingsprincipe met v =V. 

De lucht in de ton zal nu als één blok - na opstart verschijnselen -

met de snelheid V voortbewegen. Zaak is wel dat er geen grote 

temperatuur verschillen in de ton zijn. 

Uit Appendix d) blijkt dat de zijwanden van de ton in zeer geringe 

mate bijdragen tot de aandrijving van de lucht; zij vervullen slechts 

de randvoorwaarde. Bij het opstarten planten de snelheids- en de 

drukgolf zich voort met de geluidssnelheid zodat de hele luchtkolom 

zeer snel op gang is. 
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6.2) ijkmedium 

De kracht op een lichaam in een stationaire stroming zonder vrij 

oppervlak hangt alleen af van het Reynoldsgetal Re = VD/v. 

Er is dus een beperkte vrijheid in het kiezen van de snelheid V, de 

karakteristieke lengtemaat D en het medium met kinematische 

viscositeit v. 

De snelheid V zouden we graag hoger hebben, zodat we of D kunnen 

verlagen, of v kunnen verhogen om Re constant te houden (of beide). 

Het verkleinen van het vaanoppervlak (+ arm + galvanometer) geeft 

echter practische problemen: de mechanische eigenschappen van het 

metertje zullen veranderen. 

Onderstaand tabelletje geeft de kinematische viscositeit van enkele 

voor de hand liggende stoffen. 

medium 

lucht 

water 

glycerine 

helium 

V (X 10-6) 

15 

1 

1200 

123 

(m2/s) Tabel 6.1 

De kinematische viscositeit v 

van enkele stoffen die wellicht 

als ijkmedium kunnen dienen. 

Helium en glycerine geven dus een aanzienlijke verhoging van de 

viscositeit. 

Vloeistoffen zijn uiteraard voor het ijken van het metertje niet van 

toepassing (wel kunnen ze inzicht verschaffen in de aanwezige 

verschijnselen, zie hoofdstuk IX); een dichte opstelling gevuld met 

helium behoort wellicht tot de mogelijkheden. De stroomsnelheid kan 

dan een factor 8 opgevoerd worden. 

Het gebruik van lucht heeft natuurlijk de voordelen dat de opstelling 

open kan zijn en dat dit het medium is waarvoor de snelheidsmeter 

bedoeld is. Bovendien is het kosteloos voorhanden. 
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6.3) ijkopstelling 

Wegens de in par. 6.1 genoemde voordelen van het verdringingaprincipe 

werd een opstelling vervaardigd die gebaseerd is op dit principe. 

Figuur 6.5 geeft een indruk van de door ons gebouwde en gebruikte 

ijkopstelling. 

1 V 

sptndel 
ton 

r---
2:fl 

...... .._____ 

\ l 
motor tachogenerator 

Figuur 6.5 De gerealiseerde ijkopstelling. 

De ton, waarover zojuist gesproken is, bestaat uit een Aluminium 

cilinder, met een lengte van 2 meter en een diameter van 30 cm, die 

binnen een PVC cilinder met een lengte van 3 meter kan bewegen. 

De Al cilinder is aan beide zijdes met een schot afgesloten. 

Aan het linker schot is een spindel (lengte 2 m, spoed 1,75 mm per 

omwenteling) bevestigd, waaromheen een moer kan draaien; wanneer deze 

moer roteert beweegt de binnenste cilinder naar links of naar rechts, 

al naar gelang de rotatierichting van de moer. Met behulp van een 

boormachine en een tandriem overbrenging wordt de moer aangedreven. 
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Op deze manier kan de cilinder met een eenparige snelheid over een 

afstand van 1,75 m bewogen worden. De snelheid is traploos regelbaar 

van 2,5 mm/s tot 130 mm/s (door het toerental van de boormachine in te 

stellen). De buitenste cilinder (PVC) dient alleen ter geleiding. 

De snelheid van de binnenste cilinder is constant binnen 1%. (lit. 28) 

In de voorplaat van de binnenste cilinder is een gat gemaakt waardoor 

een lange stang (1,90 m lengte) met daaraan een plateautje naar binnen 

steekt. Deze stang is aan de muur bevestigd en loopt taps toe om het 

snelheidsprofiel zo min mogelijk te verstoren. Figuur 6.6 geeft van 

dit gedeelte van de opstelling een schematisch overzicht. 

Op het plateautje kan een meetinstrument geplaatst worden. 

Aan het begin van de meting: 

296· -. ~- ---~----·· -- ------- ----- ~ 

3 
29 

I 
~ 

'----124 ~ 
I 

46 M ~ 

~ 

29 ~ .___:~; 

Aan het einde van de meting: 

Figuur 6.6 De plaatsing van het metertje in de binnenste cilinder. 

Alle maten zijn in cm. 

De werkelijke snelheid van de cilinder wordt bepaald door het 

toerental van tandriemschijf 2 te meten. Dit meten gebeurt op twee 

manieren: met een tachogenerator, die een spanning evenredig met het 

toerental afgeeft, en met een éénslagspotmeter, waaruit de afslag 

verwijderd is. Deze potmeter is aan de as van tandriemschijf 2 

bevestigd. Over de buitenste aansluitpunten van de potmeter wordt een 

vaste spanning gezet en de spanning tussen de loper en één van deze 

twee punten wordt gemeten. De spanning als functie van de tijd ziet er 

dan uit als: 
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V 

I 
tijd 

Figuur 6.7 De gemeten spanning V over de potmeter. 

De frequentie van dit signaal is evenredig met de hoeksnelheid van 

tandriemschijf 2 en deze is weer evenredig met de snelheid van de 

binnenste cilinder. 

Doordat de ton nagenoeg afgesloten is speelt een warmte-effect van het 

lampje een rol dat niet in hoofdstuk III besproken is, namelijk de 

totale opwarming en de daarmee gepaard gaande drukverhoging, waardoor 

de lucht de ton uitstroomt. 

Het lampje levert 0,5 J/s, met de c van lucht (= 16 J/°Kmol) geeft 
V 

dit (wanneer we aannemen dat de lucht in de ton geen warmte aan de 

omgeving afgeeft) een opwarming van 5,1 K per minuut voor de gehele 

ton. 

Hierdoor zal de druk groter worden en de lucht zal door het gat naar 

buiten stromen. 

Beschouwen we de lucht als een ideaal gas met volume V dan vinden we 

voor de snelheid in het gat: 

VdT 
v gat = A'T'dt = 7,2 mm/s (6.1) 

Dit geeft als gemiddelde snelheid door de doorsnede van de ton: 

Ao:;~t 
v = ~ v = 0,56 mm/s ton Aton gat (6.2) 

Daar de lucht warmte aan zijn omgeving afstaat, zal de luchtsnelheid 

die door bovengenoemd effect teweeg wordt gebracht zelfs nog kleiner 

zijn. 
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6.4) het testen van de ijkopstelling 

Met een Koper-Constantaan thermokoppel werden de 

temperatuur verschillen in de ton gemeten; deze bedroegen steeds 

minder dan 1 K. 

Met een conventionele windsnelheidsmeter (DISA hittedraad-anemometer, 

type 56C15, lit. 28) werd de windsnelheid ter plekke van het 

plateautje vlakbij de wand en in het midden van de buisdoorsnede (zie 

figuur 6.8) gemeten, terwijl de buissnelheid m.b.v. de tachogenerator 

en de potmeter bepaald werd (zie sectie 6.2)). De anemometer was 

aanspreekbaar vanaf 5 cm/s met een onnauwkeurigheid van 1 cm/s. 

Figuur 6.8 geeft de meetresultaten van de verticaal geplaatste DISA 

weer: voor 3 verschillende buissnelheden staan uit: de buissnelheid 

(dit is steeds de bovenste lijn) en de met de DISA gemeten 

windsnelheid als functie van de tijd (horizontaal). Daar de lengte van 

het meetinstrument maar iets kleiner is dan de buisdoorsnede, bevond 

de sensor zich dichter dan 1 cm bij de cilinderwand. 

OI SA 

0 

15 

t - V I 
l 

0 13 0· ---tijd (s) 

Figuur 6.8 Meetresultaten van de verticaal geplaatste DISA. 

(hor.: t (s); vert.: V (cm/s)) 

.. 

22 

.... 

10 
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Tevens werden testmetingen verricht waarbij de DISA horizontaal in het 

centrum van de buisdoorsnede geplaatst was, zoals in figuur 6.9. 

Deze figuur geeft een karakteristiek meetresultaat van de DISA in deze 

stand. 

V 
DIS A 

1 
ton 

0 ---tijd (s) 

Figuur 6.9 Karakteristiek meetresultaat van de horizontaal 

geplaatste DISA. (Hor.: t (s); vert.: V (cm/s)) 

24 
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6.5) conclusies 

Er is een significant verschil tussen de signalen van de verticaal 

geplaatste en die van de horizontaal geplaatste DISA. 

Gedurende de eerste halve meettijd is het DISA-signaal in beide geval

len niet constant; over dit verschijnsel wordt gesproken in hoofdstuk 

VII. 

Daarna is het signaal van de verticaal - vlak bij de wand - geplaatste 

DISA binnen 3 % constant terwijl dat van de horizontaal geplaatste 

DISA een oplopende tendens vertoont. 

De gevoeligheid van de DISA is in deze stand 10 % slechter dan in de 

verticale stand, hetgeen het stijgen van het meetsignaal echter niet 

kan verklaren. 

Vergeleken met de buissnelheid zijn de signalen steeds iets te laag. 

Dit is waarschijnlijk te wijten aan de onnauwkeurige nulinstelling van 

de DISA. 

Uiteraard kunnen we het lage snelheden gebied - waarvoor de 

opstelling voorname_lijk dient - niet met de DISA doormeten. 
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VII WIND-MEETRESULTATEN 

7.1) indeling experimenten 

Met het door ons ontwikkelde meetsysteem werden verschillende metingen 

gedaan. Daartoe werd het draaispoelmetertje (zie hoofdstuk III) op het 

plateautje in de zojuist beschreven ijkopstelling geplaatst. De wijzer 

waaraan het vlakje bevestigd was werd voor de wind afgeschermd door 

een kartonnen plaatje. 

i) Om een indruk te krijgen van de reproduceerbaarbeid van de metingen 

werden bij één buissnelheid 5 metingen verricht. Dit werd herhaald bij 

andere snelheden. 

ii) Bij verschillende buissnelheden werd de outputspanning V van 
out 

de regeling (zie par. 3.3) - die een maat is voor de kracht van de 

wind op het vaantje - als functie van de tijd gemeten. Het meetsignaal 

werd gefilterd door een laag-doorlaat filter (Krohn-Hite 3322) met een 

afsnijfrequentie van 40 Hz en een verzwakking van 24 dB per octaaf. 

iii) Om een verklarin~ te vinden voor het plaatsafhankelijk signaal 

van de DISA (par. 6.3) werd getracht een identieke situatie te creëren: 

er werd één meting verricht met het 1 x 1 cm vaantje dichter dan 1 cm 

bij de cilinderwand van de ton. 

iv) De ruis in het meetsignaal en de eventuele oorzaken daarvan werden 

bekeken. 

v) Er werd een praktijkmeting verricht: het metertje werd in het 

midden van een kamer geplaatst en het meetsignaal werd geregistreerd. 
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7.2) resultaten 

i) De reproduceerbaarbeid was steeds beter dan 5 %. 

ii) In Appendix e) treft U een aantal van de gemeten curves aan. 

Zoals daarin te zien is hadden de V -t curves een vorm zoals de in 
out 

figuur 7.1 geschetste curve. 

I I 1I m 

I I ! .. ••.....••.•....•.•...••.. ·r .......................... 'i 
! I ~ 

.' I 

----tijd t' r' 

Figuur 7.1 Karakteristieke V -t curve; ter vergelijking is de 
out 

snelheid van de ton V uitgezet. 
ton 

We kunnen in deze grafiek vijf gedeeltes onderscheiden: 

I de buis en daarmee de lucht komt vrij snel op gang 

II opstartverschijnselen van de lucht terwijl de 

buissnelheid constant blijft 

III: een gestaag toenemend signaal 

IV : de buissnelheid en daardoor de luchtsnelheid neemt snel 

af 

V de buis staat stil en de lucht komt langzaam tot rust 

De signalen zijn dus duidelijk niet constant in de tijd. 

In figuur 7.2 is de uitgangsspanning V op het tijdstipt = t' (zie 
out 

figuur 7.1) als functie van de buissnelheid V voor 3 verschillende 

vaantjes uitgezet. 
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100 140 

Figuur 7.2 

De uitgangsspanning V 
out 

als functie van de 

buissnelheid V voor 3 

verschillende vaantjes. 

Wanneer we de spanning V op het tijdstip t = t' dubbel-
out 

logarithmisch uitzetten tegen de tijd krijgen we figuur 7.3 (in feite 

een soortgelijke grafiek als figuur 4.4) 
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Figuur 7.3 De gemeten uitgangsspanning V dubbel-logarithmisch out 
tegen de buissnelheid V voor 3 verschillende vaantjes. 

(zie ook pagina 65) 
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Figuur 7.3 (zie pagina 64) 

Ook nu zullen we de krommes uit figuur 7.3 voor bepaalde Re

intervallen (hier dus V-intervallen) door een rechte benaderen en 

daarvan de helling bepalen. Tabel 7.1 geeft hiervan de resultaten. 

vaantje Re-interval F 

1,0 x 1,0 4 - 80 F""V1,18 ± 0,07 cm 

1,5 1,5 10 - 100 F('I)Vl,31 ± 0,07 x cm 

2,0 2,0 10 - 100 FwV1,55 ± 0,15 x cm 

Tabel 7.1 De afhankelijkheid van de kracht F 

van de snelheid V voor verschillende Re-intervallen; 

via een lineaire benadering bepaald uit figuur 7.3 

Tevens kunnen we bij een vaste snelheid de outputspanning V 
out 

dubbel-logarithmisch tegen de vaandiameter Duitzetten (figuur 7.4). 

T 1,40 
er vergelijking is de rechte F~D getrokken. 
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-------0 -o 

1,5 2 
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Figuur 7.4 De uitgangsspanning V als functie van de 
out 

vaandiameter bij verschillende buissnelheden v. 

iii) Zoals te zien is in figuur 7.5 is de V -t kromme, zoals die 
out 

gemeten is met het draaispoelmetertje dichter dan 1 cm bij de 

cilinderwand van de ton, na 1/5 van de totale meettijd binnen 3 % 

vlak. 

100 ~--+--+--·1---r--r 

' ~'~~~~··,~.c '--~.== 
80 

60 
I ~~--

40 
-- ----- -- -~--~ ~:~~-~~- __ :~ ~~~ ~~~ ~~~ 

~ .-i:~~-!~;ti~~,~I•~~j~;i-(: 
- _::-- :_-~ -l --f-- .:_ :J___ -~..!. - 1-- 1- - -~ 

20 

0 

Figuur 7.5 V -t kromme met het metertje dichter dan 1 cm bij de 
out 

cilinderwand. De buissnelheid = 6 cm/s. 
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iv) De ruis in het meetsignaal was afhankelijk van de buissnelheid; 

tabel 7.2 geeft een indruk van de grootte-orde. 

vaantje V = 2,5 mm/s V = 130 mm/s 

1,0 x 1, 0 cm 1,0 mV 8 mV 

1,5 x 1,5 cm 1,0 mV 20 mV 

2,0 x 2,0 cm 1,5 mV 40 mV 

Tabel 7.2 De ruis in het meetsignaal (in mV) 

bij gebruik van de verschillende vaantjes voor 

de laagste en voor de hoogste buissnelheid. 

Wanneer het metertje op een vaste ondergrond geplaatst was (in plaats 

van op het plateautje), bedroeg de ruis 0,5 mV. 

v) Figuur 7.6 geeft de res~ltaten weer van de praktijkmeting. 

Het metertje was voorzien van een 1 x 1 cm vaantje. 

Figuur 7.6 Praktijk-windmeting met het 1 x 1 cm 

vaantje. N.B.: in de ijkopstelling komt 50 mV 

overeen met een windsnelheid van 3 cm/s. 
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7.3) conclusies+ discussie 

* Het niet constant zijn van het meetsignaal gedurende de meettijd 

kan veroorzaakt worden door twee effecten: 

a) tijdafhankelijke effecten 

b) plaatsafhankelijke effecten. 

a) tijdafhankelijke effecten 

Vanaf het moment dat de ton in beweging komt kunnen er langs de 

wanden van het materiaal dat binnen de ton stil staat (de stang, het 

metertje, het plateautje) wervels ontstaan. De Reynoldsgetallen van 

deze voorwerpen zijn aanzienlijk groter dan dat van het vaantje. 

Het gehele stromingsveld mag vervolgens pas als stationair beschouwd 

worden als deze wervels een bepaalde karakteristieke lengte afgelegd 

hebben. De wervels verplaatsen zich door diffusie (zeer langzaam, 

Ut. 1) en doo,r convectie, dus met de stroomsnelheid. 

Deze effecten kunnen het begin van de meting volledig verstoren. 

Aan het einde van de meting (na t") vindt iets soortgelijks plaats: 

de wervels lossen langzaam op. N.B.: dit is dus niet eenvoudigweg het 

omgekeerde van het opstarteffect. 

b) plaatsafhankelijke effecten 

Een lichaam in een stroming verstoort die stroming over een zeer 

groot gebied (in feite tot r=»); hoe langzamer de stroming des te 

groter is deze invloedssfeer.(lit.9) 

Wanneer zich echter een wand (een vaste of een meebewegende) in die 

invloedssfeer bevindt, wordt het stromingsprofiel ter plekke door die 

wand opgedrukt. Hierdoor ondervindt het lichaam een grotere 

stromingsweerstand. 

In ons geval onderscheiden we invloeden van de cilinderwand van de 

ton, van de voor- en de achterplaat, van het metertje (magneet etc.) 

en van de bevestigingsstaug op het vaantje. Niet alle wandinvloeden 

zijn constant gedurende de meting: de achterplaat beweegt naar het 

metertje toe en de voorplaat beweegt van het metertje af. 

Om althans de opstartverschijnselen zoveel mogelijk te elimineren 

werd als uitgangsspanning V (t') genomen. De hieruit afgeleide out 
tabel 7.1 stemt goed overeen met de theorie (tabel 4.2). 
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* We zullen nu proberen de wandinvloeden qualitatief te beschrijven. 

Een algemene vergelijking voor de stromingsweerstand F in de buurt 

van een wand, geldig voor Re < 10 is (lit. 9): 

Met: 

(7 .1) 

F = de weerstandskracht die het lichaam ondervindt (N) 

F = de als er geen wand aanwezig is (N) 
co 

c
5 

=de weerstandsco~fficiënt voor Stokes' stroming = 24/Re 

CD = de werkelijke weerstandscoëfficiënt 

D = de karakteristieke lengte van het lichaam (m) 

L = de afstand van het lichaam tot de wand 

k = een constante die van het type wand afhangt 

(zie tabel 7.3, lit. 9) 

Shape of Location of Partiele Direction of Motion Value Ofk 
Extemal Boundary Center 

! 
Cylinder axis; 

I= radius of Axial 2.1044 

CircuJar cylinder 
cylinder I 

Eccentric Axial See Table 
7-3.1; 

k =f(bfRJ 

Midway between walls; Parallel to 1.004 
I = distance to either walls 

wall 

Parallel plane walls 1/4 distance between Parallel to 0.6526 
walls· . walls 
I = distance to nearer 

I wal1 

I = distance to wal1 Perpendicular to 9/8 
wal1 

Single plane wal1 
I = distance to wal1 Parallel to wall 9/16 

Spherical Center of sphere; Radial 9/4 
I = radius of sphere 

Tabel 7.3 k-waardes voor verschillende wandtypes. 

(m) 

(0 ;§ À ~ 1 en a een constante die van CD afhangt) 

vinden we: 
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a (F /F ) À 
co aÀ v [ 1 kD/1 

aD = VÀDÀ 1 - (1 - kD/1) + À(1 - kD/1)2 (7 .2) 

Dit is> 0 voor l<D/1 < l. 

a(F/F ) À 

( 1 - (1 - ~/1) ] 
co aÀ\1 

av = VÀDÀ 
(7. 3) 

Dit is < 0 voor kD/1 < 1. 

De wandinvloeden nemen dus toe bij een groter voorwerp en af voor 

hogere snelheden. 

Dit verklaart het sneller toenemen van V met het verhogen van de 
1 40 out 

vaandiameter dan uit F."V • zou volgen (figuur 7.4 ++tabel 4.2): 

met het toenemen van de vaandiameter nemen tevens de wandinvloeden 

toe zodat V te groot wordt. 
out 

* Het binnen 3 % constant zijn van het signaal wanneer gemeten werd 

met het vaantje vlakbij de cilinderwand, kan ook aan wandeffecten 

worden toegeschreven: de constante invloed van deze wand overheerst 

nu over de niet-constante invloeden van de voor- en de achterplaat 

van de ton, zodat het meetsignaal - na opstartverschijnselen -

constant is. 

De metingen met het metertje in het midden van de buisdoorsnede 

worden na de halve meettijd bernvloed door het naderbij komen van de 

achterplaat: de gemeten spanning loopt op. 

* De totale ruis wordt door twee effecten veroorzaakt: 

i) het trillen van de bevestiginsstang 

ii) ruis van het metertje zelf 

Uit het resultaat van de praktijkmeting blijkt dat nagenoeg alle ruis 

door het eerste effect wordt veroorzaakt: de ruis van het metertje 

zelf is slechts 0,5 mV. 
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VIII CONCLUSIES + DISCUSSIE 

Allereerst zullen we uit de resultaten van de hoofdstukken 6 en 7 een 

belangrijke conclusie trekken, waarna we de belangrijkste reeds 

eerder vermelde conclusies kort zullen samenvatten. 

* zowel de DISA-anemometer als het door ons vervaardige 

meetinstrument geven, wanneer zij vlakbij de cilinderwand geplaatst 

zijn, na de halve meettijd een snelheid aan die binnen 3 % constant 

is; echter in het midden van de buisdoorsnede geplaatst geven beide 

snelheidsmeters een signaal dat na de halve meettijd gestaag 

toeneemt. 

Het constant zijn van de snelheid in het eerste geval kan worden 

toegeschreven aan de zeer grote invloed van de cilinderwand op het 

stromingsprofiel rond het gebruikte meetinstrument, wanneer dit zo 

dicht bij de wand geplaatst wordt: deze constante invloed overheerst 

dan over de niet-constante invloed van de voor- en de achterplaat. 

In het tweede geval speelt het naderbij komen van de achterplaat een 

grote rol: na opstartverschijnselen van de lucht wordt de invloed van 

deze wand steeds groter zodat de gemeten luchtsnelheid toeneemt. 

* de vervaardigde ijkopstelling bestrijkt een snelheidsinterval van 

2,5 mm/s - 130 mm/s met een onnauwkeurigheid van 1 %. 

* het vervaardigde windsnelheidsmetertje is bruikbaar voor 

luchtsnelheden van 2,5 mm/s - 130 mm/s tot een frequentie van 

maximaal 1 Hz. Deze ondergrens van 2,5 mm/s werd door de 

ijkopstelling veroorzaakt: het is zeker mogelijk lagere windsnelheden 

te meten. 

Slechts de absolute ijking vormt nog een probleem. 

* de meetresultaten stemmen goed overeen met de theorie die de 

relatie tussen de weerstandskracht van het vaantje en de 

stroomsnelheid beschrijft. (tabel 7.1 ++ tabel 4.2) 
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* het feit dat de afhankelijkheid van de weerstandskracht van de 

vaandiameter groter was dan voorspelt door de theorie (tabel 4.2) kan 

verklaard worden door het toenemen van wandinvloeden bij het gebruik 

van een groter vaantje (formule 7.2). 

* in de praktijk zal men steeds terdege rekening moeten houden met 

wandeffecten. De te vervaardigen ijktabel dient derhalve niet slechts 

een spanning- stroomsnelheid grafiek (zoals figuur 7.2) te zijn, 

maar dient deze afhankelijk van het type wand en de afstand van het 

meetinstrument tot die wand te presenteren. 

Dit geldt ook voor conventionele windsnelheidsmeters. 
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IX ADVIEZEN 

Hieronder volgt een opsomming van aanbevelingen, warbij sommige een 

directe verbetering van de opstelling of het meetsysteem inhouden en 

andere alleen tot meer inzicht kunnen leiden. 

Adviezen met betrekking tot het meetsysteem: 

* Gebruik in plaats van een vaantje een bolletje als 

weerstandselement: de hoekafhankelijkheid van het vaantje op zich 

verdwijnt dan en we meten (als we de luchtweerstand van de arm 

verwaarlozen) bij een schuine aanstroming F(a) = F(9QO)sina 

(zie par. 4.4) 

* Verpak het galvanometertje in een bol: er kunnen dan geen 'vreemde' 

(door de ingewikkelde geometrieën die het metertje heeft) 

snelheidsafhankelijke effecten optreden.(zie hoofdstuk VII) 

* De grootte van het metertje speelt een grote rol bij de 

wandinvloeden, gebruik daarom een kleiner galvanometertje; met name 

de magneet kan bij gebruik van een materiaal met betere magnetische 

eigenschappen verkleind worden. 

* Het verdient aanbeveling om in plaats van het gloeidraadlampje een 

(weliswaar sterke) LED als lichtbron te gebruiken. De warmte

effecten zullen dan aanzienlijk geringer zijn. 

* Plaats onder de arm meerdere sets dubbele fotocel-lampje, zodat men 

de gevoeligheid kan instellen door één van deze sets als 

uitwijkingsdetectie systeem te kiezen (figuur 9.1) 

Figuur 9.1 Meerdere sets dubbele fotocel-lampje. 
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* Gebruik een metertje waarbij het draaiend gedeeltje is opgehangen 

aan een torsiebandje. Daar de statische wrijving geringer is, zal de 

gevoeligheid groter zijn (hoofdstuk V). 

* Indien men het metertje wenst te gebruiken voor hogere frequenties 

dan 1 Hz kan men een differentiator in de regelketen toe voegen. 

(par. 3.3) 

Adviezen met betrekking tot de ijkopstelling: 

* In het gebouw van Warmte & Stroming bevindt zich een windstille 

ruimte van 6 x 4 x 4 m• Door deze aanzienlijke grootte zullen 

wandeffecten te verwaarlozen zijn zodat een ijking wellicht 

eenvoudiger uit te voeren is. (bijvoorbeeld door het metertje 

hangend aan twee draden voort te bewegen). 

* Plaats het metertje buiten de ijkopstelling en voer alleen het 

vaantje in de ton (door een sleuf in de wand van de ton, figuur 

9.2) 

In combinatie met een bol als vaantje geeft dit een opstelling 

waaraan gerekend kan worden. 

V -

Figuur 9.2 Het metertje geplaatst buiten de ton. 
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Adviezen met betrekking tot meer inzicht: 

* Bekijk voor een bestudering van de opstartverschijnselen van de 

lucht (hoofdstuk VII) een systeem analoog aan dat van het metertje 

in de ton, maar nu in water. In dit medium kan men namelijk vrij 

gemakkelijk stroomlijnen zichtbaar maken. 

* Om een indruk te krijgen van de grootte-orde van de wandeffecten 

kan men meten in buizen met verschillende diameters. Te verwachten 

valt dan een grafiek als figuur 9.3. Wanneer nu F30 ~ FSO dan zal 

ook F30 ~ Fco. 

---V (mm/s) 

Figuur 9.3 De gemeten weerstandskracht (F) tegen de 

stroomsnelheid (V) voor verschillende 

buisdiameters. 

* Bepaal numeriek (met de eindige elementen methode) de 

afhankelijkheid van de weerstandskracht van de hoek bij scheve 

aanstroming en de grootte van de wandinvloeden bij een 

2-dimensionaal systeem. 

* Probeer de windkracht quantitatief te meten. Oefen daartoe een 

bekende (weliswaar zeer kleine) kracht uit op het vaantje en meet de 

stuurstroom van de regeling. Als het verband tussen deze stroom en 

de kracht op het vaantje bekend is kan men de windkracht 

quantitatief gaan vergelijken met tabel 4.2 en zo een indruk krijgen 

van de wandinvloeden en het metertje ijken. 
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X SLOTWOORD 

Een onderwerp met zoveel verschillende kanten en aanknopingspunten als 

het in dit verslag beschreven project moet wel tot een bevredigende 

afstudeerperiode leiden; althans voor de student. 

Dat was in dit geval dan ook zo. 

Toch speelt ook de begeleiding en de omgangssteer in de vakgroep een 

grote rol; de waardering hiervan is zeer persoonlijk. De sfeer vond ik 

zeer plezierig en de begeleiding - met name van Martin Pluym -

uitermate goed. Een te opdringerige begeleiding is niet goed, 

begeleiding moet plaatsvinden daar waar en dan wanneer het nodig is. 

Door de diversiteit van de problemen die om de hoek kwamen kijken heb 

ik nogal wat personen geconsulteerd; ik wil de voornaamste daarvan nu 

noemen en heel erg bedanken voor hun hulp: (alfabetisch) 

ir J.J.A.M. Brands 

ir G. Dekker 

dr ir M.E.H. van Dongen 

A.H. Kemper 

drs A.M. Kopplus 

ir W.J.J. Kuypers 

dr ir J.T.H. Lammers 

ir C. Nieuwvelt 

W.J.A. van de Ven 

prof ir J. Vorenkamp 

prof dr ir G. Vossers 

A.P.J. Wijnands 

Bijzonder veel dank ben ik verschuldigd aan mijn direkte begeleider 

ir M.J.F.P. Pluym, mijn afstudeerdocent prof dr ir J.A. Poulis, 

dr ir C.H. Massen, de mensen van de natuurkunde afdelingswerkplaats, 

met name H. Heller en M.A.W. Bogers en de beide stageaires Marcel van 

der Wal en Ruud Sniekers. 

Tim van der Hagen 

Eindhoven nov. 1984 
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Appendix a) berekening Nyquist en AV curves meetsysteem 

Voor de overdrachtsfunctie (impulsresponsie) H van een tweede orde 

systeem geldt: 

1 
H = -..,.-=--~:--:----:--= -w4 J + jwk +C 

(Al) 

De overdrachtsfunctie van een PI-regeling is: 

PI -- l- 1 + jWT ) K d RC i d met T e -t j van de regeling 
jwT 

(A2) 

De rondgaande versterking P(w)R(w) is dan: 

In het Nyquist diagram zetten we P(w)R(w) in het complexe vlak uit. 

Daar de versterkingsfactor K toch onbekend is kunnen we (A3) delen 

door c2, we krijgen dan: 

= K'-wT + w3J'T + wk' + j~1 - w2J' + w2k'T) 
P(w)R(w) -wT(1 - 2w2J' + wk' + w4J'2) 

met ' = 1/C 

J' en k' kunnen bepaald worden aan de hand van de stapresponsie van 

het galvanometertje (zie hoofdstuk V formule (7) en (8)). 

Voor het gebruikte metertje vonden we: 

J'±lO% k'±12% 

wijzers 0,047 0,21 

+ 1 cm2 0,061 0,20 

+ 9/4cm2 0,10 0,32 

+ 4 cm2 0,16 0,35 
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In het AV-diagram zetten we verticaal, lineair de AV (= amplitude van 

de afwijking ~ regeling/amplitude van de afwijking zonder regeling) 

uit en horizontaal, logarithmisch de frequentie w. 

AV wordt berekend met: 

1 
AV = 11 + PRj 

Drie zones in het AV-diagram zijn van belang: 

- AV 1 + regeling verkleint de invloed van sinusvormige 

storingen. 

- AV 1 + regeling vergroot " idem. 

- AV=1 + regeling doet niets. 

(A4) 
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Appendix b) niet-lineaire demping 

Wanneer een lichaam door een gas of vloeistof beweegt is de 

wrijvingskracht een functie van de snelheid van dat lichaam. Bij hoge 

Reynoldsgetallen is de wrijving evenredig met de snelheid in het 

kwadraat, bij zeer lage Reynoldsgetallen (Re<1) gaat de wrijving 

lineair met de snelheid (Stokes' wrijving). 

Voor het tussenliggende gebied kunnen we schrijven: 

F .j i = klxlysign(x) 
wn. v ng 

met k een constante (d.w.z. niet afhankelijk van x) 

1 < y < 2 en y = f (x) 

x is de snelheid 

(A5) 

(N.B.: er moet vermenigvuldigd worden met sign(x) omdat de 

wrijvingskracht altijd tegen de bewegingsrichting in gericht is) 

De bewegingsvergelijking van het oscillerende vaantje + armpje + 

spoeltje wordt dan: (momentenvergelijking) 

(A6) 

Waarin: a = de hoekverdraaiing 

a 
=-at (s-1) 

k1 • de dempingscanstante voor luchtdemping (Nms Y) 

k
2 

= de dempingscanstante voor mechanische demping. 

Deze demping wordt lineair verondersteld met à. 

(lit. 14) (Nms) 

J = het massatraagheidsmoment 

C = de veerconstante (Nm) 
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Door een tijdtransformatie toe te passen t + TfJ/C = T/w0 wordt (A6) 

dimensieloos en krijgt de vorm: 

(A7) 

a 
=-dT 

ofwel: 

ä + ala!Ysign(á) +~+a= 0 (AS) 

a is dus afhankelijk van y. 

Definiëren we nu y = ~ en x =a dan krijgen we een stelsel le orde 

differentiaalvergelijkingen: 

1 

x = y 

y = -alylysign(y) - by- x 0 
(A9) 

Wanneer we de beweging van een niet-kritisch gedempt systeem bekijken 

in het x-y vlak, dan krijgen we een figuur als: 

y 

Figuur Al. Stapresponsie in het fasevlak. 

(In feite een stapresponsie; men geeft een uitwijking x en laat het 

systeem dan al oscillerend om de evenwichtspositie tot rust komen) 
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We bekijken nu alleen het bovenhalfvlak uit figuur A.l (y>O). (We 

kunnen dan namelijk sign(y) weglaten). 

Ga over op poolco6rdinaten: x = rcos~ en y = rsin~· (A9) wordt dan: 

' ' rcos$ - r$sin$ rsin$ 

~sin~ + r~cos~ = -ar Y sin Y $ - brsin~ - rcos$ 

(AlOa)•cos$ + (AlOb)•sin$ levert: 

' '( y+l 2 r = -ar sin y - brsin $ 

[ (AlOa)•(-sin$) + (AlOb)•cos$]/r geeft: 

De trillingstijd (dimensieloos) kunnen we berekenen met: 

T ""' 

met (Allb): 

T/2 
21 dT = 

0 

o, 1 
21 4>- d$ 

1f 

1f 

T = 21 d 
0 1 + ary-lsiny~cos$ + bsin$cos$ 

De trillingstijd is dus niet constant gedurende de beweging. 

De demping bepalen we met: 

1f 1f I 

.ill!L l- 1 dr ] • 1 r ] r(O) = exp - rd~ d$ = expl- r$' d$ 
0 0 

met (All): 

(AlOa) 

(Al Ob) 

(Alla) 

(Allb) 

(Al2) 

(Al3) 

(Al4) 

(AlS) 

Ook de demping is afhankelijk van r (en via y van a) en dus niet 

constant gedurende de beweging. 
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* rechtstreekse oplossing van (AS) met a=O. (lineair) 

De lineaire diff. verg. heeft de vorm: 

11 I 
a+ba+a=O (Al6) 

Substitueer a = exp(ÀT) in (Al6); we krijgen dan de karakteristieke 

vergelijking À2 + bÀ + 1 = 0; met als oplossing 

À = -b/2 ± i/1-(b/2)2 (b 2) 

Dit levert voor a: 

a = exp(-bT/2)•cos[fl-(b/2)2•) 

Differenti~ren naar T geeft: 

Uit (AlS) en (Al9) volgt voor de trillingstijd en voor de 

demping: 

en 

2'1f 
T = 71-(b/2)2' (constant) 

r(~T) = exp(-bT/4) (ook constant) 
r(O) 

Dit volgt ook uit (Al4) en (AlS) met a=O. 

[N.B.: b=O en y=l levert uiteraard identieke vergelijkingen 

(met a i.p.v. b)]. 

(Al7) 

(AlS) 

(Al9) 

(A20) 

(A2l) 
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* afschatting van T voor b~O (a~O; 1<y<2) 

Voor het rekengemak laten we de lineaire demping weg (b=O), (A13) 

geeft dan: 

(A22) 

y-1 
Als ar < 1 kunnen we (A22) benaderen door: 

iT 

1 [ y-1 y 2 2y-2 2y 2 
T = 2 1 - ar sin ~cos~ + a r sin ~cos ~ + 

0 

3 3y-3 3y 3 4 4y-4 4y 4 5 5y-5 ] 
- a r sin ~cos ~ + a r sin ~cos ~ + O(a r ) d~ 

Wanneer we r gedurende een halve trilling constant nemen wordt dit 

(termen met een cosinus tot een oneven macht vallen dan weg): 

2 2y-2 iT 2y 2 
T = 2"R" + 2a r J sin ~cos ~d~ + 

0 

4 4y-4 iT 4y 4 
+ 2a r J sin ~cos ~d~ (A23) 

0 

Daar geldt (als y>1): 

iT 2 2 1f 2 2 
J sin y <jlcos <f>d~ < J sin ~cos ~d~ 

1f4 4 1f4 4 
en }sin Y~cos ~d~ <]sin ~cos ~d~ 

0 0 0 0 

ligt T dichter bij 21f dan: 

2 2y-2 1f 2 2 4 4y-4 1f 4 4 
21f + 2a r J sin <jlcos ~d~ + 2a r J sin ~cos ~d~ (A24) 

0 0 

(A24) geeft uiteindelijk: 

2 2y-2 4 4y-4 
21f <. T < 2'11' + a r '11' + a r 1f 

8 16 (A25) 
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Wanneer we hierin de volgende waardes substitueren: 

met (A7): a = 0,152 •0,190-y/2 
voor het 2 x 2 cm vaantje 

r = 0,8 (in het lineaire geval gaat r tussen de eerste halve 

trilling van 1 naar 0,57 (2x2 cm vaantje)) 

y = 1,45 (zie hoofdstuk IV) 

dan vinden we: 

27f < T < 27f + 0, 16 + 0, 019 (A26) 

voor het 2 x 2 cm vaantje.(de afwijking van het lineaire geval is 

dan het grootst). 

Uit (A20) volgt voor T in het geval dat de demping lineair met de 

snelheid gaat (ook weer voor het 2 x 2 cm vaantje): 

T = 2r. + 0,10 (A27) 

De invloed van de dempingsterm op de trillingstijd is dus erg klein: 

geen demping 

lineair 

niet-lineair 

+ T = 27f 
0 

+ T = 1 02•T 1 , 0 

+ 21T < T 2 < 1 , 03 • T O = 

Dit geldt na een halve slingering, daarna - wanneer r kleiner wordt -

zijn de verschillen nog geringer. 
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r(~T) * afschatting van r(O) voor b=O (a~O; l<y<2) 

(AlS) geeft met b=O: 

1f y-1 i y+l 
r ( ~T) = exp [ _ J ar s n p dep J 
r(O) 0 y-1 y 

1 + ar sin cpcoscp 
(A28) 

We kunnen dit afschatten op een manier analoog aan de afschatting van 

A22. We vinden dan voor A28: 

Y-1 
ar 1f exp(- 2 

Met a = 0,152•0,190-y/2 
(voor het 2 x 2 cm vaantje) geeft A29: 

r = 0,8 

y = 1,45 

0,48 < r(~T) < 0,54 
r(O) 

(A29) 

(A30) 

Met A21 krijgen we voor het geval de demping lineair met de snelheid 

gaat (voor het 2 x 2 cm vaantje): 

r(~T) 
r(O) = 0,57 (A31) 

Het verschil tussen de lineaire en de niet-lineaire demping kan dus 

tijdens de eerste halve slingering maximaal 19 % zijn. 

Het feit dat de waardes van de middens tussen twee opeenvolgende 

nuldoorgangen van de inductiekromme, dubbel-logarithmisch uitgezet 

tegen de tijd, een rechte lijn geven, geeft aan dat de demping zeer 

constant is en geschreven kan worden als exp( -t/T]. 
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Appendix c) quasi-stationai.re benadering 

Treden er bij het stolpexperiment instationaire effecten op ? 

D.w.z. mogen we de CD-Re grafiek (figuur IV.4) toepassen op het 

oscillerend vaantje ? 

Batchelor (lit. 1) blz. 229: geen instationaire effecten als de 

versnelling niet veel groter is dan v2JD. (V is de snelheid, D een 

karakteristieke lengtemaat). 

We benaderen de V-t curves door de oplossing van de lineaire 

vergelijking (5.3): 

u = Asin211'ft t=O: evenwichtsteestand 

V = A211'fcos211'ft 

a = -A(211'f) 2sin211'ft 

lal~ IV2/Digeeft dan (met A= 5 cm enD= 1 cm): 

jcos211'ft/tan211'ftl~ 0,2 (A32) 

Zoals onderstaand grafiekje laat zien geldt dit alleen niet voor de 

omkeerpunt en. 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 
rcos2TTftl 
tan21Tft 

0,2 

0 1/8 1/4 3/8 1/2 
ft 

Figuur A.2 lcos211'ft/tan211'fd tegen de tijd t. 
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Appendix d) aandrijving luchtkolom 

i) visceuze aandrijving 

De zijwanden van de ton drijven de lucht visceus aan. 

Situatieschets: 

-v 
• I ! 

I' L IUàr ·. 
! ; r I I 

~. . - . - . - . _: :. -. - . -. -. -; 
X I I 

I I ! 

h 

m 
- !J.x 

--v 

Figuur A.3 Visceuze aandrijving. 

Wegens symmetrie is de snelheid een functie van r en t alleen: v(r,t). 

We beschouwen een ring met dikte ~ren breedte ~x (zie figuur A.3): 

(A33) 

m 1"-a--' 

Hieruit volgt: 

(A34) 

Hoe reageert dit op een stap in snelheid van de zijwanden ? 
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Stelsel: 

(0 ~ r ~ h/2; t > 0) 

randvoorw.: .l av] ar r=O 
= 0; v(h/2,t) = V ( t ~ 0) inhomogeen (A35 

beginvoorw.: v(r,O) = Vó(r- h/2) (0 ~ r ~ h/2) 

Door de inhomogene randvoorwaarden is dit stelsel niet direkt met de 

methode van separatie van variabelen op te lossen. Zoek eerst een 

particuliere oplossing ç die voldoet aan: 

(0 ~ r ~ h/2; t > 0) 

(~] = 0; ç(h/2,t) =V 
ar 0 r= 

Bijvoorbeeld: ç = V 

Stel nu: v(r,t) ~ ç + w(r,t) 

dan geldt voor w(r,t): 

(t ~ 0) 

(0 ~ r ~ h/2; t :::> 0) 

( aw] 
ar r=O 

= 0; w(h/2,t) = 0 (t ~ 0) homogeen 

w(r=O) = Vó(r- h/2) -V (0~ r~h/2) 

(A37) 

(i) 

(ii) (A38 

(iii) 

Dit stelsel is oplosbaar met de methode van separatie van variabelen. 

Stel w(r,t) = R(r)•T(t) en substitueer dit in (A38). 
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kE C (A39) 

a2R 
k = 0: ~r = 0 + R = A + Br a-" w = A 1 + B 1 r met (ii): A' = B1 = 0 

OT 
rr=O +T=C 

+ w = 0 

k = 0: R = Dcoskr + Esinkr 

T = Fexp(-nk2t/P) 

l w • exp(-ok2tfo)[D'coskr + E'sinkr] 

met (ii): E1 = 0 enk = (2n + l)n/h 

Noem 2n + l = p + p = l, 3, 5, 7 •.• 

Beginvoorwaarde: L 
p=l 

D1 cos(pnr/h) = Vê(r - h/2) -V 
p 

ne.N 

D' zijn de Fouri~rco~ffici~nten van de cosinusontwikkeling van 
p 

Vê(r- h/2)- V: 

4 h/2 
0 1 =- j [Vö(r -h/2) - V)cos(pnr/h) dr = 

p h 0 

Met (A40): 

= 4V (-l)(p+l)/2 
pn 

co 

(A40) 

(A4l) 

w(r,t) = L ~-l)(p+l)/2exp(-nnp2t/(ph2))[cos(pnr/h)] (A42) 
p=l pn 

Met (A.37): 

co 

v(r,t) =V+ 4V L ~-l)(p+l)/ 2exp(-nnp2t/(Ph2 ))[cos(pnh/r)] 
n p=l p 

(A43) 
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Figuur A.4 geeft v(r,t) op verschillende tijdstippen weer. De 

luchtkolom is pas na 5000 secondes volledig op gang; de zijwanden 

dragen dus zeer weinig bij tot de aandrijving van de lucht· 

r:h/2 
v (r, t) 

r=O 

r =-h/2 
0 10 20 50 100 200 500 1000 5000 

---tijd (S) 

Figuur A.4 Stapresponsie van de luchtkolom bij visceuze aandrijving. 
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ii) drukaandrijving 

De achterwand van de ton drijft de lucht niet visceus aan maar door 

een drukgolf. 

Als stelsel vergelijkingen vinden we (als p constant is): 

av 1 ap 
(1) -= - 'Eät a x 

(A44) 
dp 

- p ~ (2) ax = at 

(A45) 

(A46) 

Conclusie: zowel de druk als de snelheidsgolf planten zich voort met 

de snelheid p/E (de geluidssnelheid). De lucht is dus zeer snel op 

gang. 

N.B.: plaatsen we echter in deze stroming een stilstaand voorwerp dan 

zullen zich (door de randvoorwaarde v=O aan de wanden van dat 

voorwerp) wervelingen gaan ontwikkelingen; dit gaat aanzienlijk 

langzamer. 
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Appendix e) wind-meetresultaten (enkele V t-t curves) 
OU 

1 x 1 cm vaantje 
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1,5 x 1,5 cm vaantje 
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