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Samenvatting 

Dit afstudeerwerk bestond uit het analyseren van het dyna

mische gedrag van een windmolen met beveiliging, op te vat

ten als een systeem met drie vrijheidsgraden. Deze molen 

wordt gebruikt voor het oppompen van water. 

Er werd een mathematisch model opgezet, 

waarna de verkregen bewegingsvergelijkingen werden vereen

voudigd door middel van linearisatie. Met deze benadering 

werd het mogelijk om de stabiliteit van het systeem te on

derzoeken. Bovendien werd daardoor meer inzicht verkregen 

in de bewegingseigenschappen van de afzonderlijke delen en 

de invloeden daarvan op het gedrag van het geheel. Er werd 

een computerprogramma geschreven om diverse situaties door 

te kunnen rekenen; de resultaten daarvan komen overeen met 

veldwaarnerningen. 



Title 

Liummary 

Dynamical behaviour of a waterpumping system equipped 

with a hinged sidevane control and safety mechanism 

(in Dutch) 

This study concerns the control and safety of a waterpumping 

windmill using a so-called hinged side vane control and safe

ty mechanism. Its dynamical behaviour was investigated by set

ting up the 3 dynamical differential equations of the system 

having 3 degrees of freedom: around the rotor axis, the yawing 

axis and the axis of the hinged side vane. By linearising the 

coupled non-linear equations, the stability of the system was 

investigated and analytical solutions were found for the res

ponse to a step in the wind speed (the step is sufficiently 

small). This analyses and the observed behaviour in the field 

of a 2 m prototype mill equipped with the hinged side vane 

safety mechanism showed that the mathematical model can be 

substantially simplified to describe the systems dynamical 

behaviour. The preliminary results show reasonable agreement 

with those obtained in the field. 
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l10UFJJSTUK 1 1!'\LEIDING. 

1 .1 Begrenzing van het toerental m.b.v. een kantelbare zijvaan. 

( Een groot deel van rleze paragraaf is overgenomen van het afstu

deerverslag van A. Logtenberg; lit.2). 

Een van de toepassingsmogelijkheden van windenergie betreft het 

oppompen van water voor irrigatiedoeleinden of voor gebruik als 

rlrinkwater. Een van de aspecten van deze techniek die nog om ver

volmaking vragen, is de beveiliging van de windmolen tegen over

belasting, die kan optreden bij hoge windsnelheden. Een rnanier om 

het toerental van de rotor te begrenzen, is de rotor uit de wind 

te laten draaien bij hoge windsnelheden. Dit kan worden bereikt 

m.b.v. twee vanen, een hoofdvaan (staart) en een kleine zijvaan 

vlak naast de rotor. Sinds enige tijd doet echter een nieuwe con

structie opgang, die eenvoudiger is en waarbij nog slechts ~~n 

vaan nodig is. Een gevolg hiervan is dat de kostprijs kan zakken: 

bij de ~EU-1/lll, een 3-m molen,ontwikkeld in Sri Lanka, beveiligd 

volgens de eerste methode, ~edraagt deze $100 per m2 rotoropper

vlak; bij de CWD2000, een 2-rn molen, uitgerust met een beveiliging 

volgens de tweede methode, is dit lager, ongeveer$90 (materiaal

en arbeidskosten excl. installatie, prijzen Sri Lanka), ondanks 

het feit dat de schaalverkleining normaal de prijs per J rotor

oppervlak zou doen toenemen. 

Sincts hr't voorjaar van 1983 beschikt de C. \v.D. (Consultancy S er

vicPs Wind.energy lleveloping countrics) over dit kleine proto-

type met een rotorstraal van 1rn, 6 rotorbladen en ontwerpsnellopend

heid1 .).lJP molen is geïnstrumenteerd met windsnelheidsmeter, wind

vaan, toerental- en volumestroornmeLer. Met het beschikbaar komen 

van experimenteel materiaal doet zich de behoefte voelen aan een 

mathematisch model voor de beschrijving van het gedrag en de op

timalisatie van het rendement,niet alleen voor de C.W.D.2000, 
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maar ook voor grotere molens. 

ln dit afstudeerwerk wordt hiertoe mede een aanzet gegeven. 

In de literatuur is zeer weinig te vinden over beschrijvingen 

van beveiligingssystemen voor waterpompende windmolens. Er zijn 

wel wat analyses van het statisch gedrag van ecliptische, scheve

staart en klapvaan-beveiligingen (lit.4 en ook Lysen, lit.11 ); 

verder is de dynamica van een molen met scheve staart beveiliging on-

* derzocht .lli t laatste werk heeft als voorbeeld gediend voor dit af· 

stucteerwerk. Ongeveer parallel aan dit afstudeerwerk werd door 

A. Logtenberg een model opgesteld van de C.\,'.ll.2000. Het verslag 

van dit werk is gereed gekomen in augustus 1984; verschillende 

resultaten zullen hier worden gebruikt of vergeleken met de resul

taten van dit afstudeerwerk. 

In fig. 1 .1 is een principeschets gegeven van een windmolen met 

kantelbare zijvaanbeveiliging. De vaanarm en de rotorkop vormen 

een geheel dat t.o.v. de kruias die sawen valt met de hartlijn 

van de toren) vrij kan ctraaien. Aan het uiteinde van de vaanarm 

is een vierkante plaat opgehangen aan twee scharnieren, zodat 

deze vrij kan draaien om de vaanarmas onder invloed van de wind, 

zwaartekracht en de beweging van de vaanarm. De rotor is in deze 

schets aan l1et verlengde van de vaanarm bevestigd, exentrisch t.o.v. 

de kruias (n.b.: de overbrenging tussen ratoras en pompstang is 

l1ier niet weergegeven). Wanneer het systeem wordt aangestroomd 

mr~t constantf' snelheid en richting dan is te verwachten dat het 

na verloop van tijd een evenwichtsstand zal gaan innemen, waarbij 

als evenwichtsvoorwaarde geldt dat de n1omenten van de krachten op 

de vaan en de rotor elkaar compenseren. ~anneer het vaanblad star 

verhonden zou zijn ge"'eest met de vaanarm, zou een verhoging van 

de windsnelheid nauwelijks invloed hebben op de kruihoek, omdat 

de kruinlOMenten van de vaan en de rotor op dezelfde wijze afhangen 

van de windsnelheid en omdat het kruimoment van een excentrische 

rotor nauwelijks afhangt van het toerental. Omdat het vaanblad 

echter scharnierend is opgehangen zal deze bij verhoging van de 

windsnelheid worden opgetild, waardoor het momentevenwicht van ro

tor en vaan wordt doorbroken, zodat de rotor vPrdcr uit de wind 

1< 1 it. I 
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Principeschets van een molen met 
kantelbare zijvaan beveiliging. 

.. 
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Bovenaanzicht van de molen met 
kantelbare zijvaanbeveiliging. 
Definitie van vaste systeem
parameters. 

, ,,, • , 1 ~ -.J..L-D.••:! ··n•u;-•••.,.. 
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znl drnaien tot e(•n nieuw evenwichtspunt is bereikt. Dat dit in

derdaad zo werkt is inmiddels ~n met schaalmodellen aangetoond én 

wordt bevestigd door het gedrag in het veld van de CwD2000. In 

pr1ncipe heeft men hiermee een methode om het rotortoerental te 

regelen zodat a) het toerental van de pomp niet boven een bepaalde 

maximum waarde komt i.v.m. optredende dynamische krachten en b) 

de aerodynamische krachten op de rotor beperkt kunnen worden • 

. ~Een mathematisch model. 

liet systeem dat wij willen bestuderen, betreft dus een waterpom

pende windmolen die beveiligd is met een kantelbare zijvaan. Om 

voorspellingen te kunnen doen over het gedrag van dit systeem 

moeten we beschikken over een model. Daartoe moet men zich een 

beelrl vormen van het systeem en aangeven: 

- wat tot het systeem behoort. Voor een volledige beschrijving 

daarvan wordt verwezen naar de ontwerptekeningen (lit.12) 

welke in-en uitgangsgrootheden er zijn. 

wat het gedrag van de ingangsgrootheden is. 

Vanwege de complexiteit van het systeem dient men bepaalde ver

onderstellingen in te voeren die echter de geldigheid van het mo

del beperken. Ka toetsing van de voorspellingen van het model aan 

de werkelijkheid (het experiment) kunnen indien nodig bepaalde 

veronderstellingen worden gewijzigd. Verder is het altijd nodig 

het mathematisch model aan te vullen met experimentele gegevens 

omdat berekening op louter theoretische gronden (in principe) on

mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bepaling van de 

aerodynamische krachten die op het systeem inwerken. (Strikt geno

men is dit ook zo als we gebruik maken van de wet van Newton, 

welke een expf~rimenteel afgeleid verband legt tussen mathematische 

grootheden die experimenteel kunnen worden bepaald.)In het vervolg 

zal de term "systeem" gebruikt worden om het bewegende deel van 

rle molen aan te duiden.Dit geeft al aan dat we bijvoorbeeld de 
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invl ()é~d ''>ln :lp toren op 1lr> rotor en VP.<ln verwaarlozen. Ook 

cte krachten die op de toren inwerken, interesseren ons hier 

niet. 

~e nemen de windsnelheidsvector als ingangsgrootheid en kie

zen (min of meer gevoelsmatig) de kruihoek, rle scheefhoek 

(VC) 

van rlc vaan en het rotortoerental als uitgangsgrootheden. Ook 

vat betreft het :•,cd rag van de ingangsgrootheid zullen we ons

zelf terville van de eenvoud beperkingen op moeten leggen,die 

vaak niet corresponderen met de werkelijkheid, maar waarmee 

wij toch in staat zijn, bevredigende resultaten te verkrij

gen, omdat dP afwijkingen onbelant',ri.ik zijn. 

1.3 Inhoud van het afstudeerwerk. 

Zoals gezn~~di wc~rd <loor A. Logtc~nberg, eveneens <)(!11 model 

opgesteld van de Cv.T:2000. De aanpak was daar Pchter anders. 

]'e vergelijkingen werden m.b.v. de methode van Lagrange afge~ 

leid en een statische oplossing werd bepaald nadat diverse 

windtunnelmetingen werden verricht om de aeroctynamische kracl~

ten en momenten te bepalen. Het laatste hoofdstuk van het af

studeerverslag van A. Logtenberg handelt over het dynamische 

gedrag van de molen, door de vgln. op te lossen met een com

puter-simulatieprogramma. 1\chteraf bleek de aanpak bij het 

oplossen van de vgln. niet geheel juist, het grootste probleem 

was ec~tter het gemis van een bevredigend model van de aerody

namische ~cmping. In dit afstudeerwerk werden de hewegings

vergelijkingen afgeleid volgens de ~ewtonse mechanica, waarbij 

zoveel ~ogelijk dezelfde symbolen werden gebruikt, en er ~erd 

een korte systf~emanaJyse gemaakt aan de hand van deze vgln .• 

1\nvPndien vrerd een rnodel opgestPld voor de aeroclynamische 

demping van de vaall (hoofdstuJç :::) . 

Vervolr,ens werct eetracht de bewegingsverecJj ,il\lngen langs 

an~tlytische we1~ell op te lossen. Vanw<>ge ne complexiteit van 

0ezc vergelijkir.een is dit alleen mogelijk voor kleine varia-
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ties om een evenwichtstoestand, de zgn. stationaire toe

stan~ van ltet sy~tcem. In dat geval kunnen de bewegings

vergelijkingen worden gelineariseerd en de oplossingen ge

ven rlan informatie over de stabiliteit van het systeem 

(hoofdstuk 3). 

Voor bepaalde eenvoudige variaties in de windsnelheid om 

een vaste waarde kunnen deze vergelijkingen dan worden op

gelost, door een eigenwaarde probleem er1 enige stelsels 

lineaire vergelijkingen op te lossen. Afhankelijk van de 

systeemparameters kunnen de oplossingen dan stabiel, insta

biel of oscillatorisch zijn. Verder wordt gepoogd om meer 

inzicht te krijgen in het gedrag van de vaan in relatie tot 

dat van de kruibeweging, door een benaderende oplossingsme

thode te gebruiken(hoofdstuk 4). 

ln het laatste hoofdstuk tenslotte, worden de resultaten nog 

eens bekritiseerd en komen tekortkomingen van het model aan 

de orde(hoofd~tuk 5). 
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n: BEwEC.Tl~GSVE1tGELIJKINGEN. 

~.1 lnleirling. 

Om te komen tot een mathematisch model dienen we het systeem 

te or1tleden in elementaire deelsystemen, waardoor men eenvoudige 

vergelijkingen kan opstellen. Het mathematisch model wordt dan 

gevormd door de collectie vergelijkingen die zo wordt verkregen. 

Op het systeem werken krachten en momenten van verschillende 

aard, te weten: 

- acrodynam1sche krachten (~2.3) 

-zwaartekracht (§2.4.1) 

dissipati1~V(! krachtf!ll (§2,4.2) 

Onder inv] oPd van de:t\e krachten zal het systeem al clan niet 

gaan lwwegen. Het systeem hef~ft drie mogelijkheden tot bewegen 

(3 vrijheidsgraden), zijncle rotaties rond de volgencte assen: 

- de rotor-as 

de vaan-as 

- de krui-as 

(§2.5.J) 

(§2.5.4) 
(§2.5.5) 

lie tweede wet van Newton levert ons de tl ri e bij deze as sen 

behorende di ffen'r<tüulvergelijkingen. Het zal blijken dat deze 

gf'koppc·ld f~IJ r,i,!t ]jr,pair :~.jjn. FPn 11adePl van de afleiding rnet 

cJe formulering va11 Kcwton is dat we rekening moeten gaan houden 

met de traagheidskrachten die optreden als we nieio-inertiaal

stPlse~hanteren. Bovendien krijgen we door de complexiteit van 

Let sy~'Lef!m ook te mal<:f~n mf·t reacti1!-krachten. 

T:P \•c·l·gel:ijlóng van Lagn1.nge, feiteJj,jk ecn "veredP.lde" 

SC~-.rijJ'wijZl \Clll <le '\q•f. VèiH î:(·wt<;Il j~ (~an ook Vf'el hané!iger ioe 

1e passf~n ornc:at we daarvoor slechts ujtflrukkingen voor cle energie 

( poteitLj (H{' <·n lçin(·ti ::::che) van het systf~Prn hoeven te vinc1en. In 

l1<'t hacl<-r v;;r zij11 af'~:i.iJdl'<'nlc'l'k liP<'ft /1. Logi.c·J•bn·g (Jit.2) d<·ze 

r~:P1.l•<'c:t. ~o.J [,<l,t·u:dd .. Jr, 0~.l> zuJIPJJ de· v('J·geJjjhit,I:;Pil 1wg eens op 



-')-

so<ni-;;t·]jjhf v._ijzt: worden vi':_;P]t~id, Pcbter me1. gcbruil~ntakir:g 

'l<W it•t!-> ~,r;dere coörduntter.st<•lst~)~, hPtgten <;<. aflt·i<:ing 

1; ij ;;oi'<~ er veref•r1VUt1d igt. li1•li11H'./' :; i. vt rkr ij gt n~en daarêl oor meer 

jnzielit ii: (1 E~ t}JE'OJiP bij het ]iJ,f·ari:;;ercr~ van tie t~ewegings

vergclijkingen. 

In ~2. 7 wordt een overzj cld; gegeven van de verkregen verge

lijkingen en in §2.8 zullen deze in dimensieloze vorm worden 

gezet. In§2.Y zal een systeem analytische beschouwing van de re

sul ta.teu wonlen gege'V en. 

Jn <le nu volgPnde Ç2 .2 wordt begonnen met <l<· invoering van ge

schikte coörrl inatenstelsels. 

2.2.1 Systeem geometrie en systeem parameters 

In figl1Ur 1 .2 wordPn <lf! systeem parameters gedefinieerd. Terwille 

van dt! f!ellvnud 7.ijn f•JdH!le punten g~>r.wrkt met lwn:îd] et.te1·s. 

0 0 sllijpltJ,L Vélll d~· ~ruias en ltet horizontfile 'Vlok door cle rotor

as en vannarril ( =.:0) 

l' - snijpuJ1L VI-Hl <lP vnonas ~n de lmrtJ:ijn van dP vaanarm 

f;f• s;ystecn1 parametPr!' ZlJil flan: 

e = ex c ent. r i d 1. ~· i-t. ( z i e f i g • 1 • 2 ) 

f = afstand rotorvlak- kruias 

rotorstraal 

- IlOPil =afstand C
0 

tot P: de lengte van de vaanarm 

w - : l't'f.:d tP van de -v aanplaat 

h = hoogte van de vaanplaat 

f de hoek tussen ratoras en vaanarm 

f = complement van de knikhoek in de vaanarrn. 

~~ . ~~ . 2 . C o ö r d i 11 ét t l~ 11 stel s el s . 

Bij de definitie van de stelsels dient steeds figuur 1 .2 voor 
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ogen te wor(ien ~ehouden. Alle stelsels Z1Jn orthonormaal en 

rechts clnw i end. 

0 0 .X 0 Y0 :l0 "Inertiaalstelsel" (vast verbonden met de aarde). De 

Z
0

-as valt samen met de vertikale as (kruias) van het 

systeem. De oorsprong 00 is het snijpunt van de kruias 

P.X,Y,:l, 

en het horizontale vlak door de ratoras en vaanarm. TIG 

positieve Z0 -richting is gelijk aan de positieve Z-rich

ting (zie hierna) en omhoog gericht. 

Vast verbonden met dat gedeelte van het systeem (pomp

stang, vaanarm, rotorkop), dat slechts een vrijheids-

graad van beweging heeft, nl. een rotatie om de kruias. 

De Z-as valt samen met de Z0 -as. De oorsprong 0 0 valt 

samen met de oorsprong 0. De X-as is evenwijdig aan de 

rotoras. Het XY-vlak valt dus samen met het X0 Y0 -vlak. 

lle positieve X-richting loopt van voor naar achter het 

rotorvlak (ruwweg "met de wind mee"). l>e positieve I

richting is dus naar de rotorkop toe gericht (zie fig.l .2). 

De hoek 8#is de hoek tussen windrichting en X-as en J 
is gedefinieerd als de hoek tussen X- en X0 -as. Ten-

zij anders is aangegeven valt de windrichting samen 

met de X
0 

-richting, zodat d = Ó~ 

P. X1 Y,Z 1 en O.XYZ hebben een vaste positie t.o.v. el

kaar. De oorsprongPis de knik in de vaanarm. De Z1 -as 

valt samen met de vaanas. De X1 -as is evenwijdig aan 

cle vertikale as. I>e positieve X1 -richting is gelijk 

aan de positieve Z0 -richting (n.b. achteraf was het 

handiger geweest om de z,-richting gelijk te kiezen 

aan de Z0 -richting). Dit stelsel roteert met hoek

snelheid ~ t.o.v. 00 .X
0

Y0 Z0 • 

N.X2.Y
1

Z2. ~1 is het massamiddelpunt van de rotor, de X2..-as is 

de rotoras. Dit stelsel is vast verbonden aan de ro-

tor: de ZL-as valt samen met de hartlijn van een der 

6 bladen van de rotor. Cf is gedefinieerd als de hoek 
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tussen Z1 -as en vcrt:ikrnl door~;((.== 0: kn:k is in onclerst{~ stand. 

P.X 1J.,I~ 3 }lP.t X.,'!·,-vhk valt. samen met het vaa.nblacL Ve positieve 

X 1 -as valt samen met de positieve Z 1 -as. t/ =de hoek tussen 

Yl- en X1-as. Als~= 0° (d.w.z. het vaanblad bevindt zich 

in de laagste stand) dan is de positieve Y3 -richting naar 

hencelen gericht. 

2. 3. 1 Inl e iel i ng 

Vrij-wel alle onderdelc11 van de !Tlolen zijn onderbPvig aan een 

aantal krachten jw1ien ZP )n een luchtstroon• worèen gei1laatst. 

Vooral èe krachten op de rotor, het vaanbJ.ad f'n de vaanarm zijn 

vo<1r het verdere betoog van belang. 

Pef:injt:iPs vnn t1eze lua.chten en momenten zullen worden gegeven 

r·n <'1' ~~e.l noh woreen aangPeeven vaiJ welk~ parameters f!n varia-

belen ze afhangen. 

t:r zal steeds worden verondersteld dat de ongestoorde stroming 

(c1.w.z. de stromin[; op grote afstanel van de molen) stabiel, 

uniform en parallel is aan het X
0

Y
0
-vlak. 

Yo< 1 H~li gegcve11 f_;f·ur:f•1 J·ic ~al tet f'IOllîf'nt of (;e kracht op een 

der bovengencemc1 ~ t•I•<~f.Ji:eJcr' jr, L<'t algemeen afhangen van 

. .. • V • n 
.81 c),~ I ~ • ~. i I Cf I ..Q.' fj ~' )) I I V I ~ ~ 

V 

7t;n. gf•f,E>llr·JnliH·fn?t> coè.irchna.t,èn (7.j1' ~·~.6) 

ho<'h die, d,. s1 f1I•<1 aangeeft vl'.n c!e rotor jr.. het rotorvlh.k. 

~ t'}cliiltf•i<: Jl,cLt. 

\1 l<. :i r' '-' n Hi. i s cl;(: \ j ~-.ct;~' i i. f~ i t ' aD lH c h t • 

V: '~>'irl(lsnelheid. f._: karakteristieke lengte\n). 

Al~ de kraeLt op ld jvot:rlJeelcl de vaan afhangt van J-en/ of ~ dan 

betekent Clit dat de beweging van de vaan aerodynamisch gedempt 

is (zie ~2.3.3, lit.1 ). Voor een juiste beschrijving van dit ver

schijnsel zou men metingen moeten doen van de krachten op 

(V1 ) 
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vaan, vannarmen roiooi·, als clit> in bewq)ng zijn L.o.v. de wind. 

T'j f. =~; l·clit(·:l !Jêil•WI} j jk~ l itVOPl'l>fl[t! • 

J,. Logtenllt>rg ]-H•f•ft, ~IJ l.t··l Lt;c'cr '.lan zijn afstudeerwerk de b~-

no~igde krachten gemeten voor ~ en 
. 
~ r. e 1 ijK a aL r: u 1 . n f' b E' r 8 JH] e-

J:ing van éle h.racld.en Ul momente11 hef~t clan quasi-stationair; d.w.z. 

hij gebruikte de gegevens van éleze statische metingen in een dy

na~isch morlel. Fen maat voor de juistheid van rleze henaélcrine w.b. 

t r<• J FLgs de '·aanpla8t i.f• bf·wegein.. J:r· bf•Fa(lf'ring is goed als èe!e 
~a.v-W"i~eerl. 

ti .i d k.lein 1. ~~ t.o.v. de tiJd di-e de i nA tR. tionai re vers ctii .insel~ 
1 il.gn;r.c·f~ vej l't' tf<••iJe:>~•Ji~'tcn.:. 'HL A. Logtenber·g kurmelli \H~ tocl· 

correcties JE lu•i, tiUl~( l ftaLl:renL,f~L "'aul·(1o,,r J(kcr·il.g worc:t [:,f'rcu-

t
1

Pl> rret Lf'"-<;C>ir;g VUl èe hilcd'fuH'c on(:c~roe]en. l'jt ef'bel,rt do·r 

voor dit onderdeel dP relatieve ~indsnelheid te b~palen: zie onde~ 

si.f1ande figm•r: 

=Y.-Yon ( 2 • 1 ) 

V - snelhei~ betreffende onderdeel 
-011 

fig •. !.1 Sanen8teLling v~~ de 
rel ati•~v~~ winnsnelheid 

win<l<;n,~lh·~~id "c~r"C~ii.lt v.:tn Jie van de oorspronkelijke wini!snel

}wid. 1li.t laatste effc~t,t, kan bij 11if~t al te grotP Y.on wordAn ve::-

·.-aarloosd, •:J;tar er wor:ie11 wel e.1rrc~c:Lies aangebracht vo•.>r •1e ir1vals-

u1tgewerkt. Stroming om de vaan wordt nu ondanks de beweging 

heschouwrl als quasi stationair; alleen is de schijnhare aan

stroming anders, hetgeen leidt tot aerodynamische demping. 

ln 0~r~LP in~tantie gaan we ervan uit dat ~e rotor hlleen beweegt 
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om cte rotor-as met constante hoeksnelhei~ en dat de wind constant 

is. De krachten en momenten ~ie in het algemeelt op een excentrische 

rotor werken zijn r1iet allemaal direkt van invloed op beweging 

rond de rotor-of kruias (vgl. bijv. lit. 1, p. 16 en lit. 3). De 

krachten en momenten die direkte invloed hebben zijn: 

Qr =het rotor koppel: drijft de rotor aan. 

Mr,ct= -Ms.o -t-"fT.e + "fs·r = kruimoment;. seneig(l_ ora de rotor 

in of uit de wind te draaien. 

zie ook fig.1 .2 

Het kruimoment wordt hescbreven door twee componenten: 

- het zelforiänterend moment dat geneigd is de rotor in de wind 

te draaien; Ms.o. 

(2.2) 

- een kracht die aangrijpt in het snijpunt van rotor-as en rotor

vlak, die men kan ontbinden in een axiale component fT en een hori

zontale component in het rotorvlak, Cle zgn. zijdelingse kracht f 5 • 

Het is gebruikelijk om voor een gegeven geometrische vorm de vol

gende coëfficienten.te defiuïëren. 

rotor koppel coëfficient (2.3) 

coëfficient krui-moment (2.4) 

met (2.5) 

CMr,a-=- CMr;l ().,~) (2.6) 

À=~ ;~is snellopennhPi(1 (2. 7) 

\v e vc.>rwaarlozen daarhij de invloed van het Reynoldsgetal (= V'YR) 

~p lift- en weerstandscoëfficient. Wc ~efiniëren nn: 

CF = ___ f".:...T.~..-__ 
T ± ~ v ... lt" RL 

CM = Ms.o. 
'·

0
• I 9 V" Tt' Rs 

zodat: 

cM - -cM + i c F: + ..e..R CP: r.a ~.o. R. s T 

Deze laatste vergelijking is zeer belangrijk: 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 
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Voor twee t::eornetrisc:~l ;:;elijkvormi,_5o turbines van verschillende 

grootte, is CM,.,! pas gelijk als de vcrhoudingen ~ en i gelijk 

blijven voor de twee turbines:e en f moeten dus goed geschaald 

wo r ct en . ( VOOY ~VQ.Io\ "" r~ualr\~"' \;. !... \ ) 

De coëfficienten CQ,. en C11 (>..,S) zijn gemeteii\ (aan een 8-blaàige 
r.ll 

rotor): de meetresultaten zijn samengevat in Appendix A. Er wordt 

gesteld dat deze niet worden beïnvloed door andere onderdelen. (V2) 

In vgl. (2.6) en (2.7) komt de snellopendbeid À voor, die daarmee 

staat voor de aerodynamische demping, welke een gevolg is van de 

beweging rond Je rotor-as. ~anneer we nu de veronrlerstellingen 

m. h.t. stroming en <1 e rotor beweging, (fi , V en bv constant, 6-= 0 , 

gemaakt in het begin van deze paragraaf)laten vallen, dan wordt 

de situatie eigenlijk veel ingewikkelder. Daarom worden de vol

gende aannamen gemaakt: 

- De aerodynamische stroming rond de bladen is quasi-stationair. 

D.w.z. dat deze stroming zich veel sneller aanpast aan verande

ringen in de windsnelheid (d.i.V en Óv) dan de hoeksnelheidfivan 

t1 e rotor • De momenten hangen clan ni ot van Îl , V en &v af. Dit 

is vergelijkbaar met dê 'quasi-s-tationaire behamlelin.g der krach

ten (zonder aerodynamische demping), zoals A. Logtenberg die toe

paste voor de vaan: onafhankelijk van ~ en r . 

('V J) 

-Als de rotor gaat "kruien", treedt aerodynamische demping op. 

llaartoe zou men de momenten coëfficient moeten meten als functie 

van een extra in te voeren variabele J-L• á ~ 1 als we de invloed 

van de hoekversnelling ij verwaarlozen. Dit zou echter veel te 

ver voeren. Ook een benadering van de demping als aangegeven in 

0 2.3.1 door een relatieve windsnelheid in te voeren (vgl.(2.1ll 

is al ingewikkelrler.•llmdat de afmetingen van de rotor relatief 

groot zijn, is Y,.., nogal verschillend wanneer men ui teenliggende 

punten op de rotorbladen beschouwt. Nen zou dan moeten weten hoe 

een niet-uniforme verstoring in het windpatroon inwerkt op de 

krachten en momenten die op een rotor werken. In dit verslag 

wordt het effekt van cS~oechter verwaarloosd; wat een goede (V4) 
i-• benadering is als o en de afstand tot de kruias klein zijn. 

Jleze aanname lijkt alsnog een zwak punt in het model, te meer 

oY!ldat de C'f-.'I;2üCC in het veld c·E:'n gecternpte hP~-eging toont. 

*Voor het m.m.p. van de rotor zou deze correctie bij V= 8 m/s 

en ~ = 0. 2 5 t~scae 1 ~o.6v zijn en dus wel verwaarloosbaar. 
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liet blijft dan nog de vraag of je de dempingsfactor het gemak

kelijkst experimenteel (win~tunnel) of theoretisch kunt bepalen. 

2.J.3. De kantelbare zijvaan. 

Allereerst wordt deze vaan oneindig dun verondersteld. 

~e beschouwen nu een vaan die stilstaat in een st~biele, unifor

me stroming parallel aan het X0 Yo -vlak. Jie windsnelheid is 

constant. 

De vaan ondervindt lift- en weerstandskrachten ~ie we kunnen be~ 

schrijven met een resulterende aerodynamische kracht 'f"v die aan

grijpt in een punt ~J van het vaanblad. Dit punt heet het aero

clynamisch centrum van de vaan (a._~__._l_._ 

1= X5-coördinaat van het aerorlynamisch centrum 

.i= Y3 -coördinaat van het aerodynamisch centrum 

fig. 2.2 Coördinaten van het aerodynamisch centrum 
van de vaan (o"ar,•noi'J\41\ ui~ lli:.:L), 

\o?l ~ e 

(V5) 

Dij verwflar 1 ozing van wan.clwrijv ingskrachten zal <.l e totale kracht"'fv 

op df: vaan li~gen lTJ een vlak dat zowel het vaanblad a.ls het (V6) 

hoekprofiel loodrecl1t snijdt. Bovendien wordt verondersteld dat 

de aanwezigheid van het hoekprofiel hier geen verandering in 

brengt. fv kan dn.n worden ontbonden in een lorizoni:.ale component fvh 
I 
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en f~cn vertil;:ale cernponent t~v . I:eze bena<lering is geoorloofd 

als het Re-getal groot is. 

}Je kracht +v resulteert in de volgende voor de beweging van be

lang zijncte momenten: 

Mv,~ = het moment van u e hor i zontale com-ponent van de windkracht 

op de vaan t.o.v. de kruias. 

het moment van de ~inclkracht op het vaanblad t.o.v. de 

vaaruts. 

zal afhangen va11 en de co~rdinaat L volgens: 

-r •. ,.= vector cit' Lorizor.tulP ft:fstan<~ Vèl.ll a.c.tot kruias 

geeft. l = lengte vaan arm. 

ln l1et reval dat de vaan niet beweegt, zullen de momenten o.a. 

afhangen van de twee vrijheidsgraden die de vaan heeft, zijnde S 
en~. 

(2.12) 

ln verband met de verwerking van de meetresultaten blijkt het han-

diger een hoek ~ te defir1iären, waarbij ~ de hoek is tussen de 

horizontale normaRl op het hoekprofiel van de vaart en de windrich

tjnr,. Het verbanel tussen~en ~ is dan eenvouoig af te leiden en 

lu1dt als volgt (zie ook fig.1.2): 

( ') in ") 
(2.13) 

lle positie van de vaan is dus ook beschreven met ct e hoeken ~ en r . 
\<ie definiëren nu ook de volgende coëfi'icienten, welke onder de ge

geven veronderstellingen, afhangen van~ en l : 
(~.14) 

{2. 1 5) 

C. (1'\,V) = _j,_ 
L,v -J d W 

coëfficient aerodynamisch centrum. (2.16} 

J;e coëfficienten zijn gelijk voor gelijkvormige platen: 
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Le I·1etingen van deze coëfficienten zijn verricht aan een vaan

blad, inclusief hoekprofiel, dat ook geschaald is, omdat dit 

profiel de stroming en Jus de krachten op de vaan beïnvloedt. 

Le resultaten ziJn vermeld in Appendix A. 

'l'er vereenvoudiging worden nog de volge~de aannames gedaan: 

de stroming bij de vaan iR op geen enkele manierbainvloed door 

andere delen van de molen, zoals vaanarm en rotor. Als de vaan-

arm voldoende lang is, zal de vaan weinig merken van het zog (V7) 

van de rotor. 

- een verandering in V en 8.., zal gelijktijdig de rotor en de vaan 

bereiken. (Zie ook~ 4.4, lit. 1 ). 

nvnamica. 
-~-------

. . 
Als we rm toestaar: dat V, Óv, c5 en ~ :f=O wordt de situatie weer 

meer ingewikkeld. De volgende benaderingen worden ingevoerd: 

ne stroming rond de vaan past zich veel sneller aan bij veran

deringen i11 tie windsnelheîd tl.n Yen Óy ) étan de positie (b, ~) 

van de vaan. (2.14) t/m (2.16) blijven dan geldig. (V8) 

- Zoals iu ~ ~. 3.1 al '""rel opgemerkt, zou men als eS en K '#: 0 

worden, de krachten op de vaan moeten meten als functie van de 

extra in te voeren dimensieloze getallen:f'l, = ~/ en j'J-z = ~ 
waarbij de invloed van de hoekversnellingen dan nog verwaar

loosci wordt. 

Daar dit veel te ver zou voeren, passen we slechts de correctie (V9) 

toe die gegeven wordt door (2.1), nl. de relatieve windsnel-

heid. Doordat de vaan zelf in beweging is t.o.v. de aarde, voelt 

deze een andere wind dan een vaan die in dezelfde positie in 

rust is. De wind heeft dan een andere grootte en richting, zoals 

onderstaande zal illustreren. De verandering in grootte wordt 

echter in het vervolg verwaarloosd, alleen de richtingverander~ng 

die wordt gegeven door ~ ~ en A ~ , wordt in het vervolg mee-

genomen. Neem de windvector ~ langs de ! 0 -as, zoals gebrui

kelijk is voor év = constant, en trek daar de snelheidsvector !S 
voor het massamiddelpunt van de vaan vanaf: 



-18-

. 
~r$(= Y -~ (2.17) 

A.~ = hoek X0 'J:- vlak en ':ire.l 

A~ = hoek X0 -as en projectie Yl"lll 

in Xe. Yo- vlak ( 'ire1J h 

ö~ horizontale component ~ 

fig. 2.3 De relatieve windsnelheid voor het m.m.p. 
van de vaan. 

l{ierhij moet worden opgemerkt dat de snelheid voor verschillende 

punten van de vaan verschilt; dus ook ':i rel . Alle punten apart 

beschouwen is hier echter niet mogelijk, omdat men dan zou moe

ten weten hoe een niet-uniform windpatroon inwerkt op de krach

ten en momenten die op de vaan werken. Omdat de afmetingen van 

de vaan klein zijn, is de benadering die we krijgen door te doen 

alsof alle punten van de vaan dezelfde snelheid hebben zeker 

niet slecht. In dit stadium werd het niet nodig geacht om naar 

een betere benadering te zoeken. 

De relatieve windsnelheid heeft dus een andere richting dan~ 

een richtingverandering die we kunnen karakteriseren door o~ 

0n Af). (Zie fig. 2.3). 

Door gebruik te maken van de cosinusregel is het mogelijk om 

een exacte ·u i td rukking te bepalen voor A~ . Voor de vectoren 

en Y geldt: 

(2.18) 
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Om ó't te 

sin AVtx 
bepalen moet 

= 11 'i rel, V 1/ 

de volgende vergelijking worden opgelost: 

11 Yrer 11 
met ~"'·" 

Als rle snelheden IJ tJ en I f -Pt/ << V 

= vertikale component 
van ~ral 

zijn, zullen Ay, 6~ 
en ~ klein zijn en kunnen de volgende benaderingen worden 

gemaakt: 

l:e benadering voor 61) volgt uit onderstaande figuur: 

Yo 

fig. 2.4 : Bepaling van A~. 

(2. 1 9) 

lle ~o -component van ~h wordt verwaarloosd, zodat Yrel,h wordt 

gegeven door de gestippelde vector en verder Hyn~U- V , zodat: 

~in A') = - ~h · ~· 
V 

(A~ in radialen), dus 

]lit resultaat wordt uiteraard ook verkregen door (2.18) toe te 

passen voor à~ klein, 11 ~re~,nlf !:::: V 

Xo - corrrponent van .!Sn • 

en 't verwaarlozen van 

Ä "( l{an dan 

SlnA~ ~ -!Sv 
V 

worden ben ad crd met 11 ïr.Jll !:::!. V 
en (A~ in radialen) 

In appencl ix B worden ui tdrukkinge:h afgeleid voor A~ en A."( 
v o l gen s ( 2 • 1 8 ) t / m ( 2 . 21 ) . De re sultaten van ( 2 • 2 0 ) en ( 2 . 21 ) 

worden hier gegeven: 

* liet is wellicht mogelijk deze term te verwaarlozen. 

(Merk op dat de bijdrage van J resp. ~ tegengesteld van teken 

zijn) 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 
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Als wc mPt 't en~ rle hcel\cn L.f•E[Even <1ic 'i. rel rrtet fle vaan 

r:c:~akt~ f'an hunnen we 0oor 'n eenvoudige re0enering inzien dat 

complc~cnt van de hoek tussen de wind resp. 

dP relatieve Wind en de V;lan) a) S r )' 0 

en i = 0 . 

l'us: 

'5 = '3 +À~ 

~ = ~+A~ 

en dat ~ < ~ als S > 0 

Men kan nu aerodyna.mische demping in het model brengen door 

(2.24) 

(2.~5) 

eenvoudigweg ~ en f 
(2.14) t/m (~.16) te 

1.p.v., en~ als argument van de functies 

nemen: 

2.3.4. De vaanarm. 

~itgaande van een vaanarm die 1n rust is in een constante 

stroming, kan men de volgende dimensieloze grootheid invoe-

ren: 

waarin M~m de bijdrage van de vaanarm aan het totale krui

moment voorstelt. Deze bij<lrage kan niet zomaar worden ver

waarloosd, vanwege de lengte van de vaanarm, bovendien neemt 

cc relatieve bijdrage van de vaanarm toe als de vaan de hori

zontale stanè1 naf1ert. dar", is de diameter van èe vaanarm en 

~- is gedefinieerd als de hoek tussen windrichting en cte nor

~aal on de vaanarm in het horizontale vlak ( van de normaal 

naar V gaand in positieve richting). Het verband tussen ~

Po~ is : 

rÇ=~-~ 

ln appcudjx J\ zi,jn d<~ resultaten van statische pw1,ingen van 

CM w<'PI'~'Pgeven. We kurmen deze gebruiken in ons model door 
arm 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 
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de volgende aannamen te rloen: 

- de vaan en de rotor heinvloeden de stroming rond en de krach-

ten op de vaanarm niet. Dat is natuurlijk verre van de werke- (VlO) 

lijkheid: een groot deel van de vaanarm bevindt zich in het 

zog van de rotor. Dit is echter niet zo bezwaarlijk: Pas bij 

grote waarden van de kruihoek ö• komt een groter deel van de 

vaanarm uit de wind~chaduw van de rotor. Als de molen zich dan 

in de huurt van de stationaire toestand bevindt is de relatieve 

bijdrage van de vaanarm vrij hoog maar ook redelijk nauwkeurig 

bekend. Verder moeten we bedenken dat het buitenste deel van de 

arm de grootste bijdrage levert en die zit juist buiten het 

- ae stroming rond de vaanarm past zicl1 veel sneller aan bij ver-

anderingen in V en dy dan de pos i tie ~ van de vaanarm. (V11) 

als g ~ o wordt, zou men de krachten op de vaanarm moeten 

meten als functie van de dimensieloze grootheid 't/y , dit 

h1j verwaarlozing van het effect van de hoekversnelling 

Dit is niet gedaan en ook de benadering zoals aangegeven in 

~ 2.3.1 , waarbij de vaanarm in kleine stukjes met verschil-

lend0 snelheid wordt opgedeeld, en waarvan de totale bijdra

ge dan door integratie kan worden bepaald, is niet toegepast 

(i.t.t. bij de vaan is integratie nu wel mogelijk, omdat de 

weerstandscoäfficient van delen van de vaanarm wel bepaald 

kan woreten door de eenvoudige vorm ervan). Het lijkt bovendien 

dat de demping van de vaanarm veel kleiner zal zijn dan die 

van de rotor. De behandeling van de krachten op de vaanarm is 

dus quasi-stationair (en zonder demping). 

),4 De overige krachten en momenten. 

2.4.1 De gravitatie-kracht. 

Ile invloed van de gravitatie op het systeem blijft beperkt tot 

(V12) 
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<Ie vaan en de -pomp. 0-p grond van symmetrie-overwegj ngen is hf~t 

duidelijk dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met cle 

gravitatie-kracht die op de rotor werkt. De zwaartekracht op 

de vaan is gegeven door een vector die aangrijpt op het massa

tlliddel punt f~n naar beneden wij st: 

l 1ezc kracht is te ontbinden in een component in het vaanblad 

en een cor.1ponent die daar loodrecht op staat; deze laatste 

gpeft <'en P.10mf'nt t.o.v. de vaan-as (!, -as): 

M - m · a · .b.. Sin V · % G-,v - v 0 2 0 -1 

Onder invloecl van de zwaartekracht oefent de hela sting, die 

gevormd wordt door een zuigerpomp die een waterkolo~imoet. op

tillen, een moment uit op de rotor-as. De belasting is miel

elels een meer-stangen-mechanisme (soort ja-knikker) verbon

den met de rotor-as, en wordt uitvoerig besproken in het 

rapnart van A. Kragten (zie lit.4 en bouwtekeningen). liet 

resttlterende koppel is afhankelijk van de stand van de rotor 

(gegeven door ct; ~ = o correspondeert met de pomp in de 

onderste stand). ln ~~.4.3. zal dit koppel worden toegevoegd 

aan andere door de belasting gevraagde momenten om zo het 

totale belastingskoppel Qe te vormen. 

~~.4.2 l'issipatieve krachten en momenten. 

liPt dynamische gedrag van het systeem wordt heinvloed door 

(la,r;er-) \•irijving. TJP bewf~gingen rond de kruias, rle vaanas 

Pn rotoras worrlcn tegengewerkt rloor wrijvingskoppels aan

gegeven door resp. Dit, 'Dv en !)"' • Hier zal voorlopig worden 

uitgegHan van een constant wrijvingskoppel dat de beweging 

tege~werkt, dit is Coulomb wrijving (zie p. 2Y, lit. 1). 

[!ierbij moet opgemerkt dat in D 2 ook de wrijving tussen zui

ger en cylinderwand (t.g.v. de rotatie van de zuiger) is in-

(2.31) 

(2.32) 

(V1 J) 
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Lr ,.;i,Jil op dit moment ~een experimentele gegevens beschik

baar waarmee de geldigheid van dit model kan worden getoetst. 

Hovendirm wordt in dit model geen rekening gehouden met de 

invloed van aerodynamische krachten op de rotor (b.v. TT ) die 
rnec.~we. 

~~wrijvingen beïnvloeden, net als het gyroscopisch moment 

(zie p.JO, lit.1) evenredig met Ó en !l . De zuigerpomp onder

vindt ook manchet-wrijving t.g.v. de op- en neergaande bewe-

ging die men kan toevoegen aan het totaal door de belasting 

r,cvraagcte moment, dat dan wordt aangegeven rioor Q,e, zie§ 2.4.3. 

2.4.3. I'e belasting 

De belasting bestaat uit een zuigerpomp welke door een overbren

cinc van 1 op 1 gekoppel<l is aan oe rotoras. Een principeschets 

van ~eze pomp is gegeven in fig. 2.5, waar de overbrenging ter 

vereenvoudiging is weggelaten. 

fig. 2.5: Sterk vereenvoudigde 
weergave van pomp. 

llet koppel èlat <'leze last vraagt, bestaat uit (lit.4, p.16): 

- ~c statische kracht rlie ~e pomp vraagt voor het optillen van 

(Ie waterkolom: M5~ (§ 2.4.1). ,p 

- het koppel t.g.v. een eventuele onbalans veroorzaakt door het 

gewicht van zuiger, zuigerstang en kruk: M' ( § 2.4. 1). 

koppel t.g.v. de manchet wrijving: Mm (§ 2.4.2). 

- schokkracht die ontstaat door te laat sluiten van de klep: 

M5 • De gemiddelde bijdrage van deze kracht 
, , 

over een om-

wenteling is echter te verwaarlozen. Bij het opstellen van de 

bewegingsvergelijking voor de rotoras, dienen we verder nog 

rekening te houden met de traagheid van de kruk, zuiger, zui-
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eerstang en halanceergewicht, die een versnelde beweging uit

voert~n. J:e hierrwc r,epuard gaande dynawische krachten, kunnen 

worden toegevoegd aan het totale pompkoppel Qe en kunnen het 

eenvoudigst worden gevonden m.b.v. de methode van Lagrange 

(zie § 2.6). Uitgaande van de uitdrukking voor de kinetische 

energie van de belasting (zie (2.84) en Appendix C): 

s = slaglf!ngte van de kruk. 

(2.84) 

men= effectieve massa kruk, zuiger, zuigerstang en balan

ceergewicht,worden de dynamische krachten dan gegeven 

door (uit vgl.(~.5H)): 

11e laatste term correspondeert met het koppel dat optreedt als 

de hoeksnelheidQ constant is en is een gevolg van de dan op

tredende versnellingen van zuiger etc: .O."'(f) c..os q (d.i. de 

verticale component van de middelpuntzoekende versnelling). 

Uiermee con·espond eert een kracht op horizontale afstanel ~.sin ct! 

van de krukas, waaruit bovenstaand moment volgt. De eerste term 

wordt veroorzaakt door de hoekversnelling van de rotor en 

geeft het produkt van traagheidsmome'nt van de belasting en hoek

versnelling. Na middelen over één omwenteling van McL.~n,t kunnen 

we zo een constant traagheidsmoment Ie definiëren en wordt de 

tweede term van M~icj,.,S gelijk aan nul. (vgl.~ ~.6.7) 

Verder treden dynamische krachten op t.g.v. de beweging van het 

water, deze krachten werken vir~ het drukverschil over de zui

ger in op het systeell. Deze krachten worden o.a. bepaald door: 

- de weerstand van het leidingensysteem 

- aanwezigheid van P('n windket(~l (vPrgPlijkbaar met massa-veer 

systeem. 

- grootte van d t' pomp. 

- rnr:ssa. van liet water dat i11 hf~we;:i ng is. 

: iL cl(• p1·nJ· Lijl·. js belu:~ncl dat !·Pn Loeclc benadPring voor hnL gc

I'JU!(I<'lc!f~ rcsuli.t~rPlHle moment van dPze kracht js gt:,qeven c1oor: 



} r· c;TJ:alans "orc't Your d<" C\~}~:2CU0 vrij-wel opgehPven <loor een bn

lanceergewicht hovenaan de "connecting rod", waarvan wordt aan-

~cnomen dat ~ie slechts in verticale richting beweegt, een 

veronderstelling die al hierboven is gPbrui.kt om dP ~irw-Lisebc 

energie van de zl,j [_;PJ'fOU:J1 etc. te bf'palen. 

(Vl4) 

]nrlien rle powp geen lekgat bevat of als een ponp met lekgat met 

hoge srtelheid beweegt, dan geldt voor de statische kracht (zie 

hv. lit.5, p.5 e.v. of Appendix C) 

MS4t,p = ~p. A,. . t. SiY\Cf (2.J34Q, 

MS~-.a~.t> = o 

met 6p = fe hy(lrostatische druk VB~ de op te voeren waterkolom. 

Ap = doorsnede van de zuigerpomp. 

Voor het gemidneld koppel over ?én omwenteling geeft dat: 

M - o -q. H·!..._& 
0 - )W 4 Z. TC' 

(2.33b) 

• 
fTIPt ~w= soortelijke massa water. 

H = totale opvoerhoogte 

J~it resultaat zal later worden gebruikt in 02.6.7 . 

.t-iOPl!l nu M,= Mo + (1. Sl 1 
' (l.i. het gemiddelde koppel van de pomp. 

Voor het kopnel van de belasting geldt dan: 

Qf = MP T M'" + It ..ó. 
In het v ervol.c:, zal de term It Ó.. Pcbter apart van Qt in de be

wegingsvergPlijking worden verwerkt. 

l.5 Aflei~inren van de bewegincsvergelijkingen volgens Newtonsc 

dynamica. 

2.~i.1 JnJeidin;r.. 

Het ce~rn~ V8n ~e drclsy~temen is nu voldoende onderzocht om de 



bewegingsvergelijkingen van het systeem af te kunnen leiden. 

Het is nu mogelijk voor elk van de 3 bewegingsassen een differen

tiaalvergelijking op te stellen volgens de door Newton gegeve11 

momentenvergelijking voor starre lichamen: 

- -M = .9...b 
dt 

moment van kracht t.o.v. een gegeven punt. 

r = impulsmoment t.o.v. datzelfde punt. 

])eze vergelijking is geldig als het gegeven punt een vast punt 

in een inertiaalstelsel is en/ of als dit het m.m.p. is van het 

starre lichaam, ook als dit niet in rust is in een of ander 

inertiaalstelsel. Het is handig om dit punt te kiezen op een ro

ta tie-as van het lichaam omdat r dan gevonden kan word en door: 

met I: het traagheidsmoment van het lichaam t.o.v. de 

rotatie-as. 

~: de hoeksnelheids-vector die de rotatie beschrijft. 

Als het gaat om een vast punt in een niet- inertiaalstelsel dat 

niet het massamiddelpunt van het starre lichaam is (zoals we bij 

de vaanas zulJen kiezen), dan moet l>ij Je uitwerking van (2.33) 

rekening worden gehouden met de momenten der inertiaalkrachten 

ctie op het lichaam werken (voor meer informatie hierover, zie 

lit.6, hfdstk. 5~fi). 

2.5.2 De rotoras. 

(2.J4a) 

(2.34b) 

De bewegingsvergelijking voor de rotoras is het eenvoudigst af te 

leiden. ~e kiezen het massamiddelpunt van de rotor als het punt 

ten opzichte waarvan vgl.(2.3.4) wordt uitgewerkt. De momenten 

voor rotatie om deze as zijn dan: 

Qr ,Ql en DK en de bewegingsvergelijking wordt: 

( r... + Ie) 
Ie js ltierin het traagheidsmoment van de belasting (zie Appen

dix c), terwijl r. het traagheidsmoment van de rotor t.o.v. de 

rotoras voorstelt. 

(2.35) 
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2.5.3 I!f~ vaanas. 

OP1 de beweeingsvergeli jking van de vaanas af te kunnen leülen, 

beschouwen we een infinitesimaal klein deeltje dm van de vaan 

en gebruiken de vector ~ om de (momentane) positie van dm t.o.v. 

0
0 

weer te geven. Neem het niet-inertiaalstelsel PX1 Y,Z 1 en 

laatr de positie van de dm t.o.v. P geven, da~ geldt: 

! =! +.r 
(zie fi[.2.6) 

waarin: - ! vector die positie van dm t.o.v. P wet~rgeeft. 

-i vector die de positie van P t.o.v. 00 geeft. 

Y, 

~---~~-+-------'-R ___ ---
I 

~ 
fig.2.6.: Deze figuur geeft de positie van een 

elementje dm van de vaan. 

en rlus: 

K =i-t! =1-t- y +-~X!' 
! snelheid van 1> t.o.v. 00 

X snelheid van dm t.o.v. PX,Y,z. 

(2.36) 

(2.37) 
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. 
8 =hoeksnelheid van de rotatie van PX 1 Y1 Z1 

Q x.!: is dus de snPlheid van dM als deze stil zou staan in PX 1 Y 1 Z1 

( d '! s als hPt vaantje niet vrij kan bewPgen om zijn ei-

r,en as) Pn is "te wijteil aan de rotatie van dit stelsel. 

lit (2.37) V0lgt: 

(2.38) .. 
K = .f. +Q: + :z.§ ><~ + ~xr + §..-(~x r) 

= van p t.o.v. met: ! versnelling o. 
9: versnelling van dm t.o.v. PX,Y,Z, ( ~oe, 2!: + fi, !f t ~·~,) = dt I dl: I .. 
~ = hoeksnelheid van de rotatie van PX 1 I 1 Z1• 

2~~y is de zgn. Coriolis versnelling van dm t.o.v. PX 1Y1 Z, 

J~r is de versnelling van dm als deze stil zou staan in PX 1Y,Z, 

met!•Qen is te wijten aan de rotatie van dit stelsel. 

~~(j~r) is de centripetale versnelling van dm door de rotatie van - - -

Nu 

PX, Y, Z1 

isl~t'xl - - - zodat -t-àxl ' dit in (2.38) geeft: 

(2.39) 

Leze vergelijl~:ing geeft dus het verband tussen de versnelling a. 

van dm t.o.v. PX1'Y161resp. H t.o.v. o.xoYoZo (\lf' hadclen deze ver

gelijking iets direkter kunnen afleiden door cle oorsprong van PX
1 

Y1 z, 
111 0

0 
ie nemen). lJe versnelling ii is dus het resultaat van alle ''echte' op 

dm werkende !~:.rachten, terwijl de drie andere termen uit l1et rechterlid 

va1: (~.J9) corresponderen met de traagheidskrachten die tevoor-

schijn komen als we de beweging van dm beschrijven t.o.v. het niet

inertiaalstelsel PX
1
Y1 Z

1
• 

De traagheidstermer1 kunnen verder worden uitgewerkt. Voor de snel-

heifl y van rJm geldt: ~ = ~ x.r (2.40) 

waarin~ de hoeksnelheid van de rotatie van de vaan om de vaanas 

geeft. 

Bovenstan,nde 1H•schouwingen gelden algemeen voor de vPctoren in 

absohtte ?.in. Om ex-rliciete uitdrukkingen voor de vectoren en vec

tor-T'rorlukten te vinden, moet een coHrdinatenstelsel worden ge

kozen zodat een vector wordt gegeven door zijn coHrdinaten t.o.v. 

dit stelsel. Er ''erd gPkozen voor het stelsel PX 1 Y1 Z
1

• 

(2.41) 
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. p ~1 x3 ,z, 
~ = -~ r I 

J 
-I I 

I 

~) ------0 

r ::. ~'! s\n ~ l!, - ~~ (,OS r !I· .... x'l ~. dl'l'l ! 
w 

~ = -l Sil'l ~ ~1 + f c.oi ~! 1 'r; 

Het moment van de schijnkrachten t.o.v. P kan nu worden be

paald. Alleen de 1, -component van d1t moment is van belang voor 

de beweging om de vaanas. Dus: 

dm· { r )( C-2.~ x y) Ja = o ( Coriol is-krachten oefenen geen _, 
moment u i t op: cle vaanas) 

(versnelling om de kruias) 

(effektieve centrifugaalkracht) 

Optellen van cleze termen en integreren over dm = ~v dv dxad~l 
levert dan voor l1et totale moment van de schijnkrachten op de 

vaan langs de ~,-as: 

Msch~'l = - ~V a V h w t ~ . ± ), ~s r (i w +- e GOS ~) 

s2. h co~ K (th-:.incr- ± e5in~)} 

l:f: 1:1omente11 voor rotatie om de~. -as zijn: 

-M~y, M6 ,v en +-l:)v waarhij het aerodynamische moment in de ne

gatieve~- richting wijst. Net (~.JJ) en (2.34) wordt dit: 

.. 
dus V heeft negatieve 

(2.42) 

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 

(~.46) 

(2.47) 

(2.48) 

(2.49) 

e,-component) ! 1 , is het traagheidsmoment van c"! c· nw.n t. 0 • v • .&.,-as 

2.5.4 l'e kruias. 

lle beweging om deze as wordt bernvloed door de beweging van de vaan. 
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Om c1e bewegingsvereclijking voor c1e kruias af te kunnen leiden, 

wordt de massa dm vervangen rloor cnn kracht die rleze taitoefent op 

zijn omgeving. 

Daartoe wordt eerst een uitdrukking voori afgeleid: 

I.eze uitdrukking stent overeen met die door A. Logtenberg werd 

gpvoncten (7.iP Ay>[Hmdix B en p.2.<) van lit.2). 

(2.50) 

(2.51) 

llierbij is gebruik gemaakt van het gegeven dat het stelsel PX1 Y1 Z1 

roteert met hoeksnelheid & , zodat b.v. j,=-§><.!: 1 

oJ: 

t~,~~)~ 1 - (~•bsi~~-i~sin))§x~, -r(~)~c.osd'-5x,

e 6 COS')) § X ~ 1 + ( ~ l ~ SI~~ + ~l ~ ~ CO~~ - e ~Sin~ ) S 1 

~ - 1 ~ ~~ ~ÏY\ t ... r:L ~1> c.os y 1 ~T + 

{ ~ ~-,. c..os r - ~-a. ~~ ~incY- ~ ('J(J + ec.os )) - 5'-(~'&SiYI~- ecr,iV\ \) J ~1 + 

{ 2 ~ J ~l co~ er +~ (~l5.iY1(~ e~\~t? ~~"(x.'!.+ t C.OS))} l, 
l'ezc vergelijking is ook als volgt af te leirlen: Hit (2 • .3')) mAt 

~:: g. -t- ~X':! tP! ui\: (2.40) y = e~i {~x.r) =- ~ ><t +*x('[+ ~xr:) 

en me~ )L c ~ X .t. 

vo]:_:t r~all,SIWieHmet (~'l(§)xr:= ~)((~X,t) -~X(~xr) 
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E = ~ x r + ~ x ( ~ x .t) + ( ~ x h) x r + 2. § x ~ + ~x ( r + g) -+-

5 )( ( 5 )( ( r + e )) - - - -
vcn:rlf~ll]r,g rlrn t.r1.v •. PÄ 1 J. 1 i~l 

Berekening van de afzonderlijke termen hiervan geeft ook (~.52). 

Jie bewegingsvergelijl<iJ·~ voor élm in het inertiaalstelsel 00 X
0
'(,20 

wordt gegeven door: 

hierin is: 4fz,v de Z\vaartekracht op clr1 

(2.5J) 

dFdn. de door de omgeving van dm op dm uitgeoefende 

kracht, deze kracht ligt ln het vlak van de vaan

plaat (vaan is dun). 

dFv de aerodynamische kracht op dm. 

Tie kracht die dm op zijn omgeving uitoefent is dan volgens de 

derde wet van Newton: 

-dF.~ = -dm· k + dF + dF 
-""' - -l,v - v 

Vervang nu dm door de kracht die deze op zijn omgeving uitoefent 

( reactiekracht) en bepaal het moment t.o.v. 00 in de verticale 

richting. 

f~x-dFdm}~. ={-hx~·dmt,- f~x4f1,v}!, -f!ixdFvt, 
l'e eerste term van het rechterlid geeft uitgewerkt: 

-{~ x~·drnJ~. = ~{ ~~c.os~(x3 rec.os~)}dm + ~ct[2.2~3 cosgs1n~-
z~: cos~sin~ }cl~ .,. 5[-x;-- l'" -2. l~c.os ~-~;~i.., ~6' r :z.2 ~· si11y sin~ }dm+ 

(2.54) 

~1. f -~\'i"~ (x?,+ e cm.~)} dm ( 2. 5 5) 

liet moment dat door de hele vaan wordt uitgeoefend t.o.v. 00 

en in d(! positieve ! 0 - richting,is te vinden door integratie 
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over dm van vgl. (2.54) met daarin (2.55): 

Mtowl,v = -ä { ~ mvw'" + ttyl"v h'\.sin) + fYlv~ .. + mv wieast - Yl'lv ~i ~V\t r.iVI ~ ~ 
totale traagheidsmoment vaan t.o.v. kruias. 

effektieve Corioliskracht 

+i t ~ m.., ~w C.O'i>t 1" tyflv ltt.c.o~'\c.os ~ l 
effektieve versnelling m.m.p. 

- ~ 1. { -k 'tV\, ~ w' ._i~ r +- \:. mil ~ t c.os \ '!.Î\1\ '( 1 
effektieve centrifugaalkracht 

- H ~ V,o 

waarbij m" = ~ v dv w ~ , terwijl de zwaartekracht geen bijdrage 

levert tot dit moment in de l
0

- ri<.:htlng. 

~'e term die evenre<lig is meto van M~:-otul,".&.~" is te schrijven 

al~: - r ~,y C~) . ~ waarbij r.,vCN\ het traagheidsmoment van de 

(2.56) 

vaan t.o.v. dP kruias is (zie §2.6.;::). Vercler is Mv,a" het aero

dynamisch moment op de vaan t.o.v. <le kruias. De overige ~ermen 

geven het moment van de reactiekracht ten gevolge van de beweging 

van c1 e vaan om rl P vaanas, gekenmerkt door ~ en ~ • 

}Jp overige mo1nenten voor de rotatie om cle kruias zijn: 

M r,J, 

liet trnagheidsmornent t.o.v. de kruias van alle onderdelen die aan 

de kruibewegi11g deelnemen, m.u.v. de vaan, bedraagt Iz• Net (~.J4) 

vindt til en dan de hewegingsvergel ijking: 

(2.57) 

Strikt genomen zouden ook de reactiekrachten van de rotor(die in 

het rotorvlak liggen omdat de rotorbladen dun zijn) bepaald moe

ten worden analoog (~.53),en het moment van deze krachten t.o.v. 

0 0 in verticale richting. Na integratie over de hele rotor zal 

r~eze bijdragen tot de hewegingsvergeli;jkinv. ])eze bijdrage blijft 

-------------
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echter beperkt tot een term IJr~ 

en~' waarin T.z,. uet traagheidsmoment van (1 e rotor is t.o.v. 

~e kruias. llit is eenvoudig in te zien met de methode van 

Lagrange (zie ~ 2.CJ.J). Het Js nu geoorloofd or:t de rotor voor 

,.-at betreft c:c Lewegin[; or;~ c1 e kruias t(• l1cschouwen als e"n voor

werp r1et t.ra<·.,) ei<~smor:;cr · I.._. ,lat evcn-'vueel van Cf af zou kunnr:•n 

hr1ngeu. \oor ~le door ons hPschouwcü; rotor zal I,a, eeltter onaf

ithnkelijk vanqblijken te zijn (0..:..~ •• 3). i.ct traaglwidsmoment 

I;z.,.;\.an claa t;ewoon wordtil opgesteld bij die van de andere on

derdelen (m.u.v. elP vaan) om zo.:ç te vormen. 

Tl<; lH~we;_;iHt ror,d ( c :o;:n!ia.s wordt dus niet kinematisch beïnvloed 

c u"' r- <' e b e "'eg in g v n11 d e rotor om z i j n e i gen as • 

2.6 Afleiding der differentiaalvergelijkingen volgens de metho-

van Lagrange. 

2.6.1 Inleiding. 

De bewegingsvergelijkingen kunnen ook (en dit is eenvoudiger) met 

de methode van Lagrange worden afgeleid. Dit werd reeds door Log

tenberg gedaan in het kader van zijn afstudeerwerk. Vanwege de 

inzichtelijkheid van deze methode is deze hier opnieuw gebruikt, 

zij het dat de gevolgde weg in dit geval korter is. 

De vergelijkingen van Lagrange luiden: 

d..(Q.b. ) - ~ = F~.: 
dt "i.: a~~ 

(2.58) 

waarin LCct<.·c\o:,t):::.EM -~P de Lagrangiaan van het systeem voor-

stelt, bepaald door het verschil tussen kinetische en potentiële 

energie; q..i. U=l
1 

• ..• /('1) zijn de zgn. ge general is eerde coördinaten, 

waarbij n gelijk is aan het aantal vrijheidsgraden van het sys

teem (~~is de tijdafgeleide van~~). De op het systeem werkende 

niet- conservatieve krachten zijn gegeven door l="'J.~ 



-34-

volgens (2.59) 

hierin is~\.\ .. de hoeveelheid arbeid die door de krachten wordt ver

richt gedurende een verandering04~van de coördinaat ~~onder con

stant houden van alle overige gegeneraliseerde coördinaten. 

Ons systeem kent drie vrijheidsgraden die gegeven worden door ~~~ 

en n. Strikt genomen zou in plaats van Q de hoek~(= hoek kruk 

met verticaal) gekozen moeten worden. We zijn echter niet ge

interesseerd in de stand van de rotor noch in kleine variaties in 

(l gedurende één omwenteling en zullen daarom de krachten mid

delen over~ zoals we al eerder deden. 

Tot slot merken we nog op dat 'f(\.·. ook de dimensie van een moment 

kan hebben en dat de conservatieve krachten zijn verwerkt in de 

potentiële energie. 

In de nu volgende paragrafen zal eerst de Lagrangiaan van het sys

teem worden bepaald door te kijken naar de deelsystemen. Hoewel 

(2.58) geldig is voor een willekeurig coördinatenstelsel, worden 

de energieën berekend t.o.v. het inertiaalstelsel 

2.6.2 De kinetische energie van de vaan. 

De kinetische energie van de vaan kan snel worden bepaald door 

de methode uit appendix IV van lit.l toe te passen. Er worden 

twee stelsels gebruikt, namelijk PX 7Y1 Z3 dat vast aan de vaan is 

verbonden en het inertiaalstelsel 00 X
0

Y0 Z0 (zie figuur 2.6) 

Volgens (2.36) geldt voor de plaatsvector~ van een elementje 

van de vaan t • o . v • 0 0 : ~ = ~ + ! 

N.B. :r is de positievector van dm t.o.v. PX
3

Y_,.Z3 
De kinetische energie van de vaan wordt gegeven door: 

E Jr, v = ± J is ·is. dm 
Laat nu~ de :inertiaal hoeksnelheid vandmt.o.v. 0 0 zijn, met com-

ponenten (IJ"'. w '3"J• 

~ = ~ r~ 
De beweging van dm is immers het gevolg van twee rotaties en~ is 

(2.60) 

(2.61) 
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In overeenstemming met (2.37) vinden we dat (zie ook fig. 2.6) 

(2.62) 

Dan wordt de kinetische energie: 

E -. .!../ ë. ·l dm + ± j 2 i .(~xr:)dm + +j(~xr).(~ XJ: )dm k,v 1. - - ç_ 

(2.63) 

v.aa"' v.lan 

Het scalair produkt uit de derde term kan worden geschreven als: 

( ) ( ) I. ( t. &) t. ( a. ~) ...L I. ( L "t) 
~x.!: • ~x! = Wx!> ~t. +- z, + WÏ"l z3 +- x, -r w2, x!> + ~3 

(2.64) 

Substitutie in de derde term geeft, tesamen met de eerste term 

r J ( t dm + lj ()d xr:). (~xr.) dm s; 

"" "i m { · t + 1: (rx'S wx: + I'c11 w.a~ + I 2, w;) + 

+- 2. Txl'a") wx" w'&"' + '2 I~,.,, w'a't wl., t- .2. 1~11 , wl.J wl\:r). 
(2.65) 

waarin: IJC~. 1'3.,. I z, de traagheidsmomenten van de vaan t.o.v. 

x,.13 en i!, -as respektievelijk. 

Tx,-a:..· T~pz~. T1!"ix, traagheidsprodukten b.v. 1x,~, .. -J~'l ~., qm 
De eerste term uit het rechterlid van (2.65) is de energie die 

(2.66) 

men vindt als alle massa van de vaan in P zou zijn geconcentreerd 

(vgl met beweging m.m.p. als P in m.m.p. van de vaan was ge

kozen). De betekenis van de overige termen kunnen we als volgt be

grijpen: 

Volgens (2.41), 52.42) en (2.72) is: 

~ = -'t lS-r.- ~c.os ~ tJ - ~sirtcY !"-. (2 .67) 

en Tz,.l(, == I~ '!., =0, dm = fv dv- d)('~ à~'S en de vaan wordt 

uiterst clun veronrlerstcl<l. Ver<ler volgt uit eenvoudig rekenwerk 

dat: 

I - t mv h-:a. 
M] -

r. ~ rnv w'" ~~ =- ~ 

I2-. = 1 IYI11 (}1:a.-t w') ca I,c1 + :r~:J 

r", .. , = - t- rt"lv hw 
Rest nog de bijdrage van: 

(2.68) 

(2.69) 

(2.70) 

( 2. 71 ) 
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Ij 2. ~ ·(~x .r:) dm , welke nul zou zijn geweest als niet ? maar 
~ 

het m.m.p. van de vaan als referentiepunt zou zijn gekozen. 

Uit (2.44) volgt: 

t = -l"-."'~ (~l( ~,) + €cos~C§xg,) = ~E~~~~~ ~~'- ec.os~ ~ ~· 
Het verband tussen PX 3Y3 Z3 en PX,Y,Z,luidt: 

~. = ~ '3 

~, = si~~ 'á"l - (t)S l ~ 3 

~. = -co-:.~~~ -Sin~ ~'l 

g = -e~sin\~1- e~cos~$il'lr~1 -r(w~~) -w'a,"''.i!3 

De bijdrage van laatst genoemde integraal tot Ek,v wordt dus: 

-i mv cf 1eh sinr sin~ + t my d- ZW t COS~ - t ~V tJ i l), COS\ (.OS~ 

Het eindresultaat wordt dan: 

E~e,v::: t { I~3 t- Ix,'h".,.Y t-YJ\yl,. +-mvwlc.os\ -mv ti ~i"~ sin\ 1 ~a. 
+ t I.c~ i l. t {: ~ 2. 4~~l ~ ~ - )'Y\11 'l cos ~cos ~ 1 á i 

De' ternren- knn:rnm--we" äts---v-ötgt" "interpreteren: 

is het inwendige traagheidsmoment van de vaan 

(2.72) 

(2.73) 

(2.74) 

(2.75) 

t.o.v. een as door het m.m.p. evenwijdig aan de kruias. Na enig 

rekenen is te bewijzen dat de resterende deeltermen geschreven 

kunnen worden als mv~.,. , waarin~ de afstand van het m.m.p. van 

de vaan tot de kruias voorstelt. Deze hele term is dus te schrij

ven als t Ii.." (~) à'~-,wur"'j T 2 , Y (y) het traagheidsmoment van de 

vaan t.o.v. de kruias geeft, die met de stellinu van Steiner opge

splitst kan worden in boyengenoemde_ bij~ragen. 

D .1. r. . 1. e term z. I('~ geeft de energie van de vaan door zijn rotatie 

om de vaanas en de laatste geeft de extra energie als beide be

wegingen tegelijk optreden ( ~+o èn ~ ~o ) , d.i. een kruisterm. 

Tot slot merken wij nog op dat de gevonden uitdrukking (2.75) 

overeenstemt met de uitdrukking die A. Logtenberg heeft gevon

den (zie p. 2.14, lit. 2, met OP=~). 



2.6.3 De kinetische energie van de rotor. 

De methode van de vorige paragraaf kan 

hier ook worden gebruikt om de kinetische energie van de rotor 

te bepalen. Neem de stelsels 0. X. Y. 2. en M X ... '1'~,2,_ Care t""·~·7 e..n F.t). 

Laat nu ~·weer de, inertiaal hoeksnelheid van de rotor zijn, dan 

geldt: 

~· = § + .Q. 
omdat 

geldt nu met (2 .41): 
. . 

W
1 

::- ~Z. + 0 Slt\t(_ ~'Z. T ~ ~C( Ê2.. 

De situatie is vrijwel analoog aan die van de vorige paragraaf: 

de rotor neemt deel aan twee bewegingen: het verschil is gele

gen in: 

a) de rotor heeft"geen dikte". De afmeting van de rotor in de 

richting van de rotaras is nihil en de bladen worden beschouwd 

als niet gedraaid. 

b) de rotor draait om zijn (bewegende) m.m.p. 

Als we nu geheel a~aloog aan wat in de vorige paragraaf werd 

gedaan, de volgende vectoren invoeren. (zie fig. 2.7) 

(2.76) 

(2.77) 

(2.78) 

(V .1 5) 

k' = f + ! ' ( 2 • 7 9 ) 

waarin ~=positie van een elementje dm van de rotor 

t.o.v. O~X0 Y 0 Z0 
I'= vector die m.m.p. van rotor t.o.v. 06 X0 Y0 Z0 

r'= vector die positie van dm t.o.v. MX X z geeft. 

N. 'P.>, ~ 
1 

et\ r.' hoevtn ,.ie.~ tn "~I( 

Vat\ ~·( ~ ~~~·., 

fig. 2.7: Schematische weergave 
van de positie van een elementje 
dm'van de rotor. 
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en 

~' = tI + ~· )( r I 

dan wordt de kinetische energie van de rotor,analoog aan 

(2.80) 

(2.63): 

El\.fl=t/ f'.(dm+ t/2.t'.(!9'1f.r')J.m' rij (~'x.!:').(~·x.!:)Jm• 
~~ r ~ 

Omdat nur'de afstand tot het m.m.p. van de rotor geeft, is de 

tweede term uit deze vgl. nul. De ontwikkeling van de twee ande

re termen is analoog (2.64) en (2.65) met in dit geval: 

(2.81) 

r x~. I'4~ I Ii!a. de traagheidsmomenten van de rotor t.o.v. !Sz., !J-2. 
en g

1 
-as respectievelijk (N .B. I~<:a. = I.oc) 

De drie te definiëren traagheidsprodukten zijn hier nul (vgl. (2 .66)): 

vanwege de symmetrie van de rotor om de rotoras. 

zijn nul omdat de rotor zeer dun is. 

Uitwerken van (2 .81) geeft met t' •( = (e.t..+ f) · d- :&. , (2.65) en(2.78): 

(2.82) 

waarin Mr de massa van de rotor is. 

Als nu I~ ... :;k I 11 dan hangt de kinetische energie ook van C{ af; dan 

zou ook I~ ... ~ ... ~ o zijn. Het zou dan nodig zijn om ook een 

potentiële energie in te voeren vanwege deze asymmetrie omdat nu 

ook de zwaartekracht op de rotor van belang wordt voor de beweging. 

Voor de 6-bladige rotor van de CWD2000 geldt echter T~ ... = r~:L en 

de laatste term van (2.82) wordt ± T" ... ~ &. , bovendien is dan 

r~'l- = t Tx (zie appendix :p). Uitdrukking (2.82) kan nog 

nader geïnterpreteerd worden. De eerste en de laatste term bevat

ten tesamen het traagheidsmoment van de rotor t.o.v. de kruias, 

volgens de stelling van Steiner. De tweede term geeft de energie 

van de rotor t.g.v. de rotatie om zijn eigen as. Er zijn hier 

geen kruistermen ( l'v Jl c§ ) , zoals bij de vaan het geval was, omdat 

de draai-as door het m.m.p. van de rotor gaat en omdat de afme

ting van de rotor in de richting van de rotoras uiterst klein is 

( I Xa.';l ~ = I 11,_ x ... = 0). 
(2.82) gaat dus over in: 

(2.83.a) 
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'1. 
De eerste term van het rechterlid kan worden geschreven als ii. ~ 

~,r 

en we kunnen hier al vaststellen dat de bijdrage van E~ tot •" .. 
de bewegingsvergelijking van de kruias beperkt hlijft tot I 2 "' Ö 

I 

(zie ook de opmerking aan het eind van§ 2.5.4). Het traagheida-

moment Ilr kan dan worden opgenomen in Ie: zie de volgende pa-, 
ragraaf. 

2.6.4 Kinetische energie van de overige onderdelen. 

Nu rest nog de beweging van de kop en de zuigerpomp. 

De kop 

kop is 

de kop 

is kruibaar om de a- as en de kinetische energie van deze 
-o 
'2. 

gegeven door t I~KS , waarbij ~K het traagheidsmornent van 

t.o.v. de kruias voorstelt. De draaiende beweging van pomp-

stang en zuiger worden daarb_ij _y_erwaarloosd. We nemen nu het 

traagheidsmornent van kop, rotor en vaan t.o.v. de kruias tesamen 

en noemen dit I.t(à') = T2.v('()+I2,r +- r2.~< (2.83b) 

waarin dus: 

T2.} ~) = T'a" o~- T""J si""tl i' mvl ~ + VVI.v 'W fc.o~ '(, - W\v hl. S\1'\ y Sil'l ~ 

2.6.5 Potentiële energie van vaan en belasting. 

De enige conservatieve krachten die voor ons van belang zijn en 

die op het systeem werken zijn: 

a} de zwaartekracht op de vaan 

(2.84) 

b) de zwaartekracht op de belasting 

Omdat de zwaa~tekracht conservatief is, geldt dat de arbeid die 

door de kracht wordt verricht gelijk is aan het produkt van kracht 

en afgelegde weg in de richting waarin die kracht werkt. Met een 

verdraaiing vanuit ~=o van de vaan over een hoek ~ stijgt het 

zwaartepunt van de vaan over een afstand Ah= ~h(t-c.osy) (2.85) 

zodat de toename van de potentiële energie dan A.Et,.,=mv·~· th(r-co~'i) 

We nemen Ef.>~ :;O als de vaan in de laagste stand hangt en dus: 

t:P"' = mv·~-~ (t-c.os~) (2.86) 
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De gewichten van pompstang en zuiger zijn uitgebalanceerd met 

een extra gewicht en zijn dus verder niet van belang. 

2.6.6 Gegeneraliseerde krachten werkend op het systeem. 

De gegeneraliseerde krachten f~~ zijn de aerodynamische krachten 

en de dissipatieve krachten en momenten uit § 2.3 en 2.4. Samenge

vat vinden we met (2.59): 

voor de rotoras: 
'F~ = Qr- Qt -"D)( 

voor de kruias: 

voor de vaan: 

2.6.7 Substitutie in de vergelijking van Lagrange. 

We vormen de Lagrang i aan L door alle uitdrukkingen voor E, en Ek 
te substitueren. Met (2.75), (2.83), (2.84) 

l= Ek -EP ==- t r'Z (() cr:t 

-r t t r" + "'•~r Cit sint.~) n1.. 
T t I"'' ~'L + t { 2. r)(,~, co~~ - my th cos\ c.os à' ~ 5 ~ 

- ITiy ~ ~ (I - {..()$ ~) 

Voor de rotaras wordt de vergelijking van Lagrange: 

Uit (2.92) valt af te leiden dat: ~="i" me.~\ C\)'-~in2.C( ..cr-

en ~ =- ~~ = { rx +- m~ ( \.)~ ~it~~<('} !l 

en dan is g_ a!.: = 
d~ 'aëf. 

= [ T)t. 'i- f'l\t~\ (i Y\.;n~ce} ..ó.. + [ fnett ( t) t. $"1)'\ l.'{' 1 n 1. 

(2.89) 

(2.90) 

(2.91) 

(2.92) 

(2.93) 

(2.94) 

(2.95) 

(2.96) 



-41-

Daarmee wordt (2.93): 

{I)( ..... mcrt (-\: v· Sii'\LC( ~ ..á. = Qr - «< -1) )( - t t m,w c i)'" Si\"l'Z.C( ! .rt (2.97) 

"'e~(i)s. S.iY\.z..~ kan nu wor<len geïnterpreteerd als het traagheidsmoment 

van de belasting, dat dus afhangt van q. 

We kunnen deze vgl. vereenvoudigen door te middelen over ~, 

wat een goede benadering is voor niet al te lage hoeksnelheden. (V.16) 

We zien dan <lat de laatste term uit het rechterlid, die de dy

namische krachten geeft bij konstante hoeksnelheid, dan geen bij

drage geeft. Middelen van Sin"<( over één omwenteling geeft dan voor 

de correspon<lerende term uit het linkerlid: 

En we krijgen als vgl. voor de rotoras: 

Voor de kruias wordt de vgl. van Lagrange: 

L aA:: - ab = r5 
d~ deS oó 

Uit (2.92) volgt dat ~ =0 

en ~ = Ta ( t) d" + t t 2- r"l'h c.o~ '( - mv ~ l coc; ~ ~ ~ ~ ~ 

Ji ~ = ri! {~) cJ + aS~Ll) ~ ~ + t t :z. I.x,'i"' co~~- m"" t c:Q)~ c.os ~ 'J ~ 

+-1: { -.z. ~.,'a, 5\'fl't + mv 1"! c.o~ \ :>Ï't ~ ~ ~"'" = 

(2.98) 

(2.99) 

( 2.1 00) 

(2.101) 

(2.102) 

(2.103) 

Met (2.100) t/m (2.103)en (2.90) wordt de bewegingsvgl. voor de kruias: 

6 rëly) +- ~ ~ t 1. r .x
1 

cos.0s)'n ~ -rnv "l &in'\ C.O)'j! - f t- T"•'i, c.os ~ 

( 2.1 04) 

= Mr:_t- - Mv. é1 - M...,.M - I>~ 
'1;1 ' 
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Voor de vaanas wordt de vgl. van Lagrange: 

!lab-~ =-ç 
d~ a~ ar x 
Uit (2.92) volgt dat 

~ = t a .[;(r) ä-1. ..... t l-z.Ix,~" ~ .. nr + mv "'l~'t) 5\'tl~ 1 ~ t 
-mv~ 1t si~~ 

aL = Txl ~ +- t f 2.. Tx"'~') ws.y- mv ~tc:.o&~ cos~) 5 
ö~ 

zodat 

~ ~ :::: I"~ ~ + ~ ~ T,.:,'1~ w!. ~ - ~ mv ~ ~ c.os ~ CO!. r ! 
+ à Y l- T":s. 't" s'm ~ -t- \. rnv t t C.O\ '\ Sh\ ~ ! 

Substitutie van (2.106) t/m (2.108) met (2~91) in (2.105) geeft 

voor de bewegingsvgl. voor de vaanas: 

~ r~3 - ~ t- r",~" '-«)$ r + ~ m., ~t GOS~ '5>\n~ 1 + cr'"t imv ~t ~in~GO"Y -

De vgln. (2.109) en (2.104) blijken na substitutie 

dezelfde als resp. vgl. (2.49) en (2.57), de bewegingsvgln. ver

kregen met de methode van Newton. 

2.7 Samenvatting der differentiaalvergelijkingen. 

(2.105) 

(2.106) 

( 2.1 07) 

( 2. 1 08) 

( 2. 1 09) 

Als de veronderstellingen (V.O) t/m (V.16) geldig zijn, dan vor

men onderstaande differentiaalvgln. het mathematisch model van de 

molen met kantelbare zijvaan: 

rotoras: 

(2.35) 



-43-

kruias: 

~ Ië(~) + ~ y t2Tx
3 
wsy~ï"'~ -Wiv-" t~n\~t 1 

-t [-Ix,~, US ( + i ~y 2 .e ~ ~ ~y 1 + ~ 2. i -~)~) Si'l'l r T i 1'1'\tv R. .e cos" ç.\n ~ ! 

vaanas: 

De beginvoorwaarden 
.Q.ll:::e) :.!l{o) 

bij deze vgln. 
öl l::=o) ... 6'(o) 

~ {f:--.a) = ä"lo) 

Daarnaast wordt 'fL~) voorgeschreven. 

Voor de in de vgln. voorkomende krachten en momenten geldt: 

( 2.1 04) 

( 2.1 09) 

(2.113) 

Gr :::. 1 ~va.rt~"l c,. .. {A.,o) moment van het aandrijfkoppel op de rotor. 

Qt = ~t ( fl_) moment van de rotorasbelasting. 

Dx = 1>-. (..Q) moment van het wrijvingskoppel in de rotorasla-

gers. 

f1 r,J = i~ y~lt- 'R' CM, • .s ( .A.,J) moment van de aerortynamische krachten 

op de rotor t.o.v. de kruias. 

M",cS = fv,l. ( e t.OS ~ T i..) moment van de aerodynamische krachten 

op cte vaan t.o.v. de kruias, met 

F"'~ =t~V'"w1r c.F.,,h (~.f) horizontale component van de wind

kracht op vaanblad en hoekprofiel, loodrecht op het hoekprofiel. 

i..v == wc..~,v LfS,~) X,-coördinaat van het aerodynamische centrum. 
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Molt.., :::. t ~V1d.t,... t-z. c" (rf) moment van de aerodynamische kracht op de ........ 
vaanarm t.o.v. de kruias. 

I:>~ = b~ ( cJ) moment van de wrijvingskoppels in de luuilagers en 

het wrijvingskoppel t.g.v. de rotatie van de zuigerpomp t.o.v. 

de cylinderwand. 

Mv,r • t ~V" wh~. c~,;~.y) moment van de aerodynami se he kracht op het 

vaanblad t.o.v. de vaanas. 

moment van het wrijvingskoppel in het vaanaslager. 

De aanvullende vgln. zijn: 

À. ::. .nR/V(t.) 

rf=f3-\ 
_ _ + ~ "t c.os~ $\,..!\ - à"~ t~"'(5- "fj) r ~sin~+-\. c.o:,~ siYJ ~} 
'3 - 'l V(t-J 

Î = ~ +- i ~Sint /V"(t) 

~ ... -ó +f- (o/-~) 

(2.7) 

(2.30) 

(2.24) 

(2.25) 

(2.13) 

N.B.: tot zover zijn alle hoeken, hoeksnelheden en hoekversnellingen 

in rarlia.len. 

re bovenstaande vgln. zijn dezelfde als die door Logtenberg wer

den gevonden, hier zijn echter de extra vgln. (2.24) en (2.25) 

toegevoegd, die de aerodynamische demping van dcbaan beschfij-

ven. 

2.8 De bewegingsvcrgelijkingen in dimensieloze vorm. 

2.&1 Inleiding. 

De bewegingsvgln. kunnen in dimensieloze vorm worden geschreven, 

dw.z.·dat alle getallen en grootheden die dan in de vgl. voorkomen 

dimensieloos zijn. Het grote voordeel van deze dimensieloze vorm 

is dat het aantal relevante variahelen afneemt en dat de resulta

ten die men voor een speciaal geval (bv. prototype) berekent, gel

dig zijn voor alle turbines die op de juiste wijze geschaald zijn 
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t.o.v. dit speciale geval. Een schaalmodel is goed geschaald als 

het gedrag ervan identiek is aan dat van het prototype. 

2.8.2 Dimensieloze getallen en grootheden. 

Alvorens de differentiaalvgln. dimensieloos te gaan schrijven, 

wordt nog de volgende aanname gedaan: 

het koppel dat de pomp vraagt is gelijk aan het gemiddeld koppel 

van een !~~~!~ zuigerpomp: met dynamische krachten, de manchetwrij

ving en schokkrachten wordt dan geen rekening gehouden: 

Qt =Mo 
N.B.: Deze aanname is natuurlijk niet noodzakelijk; door een een-

voudige aanpassing zou een extra koppel an~ in de beschouwingen 

kunnen worden betrokken. 

Verder wordt ervan uitgegaan dat de wrijvingskoppels rond de drie 

assen (hydrodynamische demping) zijn bepaald door Coulombwrijving. 

(§ 2.4.2). 

Definieer nu de tijdconstante 't'" als: 

'Lx = I~ Oo/Mo (2.110) 

(d.i. een maat voor-·da snelheid waarmee de last de molen afremt). 

waarin no = :l0 Yo IR referentie hoeksnelheid ( 2.111 ) 

en À0 is daarin de optimale snellopendbeid en ~ een referentie 

windsnelheid volgens: 

V: ~ :: Mo (2. 112) 
0 

~ ~ ~ R1 c~r ("-0,o) 

~is dus de windsnelheid waarbij het rotorkoppel juist gelijk is 

aan het pompkoppel voor .t.=A-0 en J = 0 en wordt ontwerp windsnel

heid genoemd. 

Definieer vervolgens de dimensieloze grootheid 

de dimensieloze hoeksnelheid 

en de dimensieloze tijd variabele 

r _ tft"' 
Deze f zal gebruikt worden als de nieuwe tijd variabele; de 

vgl. van de ratoras wordt dan: 

{I" -r Te] d~ - l. ~V~-( 'tl( t) 'rt"'R1 C.a l >.,a> + M11 + dI( =- o 
t".c db Z. -.r 

en met ( 2. 11 3) en ( 2. 11 0): 

(2.113) 

(2.114) 



-46-

(2.115) 

De vgl. van de kruias wordt: 

=t: ~ra(~) t t .. ~ ~c.~8{1Ix3slny-mv~fs;.,')} 

-t .. ~ .. t- J.",~"' c:ot. ~ + t mv H CD!>\ c.os~! ...- -G: ( ~)"" {- r~'i' )iYl't + 

+ 1 mv ~ t c.o~ ~ ~iYIY 1 ... i~ V'L('t"~ "f) rt. R" cH,,cJ [,._, ~) - 1:. ~Va h.J) Wh c.Fv,JJ ~~ y) • 

. { l ~ ~ + W' c~.\1 (~I~) l - 1:~~ . dl - i~ v~6:x:t) d,_,", P· (."...". (rr) ( 2.116) 

De vgl. van de vaanas wordt: 

f;- ~~~ I"J - ~ ~ Ct»~ l- Tl(1~, + ~ my ll ~\ \} 

+ ~x .. (:~ t ~~ { t "'v l t flin ~ - Ilf, Sin( 1 + t mv ~~Sin)' = 

J.. Vl.l 'l:\ Dl ,_ -) cl~/~ d = z.Q "t,l(~J w" c.. 11 L~ 1 V -I 1 .. 1 
v ) v.r ' ~~v'"~ 

(2.117) 

Delen van vgl. (2.115) doorM0 en vgln. (2.116) en (2.117) delen 

door r. I t,. a. levert, na de fini tie van de hieronder vermelde , 
dimensieloze getallen en functies, de vgln. (2.146) t/m (2.148). 

Daarin zijn de accenten weggelaten, maar men moet dus bedenken dat 

de oplossingen .Q, ~ en 't van deze vgln. functies zijn van 't ,.., 
en dat de afgeleiden (naar ~ ) daarvan dat ook zijn. Bovendien 

is de oplossingn de 

a, = dx IMo 
Ql =- 1: ~ v;t.rc R..'/f"'o 

a'!l == t ~V." w PJ/Mo 
a., = t ~ Vot.WI.~ I Mo 

a~ = t fV. .. W" 1

/ Mo 
a, • t ~V.a. cl .. ...., CIM. 

ar : Glv /Ho 

aa = YY'v ~ "'t1o 
a.~ ::: d! /M" 

b, = Ie. /rY., 
b'l. ... r .. t I"., 

b1 = I, I T)l, 

dimensieloze hoeksnelheid uit (2.113). 

(2.118) 

(2.119) 

(2.120) 

(2'.121) 

(2.122) 

(2.123) 

(2.124) 

(2.125) 

(2.126) 

(2.127) 

(2.128) 

(2.129) 



b..:s r'al/rl(3 

b~= r-,~~ Ir", 
~ = rf'v w t/r.JC, 
b~ ... mv U lr ... s 

b8 ... ~ t~. Ir""' 
c, ,. !lo ,; )I 
d, .,. t/l-crc"'fo) 
dL ~ 'Y/ /(-r;IC v.} 

c:l1 = « /(T:x Y.) 
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Verder de dimensieloze functies: 

~{>.,iJ) = C-qr C.t,5) 

"Fz.ó .. ,ó> =- c,., 4 (A..., a) r, 

r-,lf},y)= c.~v,J. (13,y) 
'fc, (f'S, f) ""' Go, v ( ~, P 
'Fs er; I i)= c.Kv,r (~Ir) 
'F, (~-) = c,......., ( ~~) 
~ (t) = '{(-r,".Î:.)/Vo 

De vgl. voor de rotoras wordt: 

{ I ~ ~~).à. - ~l. fU) F; (>...,~) T l 

de kruias 

~ f b3 t ht, + s'm '-~ -t ba + ~ C..OS'S - b1 $m~ Siil r J 
r J" r C..OS ~ { SiY\~ -~Sin~ 1 - i CD,.'j { ~ b~ + t ~ C..O~ '\ 1 
+~~-si"'( l-b 5 +-tb 1 co~~1 + rf, b&e..,~~ = 

- bl.c, 'll-(t) I~ Fz.Ü .. ,CS) -a, F, c~,8)cos ~ -ac,f" lf\,y)l)l~,r)- ~ 'i. (rf) ~ 
de vaanas 

~ - ~ (..0~'1 t -b'.; 't- 1: Of C.O.S ~ ! + 5 L t.O~ y { ~ bt SÎY\ ~ - $'u'\~' 

+ b,..c., l ~iJ · a., 1- i a, ~i"' er 1 = bz. c, ~'U> as 1="5 c~. y > 
De aanvullende vgln. (2.7), (2.30). (2.24), (2.25) en (2.13) 

worden nu: 

~ = À.o ..!l/ ~ {t) 

rf=- ~- ~ 

~ = ~ + r d) e..o~ r ~h1" - ~ i d, ~i\')(~-)) r ~ ~i'I1P, T" ~ C0\1) sinr ~ 
~ 

(2.130) 

(2.131) 

(2.132) 

(2.133) 

(2.134) 

(2.135) 

(2.136) 

(2.137) 

( 2.1 38) 

(2.139) 

( 2.1 40) 

(2.141) 

(2.142) 

(2.143) 

(2.144) 

(2.145) 

{2.146.) 

(2.147) 

( 2.1 48) 

(2.149) 

(2.150) 

(2.151) 



~ :w ~ + ~ s·m~ · y /~ 
') = - J" .,. f- Cl(-\) 
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Jllh·o) = nco) cHI:"=o)= JCo) 

j (t • o)= ~(o) 

waarin nu dus alleen dimensieloze variabelen. 

(2.152) 

(2.153) 

{2.154) 

Tot slot van deze paragraaf merken we op dat de dimensieloze getal

len en functies niet allemaal onafhankelijk van elkaar zijn, zodat 

een verandering van een bepaald dimensieloos getal vaak ook een ver

andering van verschillende andere getallen inhoudt. 

2.9 Analyse van het systeem. 

2.9.1 Karakterisering van het systeem. 

Alvorens verder te gaan met het oplossen van de bewegingsvgln. 

voor bepaalde waarden van de ingangsgrootheden, is het nuttig 

eerst het systeem wat nader te beschouwen aan de hand van deze vgln •• 

Het systeem is multi- variabel omdat het meer dan 1 ingangs- en uit

gangsgrootheid omvat. Ingangsgrootheden zijn de windsnelheid V en 

de windrichting Óv. a ' ~ en 'i worden gezien als de ui tgangsgroot

heden. Strikt genomen zouden we de gegeneraliseerde coördinaat ~ 

i.p.v.!l moeten nemen. De struktuur van de vgln. (2.35), (2.104) 

en (2.109) is echter zodanig dat~ daarin niet voor blijkt te 

komen. Dit is eendirekt gevolg van het middelen van de dynamische 

krachten, het pompkoppel en het traagheidsmoment (zie V.16) over 

één omwenteling. Dit is een goede benadering als de hoeksnelhei~ 

groot is: bij constante en voldoende windsnelheid zal de hoeksnel

heid over één omwenteling nagenoeg constant zijn en we mogen bo

vengenoemde grootheden dus behandelen alsaf deze constant zijn. 

(Ze beïnvloeden slechts het aanloopgedrag van de molen). De hoek q 

is natuurlijk sowieso een oninteressante grootheid, veel interessanter 
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is het gedrag van de hoeksnelheid (l die niet boven een bepaalde 

waarde mag komen, omdat dan kansen op beschadiging van het sys

teem zouden ontstaan. De hoek q is nu te beschouwen als een zgn. 

"verborgen coördinaat" (zie P• 272, lito7). 

liet systeem is dynamisch omdat de waarden van de uitgangsgroothe

den op een bepaald tijdstip niet alleen afhangen van de waarden 

der ingangsgrootheden op dit tijdstip, maar ook van de waarden 

dezer variabelen op voorafgaande tijdstippen. 

De parameters van het systeem zijn gegeven door: 

T,. I Te, rnvl Ia, w, lt., i, lf ''$I ~, No I y 
zie bewegingsvgln. 

Deze parameters zijn tijdonafhankelijk en daarmee heet het systeem 

constant. 

Verder is het systeem niet- lineair en continu. 

Omdat het systeem multi- variabel is, is het erg handig om ge

bruik te maken van vectoren. We definiëren: 

[vlU] u(t;) = .x 
- c (l\ 

V 

ingangs vector 

uitgangs vector 

De toestandsvector van het systeem wordt gedefinieerd als: 

n.tt·) 

ó (t) 

~l~) 

~(t) 

~(t) 

Als de toestandsvector ~(~) op een bepaald tijdstip t0 is weer

gegeven, dan is de uitgangsvector a(~) volledig bepaald op het 

tijds interval (i:. 0 , t.) mits y (i.) gegeven is op dat interval. 

Zouden we de differentiaalvgln. in de volgende vorm schrijven: 

~{t) = J:. (~ {t). y(t)) 

waarin i een vectorfunctie 

(2.155) 

(2.156) 

(2.157) 

(2.158) 
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dan worden de vgln. (2.158) de toestandsvgln. van het systeem 

genoemd. 

2.9.2 Het stationair gedrag. 

Het stationaire gedrag van het systee~ wordt gevonden door de 

bewegingsvgln. op te lossen, waarbij alle tijdafgeleiden van 

de toestandsvector ~ gelijk aan nul zijn, wat alleen mogelijk is 

als de ingangsvector ~(t) constant is. De op te lossen vgln. zijn 

dan: 

M,.,6 = Fv.., ( tc.os ~ t- i.) + H~". 

Mv.r = tmv ~A~~'~)' 

(2.159) 

( 2. 1 60) 

(2.161) 

Deze vgln. zijn gekoppeld en niet-lineair en dus slechts m.b.v. 

speciale technieken op te lossen. Dit werd gedaan voor (2.160) en 

(2.161) door A. Logtenberg (zie hoofdstuk 3, lit. 2) volgens een 

iteratieve methode m.b.v. een computerprogramma. Omdat de ver

kregen resultaten van belang zijn voor het verdere betoog, wor

den deze hier verkort weergegeven. De vgln. werden opgelost voor 

het prototype CWD2000: het blijkt dat van deze molen de krui-

coëffic i ent c"'r,J nauwelijks afhangt van À en dus van Qt (via ( 2.1 59)). 

Dit is waarschijnlijk altijd het geval als f groot genoeg is 

(in ons geval 3/4 ). De koppeling tussen de eerste vgl. en de 

twee andere is dan nog slechts in 6~n richting. I>.w.z. dat slechts 

(2.160) en (2.161) simultaan hoeven te worden opgelost, waarna !l 
gevonden kan worden m.b.v.~ en (2.159). Voor V gaand van 1 tot 

rrv: ... .~. '[" 15 ,s, in stappen van 1 '~ werden de oplossingenoen 1 dan 

bepaald. Aan de hand van deze resultaten werden regressiepolynomen 

bepaald voor Ó (zie fig. 2.9), en f· Deze polynomen zijn in gra

den en vermeld in appendix A. Met behulp van het polynoom &CV) 

werd nu vgl. (2.159) opgelost voor verschillende windsnelheden 

(achteraf gezien was het iets nauwkeuriger geweest om uit te gaan 

van de waarden voor~ uit de tabel van fig .lt.tlit.:t). Daartoe moest 

ook de coëfficient van het rotorkoppel C~r {r\.,1) worden gekend. 

De wijze waarop dit werd bepaald is samen met het resultaat te 

vinden in appendix A. Ook nu werd voor de berekende hoeksnelhe-
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den n Pf~ll regressie polynoom bepaald, Waarmee dUR de oplossing 

van de stationaire vgln. vollerlig vast ligt. In onderstaande fi

guur zijn Q(V} en d (V), berekend uit de polyno~m ·te samen weer

gegeven. Het moge duidelijk zijn dat voor V 6 Vt:- geen oplossingen 

!l worden gevonden omdat het rotorkoppel Qr te laag ligt t.o.v. 

het belastingsmoment Qe ( Yc. • windsnelheid waarbij rotor be-

gint te draaien (zie ook P. 135,lit. 8)} 

i . i 1 ; t· r.a c .... ,~~~' 
~ (•) 

' 80 " J '. l 

l lO I~ i 

: 60 at 

i sb ao 
I 

' ~0 s 

lO 4 

I 
,I 

l_J.._+...!-i--+--i...-+-,--4--....__4----+----+-.V:ti'>) 

~ b & "" it. -~~ 
I 

fig. 2.9:fi(V)berekenrl aan dH hand van ~(V), benaderd m.b.v. 

regressiepolynoom. 

Opmerking: ter bepaling van het stationair gedrag Z~Jn we van 

een ideaal pompkoppel ~e • M. uitgegaan. De oplossing 

~CV) en r (V) is onafhankelijk van de rotorvgl.. Dit 

betekent dat, indien we een pomp hebben met karakte

ristiek Qt= M~J..,. Q. .Q' dit alleen terugzien in de vgl. 

(2.159). De facto betekent dit dat de ncv> lager zal 

zijn dan berekend met Qt = M0 en des te meer zo naarmate 

V hoger is. Dit werd hier niet berekend, maar is een-

voudig uit te voeren. 



-52-

HOOFl>STl.JK J: HET DYNAMISCHE GF:DH.AG VOOR KLEINE 

VARIATIES IN DE WINDSNELHEID. 

3.1 Inleiding 

In de vorige paragraaf werd het stationaire gedrag van het sys

teem besproken. De bruikbaarheid van een toerenregeling wordt 

echter niet alleen bepaald door het stationair gedrag maar ook 

door het dynamisch gedrag. Dan kunnen nl. veel hogere toerentallen 

worden bereikt en kan het systeem onderhevig zijn aan krachten 

die vele malen groter zijn dan uit stationaire analyses volgt. 

Aangezien exacte oplossin van de bewegingsvgln. onmogelijk is, 

door de complexiteit van deze vgln., resten ons slechts twee 

manieren om de dynamica van het systeem te bepalen, nl. 

- analytische benaderingsmetboden en 

- numerieke methoden, dit is simulatie m.b.v. een computer. Dit 

houdt in dat de uitgangsgrootheden n.i en~ worden bepaald 

als functie van de tijd, bij een gegeven verloop van de wind

snelheid en bij gegeven beginvoorwaarden. De resultaten van 

een dergelijke simulatie zijn vermeld in hoofdstuk 5 van lit. 2. 

Hier werd gekozen voor een analytische benaderingsmethode door 

de vgln. te lineariseren. De gelineariseerde vgln. zijn dan 

geldig in de buurt van een stationaire toestand. De oplossingen 

van deze vgln. geven dan o.a. informatie over de stabiliteitsei

genschappen van het systeem. Verder verschaffen ze ons enig in

zicht in de structuur van de (gewone) bewegingsvgln., bv. m.b.t. 

de inbreng van bepaalde termen. 

3.2 Linearisatie van de bewegingsvergelijkingen. 

Ga ervan uit dat het systeem zich in een stationaire toestand 

bevindt en bekijk de respons van het systeem op kleine variaties 
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in V: variatie<; in <\. worrlen d11s verder bui ten beschouwing gE~

! aten; schrijf daartoe: 

-fi. ::= .Qp T Sl 

ö = dp * g 
~ 

x : ~I' + ~ 
..... 

~ = <f 

lf 
~ 

::. ~ 
De inrlex pgecft aan dat de betreffende grootheirl in het statio-

naire punt ~P in de toestandsruimte, gegeven door !: P = ( D,lVp), 

o,.l~), ri'(Vp) ,o,o) T ' moet worden genomen. Het accent geeft aan dat 

de grootheid betrekking heeft op de uitwijking uit de even

wichtsstand. 

De vgln. van Lagrange (zie (2.58)) kunnen, enigszins anders ge

rangschikt, als volgt worden geschreven: 

( 3. 1 ) 

(3.2) 

(3. 3) 

De potentiële energie ~hangt immers niet van ~~af (veld is 

conservatief). Verder is in deze vgln. q,,=te. i..t.r. (2.\S,),~r ~.=a. 
Voor we verder gaan, worden nog de volgende aannamen gemaakt: 

-de wrijving is te verwaarlozen. Omdat er geen bevredigend model 

is voor de wrijving en omdat linearisatie van Coulomb- wrijving 

in principe onmogelijk is door de discontinuïteit in t-o Cor 
r•o, n .... o) moet dit, voorlopig volstaan. (V. 1 7) 

-hPt belastingskoppel Qeis gelijk aan het gemiddelde koppel 

van de ideale pomp. M0 • (Men zou dit natuurlijk gemakkelijk (V. 1 R) 

u i t kunnen brei den met ~:: 110 +an~). 

Om hrd~ linkPdid \TMl (3.3) nader te analyseren, wordt opnieuw 

<td.nrlacht geschonke_'L aan de uiklrukking vonr Et< uit (2.92), met 

(.~.lOJ) waarbij(fgemiddeld ~s over één omwenteling: 

EK = t { rJ' + rt} n.l. + t Tz ( y) d'" ... t I x, ~ .... + 

.,. f 2. r"•'i., c.asy - "'" -h t Gofo,~ ~ ~ 1 j ~ 

Dit is algemeen te schrijven als: 

(3.4) 
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.. 
+ z A.,.~ y cf = .2. AL· Ï· ;... 

~.~:1 i ~ (3. 5) 

door een symmetrische matrix A (g._) te definiëren (volgens ( 3.4): 

A :o:A =o) 1'2. ,., 

Het is nu een kwestie van eenvoudig rekenwerk (zie p.2}1 van lit. 7) 

om te bewijzen dat het linkerlid van vgl. (3.3) geschreven kan 

worden als: 

a ~9t (}Ek 

d~ ~~~ - a,.. 
met 

C lL) 

1 il 

waarbij gebruik is gemaakt van de Einstein sommatie conventie. 

We herschrijven de differentiaalvgln. (3.3) als 

De vorm waarin de vgln. nu staan, is eenvoudig te lineariseren. 

Omdat altijd voldaan moet zijn aan (3.8) geldt dat: 

M ~ ( Yp T .ç I ~" ... .t. i.p ~ ~ I ~, ... i ) = 0 

Deze waarden voor M~zijn te vinden door Taylor-ontwikkeling toe 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

te passen in het"evenwichtspunt" onder verwaarlozing van termen 

hoger dan eerste orde. Dit proces heet linearisatie: de afwijkingen 

der diverse grootheden worden zodanig klein verondersteld dat 

prorlukten daarvan te verwaarlozen zijn. (3.9) wordt dan, na toe

paRsen van (3.8): 

Strikt genomen gaat de bovenstaande redenering niet op, immers 

(3.10) 

~ = (ft, ó, ~) -r en we kunnen voor <t niet spreken van een evenwiehts

positie ~Pin de stationaire toestand. We maken nu echter ge

bruik van het feit dat q een verborgen variabele is (zie§ 2.9.1) 

en als zodanig niet in M,voorkomt. 

Aan de afgeleiden van M~naar q,j , '}.; an q. d kan een betekenis wor

den toegekend. Merk op dat dit inzicht is te êtanken aan het werken 
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met het Lagrange- formalisme. 

Uitwerken van (J.lO) met (3.8) 

(conservatief veld): 

en (J.7) geeft, met:~=~(!}) aq., èl\.: 

-~ -t- d'"Ee } 4· 
c} 11 • ..:l. • :J.. . d ,.l V<t. "'1-t. I' 

= - àM~J V 
?JV P 

D t d . Cm b tt · · e ermen l.e '" eva en, Zl.Jn 

verwaarloosd. 

hoger dan 1' orde en worden 

De vgl. die overblijft, is (de accenten worden weggelaten): 

In matrixnotatie kunnen deze vgln. worden geschreven als: 

lA + ~ ! p !i ~ a, q. + { 'ti + g l,. 4- = l 
We definiëren: 't:J. + ,5. := ~ 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

In de literatuur ~s voor de matrixelementen de volgende naamgeving 

gebruikelijk: 

A~.~ 

A~À Ci.F p : 
Äct= -:~~j : 

gegeneraliseerde traagheidsmomenten 

" traagheidsprodukten 

versnellingsafgeleiden: zijn meestal zeer klein en 

worden voortaan verwaarloosd. 
dJ=,· a,j ... -~: demping coëfficienten: i. = j : d1.rekte demping 

L~ j: kruistermen der demping 

W, .. __ al='.:: aerodynamische stijfheid 
·~ a,.i 

~,.c: à"'~ :elastische stijfheid 
A ~. aq.,; 

c~~: direkte stijfheid 

c~j: kruisterm stijfheid 

~ : door de aannamen (V.18) en (V.17) bevat~ slechts de(gegene

raliseerde) !!E~~l~!!!!~~! krachten. 

Alle afgeleiden zijn in het stationaire punt P. 
Uitwerken van de bovenstaande matrices geeft met (3.4), (3.5): 
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0 
0 

A - 0 Il(~,) - t-r"'3'hc.<l\~"ttrn"~lc.os~c.o~~,) 
0 -l-rl(,~~c.o~~, + ~mvH~,~~ft r"3 

-~ -~'f' -~ 
e~n ~6 èl'( 

8 = _ .a.. ( Mt;cJ - M" cJ - MaM~ ) -fi ( Mt,&' -M11,a • M.,,.) -f ( Mr.cl - M~cl- M.wm) 
= on ' ~ 

-Wv ( -i.. M., 1 -.ëLM",l a.n . c)d • a~ 
(3.15) 

0 0 0 0 -U.. Q, -~Qr 
ao a~ 

E = 0 0 0 ~= 0 -~(M,,6- Mv,r M~ ... ) _g__[M,.J -Mv~- M~) = Ó~ ' I 

0 0 t "'1tc.o)~ 0 -a.. M~r ll I 
_g_ Mv. I 
~ , 

(3.13) is een stelsel van 3 lineaire differentiaalvgln. van 2-de 

orde. Volgens een veelgebruikte werkwijze wordt hieruit een stel

sel van 6 lineaire differentiaalvgln. van 1·ste orde afgeleid. Ga 

uit van: n 
A ä + B - 5 -! 

(3.13) 

Aan dit stelsel wordt nu het volgend stelsel toegevoegd: D~:r (3.16) 

:::: (..Q, cf, '() T, waarbij 1:) de zgn. differentiaal operatör voor-

stelt. De zes gezochte vgln. zijn dan: 

A 0 'Dt B c 1: 1 = - = 
+ = 

0 I J)~ -r 0 ~ 0 
(3.17) 

waarin I de (J x J) eenheidsmatrix geeft. 

Zoals we al eerder opmerken, 

voor. De eerste kolom van de 

de hand liggend om i.p.v. de 

komt de coördinaat" niet in de vgln. 

matrix~ is dan ook nul. Het is voor 

vector[~]=~ de toestandsvector 

r 
<f 
(i 

~ 
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!l 
d te nemen. Voor het voorgaande stelsel betekent dit 

~ 
(§ 

~ 

dat de 4-de rij en de 4-de kolom van de matrices worden weggelaten, 

terwijl de volgende rijen en kolurnmen worden opgeschoven. Wat over

blijft is het 5 X 5 - stelsel: 

. 
A" 0 0 0 0 n. s .. Bn. ~I") Cn. C,l 1l 

.. 
0 Au.. An 0 0 ó az., 1\1. ~l c2.2. 4~ ó 

0 A-rl- Al, 0 0 ~ + Bll !,'1. !n Cn c,, y -
0 0 0 0 ó 0 -I 0 0 0 0 

. 
0 0 0 0 ~ 0 0 

_, 
0 0 ~ 

Door de fini tie van nieuwe matrices ,4 en .1} en 1t_ = ( ~ T' o, o) T 

kan dit worden geschreven als: 

! 

0 

0 

De matrix~ wordt hier niet verder uitgewerkt: dit zal gebeuren 

in de volgende paragraaf maar dan voor de dimensieloze vgln. 

Tot slot: als deb ,h :FO dan geldt: 

en}:"'~ heet de systeem matrix (vgl. p. 69, li t. 1). 

De beginvoorwaarden luiden : ~ (1: =o) = .2 

(3.18) 

( 3. 1 9a) 

(3.19b) 

( 3.1 9C) 
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3.3 De gelineariseerde vergelijkingen in dimensieloze vorm. 

De gelineariseerde vgln. kunnen uiteraard ook in dimensieloze 

vorm worden geschreven. Dit kan worden gedaan door uit te gaan 

van (3.18) en te lineariseren ofwel door de dimensieloze vgln. 

(2.146) t/m (2.148) te lineariseren. Deze laatste weg zal hier 

worden behandeld, daarbij rekening houdend met de interpreta

ties der matrices zoals die in de vorige paragraaf werden af

geleid. 

We nemen weer ,S-=~pt~. ~=à,p +~, ~=~r~, 'ä:o~f..,.i, 
in genoemde vgln., waarbij ~~~,en ~ nu dimensieloze vectoren 

zijn. Bij de uitwerking dient men met de volgende zaken rekening 

te houden (zie (2.149) t/m (2.153)) 

~ \~ ~F, à l = a.n " a"i ()..Cl p 

analoog ~ 
'3"-

~ :::èb~ 
~~ a~ aJ 

dF, - ili9i + 
a~ ai3 ~& 

.O.o.!:. 
Yr 

a'F, 
a8 

. ~\ al. P 

~ 
a~ 

iàentiek voor de 

afgeleiden 

van 'f,, en Ts 

Na weglating van de evenwichtsvgl. en verwaarlozen van tweede 

en hogere orde termen volgt dan (laat ook hier de accenten~weer 

weg; zie verder uitwerking in appendix D): 

(3.20) 

(3. 21 ) 

(3.22) 



~ .n R ah 
:Z.Q.z ~? 1 - O.a. T. ~ 
~c. { Q~. fz. - (Q, co~\ + ~ F.,) F1 - Gt., Fi }1~1' -ba c1 a. 1 ~ è>_& 

Va t>.J.. ,. ~ -
Qs ba.c., 1 ,P Fs 

0 

0 
I 
p 

I + bojb.z. 0 0 0 0 I I .0.. 

0 b3+h., rb6 +h,c.os~ -b1s\n~~\n~r +~i}'l'"~tt { b~ - tb., cos 1 ] co~ yp 0 0 11 8 
= I f b~ - t b., "'~ ~ l cos. ~f ~ I t-0 1 0 0 

0 0 0 1 0 J 

0 0 0 0 1 I I i 

-~f~ QEI r P a...t p 
0 0 1 aEj 

-al. ~I' aö ,. 0 I I .Cl 

-hac,~~~ ~ ~~ .B~1. .13 ... -~c..~; {a"~ ..p,.c:o~ ~ .. a" F.,) !!:I -a"~ lli -46 ~} · -~:»,_ c.,~; l-l4l~' +Q.,Fc,> ~ -o..l) ~ 1 ö v,. a~ P aó aJ aa- a& P ar l , 
t- I 

.Su. s,, -~c <az.a ~~ -b.z,c z aliJ .L b . I (3.2.3. 0 ' r r a6 f' ·~r ~s ~~ I' r z. \.c., G\sco~ 81" ~ 
0 -1 0 () 0 ó 

0 0 -1 0 0 "~ 
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Het omlijr1le gedeelte uit voorgdan~e matrix bevat de aerodynamische 

demping van de vaan volgens: 

'Bn = -b.~.c., ~r z { -(Q)c.o~t, +Q" F't) ~ - ~ F, ~ !P. ~:lp 
B13 =- bl c, ~ .. ~ {- (Q~c.or.~ i-act~.,)(~ ~ + ~;3 ~) -o., r:~ ( ~ ~ +" ~ ij) }P 

Uit (2.151) en (2.152) wordt dan gevonden dat: 

~J= -{d,si.,lf3--s' + cit .. in~,+ ~ cos~'"S\nrr11~,. 
~cl" p 

~} = d~ 'o~rr s:.'fl ~r I ~I' 
è)t p 

~~ == ~ 5iY\ ~p /~p 

Alle afgeleiden in het bovenstaande dienen te worden genomen in 

(3.24) 

(3.25) 

(3. 26) 

(3.27) 

(3.28) 

(3.29) 

(3.30) 

~= ~P e.n V= Vp. Verder geldt voor bv. f3 (yr.Jp) = +;C~r,dp) omdat Ó-=i=o 

(zie(2.1St)). 

Net als in de vorige paragraaf wordt (3.23) nu door definitie van 

matrices ,A en~ (andere dan in vorige paragraaf): 

waarin alle termen nu betrekking hebben op dimensieloze groot

heden. 

De beginvoorwaarde is : x (\:;::.o) """.Q 

3.4 Benaderingen met betrekking tot het gedrag van de vaan. 

(3.J1 .a) 

(3.31 .b) 

Het stelsel vgln. (3.31) dat in de vorige paragraaf werd gevonden, 

is op eenvoudige wijze op te lossen. Toch is het nuttig om aan

dacht te schenken aan een benaderende oplossingsmethode. Als de 

resultaten van deze benadering nauwelijks afwijken van de -

exacte oplossing van het stelsel, dan is het niet ondenkbaar,dat 
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deze benadering succesvol kan worden toegepast hij de (nume

rieke) oplossing der bewegingsvgln •• Bovendien is deze methode 

deels ingegeven door praktijkervaring, zodat extra testmogelijk

heden voor het model ontstaan. 

De benadering is gebaseerd op het gegeven dat de traagheidsmo

menten die betrekking hebben op beweging rond de vaanas veel 

kleiner zijn dan die voor beweging om de kruias. Men kan dan al 

aanvoelen dat de vaan veel sneller reageert op veranderingen in 

de windsnelheid-dan de kop, dit wordt ook bevestigd door een

voudige veldwaarnemingen. De kruibeweging is veel minder ge

neigd om snelle fluctuaties in het windpatroon te volgen, wat 

ook juist één van de redenen is waarom deze beveiliging zo aan

trekkelijk is. Als men nu veronderstelt dat de vaan voldoende 

aerodynamische demping ondervindt, dan ligt de volgende idea

lisatie voor de hand: 

de vaan bevindt zich steeds in de positie waar het aero

dynamisch moment en het moment van de zwaartekracht om de vaan

as met elkaar in evenwicht zijn. Deze evenwichtspositie wordt 

bepaald door in de derde vergelijking van (3.31) te nemen 

~=0. (j=Q, y=o, i==o. 
~=o hetekent dat de aerodynamische demping op de vaan om 

de vaanas t.g.v. de kruibeweging wordt verwaarloosd en 

~co betekent dat de traagheidskracht t.g.v. deze versnelling 

wordt verwaarloosd. Dat deze verwaarlozingen aanvaardbaar 

zijn, wordt bij de bespreking der numerieke resultaten dui

delijk(§ 4.6.1). Er volgt: 

~ is dus afhankelijk van Óen van~· 

Omdat voor een gegeven ingangssignaal, ook al is dit bv. 

een sprongfunctie,~ van de tijd afhangt, zal r impliciet 

ook van de tijd afhangen. De traagheidskrachten op de vaan 

ten gevolge van de kruibeweging zijn echter verwaarloosd. 

Voor wat betreft de kruibeweging kan nu rekening worden 

gehouden met deze aangepaste beweging van de vaan door: 

(3.32) 

(3.33) 
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waarhij en uit (J. 32) bepaald kunnen worden. 

Verder wordt dan: 

en 

De vgln. uit (3.33) e~ (3.34) kunnen worden gesubstitueerd 

in de tweede vgl. van (3.23), waarmee deze vergelijking 

dus onafhankelijk van ~is geworden. Voor de kruibeweging 

wordt dus wel gedeeltelijk rekening gehouden met aerodyna

mische demping van d(! vaan (,...~) en de reactiekracht op de 

kop t.g.v. de versnelling van de vaan(- 't). De veranderende 

aerodynamische krachten t.g.v. een verandering in ~ vol

gen door de substitutie van (3.33). Het stelsel wordt al-

dus gereduceerd tot een stelsel van 
• T 

dUC eerde toestandsvector ( n) (§ 1 Ó) 

is opgelost, volgt~ uit (3.33). 

drie vgln. met gere

• Als daaruit ~ 

Een en ander zal worden verduidelijkt en gerechtvaardigd 

in het volgende hoofdstuk. 

(3.34) 
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HOOFDSTUK 4: OPLOSSEN VAN DE GELINEARISEERDE 
------------·--·------

VERGELIJKINGEN. 

4.1 Inleiding. 

In dit lHH>f,l::; Luk r.al worden aangegevPn hoe het stelsel e<~rst.e 

orde difrerantiaalvergelijkingen (3.31) met constante 

coifficienten kan wor~en opgelost. Dit wo~dt gedaan voor de 

meest eenvoudige windsignalen: - een stap in de windsnelheid. 

- een sinusvormige variatie 

van rle wind. 

Er zal worden aangetoond dat het oplossen van de differenti

aalvgln. dan neerkomt op het bepalen van eigenwaarden en 

-vectoren van matrices en het oplossen van stelsels linPaire 

vgln. llezP berekeningen w<'rd Pn varrwegf! de omvang uitgevoerd 

m.b.v. een computer. 

Voorts z;al a<'tnin.cht worden gesch::J"1ken aan c'te oplossing 'n.b.v. 

Je benadering die in paragraaf 3.4 werd besproken. 

4.2 De homogene oplossing. 

De homogenr o~lossing van de vgln. is de oplossing van: 

(~D-t-~)lS.=.Q ( ) ft 4.1.a 

dus als er geen ingangssignaal aanwezig is. 

Jle oplossing kunnen we vinden door substitutie van ~"=iê.oet: (4.2) 

waarbij: de index haangeeft nat het om 

homogene oplossing gaat. 

~ = een nader te bepalen vector en 

0(= " " " " constante. 

Er volgt: 

(À OL + ~) i =Q 

en dus, als ct.l: }: :;b 0 (zie ook (3.19bD 

-h _,{> ~ :; ~>'( ~ (4.1 b) 
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De homogene oplossing wordt dus bepaald door de eigen

waarden oe..:. Ü& I, ..•. ,s) van de systeem .. matrix -J-• ~ . Het 

is te bewijzen dat als een van de eigenwaarden complex is 

dat dan ook de complex toegevoegde van deze eigenwaarde een 

eigenwaarde van de systeem matrix is. Dit is een algemene 

eigenschap van matrices. 

Eén van de vijf eigenwaarden zal dus reëel zijn, deze el

genwaarde correspondeert met de responsietijd van de rotor. 

Laat de eigenwaarden i.h.a. gegeven zijn door: 

~!~~~!~~~~::~ 

I)( I ( reiel) i., (T) 

e><.z. -== f'L~ + ~Wc. ~ l1) ::: jhr' (2.) .,.. ~ ~h-~ ('2.~ 

Ol1 = )4 'L - i.uJ .. ~ .. ll) == j.,". (z.) - (,:i\..,.. (-a.) 

(1-'f = }J-t.t + L Wc, i h '"'~ ::. i~o.,. {'i) ... ~i.""" ('i) 

O's ::. fo~.t- [Wc, i" {s) =-~ ... (-.) - i.ih~jlto C't} 

(Er wordt verondersteld dat alle eigenwaarden verschillend 

zijn) 

De bij 0<..:, behorende eigenvnctor wordt gegeven door ~hLi.\ 1 
te splitsen in reëel(~~ ... (~)) en imaginair deel(~"~(~~) 

De eigenvectoren bij twee elkaars complex toegevoegde ei

genwaarden zijn nl. ook elkaars complex toegevoegde. Een 

homogene oplossing van (3.31) is nu een lineaire combinatie 

van de vectoren ~"(L) e -'.:é , op zodanige wij ze dat de op-

lossing reëel is. We vormen nu de lineaire combinaties 

I [ e.p("~ .Sh (z.) + eol"~ h ())] = 'Rt. (eD'st- I 1.(:z.)) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

en gebruiken deze als elementen van een basis van de vector~ 

ruimtt> van reëele oplossing bij de eigenwaarden CXz.. en 0' 1 

(zie ook lit9, ;J.134). 

Het bovenstaande geldt analoog voor ot'f en O(S . De homogene 
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oplossing wordt dan go~even ~oor: 

~": c, ~h (1) e~t,~ + c'l. R.e.l ~" Cveo~at} + cl Tm\.!" ('l.) e. "z.l::} 

+c~tR•~~n{'i)e" .. "J-+ c.rTrni~"'(tt)eet"l:-} 

waarin c1 t/m c, willekeurige constanten zijn. 

Uitwerken van deze uitdrukking met (4.3) geeft dan: 

(4.6) 

(4.7) 

De waarden van C
1 

t/m c5 zijn bepaald door de beginvoorwaarden en 

het windsignaal, dat zal in § 4.) aan de orde komen. Vergelijking 

(4.7) kan nog worden vereenvoudigd door: ~h = 
~ t, :2"lrle"'•~ -r e}J-Lr { ~ ... c.o~1.1a.~ -t- ~:~- &inw,.~ l + e. ""'~ { .p" c..Olw~c ~ +- .9y" siY\Wc, l- \ 

( 4 • 8) 

waarbij de vectoren .,Pa, ~:a. , ~" en q"'t zijn bepaald door Cz. t/m C. 5 • 

Omdat: Qc..o~w\- -t bs1nwl:; = Yo.t. .. bt.' C..O!o(Wb-ce,) 

me~ ~ = cLrc.lan ( b/tJ&) 

Dus: 

~" =- ~. eol,l: + e."'-1:- ~,_ c.o~ (wz.b- q,") 

+ e }Lt..~;~., c.o~ Cwtt ~ - q" ) (4.9) 

door definitie van vectoren ~.; ~:a.-~ 4 , {(_,_,~~· 

waarbij een enigszins vreemde notatie is gebruikt. Met cos(~~r-q~) 

wordt bedoeld dat voor elke component van &h een andere fase

hoek q»
1 

geldt, die te samen zijn gegeven door een vector s;e.,_. 
Hetzelfde geldt voor ff~t. Verder geldt: 

( ) f(~z.) \, t 
~ 2 ~ = a.rcl:aY\ {( ) . 

f.z. " 

(4.10) 
.) 

clls (.pa)~ ~ 0 ~ 

( co~.)~ = a.rc.ran l (C ~1.)~ 1 + "TL ~ 
\ .Pa.)~ 

dit laatstt~ heeft te maken met de keuze van hetjuiste kwadrant. 
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Het resultaat (4.9) is als volgt te interpreteren: 

de homogene oplossing o.m. bepaald door twee eigenfrequenties 

Wa. en w., • De daarbij behorende oscillatie kan gedempt zijn ( f- <. G ) 

dan wel aangroeiend fJ' > 0 ) • De toestand van het systeem heet 

kritiek als fL = 0 ~ de bijbehorende beweging is dan zuiver si

nusoîaal . In het algemeen wordt elke component van ~h = (...n, ~ ... 
~~~l)T dus bepaald door de superpositie van drie deelbewegingen. 

J>e eerste daarvan correspondeert met het gedrag van de rotor, de 

overige twee met de eigentrillingen van de kruibeweging en de 

vaan. Dat er sprake is van een superpositie is logisch: de vaan 

zal bv. in bepaalde mate gevoelig zijn voor trillingen rond de 

kruias. 

Het systeem heet stabiel al's J-L-<0 en instabiel als fL > 0 • Als 

~ > 0 betekent dit dat er toch een (aangroeiend) uitgangs

signaal aanwezig is zonder dat er een noemenswaardig ingangs

signaal aanwezig is. Als JL•O wordt het systeem ook wel oscillato

risch genoemd: het genereerd zelf sinusvormige oscillaties. 

4.3 De particuliere oplossing. 

4.3.1 De particuliere oplossing voor een kleine stap in de wind

snelheid •. 

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de particuliere oplossing 

van: 

(Á.D i-~)~== !t 
met~ het gevolg van een stap in de windsnelheid op f; = o , kan 

worden bepaald. Omdat q dan constant is, ligt het voor de hand 

om een particuliere oplossing te zoeken door 

~ ~~ = zt 
met ~P~ de (constante) vector die de particuliere oplossing 

geeft, op te lossen. 

(3.31) 

(4.11) 

De algemene oplossing van (3.31) wordt dan gegeven door de som van 
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de homogene en de particuliere 

oplossing: 

~ (t) = ~p& i- ~lo(!) (4.12) 

Als de homogene oplossing gedempt is, dan gaat de oplossing ~(t) 

steeds meer lijken op~~ , welke correspondeert met de nieuwe 

evenwichtspositie ffie het systeem gaat innemen, behorend bij ~P+~. 

De term ~"(tl correspondeert met een inschakelverschijnsel dat na 

zekere tijd verwaarloosbaar wordt. 

Uit de beginvoorwaarden en ( 4.12) volgen nu de constanten C1 t/m c5 

uit § 4.2 en daarmee is de algemene oplossing vastgelegd: 

opt==o volgt uit (4.7) en (4.12): 

-15~ = c, ~ ~tl') -t c~ .s.h .. (2) +~~~. .... (2.) + ~ ~" .. Ctt> +es~~-~-.~ (~.t) (4.13a) 

DP vectorPn ~.,zijn in een matrix ~ (deze matrix heeft niets te 

maken met' uit (3.13)) te zetten op zodanige wijze dat: 

c c. - ->4 =- -~ 
.".b ~ = C.c.,, c.'" ·"-s-'"~ c~) T 

(4.13b) 

en~ volgt dus door oplossing van bovenstaand stelsel. Bij het 

rekenen met een computer zal blijken dat dit een handige werkwijze 

is. Zie ook§ 4.4. lJit '- kunnen eenvoudig ~., ~~- ... Ç.C,&, ~", S€~t 

worden bepaald door (4~7) t/m (4.10) te gebruiken. 

4.3.2 De particuliere oplossing voor kleine sinusvormige 

variaties in de windsnelheid. 

Voor kleine sinusvormige variaties in de windsnelheid is het 

rechterlid van (3.31) te schrijven als: 

1{ = Re(~· Q.\.)1~) waarin )) : frequentie windsignaal, '\> reëèl 

De particuliere oplossing wordt dan gevonden door: 

(_A 1) T ~) l_ = .q' I?. i.~~ 
op te lossen en vervolgens het reëele deel van de oplossing x 
t~! nemen. 

Probeer als oplossing: 

(4.14) 

(4.15) 

25::::::: 'Y:f. e;.~t. (4 .16) 

met w f!en complexe en constante vector == "tYr ~ \..~i.m 

Dan volgt: 

(J- i." + ;§) ~ e ._."t. == !(' e L.v ~ ( 4 • 1 7 ) 
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Splitsen van de reiele en imaginaire delen van deze matrixvgl. 

levert: 

(4.13) 

9. _, 
De eerste van deze vgln. vermenigvuldigen met~~ en de tweede met 

Y geeft: v~ 'ó'r- + l.Jft-~ ~'«'\ = !2. l 
-.4 ,,".w. + 11t 'v w = ,."· 
/~" -l"' ~ _,. -<. 

(4.19) 

Na aftrekken van de tweede vgl. van de eerste krijgt men: 

( Q A-' Q T J. ))~) w = -YYJ 1 

~jd ~ ,r-. -Lm \ 
(4.20) 

~~ volgt door oplossing van dit stelsel lineaire vgln. 

~.. is dan eenvoudig te bepalen uit het volgende stelsel lin. vgln. 

"A ~ .. = - ~ ~1,., ( 4. 1s > 
•t 

Schrijf nu de oplossing "!f .al~ ~ = ~ e'-
(betekenis notatie: zie tekst onder (4.9)) 
)S en 'r reële vectoren. - -

waarbij !1 en '!' bepaald zijn door ~ .. en 'd~.." 

De oplossing (4.16) is dan te schrijven als: 

i. Cylr +~~ 
~ = ~ e 

Van deze oplossing is alleen het reële deel fysisch relevant, 

zodat uiteindelijk voor de particuliere oplossing wordt gevon

den: 

De algemene oplossing wordt gegeven door: 

Uit de beginvoorwaarden volgt nu voor de constanten G t/m c~uit 

§ 4.2: 

-~cm.~ = c,~~(,) + c .. ~),,.(1)T c1 !&.h;,.. C2.) +- c'f ~ .. ~ (,.,) +- c.r ..s.",,.. ('1) 

of, door definitie van de matrixCen vector'" als in de vorige pa-• 
ragraaf: 

(4.21) 

(4.22) 

(4.23) 

(4.12) 

(4.24a) 

(4.24b) 
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De particttlierP oplossing correspondeert met de gedwongen trilling, 

tPrwijl de homogene oplossing (mits gedempt) correspondeert met 

een inschakelverschijnsel, zodat de algemene oplossing op den 

duur steeds meer gaat lijken op de particuliere oplossing. 

Men kan de particuliere oplossing bepalen voor verschillende 

frequenties: het zogenaamde "doorfluiten". Uit vergelijking (4.18), 

(4.20) en (4.21) blijkt al dat de amplitude~ van de gedwongen tril

ling afhankelijk is van V. 

Het is bewijsbaar dat als er 8!!~-~!~P!~S_in het systeem is, dat 

dan ~ oneindig groot wordt voor V= Wz. o\- )) = w'f, de eigenfrequenties 

van het systeem. Voor een systeem met één vrijheidsgraad is dit uit

gewerkt in lit. 10 (p. 199 e.v.). Voor een gedempt systeem zul-

len de resonantiefrequenties alleen merkbaar verschuiven bij zeer 

grote demping, wat in ons geval niet te verwachten is. Voor de re

sonantiefrequenties ~Lzal de amplitude~ van de gedwongen tril

ling maximaal zijn. 

Wegens gebrek aan tijd is er nog geen computerprogramma geschre

ven dat de vgln. (4.15) oplost volgens de hier geschetste methode. 

4.4 Computerprogramma. 

Ter oplossing van het stelsel vgln. (J.31) voor een stap in de 

windsnelheid, werd een computerprogramma geschreven onder de naam 

WEG/GL/LINEARVSTAP, dat de oplossing bepaalt volgens de in § 4.2 

en§ 4.3.1 aangegeven werkwijzen. Ter oplossing werd gebruik ge

maakt van enige standaardprocedur~ waarvan bepaling- van eigen

waarden en eigenvectoren van matrices en oplossen van stelsels li

neaire vgln. de voornaamste zijn. 

Jle invoer voor het programma, waarvan de volledige tekst en uit

leg zijn vermeld in appendix E, moet bestaan uit achtereenvolgens: 
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n,_,'Vp,V 

( I.JI en ~ in graden) 

gevolgd door de coëfficie'nten van de polynomen voor achtereenvol

gens óCV), ~(V) en Sl.(V)" de stationaire oplossing uit appendix 

A (!t is hier dus nog niet dimensieloos). De hoogste graad van 

deze polynomen wordt gegeven door ~ , de achtereenvolgende co

efficienten worden ingelezen in de volgorde, waarin ze in deze 

polynomen voorkomen, van 0- de orde tot n1 - de orde. 

V correspondeert met de stap in de windsnelheid. De coëfficienten 

van de polynomen voor de aerodynamische krachten en momenten 

zijn verwerkt in het programma. Deze zijn geldig voor een wille

keurige vierkante vaan en voor alle rotors die gelijkvormig zijn 

aan die van de C~D2000. 

Het programma geeft dan als uitvoer: 

- de waarden van i,., ~I' en .np in het stationaire geval, 

berekend uitYp m.b.v. de polynomen o(V),'t(V),SUV). 

- de matrix~ 1 uit (3.31) 

de vector !i 
- de particuliere oplossing ~,. 

- eigenwaarden o< van de systeem matrix -Á--:,a, gesplitst 

in reëel en imaginair deel{onder kop nreal" resp. 

"'i[r}ag") 

- de matrix C uit ( 4.1 3); deze bevat de eigenvecto-
: 

ren ~"(i.) , behorend bij de eigenwaarden ~ L. 

op zodanige wijze dat van twee elkaars complex 

toegevoegde vectoren alleen de vector behorend bij 

de eigenwaarde met positief imaginair deel wordt 

afgeleverd. Het reëële deel van deze vector staat 

dan in de L -de kolom, terwijl het imaginaire deel 

in de ( i. + 1 - de kolom wordt afgeleverd. 

-de vector~ uit (4.13) en hieruit bepaald: 

-de vectoren !ij 1 ,Qa.,'f"", ~ctè"'~., (~iY~~II,qi~'1tad)uit (4.9) •. 

Hiermee is dus de algemene oplossing van (3.31) bepaald. 
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4.5 HesultatPn rn interpretatie. 

Het progra·nma dat jn de vor·ige paragraaf wercl beschreven, is als 

er:>rste gn!,<~st voor Y;=c;m/s, V=0.1 '"/s met als parameters die 

van ~et CV/D2000 -prototype (ziP appen,lix F). Tlit werd gedaan met 

coëfficienten d,, d~,, d3 v.'''r anro·lynarniscl1e C!e:nping gel:ijk aan 

nul, omdat narekenen ~.b.v. een zakreken~achinc dan ePnvoudiger 

wor~t. In appendix G is de oplossing voor de genoemde stap voor 

!Ht), Jlt.) e.-t -g(-t:) gegeven J,or ,h~ uit<lrukking (G.1). cS(t)en gO:.) 
( -2..3•1:) . blijken daarin nif~L ,lr~ (lempingsfactor tt~ bc>vattPn e J1H 

dt' r·oLorb''"''c:>git1(; .nCt) k<'n:n<~rkL. Dit ts et)n gevolg van het feit 

yoor de CWD20()() niet van À. afhangt (verhouding e. en f), 
waarrloor de oplossing voor kruias en vaanas niet van.C2. afhangen. 

Bovengeno0:1de resultaten zijn overigens met een zakrnkP-nmachinc 

gecontroleerd en juist bevonden. Het verloop van QU) laat 

een sterk gedempt signaal zien met daarop gesuperponeerd twee veel 

kleinere ongedempte trillingen c0rresponderend met de eigenfrequen

ties van vaan en kruias. Als t zeer groot is, dan blijven deze 

1d;cinc oscillaties om de niP-uwe evonwichtswaarde van !l bestaan. 

Voor o(lJ overhec'rst dP. trilling m0t eigenfrequentie Wa. van nP. 

kruias duirlelijk terwijl de dempingsfactor zoals bij .fl hier niet 

vo.,rlwmt. Dit laA.ts te is ook het geval voor de grafiek ~(t) waar 

dP trilling rnPt ciw~nfrequentie witvan de vaan overheerst. ó(t.) Qn ~Lt) 

._;a:·n oscillerenr<Hd 1e niPnwe c~venwichtstoestan0., gegeven door de 

particuliere oplossing. 

ne hereke11ingen werJen vervolgens herhaald, maar nu met aerodyna

mische rlemping. De oplossing 3(~) staat in appendix G (vgl.(G.2)) 

en .(Ut), ctH) a~ ~li:) zijn wP.ergegeven in fig.4.1.Voor .Olt:) zien we 

wr~e r rle s tork ged(~mpte beweging naar de nieuwe evenwichtsstand 

met daarop gesuperponeerd het licht g0dempte signaal met rle fre

quentie Wz. van eh~ kruias. a blijkt geheel ongevoelig voor de tril

ling van dl' vaan. Rekijken we vervolgens Ö(t) dan valt op dat de

ze niet erg gedempt is en dat ~an·de trilling van de vaan vrijwel 
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Het verloop van .Q. als functie van L (beide groothe
den dimensieloos). Bovendien zijn de werkelijke hoek
snelheid .0,., en tijèt \,ingetekend. 

niets is te merken: alleen 1n de eerste fase van de beweging zijn 

kleine afwijkingen van een ''nette gedempte sinusvorm" waar te ne

men. Dit is begrijpelijk als we bedenken dat ( uit (G.2)): 

-de amp1 i tu•iP van df~ trilling met frequentiP. w., 

op t.=o ree.ls een !'actor 16 kleiner is dan die 

met de eigenfrequentie W2. • 

-de dempingsfactor van de trilling met frequentie 

w"' vrij hoog ligt.: op t =o.s Üi de amplitude 

van deze trilling reeds gedaald tot 40% van de 

( 
.. ,.8~ !:-

waarde op t = 0 - e. 
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Het verloop van ~ als functi'' van t (ó in graci.Pn 
en t climensielo<>s). Boven<'lien is ne werkelijke tijd 
tw ingett>ken(l. 

Dit laatst~:> wordt bevestigd door de figuur 4.1. c van~ Ct-) 
is ne situatie als volgt: 

daar 

- de ampl i turle van de trilling met frequentie uJa. 

op t = 0 is een factor 15 kleiner nan die met 

eigenfrequentie Wc, • 

- de dempingsfactor van de trilling met frequen

tie W~ is vrij hoog, zodat na verloop van tijd 

de trilling met frequentie Wt "zichtbaar" wordt 

en nog later vrijwel geheel bl~palend is voor de 

beweging van de vaan. De vaan gaat dan a.h.w. 

de kruibeweging volgen. 
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fig. 4. 1 • c • Het verloop van ~ als functie van t ( j in graden en 
t dimensieloos). Bovendien is de werkelijke tijd tw 
ingetekend. 

Er is nog Pen mogelijkheid om controle uit tP oefenen op de resul

taten. Deze is tPrug te vinden in tabel 4.1. De particuliere op-

lossing voor e1~n stapje van bv. o.o; ""/$ moet ongeveer correspon-

deren :~Jet de toename van .Cl,tl' en r volgens de polynomen (A.7), (A.8) 

en (A.lü), die de stationaire toestand beschrijven. Een probleem 

hierbij is dat de polynomen 

Zo is de standaarddeviatie 

niet de exacte evenwichtswaarden geven. 

van K(V) ongeveer 1 .6°. Om een goede 

controle van de resultaten te krijgen zou: 

- het punt P waar de vgln. gelineariseerd worden exact moeten 

corresponderen met een stationaire toestand. 
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-de aldus her'0 1'\ende particulierr~ oplossing voor v:o.sm/s 

vergeleken moeten wórden met de t~ be~ekenen ex~cte bplo~s1ng 

van de stationaire vgln. 

Als de overeenkomst dan goed is, valt te concluderen dat het pro

gramma (voor w.b. de berekening van de particuliere oplossing) 

goed is en dat de verstoring van de evenwichtswaarden klein genoeg 

is om linearisatie toe te mogen passen. 

In ond-erstaande tabel worden voor Vp van 5 tot 1 2 "Vs de bij 

een stap van as'"'s. berekende particuliere oplossingen (~pa ) ge-

geven. Deze worden vergeleken met de verschillen in stationaire 

oplossing (A~P) bPrekend m.b.v. de polynomen (A.ï), (A.8) en 

(A.1 0): A~P = ~P (Vp -t o.s) -xp (yP). 

!~È~!-~.!:.... Yp AOp 
0 

ÓplJ
0 

5 "'Is 2.72 l.ll 1.12. J, 22 

6 '3'.1 "3 '·05 S.'3'3 {o:z. o.BIEI r.og 

r '3.'~S 2.S'I 4-]5 4.88 os~ O)S 

8 3."3Q 3.20 '3.~s 3- <,(, 0,2b 0.36 

~ 3.23 ).4() 3.02. 2-3'3 0,011 0.039 

10 2.69 J.41 :z...o& 1.61 -0. IS"~ -0.2.9 

11 ~.'36 3.42. 1.2.lj I.'Z.Y -0.21'1 -o.s~ 

12 m/s 1.6 ct :J. LIJ o.bl J,Ob -0./19 -0.2'3 

N.D.: de standaarddeviaties voor de polynomen Z1Jn: 

o.o~ ru/sec. : n(V) 1.06 o : ö(Y) J.~o : tY<V) 
Let op: de waarden voorn zijn teruggerekend naar NJh.e.c.' dus dat 

betekent dat de dimensieloze grootheid np~ berekend m.b.v. het 

programma, werd vermenigvuldigd met .fl0 : ~=.U, fi,.a volgens ( 2.113). 

Als men rekening h,)urlt met de standaarddeviaties die voor de 

betreffende polynomen worden opgegeven, lijkt de conclusie 

dat het programma juist is, en dat linearisatie mag worden 
..,'t'ti!)P. Jull$,..'1\!firle s~n 

toegepast~ gereêtvaardigd. Opvallend is nog dat de particu-

1iere oplossing negatief is voor Yp ~ 10 m/s en dat dit 

correspondeert met de daling van de stationaire oplossing 

A voor die windsnelheden. 
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In onderstaande figuren 4.2 en 4.3 zijn de trillingstijdenT en dP. 

dempingsfactoren n(volgense·~~) uitgezet voor de eigentrilling van 

de vaan en de eigentrilling rond de kruias van vaan, vaanarm, kop 

en rotor. W~=eigenfrequentie van de vaan; Tv= bijbehorende trillingg

tijd; Dv = dempingsfactor; u.>z. = eigenfrequentie kruibeweging; 

Tk =bijbehorende trillingstijd; DK= dempingsfactor. 

Dit is gedaan voor VP =- 5,6, --·· 1'2.. mJs. 

De grootheden zijn niet dimensieloos. 

In figuur 4.3 is ook nog de dempingsfactor van de rotor gegeven: 

DR in sec·•. Deze factor correspondeert met de factor oe" uit (4.9): 

fig. 4. 2: De trillings- lv (s) TIC Cs) 
tijden voor vaan en 
kru:ibeweging. ,., 

'3 

1.o 8 

·~ r 

TK= 2. n: "t l( 
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( s.) .~ ' 

T~ "" :z. ".. 1::"" 
w .. 

c s..) ·1 5 
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O.o .t 

fig. 4.3: l>e dempings- D~('/~)t DK('/s) 
factoren voor vaan, 0 I 
kruibeweging en rotor. R 
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Het bl1jkL dat br~it!<' trillingstijden neu dalenil verloop als functie 

van de windsnelheid vertonen. 

Voor by (Yp) wordt dus een minimum berekond van "t0.2. voor vp~ 6tnls 

Voor ~('Vp) wordt ePn .,.;eer klein minimum gevonden van orde ro-s. 

voor V,:::: 11 '"/s • Dit laatste is eenvoudig te verklaren: in het ge

bruikte model wordt alleen demping t.g.v. de beweging van de vaan 

beschouwd. Als nu~ groot is, wordt de vaan zodanig hoog opgetild 

(tot ca. X0° bij Jl m;~ )dat cleze vaan nog nauwelijks clemping rond 

de kruias kan veroorzaken. Alleen de rotor zou dan nog demping 

kunnen veroorzaken, cle.,.;e dnrnping is echter niet in het model op

genomen .ne dempingsfactor DR voor de rotor blijkt nauwelijks van 

de windsnPlheid af te hangen. Het is eenvoudig in te zien dat 

ex,=-.}-~'~ .. , immers uit(4.16.h)volgL (-f:-'~ -oei) 1 = Q. en dus 

deH -h.-'~ -oc.r)=o. De eerste kol om van dnze ma tri x ( -~ -•Jj - ot I) 

bevat slechts één element dat niet nul is, en dat is het eerste 

(matrix-) element. Uitrekenen van de determinant levert dan di

rekt een factor -,..&:,~ .. - 0' op, waaruit 0<, , volgt. 

Invullen geeft: 

_ Gh G1'L. M_ d~r~ IV V, · g_ (~)~ 
C(, - c , • ~:~.;0~,) u" yP a" f' P ë>A ,t p 
Nu volgt uit Pnig rekenwerk en (A.6) dat: ~ (~))p = -0.1..1' CO~Op t 

1" 0.20'2.'1 <:o~"'Jp 1">-?. 
en -\.p/C.O!o Öp (= ep zie appendix E) blijkt na berekening na-

genoeg constant voor windsnelheden van ca. 7 t/m 12 m/s (ca. 2.2). 

Vgl. dit met appendix A: het optimum van Á hangt voor een molen 

ongeveer af van Ö als À.. 0 (cf)=-À.0 (o~ · W~ d . Als de rotor onder 

stationaire condities het maximale vermogen levert bij een be

paalde hoek d, dan blijft deze dat blijkbaar doen omdat !P con

stant blijft. Er volgt dus: 

0< 1 tv Yp · ( -o.t.r6 C:.O":: dp .... o.z.oz.c, CD!.~p/Lt.~) A..; Vp CO~Óp 

Als de mnlPn ntt de ideale kruihoekkarakteristiek volgt (zie lit.2), 

dan moet bij goede benadering gelden dat Óp = uc..c.o~ ( ~) waarin 

~ de windsnelheid geeft waarboven het toerental constant gehou

den wordt. We .,.;ien dat ex, ( =- -l>R/"C..><) en rlus 'D~ dan nagenoeg con-

stant moeten zijn. Het verloop van D~ (V"p) moet dus in dit geval 
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constant zijn om een goede beveiliging te hebben. Het is overi

gens interessant op te merken dat t,(V) uit (A. 7) voor V 1:-8 ""'s 

goed. te benaderen is met Ó = a.rc..c..o:!> ( Vr I Y) + constante (zie 

appendix C.1, lit. 2), waardoor I>R niet meer helemaal constant 

blijft. 

Omelat nv,bl< en 'D~ altijd groter dan nul blijken te zijn mag men 

concluderen dat het systeem stabiel is (onder de veronderstellingen 

(V.O) '=/rn (v.!6) uiteraard). 

Door A. Logtenberg werd een computersimulatieprogramma gebruikt 

tPr oplossing van de bewegingsvgln. (2.35), (2.104) en (2.109). 

Voor een stap van V,= s"'/s naar Vp = S.S "''"'s , met verder dezelfde 

condities als bij de hiervoor gedane berekeningen, gaf dit als re

sultaat trillingstijden T" en Tl< van resp. ca. 1.14 sec. en ca. 

9 sec. Verder bleek dat de beweging van de vaan met eigenfrequentie 

w.., vrijwel geheel gedempt is na ca. 13 sec.; waarna de vaan de 

kruibeweging gaat volgen. De maximale uitwijking vanuit het even

wicht hij 5 "'/s na de stap bedroeg voor ~ca. 9.6° en voor 6 ca.3.6°. 

De kruibeweging bleek nauwelijks gedempt. Als we deze resultaten 

vgln. met die in fig.4.1 t/m 4.3 van dit verslag, dan vinden we 

goede overeenkomst. Deze overeenkomst kan waarschijnlijk nog wor-

den verbeterd, omdat het programma van Logtenberg nog een foutje 

bevat , wn arctoor de evenwichtswaarden ~,en a-P voor Yf =S "'/s (begin

condities) niet geheel overeenkwamen met de waarden die hier wer

den gebrujkt. 

Bovengenoemde resultaten zijn overigens nog niet gepubliceerd. 

4.6 Resultaten van een benadering m.b.t. het gedrag van de vaan. 

4. 6. 1 Staprespons. 

Gelet op rle resultaten uit de vorige paragraaf mogen we verwachten 
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dat Pen benadering als genoemd in § 3.4 redelij~uitkomsten op

levert. Het blijkt nl. dat: 

- de demping van de beweging van de vaan rond de vaanas 

l I VS t -o~6~t vo doende groot is: e-. tegen e voor de krui-

beweging. 

- de versnelling Ï op t = 0 is veel groter dan de ver

snelling ~ op t = 0 voor een stapfunctie. Dit volgt een

voudig uit (zie (3.31)): 

}u. ~ + fz~ i = 'Zz. 1 (als 'Il 'n stap vertoont, dan 

Au ~ r fn '( == 'h ~ en ~ ook) 

Voor Yp=S"'/s, v:::o.T mJs geeft dit ('1~.•-11.,; 'h~ 1&.'..) met 
I • 

( G. 3) en { G. 4) dat "i = 1 9. <j rcJd en à = 0. J4 r•cl. 
Bij een stapje in de windsnelheid kan men dus doen alsof de kop 

in eerste instantie hiet gaat kruien, terwijl de vaan een sterk 

gedempte en snell1~ beweging naar. de nieuwe evenwichtsposi tie uit

voert. We kunnen dit idealiseren en dan stellen dat de vaan een 

oneindig sterk gedempte en oneindig snelle beweging uitvoert, dus 

een stapvormige aanpassing vertoont. Dit proces wordt beschreven 

met (3.32): 

als voor ~ een stap wordt genomen, dan is de responsie van yook 

'n stap (o blijft 0 op t = 0). Vanuit deze nieuwe evenwichtspo

sitie gaat de vaan nu volgens (3.32) de kruibeweging volgen. 

DPZA vgl. is afgeleid uit (zie (3.23)): 

door de termen met tijdafgeleiden te verwaarlozen. 

(3. 32) 

Gebruik nu de resultaten voor Yr = S "'f.r. 
1 

v;: o.ç "''s , dan volgt voor 

t niet te klein (bv. I) dat: 

Als we dus nemen ~='i/= iJ= '&=o dan is dit ePn goede bena

dering. 

Vgl. dit met§ 3.4 vgl. (3.32). 
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(3.32) of (3.33) wordt nu voor bovengenoemd geval:(v= o.T """/s ). 

~[-t:) = 0-~~ o(t) + ~lleo 

(3.34) wordt dus voor t > 0: 

~ {t) = O,lo~lo d" (t) ~ (t) = 0·1t~'3 ~(t) 

Substitutie van (4.25) en (4.26) in de tweede vgl.van (3.2J) 

geeft dan: 

De particuliere oplossing van deze vgl. is: Op• = o.a:~~et 
De wortels van de karakteristieke vgl. zijn 0' ~ -0.1.1 ::!: l.i."fli.. 

Vergelijken we dit resultaat met (G.1) uit appendix G, dan vin

den we goede gelijkenis, daar werd nl. gevonden dat: 

o,. == o.l.'2.C:. 0 e.n CCa. = -o.161 :!:. ~.80'~ ë. (u.;l- (G.2.)) 

Het gedrag van de vaan volgt nu uit (4.25) en de algemene op

lossing van (4.27). 
De particuliere oplossing voor x wordt dan: 

~pa.= rtf.ao -t-0."3q'3·àp.t. Cr~) -1.o~•, v~l.dit' IMC 1.oe• uii;(G.t) 

(4.25) 

(4.26) 

(4.27) 

!let is overigens logisch dat de particuliere oplossingen (op evt. 

afrondfottten na) gelijk zijn: deze benadering heeft immers geen 

invloed op de eindwaarden vanJen ~,alleen op de wijze waarop 

die bereikt worden. De dempingsfactor nKblijkt hier iets groter. 

Deze demping is een gevolg van de beweging van de vaan rond de 

vaanas ( ~) en de beweging van de vaan t.g;v. de rotatie om de 

kruias (~ ). Daarom is het niet voldoende om de verhoging van de 

demping te verklaren door erop te wijzen dat de vaan nu minder 

hoog opslingert a.g.v. een stap in de windsnelheid, en dus meer 

demping levert bij rotatie om de kruias. De demp1ng door de bewe

ging van de vaan rond de eigen as speelt hier immers ook een (niet 

verder onderzochte) rol. 

Het programma WEG/GL/LINEAR is aangepast om de oplossing van het 

stelsel ( 3. 31) voor een stapfuncti_e_: ~ volgens de hier en in § 3.4 

01~schreven methode te kunnen bepalen. Dit programma heeft de naam 

~EG/GL/LI~EARAPPROX gekregen. De resultaten van dit programma stem

men overe1!n met wat hierboven werd voorgerel~cnd. In het tweede 
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clcel van appendixEis e(~n korte uitleg van de gemaakte wij

ziging gegeven. 

Tot slot valt uit (4.27) nog op te maken dat de demping zeer 

wein.ig invloed heeft op àe eigenfreqlJentie :- v(~&.'f)'L-4(2.l,.&)C.'iJ,.~)' 
wat al eerder gevonden werd bij de exacte oplossing van (3.31); 

zie (G.1} en (G.2). 

4.6.2 Sinusvormig ingangssignaal. 

Analoge beschouwingen als in de voorgaande paragraaf, moeten 

mogelijk zijn als voor V een sinusvormig signaal wordt gekozen. 

(zie ook§ 4.3.2). Er kan dan onderscheid worden gemaakt tussen 

hoogfrequentie en laagfrequentie signalen. 

Voor dit soort signalen is het duidelijk dat er nauwelijks of 

geen krui beweging plaatsvindt. Neem dan o = à"=~ = C en bepaal 

~ en n dan u i t (3 • 2 3 ) ' 

( r ~ lli)"' . L 
j\.u n + _:B .. ..Q. = 2.Qt~p r, - 4z.. Vo è>>... ~ )\~)) c 

J·n i + ~n ~ + ;Rls ~ = as bz. c., 2~r +s ~ ~i'ti'Y~ 

rnc~t v van de ,·orde w., of groter. 

De algemene oplossing bestaat uit een homogeen deel dat gedempt 

zal blijken te zijn en een particuliere oplossing waarvan de am

plitude afhankelijk is van de frequentie v van de wind. 

Voor frequenties die van dezelfde orde zijn als w'L. kunnen we 

(4.28) 

weer terugvallen op vgl. (3.32), die verkort is weer te geven met 

In tegens te ll in g tot § 4 • 6 • 1 is nu ~ :P. o en ~ ~ o voor t>o, 
zodat de corresponderende termen in (3.34) nu ongelijk aan nul 

zjjn. lle oplossing' kan nu worrlPn bepaald cloor uit (4.2SI) 

~ ( tf{t), ~ ( 0) 
.. 

op te lossen, waaruit ~ en ~ te bepalen zijn 

(4.29) 
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volgens (3.34) en deze resultaten vervolgens in de vgl. voor 

de kruias te substitueren. De enige onbekende in deze vgl. is 

dan Ó • 

wegens tijdgebrek zijn geen programma's gescpreven die de res

ponsies van het systeem volgens de bovenstaande methoden bepa

len. 
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liUO.Fl)STlJK 5 CONCLlJSIES. 

De bewegingsvgln. van het systeem werden op twee verschillende 

manieren afgeleid met hetzelfde eindresultaat. Bovendien werden 

door Logtenberg m.b.v. de methode van Lagrange dezelfde vergelij

kingen afgeleid. J)e kans op fouten in de vergelijkingen, die 

geldig zijn onder de veronderstellingen (V.O.) t/m (V.16), is 

daardoor aanzienlijk verlaagd. Bij het lineariseren der bewe

gingsverglijkingen werden nog twee extra veronderstellingen in

gevoerd ((V.18) en (V.17)). 

BiJ het invullen van de verschillende termen van de vgln. (3.23) 

worden een aantal onnauwkeurigheden ingevoerd. Dit gebeurt bij 

het berekenen van de systeemparameters; m.n. de traagheidsmomen

ten~, I~ en It. Verder werden analytische uitdrukkingen voor de 

aerodynamische krachten en momenten ingevoerd op basis van inter

polatie van meetgegevens(lit.2) en werd de invloed van het zelf

oriënterend moment bij de opschaling van cMt-,
6 

verwaarloosd. Bo

vendien was voor de CWD2000 slechts de CpÜ.,4) karakteristiek 

voor 6=o gemeten. Daarnaast werden, door gebruik te maken van de 

zgn. "surface fitting" procedure om analytische uitdrukkingen 

voor de krachten op de vaan te verkrijgen, bepaal<le oneffenheden 

in het CJ:{o\' ..,, (fJ,X) -vlak aanzien! ijk verzwakt. Dit effect zou men 

overigens kunnen verkleinen door hogere orde polynomen te here

kenen. 

Tenslotte werd ter oplossing van de gelineariseerde vgln. uitge

gaan van polynomen die ó(Y~ ~(V) fm Sl(V) geven. Deze polynomen zijn 

bepaald door voor een aantal waarden vanV de stationaire verge

lijkingen op te lossen. Er was geen experimenteel feitenmateriaal 

voorhande11 om de juistheid van deze oplossingen, en indirekt die 

van het model, na te gaan. Bovendien komen de genoemde polyno

men uiteraard niet exact overeen met de berekende oplossingen. 

Vooraleer we verder gaan dient te worden opgemerkt dat er vrij

wel geen experimentele feiten voorhanden zijn om het onderstaan

de te verifiëren: toch is het mogelijk om de resultaten vau de 
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berekeningen te evalueren, nl. door gebruik te maken van er

varing uit eenvoudige veldwaarnemingen. 

Als we de trillingstijden T.,. en Tk bekijken,die correspon

deren met de eigenfrequenties van vaan en rotor, dan lijken 

deze qua grootte orde goed overeen te komen met de veldsi

tuatie. Ook de dempingbvvan de vaan om de vaanas lijkt rede

lijk, men zou kunnen onderzoeken of een eventuele correctie van 

de grootte van de relatieve windsnelheid nog belangrijke ver

schillen oplevert. 

De ctempingbkvan de kruibeweging blijkt veel te laag. In het veld 

komen dergelijke langdurige oscillaties niet voor. Het is logisch 

om de volgende veronderstellingen nog eens te bekritiseren. 

(V.4) en (V.12,: De kruibeweging ondervindt in het gebruikte 

(V.17): 

model alleen demping t.g.v. de beweging van de 

vaan. In werkelijkheid is er natuurlijk ook dem

ping t.g.v. de kruibeweging van vaanarm en rotor. 

De invloed van de vaanarm zal waarschijnlijk geen 

rol spelen. De invloed van de relatief grote ro

tor op de demping zal echter niet zo gering zijn 

als in eerste instantie verondersteld werd. Zo

als al eerder in dit vcrslag werd opgemerkt is 

er behoefte aan een goed model en/of experimenteel ma

teriaal om deze demping te beschrijven. 

Bij, linearisatie is geen rekening gehouden met 

wrijvingsinvloeden: Het is ook niet zeker of dit 

noodzakelijk is, het is in elk niet mogelijk om 

Coulomb wrijving te lineariseren. Het is echter 

wel denkbaar dat de invloed van de wrijving om de 

kruias veel minder van beiang is voor de demping, 

dan de aer0dynamische demping die door de rotor 
wordt veroorzaakt. 

Verder dient te worden opgemerkt dat de dempingsfactoren nauwelijks 

invloed hebben op de berekende trillingstijden: zie §4.6.1. 

In overeenstemming met waarnemingen in het veld blijken voor de 

CWD2000 geen instabiliteiten op te tredenlde aanwezigheid van aero

dynamische demping is hier overings niet voldoende voorwaarde voor), 
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Een andere controle van de juistheid van de resultaten van de 

gelineariseerde vgln. werd hesproken in § 4.5: nl. het simulatie 

programma van Logtenbcrg. De resultaLPn van dezl" simulatie komen 

go0d overeen met de oplossingen der gelinearisePrde .:ygln. 

Het zou nuttig kunnen zijn om deze controle voor meerdere ge

vallen uit te rekenen, dus voor meerdere windsnelheden. Een van 

de overeenkomsten die we hier nog even toe lichten, betreft de 

beweging van de vaan. Ook Logtenberg heeft nog de benadering uit 

§4.h.1. toegepast, waarbij de vaan de kruibeweging gaat volgen. 

De resultaten daarvan zijn hier niet genoemd. Deze benadering bleek 

echter ook goed bruikbaar bij grotere windsignalen, waarvan de 

respons wordt bepaald m.b.v. het simulatieprogramma. Dit illus

treert nog eens de bruikbaarheid van de gelineariseerde vgln.: 

wanneer een bepaalde benadering daarirt succesvol kan worden toe-

gepast, dan ligt het voor de hand om deze ook te proberen voor 

grotere windsignalen. 

Een ander voordeel van dit gelineariseerde programma is natuur

lijk dat we nu in staat zijn om snel het effekt van bepaalde 

veranderingen op de stabiliteit van de molen te kunnen bepalen. 

Deze veranderingen van de molenparameters kunnen hv. gewenst 

zijn om het maximaal toerental dat in stationaire en/of dyna

mische omstandigheden optreedt - te verlagen. Aan de hand van de 

nieuwe set parameters kan dan worden bepaald of deze nieuwe si

tuatie wel stabiel is. Verder zou het interessant zijn om de 

gelineariseerde vgln. op te gaan lossen voor sinusvormige sig

nalen, zoals aangegeven in § 4.3.2 en 4.6.2. Men kan dan o.a. 

nagaan bij welke frequenties er resonanties op gaan treden, 

vervolgens nagaan of deze resonanties in werkelijkheid ook voor

komen en in hoeverre zij nadelige invloed hebben. 

Tot slot is het de moeite waard om te onderzoeken of de ver

gelijking voor de kruias nog vereenvoudigd kan worden. We hebben 

al gezien dat de vgl. van de vaanas sterk vereenvoudigd kan worden 

door aan te nemen dat de vaan voortdurend in evenwicht is t.o.v. 

de vaanas (§ 3.4 en 4.6.1). De overblijvende vgl. voor de kruias 

kan misschien vereenvoudigd worden door de inbreng van bepaalde 

kleine (deel-)termen te verwaarlozen. 
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APPENDIX A. Aerodynamische krachten en momenten. 

De aerodynamische krachten en momenten op de vaan zijn gemeten 

door Logtenberg aan een vierkante vaan met hoekprofiel. Boven

dien werd het moment van de vaanarm t.o.v. de kruias gemeten. 

De resultaten zijn verwerkt met een " surface fitting" proce

dure, welke polynomen herekent voor de dimensieloze grootheden 

in cte variabelen ~ en X , volgens een gewogen kleinste kwadraten 

methode: 

-~.aq ·1o -~ ~t - 1.s,. u('f ~'L + a. BB· 1ór 13 t· 
-2.\1 ·10_, ~,_ ~ + '1. 'S'l. • 10 -& ~1. ~ 1. 

ci.,v = ~·{a.\& - o.o:z.38 ~- o.o«Sctl.f 1 +-ct·~·~· 10-r, 1)4' 
-~lOS ·lo' 4 fl:;t. + 8.o~2.·10·t, r- I.S(f'1·1(>'S 1)~1.. 

i-~. s131·•ó' rj'"~ - ~.178 ·•o-a tf ~t \ 

I -:a... _.. ~, to-~ v,_ t~ ... -" R v'l. -·~~·ro ~ -t.rz.· 0 -I. -;"lv r .>o 

t. o81f - (f, 6zl ·1<)1 (. ~-) - 2.81 · 1 v-c, (~-) 
'I. 

+ 6o~1r·ro- 1 Ct;-Y' .... ~.,~ttr.l()·' (fl)ct 

N.H. ') en '( zijn in graden, net als J hieronder. 

(A. 1 ) 

(A. 2) 

(A. 3) 

(A. 4) 

Er zijn helaas geen experimentele gegevens beschikbaar van het krui-
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JC! L:lr :>Je1, eo:: 20 c.m, f= 1'1.2. c.m ell'l efR. = 0."1 • 

1.(-t: blijlet dat bij cleze verhouding van e en j- hPt kruimoment 

ll<l\1"-'elijks van dé itn"~!):snnJheidJl afhangi Voor de L- tJladige rot·Jr 

v n i 1 o:l e (;-~, r ~ 0 0 C h e •: r a ;l f', t (-i e v e r ho w1 in g ~ = o. '3 , z o cl at f1 e d i mens i e -
.., 

] oze coË;fficient vau <1e ö-bladige rotor met een factor 'i moet "-'Or-

<len vcrmcnigvuJdigc! or.1 hruikhaor tP zijn. l'eze opschali11g is niet 

~-cL,_-•<•i correct orr;clat cle7.e niet geldt voor het zelfori(~nterend rno

f11l'!IJt (zie 02.3.2). Bij voldoende grote e en f is de inbreng daar-

echter vrij klein, 
. . ,. . 
1S. n8 Vln-

i!en clan: 

(A. 5) 

Er waren helitas onvolcloenae metingen voorhanc1en van het aan~rijf

korypel van de C\f;~OOU, zoèat meetn,c::ultaten van ePn aniiere rotor; 

nl. oen~- bladige met snellopendheiè 2 (lit. 13), moesten worden 

gebruikt. Een h0kencl verbanel tussen het maximale vermogen P dat 

een rotor aan de wind kan onttrekken en de kruihoek luidt: 

V<~rrler bljjkt rlat de waarde Vé\n À waa.rvoor dit maxirnt1le verr'c

:·:Pn 1,·orclt ~;evonden, vrij nauwkeurig met Ö samenhangt volgens 

,À
0 

(!5) = À
0

(o) C.OS. Ó en dat èe maximale waarde val~}. c1 ar. op é1e-

;~cl:'t:e ff:éclcier v, ... 1l c5 ~\l'L.~-,Lt_,L! Àmu (~) = À."1>' (o) COS~ . 

~ .. c ,_ ~u 1· . · ' c (.>..) ' p '-

cos 'i Ó \•.b. Lei maximurr,, terwijl de x- as ''ordt geschaald 

meL er~n ft•ctor ~ ; hieruit volgt dan: 

, 1 .. À0 = c :.Lif:,alc ~nellopell(1heid, À. wanrbij Cp n.axil'iaal is. JE on

<'<'r;.;l;l:ull~(' f'i~·ul:r zi,j!1 ci1' "t' cl:rvc:n uit ~;rap!1 J], lit. IJ voor 

sdJ<·c=:fl;oeL 0 6 , i~)t ..... é•U 0 tesa.r:•<'n wecrgto[;even vol[;ens deze 

~~cl:<dirlb,. :·e ct.rvt:· voor Ö=o'·,H,rê l·enaderê Ir>.b.v. het polynoom 

o, 2]5 • Lil (le figuur valt op te ma-

ken dat dit f'<-ll J·cc'.r.:lijl.c h::wt('t·r·_ih,;; lc'V(•rt voc;r willekeurige Ó. 
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\ole,ens ciezeli'clc methodf: werd Cp(.x.,~) afgeleid voor de C\VL20üu, 

wa<.Tvoor :;leehts mc··treS1JltaLen vrul b=0° bt·keLri zijn (zie o.a. 

lit. 4 maar ook ~e latere, meer nauwkeurige nog niet gepubli-

ccerde Je"".e\-eLs. lip (!ie r:wuicr ,,r:rd '--'cvon<'en: (zit~ oolç fi2;;. A.2 

anii het einde van cl eze appendix) 

"'Hnrbij <lus t'en t\·H~CI'e C:,l'<dt<1s r:ol:rr;.oon ,,·en: geLruikt om de curve 

Cp(:t../0) te lwnadere11. Net Cp()./~)=ÀCGl,.(.)..,~) ligt nu dus 

voor >...po c,/~-~) vast... \Ie merken nog op dat do henadE-~ring het 

L:rest rtamv:·~evrié:. is voor À~ À
0

• 

IP polyno!';en van 4-(~e Ol''-~c die de stationaire oplossingen <3 en ~ 

als functie van V bcpaleü zijn verkregen uit de rc-~sultaten van 

óCV) = 12. J - 5'.03 V t L4~ Vl.- o. o61..6 V3 

Jiüur nu (A.6) en (A."{) te gebrujken, l\an cle vergelijking (~.15~) 

(A. 6) 

(A. 7 J 

(A.8) 
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voor cle rotoras worden opgelost: daarbij wo1dt verow:ersteln àat 

:,f~t l':.0!)1Jel van c:c belasting gelijl<;: is aan he"L gemiddelde koppel 

<;at een ideale pomp vraagt: 

ofwel 

(A. 9) 

Dit (A.9) wenLil opgn)ost voor windsnelheden van J t/m 14 m/s ln 

s-tappen van r ""'/s • De resultaten kunnen worden benaderd m.b.v. het 

volgende polynoom: 

(A. 1 0) V \ y '{1. y> -'\ ytr J1( I= -2.70Cj t- 1,2Lf~ +o.s~6S -o.o8ttt8 -t-~.OOOY·IO 
(s.cL=O.o9) 

'J'ot slot volgt hier de door A. Kragten gemeten Cp- >... Jmrakteristiek 

voor S:o0 van de C\\1:2000. Alleen de meest betrouwbare en jongste 

meetgegevens werden gebruikt (14- 11 - '83). 

-- ~ë,~-----~.4 -
,., 0.1S 

--o 
I 

y 

0.3 
IJ ~1 

O)S 

n 
c 
" 0,2 < 
'"" V1 

-~·Vl. __________ _ 

~ O,IS 

"' 0 
0 

-;i;---'----- 0,1 
u _, 
<> 
-:0 

' I 

-·- -~ ·-.----
' i 

fig. A.2: 

O,S 1.1 
l 

SWD 2000 

~&0146 
(q I>..Adl 

8=6 

Crri~CIR:r0295 

• I. l. IJ 

• t<(. JtJ. IJ 

.. ,., -11 _,) 

_J 

->-

c. -À p karakteristiek voor de CWD2000 voor ó =0° 

(niet gepubliceerd) 
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APPENlHX B. Aerodynamische demping van de vaan. 

Ga uit van de uitdrukking voor de snelheidsvector van een rleeltje 

dm van de vaan t.o.v. het inertiaalstelsel, uitgedrukt in de ba

sisvectoren van het stelsel P. X_, Y,. z,: 
{2.51) 

Nu "Worden ~"lf,,l, verkreeen uit resp. ~0 , ~ .. , ~o door ePn rotati•~ van 

de has isvectoren ~u, ~o om cl e Z0 -as over N'n hoek -i-;- (eS-t- 41- '() 
(zie fig. B.1~ zodat omgewerkt: 

y 

Fig. B.1: Verband tussen ~.,lfo."io en ~••"!"~' 

zie ook fig. 1 .2 en § 2.2.2, 

(){ = -!" + ( s + 4' - ~) 

(~,Jt.~0 , ~0 en ~,,f, liggen in één vlak) 

Invullen van c:lit resultaat geeft, met ~iYl {Oo!+')) = ~ÏI'\elC0$'3 + 

C.05o liL sio ~ etc.. en met 8 "t"l.( :. ~ - J:) ;- ~ 

(B. 1 ) 
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Voor het m.m.p. van de vaan wordt dan gevonden: 

+ g~ f -th ~ s,'IY\~ ~ 
Met hehulp van deze uitdrukking wordt nu (2.18) uitgewerkt: 

rnec ~Yel = ~ - ~ en y = V Ko 

(Het model is dus alleen geldig als Óv constant is) 

Definieer ~= C'+ tw1.+ wfc..o~ ~ T~hz.~~ ... r - ~l<s.iV'I~Sin') 
(d.i. de afstand van het m.m.p. van de vaan tot 00 ) 

en def. t·= .f1.+twz.+wec.os.~, dan volgt na wat rekenwerk: 

11 ~rel1 h lt:: V~+ f· ~z. i- ~ VW C.OSt) + 2S i V~)VI ( d +4') - hv i~~ coç. ~ 

- h v5 ~~")"!>i~"~~ - 1:~ w ~ t CD'i.~ co~~~ - hfJ- X cos.~cos~ slh ( 8 -t-lj.J) -

h ld z.~.H'\ Y) ~~n~ <S1Y\ (d-t\jl) - t Wh 5 ~ CO<ï. ~ 'Ioin "Y3 - h f ~ ~ ~ ~ S\'>')Y)C.OS( 0 i1j1) 

-t hl 31. cos(ch·tp) s\n ~c.o~ ~ -t- tr h'· ~'&. c.o~'l.~ + t hl. Sih~~ á t. 

lltrel,hf·= V1--tSa.K;.." + ~1.fth"c.oc:.1.~J +à~l-tw~(.osy--thwsy~s\\ -r 

d l \'\V C..O~ ~ -+ 2 V .fc.c~ l1)- ~) - Vh s·IYl ~ Sh'l ~ 1 + ~ t -V h CO$~ ws 'J1 
Substitutie van V = 0 in deze uitrlrukking geeft dan: 

+- 6 i i - t w ~ ~ ~ - eh ~!.i (.OS ~ } 

(l1it resultaat stemt overe('n met dat opp. 2.12, lit. 2) 

(B.2) 

(B. 3) 

(2.18) 

(2.17) 

(B.4) 

( B. 5) 
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Na invullen van (B.5) en (B.4) in (2.18) blijven van deze twPe 

uitdrukkingen alleen de kruistermen ~sv 1 ~V en Vl. over na uit

werken van de eerste twee termen: 

0 = ~V ( WCOS. '3-+ 2 e c..oS('}-~)- hsiY\ ~s·~n'))- Y VhCOS~COS~ t2Vl- 2V.Jiy m)l COS Af3tx 

Na invullen van (B.4) geeft dit tenslotte: 

co~ 6l)~J' = 

~ { e ces(~-~) + ~ CC)'S.!)- ~ 5\'()'t)S.,n~ 1- f ~ CO~~ C.OS ~ + 1 

(B.6) 

htc.osyc.oss l + *f,. fïh'"c.o$"~ 0' (B. 7) 

Wanneer men (2.28) gebruikt om A'1 uit te rekenen dan geeft dit 

met (B.J): 

Af)= -~h~~ 9 : -5fesik(5-z>+ J!$inY3 t-J c.osssir~~t + ~ 1r c.os:r sin"} ( 2 • 22 ) 

Bij berekening van ~~m.b.v. (B.7) resp. (2.22), met bv: y=f"3=%: V=S'"'& 

en eS= o.2.S rocJ/sec, ~ =-O·"' r~Jise.c. , .b~t.,x = f.'!8° 

/) ~ == J.4S
0 

Als '"3 = 90° en verder dezelfde omstandigheden, dan A~~"=. '3.1s" 

b 1 ':. '3. 11 • 

we zien dat de benadering voor 4~ zeer goed is en dat ~'3 niet al te 

groot is onder deze condities. 

Berekening van Aj'I!Jt volgens (2 .19) geeft: 

(B. 8) 

terwijl berekening volgens (2.21) geeft: 

(2.23) 

De overeenstemming van deze benadering met A~~is niet becijferd. 

Omdat (2.22) en (2.23) eenvoudig te hanteren zijn en (tenminste 

(2.22)) voldoende nauwkeurig, zullen deze uitdrukkingen worden 

gebruikt om de hoekenien ~die de relatieve wind met de vaan maakt 

te benaderen. 
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APPENDIX C. Kinetische energie van de last. 

Strikt genomen is het niet zonder meer toegestaan de pomp te 

behandelen als een deel van het r~teem: er is steeds aan- en afvoer 

van water van en naar de omgeving. Het is "veiliger" om de belas

ting te zien als een uitwendig koppel Q t. dat inwerkt op het sys

teem via de rotoras,net als de stroming van de lucht die uitwen

dige krachten en momenten uitoefent op het systeem. Is eenmaal 

een pomp met aan- en afvoerleidingen gekozen, dan wordt de koppel

toerental kromme van deze pomp bij de gekozen slaglengte bekend 

verondersteld. Deze kromme zou ook nog afhankelijk kunnen zijn van 

krukhoek ~ • Omdat een dergelijke kromme niet voorhanden is, wordt 

hier toch een benadering gedaan, waaruit de dynamische krachten 

van de pomp volgen; althans voor w.b. de beweging van pomp, zuiger, 

zuigerstang en kruk. 

Voor de snelheid van de zuiger geldt nu (zie fig.2.5, §2.4.3): 

V~ = Sl f SiY'I'( 

Als~~tde massa van kruk, zuiger, zuigerstang en balanceergewicht 

geeft, dan hebben deze onderdelen een kinetische energie van: 

( c. 1 ) 

(C.2) 

Het water dat op en neer beweegt, bezit ook potentiële en kinetische 

energie. Doordat het leidingensysteem tamelijk ingewikkeld is, bv. 

door aanwezigheid van windketels, is het handiger om de dynamische 

krachten door metingen te bepalen. Het gemiddelde resulterende mo

ment van deze krachten blijkt goed te beschrijven met een term an~ 
Het koppel t.g.v. de statische druk van het water volgt eenvoudig 

door: 

F w = ~w ~ H ~?) Ap 
waarin: tw = de kracht van het water op de zuiger 

en dus: 

~p = hydrostatische druk van de op te voeren wa

terkolom 

M = fw · t çinll7 (o~ rb ~ n;.) 
~t~. p ' \. 

In de neergaande slag wordt geen water geleverd en geldt: M~L.L =-0. 
reu:, p 
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APPENDIX C. Kinetische energie van de last. 

Strikt genomen is het niet zonder meer toegestaan de pomp te 

behandelen als een deel van het f~;~Steem: er is steeds aan- en afvoer 

van water van en naar de omgeving. Het is "veiliger" om de belas

ting te zien als een uitwendig koppel Q e, dat inwerkt op het sys

teem via de rotoras,net als de stroming van de lucht die uitwen

dige krachten en momenten uitoefent op het systeem. Is eenmaal 

een pomp met aan- en afvoerleidingen gekozen, dan wordt de koppel

toerental kromme van deze pomp bij de gekozen slaglengte bekend 

verondersteld. Deze kromme zou ook nog afhankelijk kunnen zijn van 

krukhoek ~ • Omdat een dergelijke kromme niet voorhanden is, wordt 

hier toch een benadering gedaan, waaruit de dynamische krachten 

van de pomp volgen; althans voor w.b. de beweging van pomp, zuiger, 

zuigerstang en kruk. 

Voor de snelheid van de zuiger geldt nu (zie fig.2.5, §2.4.3): 

Als~~tde massa van kruk, zuiger, zuigerstang en balanceergewicht 

geeft, dan hebben deze onderdelen een kinetische energie van: 

( c. 1 ) 

(C.2) 

Het water dat op en neer beweegt, bezit ook potentiële en kinetische 

energie. Doordat het leidingensysteem tamelijk ingewikkeld is, bv. 

door aanwezigheid van windketels, is het handiger om de dynamische 

krachten door metingen te bepalen. Het gemiddelde resulterende mo

ment van deze krachten blijkt goed te beschrijven met een term an~ 
Het koppel t.g.v. de statische druk van het water volgt eenvoudig 

door: 

Fw = ~w ~ H~p) Ar 
waarin: "fw = de kracht van het water op de zuiger 

en dus: 

Ap = hydrostatische druk van de op te voeren wa

terkolom 

M = fw · l. <tinm (o6 riJ~ n;) 
St~.? \. \. 

In de neergaande slag wordt geen water geleverd en geldt: M~l.L ::.6. 
lelt", p 
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APPENDIX IJ. De gelineariseerde vergelijkingen in dimensieloze 

vorm. 

Ga uit van de dimensieloze bewegingsvergelijkingen (2.146) t/m 

(2 .148) en stel daarin a.,,.. a, =a.t;)=-0 (geen wrijving) (vgl. met 

( 3 • 1 ) en ( J • 2) ) : 

~: ~p -t ~ 

(D .1 ) 

Dan wordt (2.146) na Taylorontwikkeling en verwaarlozen van tweede 

orde termen en weglaten van de evenwichtsvergelijking; 

(D. 2) 

Schrijf het rechterlid van (2.147) eerst 

b1 c1 ~1. [ a.2. Fz. Ll-,5) + G- ( 1), f) - q~ Fb ("3·)} 
Laat accenten weg en werk dit uit. 

als (door invoeren van G}: 

Nu 1 s Ï) = '1 + J ( cY, 8) 
en 't = 't + n C~) 

~ == - ~ + ~- (lf'- 'S) 

zodat 
D. G = ~~r o ~ ~~r i + ff}r à t ~~r ~ -

= &&I a + 2JG.j v + èJ_& ~.P-( ~ -t f o&li + ?& ~] v 
oó r ë>~ Po ~'3 ~ P ar5 a~ ö( a~ P " 

N . B • : In punt f is ~ P = ~ P en ~P = jp (stationaire toestand), en 

~ (~,-v)l == o&Cl).4')] 
31j 0 ~I' 0~ p 

Verde.r ~] - - ê)(,.-1 
öö p - -a'3 p 

el1 QE J = -m_J 
~ P a~- P • 

Linearisatie van (2.147) geeft dan: 

S f 63 + b~ .,.. b6 .,.. si11 't 8r + b6 c.os. \ - b~ sir'!' 'in ~P 1 - jï c.os ~f [- bs + ±b.,_c.os) ~==-

~ b2-c., ~~ f Clz. ~f1. ~1 n + [ o.2. ~ + êltr- a6 ë)f:&] ~ + ~J ~ + 
ë> "'- a.Q.. P è>o a~ air P ê> ~ p 

(D. 3) 

(2.151) 

(2.152) 

(2.153) 

(D.4) 
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(D. 5) 

(D.6) 

Invullen van (D.6) en (D.3) in (D.5) geeft dan de tweede vgl. van 

het stelsel (3.23). 

Behandeling van F; (~,y) uit (2.148) alsGin (D.4) geeft dan 

bij linearisatie van (2.148): 

~ -~co~~P [-65 t tb1 LOs'S! -t-tbz..C:,C\ac.os~P ·~-

+lb-z. c, ~P taç F5 (D. 7) 

(ll.2), (D.5) en (D.7) vormen tesamen met: ~-5-o en ~ -y=o 
het stelsel vergelijkingen (3.23). 
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APPENDIX L Computerprogramma. 

Er is een computerprogramma geschreven waarmee de gelineariseerde 

dimensieloze vergelijkingen kunnen worden opgelost voor een stap 

in de windsnelheid. Dit programma is geschreven in ALGOL onder de 

naam WEG /GL/ LINEAR en lost de vgln: op zoals aangegeven is in 

§ 4.2. De volledige tekst van het programma is gegeven aan het eind 

van deze appendix. De parameters die gebruikt worden, hebben zoveel 

mogelijk dezelfde naam als de ermee corresponderende grootheden 

uit de vgln. Indices als";worden direkt achter de variabele ge

schreven. Het programma is op te delen in grofwegJistappen: 

regels 1000 t/m 11600: bevatten declaraties van de te gebruiken 

standaardprocedures en variabelen, alsmede enige 

extra hulpvariabelen die alleen betekenis hebben bin

nen dit programma. Deze lijst wordt gevolgd door het 

lezen van een aantal in te voeren parameters van de 

te bestuderen molen: zie ook § 4.4. 

regels 11700 t/m 13900: declaraties van de benodigde matrices en 

vectoren alsmede enige hulpmatrices en -vectoren. 

Door het matrixgewijs inlezen (12300) van een aantal 

getallen wordt het stationaire punt P bepaald door 

uit Yp te berekenen: à". en ~pin graden,ll,\n raJ/s (.Qp hier 

nog niet de dimensieloze waarde). Dit gaat eenvoudig 

door vermenigvuldiging van de ingevoerde matrix, ge

naamd!, met een vector ( 11 Vp,Vr\ ...... Vr
0 

... )T (12800). 

Verder wordt dan ~,.bepaald alsmede: 

volgens (3.28) t/m (3.30) 
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Verner wordt Àruitgerekend alsmede een daarmee cor

responderende grootheid ep (u>) volgens ep = À-p /eos 0 

te gebruiken ter bepaling van m.b.v. (A.6), (regel 

1 3800) 

regels 14000 t/m 15400: enige elementen van de matrix uit (3.31) 

worden hier berekend m.b.v. ~r , alsook de bijbehoren

de onderdeterminant die gebruikt zal worden om de in

verse vanf: te bepalen. Vooraf worden nog even alle 

elementen van de matrix~ uit ( J. J 1 ) en ~-· 11 op nul 

gezet·~ 

Vervolgens worden de elementen van J:.- 1 
(geschreven als 

AINV) welke ongelijk nul zijn bepaald. Door de een

voudige structuur vanmatrixA-is de inverse ervan 

te bepalen met 1S200 t/m 15400. 

regels 15500 t/m 17000:hier worden coäfficiänten vastgelegd van 

de polynomenvoor c,., ,C~V'ci=L 1 cl1"' (zieap-
11,~ I .-; ~ V', ..., 

pendix A). Het polynoom voor CMr,~ bevat de metingen 

( 1 it. J) aan een 8- blad i ge rotor met e./ R = 0.4. 

Cc:.,v ( L.,j) bevat hier nog resultaten voor een 1 5 X 15 cm 

vaan. (zie appendix A). De coäfficiënten worden vast

gesteld in 2 X 2- matrices; wanneer de Chebyshev poly

nomen van hogere orde dan 2 zijn, moeten de matrices 

evenredig worden vergroot. De indices corresponderen 

op de volgende wijze met de argumenten: 

c,.,v,v =~ C.MV& (L,p ·1'3.:· ~~ 
o u ( -naloo~ Cç\1,1,) 

( E. 1 ) 

(E. 2) 

(E.J) 

regels 171000 t/m 18600: bepalen van C c c · C C c in n., ..... ' ,., ~,v, ~='4>-' M.._a, M~r 

het werkpunt? uit de toestandsruimte. 

regels 18700 t/m 21900: bepalen van de afgeleiden van Cp en 

de aerodynamische krachten en momenten naar À, ~~r, ~~ j 
Belangrijk is het om hierbij te bedenken dat de argu-



E3 

menten d (o\- '3) en ~ vall de polynomcr (m.u.v. Cp(>.._è)) 

in graden zijn, terwijl de bewegingsvergelijkingen 

(3.23) alleen geldig zijn bij rekenen in radialen, 

aldus steeds een factor 1 80 /TC opleverend bij be

paling van de afgeleide naar Ö en ~ • Er wordt be-

gonnen met: 
~ ~ DCPDD in programma ( 18700) 

DCPDL " " (19200) 

DCMARMDD " (19000) 

Vervolgens worden de afgeleiden dC.fll~9 1 dC:...Fv;h, de~ v, dcM" ~ 
M ai a~ ~~ 

bepaald en opgeslagen 

in enige nog verder te berekenen elementen van de matrix$ 

regels 22000 t/m 23700: daarin worden de elementen van B bepaald: 
= 

zie (3 .23). Hierbij is nog gebruik gemaakt van C~r =-Cp/A. 

en ~I - -~ + .i- rk.eJ 
~>._ p - )...pL Àr i)). I' 

Verder wordt gebruik gemaakt van een hulpvariabele 

(HULP), die verder geen betekenis heeft. 

regels 2J800 t/m 24600: de vector~ uit (3.31) wordt hier vast

gelegd, zie (3.23). 

Nu zijn alle gegevens voorhanden en kan worden gestart 

met de eigenlijke oplossing van de differentiaalver

gelijkingen. 

regels 24700 t/m 25300: hier wordt de particuliere oplossing 

bepaald uit (4.11 ): B ~'P• = rt , dit als de!:-~ =f::::.O 

en m.b.v. een standaardprogramma "SOL".genaamd 

(l1t. 14). Terwille van de uitvoer wordt een vector 

"ETAG" gevormd waarin de particuliere oplossing voor 

resp . ..Q oen ~ in radialen, en die voor 0 en ~ in 
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gra<h~n worden opgeslagen. Als de.~~-o wordt dit aan

gegeven met een stukje commentaar in <ie uitvoer (re

gel 15300). Als de particuliere oplossing bestaat, 

wordt die opgeslagen in de vector~· 

regels 25400 t/m 26700: bepalen van het matrixprodukt -),}~~ m.b.v. 

een standaardprocedure "AMAALB", gevolgd door het be

palen van eigenwaarden ~J en eigenvectoren van deze 

matrix m.b.v. standaardprocedure "NONSYMEIVALVEC" 

(26200). De complexe eigenwaarden worden gesplitst 

weergegeven voor w.b. het reële resp. imaginaire deel. 

In het programma worden deze gegevens door vectoren 

ALPHAR Lr] en ALPHAI['I]. De eigenvectoren worden onder

gebracht in een matrix (deze blijkt dezelfde als 

uit (4.13)~ op een manier zoals al aangegeven i~ § 4.4. 

Als de procedure niet slaagt in het bepalen van de 

eigenwaarden en - vectoren, d.w.z. als de.l-L-1f~-ÀI\t::o 
voor wiJlekeurige ~, dan wordt dit aangegeven door 

een stukje commentaar in de uitvoer (pas in regel 30000). 

Als "NO.NSHlEl VALVEC" de waarde "true" heeft, 1 igt de 

homogene oplossing nu vast. 

N.B.: Er wordt verondersteld dat alle eigenwaarden 

verschillend zijn. 

regels 26b00 t/m 29500: nu wordt de algemene oplossing bepaald 

door gebruik te maken van de beginvoorwaarde (3.31 .b) 

met (4.12). Daartoe wordt de vector-~~ gevormd 

(26900- 27100) en vervolgens wordt ~ ~ ===-~pa (4.13.\;J) 

opgelost m.b.v. "SOL". Als deb- f:,~::.o is de oplossing 

bepaald en opgeslagen in "E'l'A". Door combineren van 

( 4. 7) en ( 4. 8) kunnen nu Pa en g." , al smecte J?~t en '\.tt 

worden bepaald (28000- 28300). Met (4.10) worden 

dan ~a,~'t '~&e.n !;(?.., berekend (28400- 29300) en uit

gevoerd te samen met ~' ( = C 1 Sh( T)) = ETA r 1] J!i.: C [ r, 1). 

Hier bi j z i j n ~ , . ~t. e."' ~lf in radialen, terwijl ~~ en ~4 
in graden zijn uitgedrukt. Als de.~C=o wordt rlit door 

-== 
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commentaar aangegeven l29HOOJ. 

regels JUJOU t/m JObOO: ter versnelling van de 1nvoer, bevat-

}." 0 

0 )( 

0 0 

ten deze regels de invoerparameters zoals deze gelden 

voor de CWD2000 zoals in dit verslag gebruikt. Door 

een listing te vragen van deze regels op de terminal 

hoeven deze nu niet steeds worden ingetypt. In dit 

voorbeeld is vp = 5 "'/s en V (~l;•p>: 0.1 '"/ ... 

Omdat dit programma in grote delen hetzelfde is als 

het hierboven besproken programma, wordt de tekst 

ervan niet afgedrukt en slechts in 't kort aangegeven 

wat de wijzigingen zijn. 

Van (3.2J) blijft nu over na (3.'32) t/m (3. 34) : 

0 .Q. 3, . 0 B, .Q. 
Yi' 

0 ä- ~ y z à = ' l12. 

0 0 -I 0 0 0 

Voor X, Y, ë en "lz.' moet nu volgens (3.33) en 

(3.34) worden genomen: 

X = }.n -t fz3 ' ~ 

y : s zt. + Ba.> · 4 
é)cl 

Z ""' 1)23 + "Bzs · $ 

Nu volgen en ~ uit (3.32) met (3.23): 

~ = !b.. (t >o) 
d~ <ä 

Daarmee zijn alle elementen van de matrixvergelijking 

bepaald en dus kan de gereduceerde oplossing 

van het 3 X J -stelsel worden 
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bepaald. De uitvoer van het programma is analoog aan 

die van ~EG/GL/LINEAR, maar nu steeds beperkt tot 3 

dimensies. 
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.; TNNTWI30>1.-JE:G/GL/LT,....EAR C:N !JSE:R-4 
DATE & T!~E PRINTED: T~URSDAY, NOVEMBER 8, l9H4 ~ 13:53:07. 

10000 
10100 
10~00 

10300 
10400 
10500 
10600 
10700 
10800 
10900 
11000 
11100 
11:!00 
11300 
11400 
1 !500 
l !óOO 
11700 
11800 
11900 
1~000 

12100 
1.'2~00 

!2300 
124•)0 
:'..2500 
1~1,00 

!::?700 
12800 
12900 
13000 
13100 
13200 
13300 
13400 
13500 
11·~0~ 
13700 
13800 
13900 
14000 
14100 
14200 
14300 
14400 
14500 
14600 
14700 
14800 
14900 
15000 
:5100 
15~00 

15300 
"..5400 
:.5500 
:::;.-,oo 
~"=';,0~ 

B::::G~!. 

s !NC~UDE •Nl~~LTB/ALGOL/OECLARAT!nN nN A??~· 
5 I!.CLUD:::: 'NUMLIB/ALGOL/AMAAL~: ON A~PL' 
S INCLUDE 'N0~LI9/ALG0L/SOL ON APPL' 
s T!.CLUD€ 'NUML!B/ALGOL/P~IhTMATRIX ON A~PL' 
S INCLUDE "N0MLI9/ALGOLIREAD~A~RIX2 ON APPL' 
s INCLUDE 'NUMLTBIALGOL/AMAALB ON A~PL' 
S INCLUDE "NUMLrB/ALGOLINONSY~EIVALVEC ON APPL' 
FILE INCK:ND=REMOTEI,OUTCKIND=~EMOTE>; 
REAL A2,~3,A4,A5,A6,A8,Bl,~2,~3,B4,~5,36,B7,B8,Cl,D:,D2,D3,A22,A3~, 

A23,D~T,E,C!~P,C~V~P,C~P,GP,VO,VP 7 ~~B~TA~,DELTA~,GA~~AP, 
LAMBDA?,L?,OMEG~O,OMEGA?,?!,PSI,XI,~UL?,CA,USTA?,C~Rn?, 

CMARMP,CMVGP,X:G,DDELTAUD,DD€LT~DG,OGA~~AOG,D~PDD,DCPDL, 
DC~ARMDD; 

:NTEGER I,.J,N~; 

READ (!N,t,E,R,A~,A3 1 A4,A5,A6,A9,9l,B2,~3,B4,R5,R6,97,R9,C!,Dl,D2, 
D3,0MEGAO,VO,PSI,XI,N2,~P,VSTAPJ; 

R€G:::N 
R~AL A~RAY PC::3 1 0:N2: 7 VP2CC:N2:,XC::~:,G,A:NV 1 Bt::5,::5:, 

AL?HAR,A~?~A;:[l:51,C?,CMRn,c;vH,C~V,rMVG~0:2,0:2J, 
ETACl:~J,P~:2,P~:4,RHO~,R~04, 

?2,?4 1 02,04,ETAG~::SJ; 
PI==4•ARCTANC:>; 
READ~ATRIX211,3,0,N~,P,INI; 
~nR T:=O STEP ! !J~T;!_ N~ DO 
BEGIN 

V~2C::::='v'F'**I 

END; 
A~AALV~<:,3,0,N2,P,VP2,Xl; 
DELTA:=r:='X[!.:!; 
GAMMAP==XC2~; 
OMEGA?:=XC31; 
BETA~==-DELTAP+90-PSI+XI; 
XIG:=XI ;XI:=X!•?!/180; G?:='J?/UO; 
DOELTADD==<CD1*SINIBETAP*PI/:80-XIJ+D~*SINIB~TA~*~IIl801/2 

+D3•COSIRETAP•PI/1BOI*S!NIGA~MAP•P;/1R01/211/G~; 

DDELTADG==<.~*D3•COSCGAMMAP*PI/:BOl*SINIBETA~•~I/:BOii/GP; 
DGAM~ADG==I.5*D3•SINIGAMMAP*?:/l80)1/GP; 
LA~SDA~:=O~EGA~*R/VP; L~:=L~~3DAP/COS!O~LTAP*P!/~80); 
l.iRITEIOUT,*f,DELTAP,GAMMAP,~AM'!IftA?l; 

A22==BJ+B4+B8+B.t,•COSIX:J-97•S:N<X:1*SINCGAMMAP*PI/:80>+ 
CSTNCGAM~AP*PI/!8011**2; 

A~3==<B5-.~•87*COSCX:I>*COS!GAMMAP*PI/!801; 
A33==1; 
DET==A2:*A11-A23••2; 
FO~ 1:=1 STEP 1 UNTIL 5 DO 
BEGIN 

FO~ J==1 STEP l UNT!L 5 DO 
Bt:GIN 

AINU[I,.Jl==BCI,.JJ:=O 
E~D 

END; 
AINVC:,:J==!/1!+91/R:'.I; 
A!NV[2.2J:=A33/DET; ATNU:J,Jl:=A22/DET; AINU;4,41:=AINV:5,5J:=;; 
~rNvr~,J~:=A:~u:l 7 ~:::·-A:~Jt~~r; 
[~VG~0,01:=.4480; C~V3:!,0~:=9.6753~-~; CMUG~,,~l:=5.3::~-3; 
S~VGC~1::~=-l~0:6A~-~; c~·:~:~:C~:=-1.~?0~~-4~ 
r· -~~-·.~:- ,.._ ~:--~_·....,,t?•-~· :: .... ; ... :.-;--:_ :~-- . q:_lçt~--:"-

000:00•)0 
ooo:o:oo 
00010200 
00010300 
000!0400 
000!0500 
00010600 
(100:0700 
00010800 
00010900 
00011000 
000:1100 
00011:200 
00011300 
0001!400 
000:!500 
00011600 
00011700 
00011800 
0001:900 
0001~000 

0001~100 
000:2200 
0001~30(1 

000124()0 
000!~500 

000:2600 
0001~700 

000:2800 
00012900 
00013000 
000!3!00 
000!1200 
00013300 
000!3400 
00013500 
00013600 
00013700 
00013800 
~•00: 39. 
ooo14cr 
00014100 
000!4200 
00014300 
ooo:4400 
00014500 
000!4..,;oo 
00014700 
00014800 
00014900 
000!5_000 
00015100 
000:5200 
01'0:5300 

r.<:•: :~ 
-:~ .. "'\ ."\ ' -:-: 

( 

c 

( 

( 

l 

L 

L 

L 

... 

ftxj 
I -.j 

I 
I 



~.5800 

!5900 
16000 
!6100 
1-'>200 
16300 
"!.6400 
16500 
16600 
16700 
16800 
16900 
17000 
17100 
!7:!00 
17300 
17400 
17500 
:7600 
17700 
17800 
17900 
18000 
18100 
18200 
18300 
18400 
!.8500 
1.8600 
18700 
18800 
18900 
19000 
19100 
19200 
19300 
19400 
19500 
:9.SOO 
19700 
19800 
19900 
20000 
20100 
20200 
20300 
20400 
20500 
20600 
20700 

; 20800 
20900 
21000 
21100 
21~00 

21300 
21400 
21500 
21600 
21700 
21.800 
~~90G 

C~UGC:,~J:=-!.!87~~-7; CMVGC~,2::=~.9547~-8; 
c:v~o,o1:=8.:8:5; crvr:,OJ:=-.02~838; c:vr0,1l::-.osa~7; 
c:vc:,:1:=4~9:6i?-4; c:vc2,o~~=-2.!05e-4 1 
C!V[0,2J:=8.082r-4; C!VC2,l1:=3.597~-b; 
c:vc~,~J:=-:.543~-5; c:v(2 1 2J==-~.378t?-8; 
C~v~:O,OJ:=l.2848; C~U~~l,OJ:=-1.3:87~-3; CFV~rO,lJ:=5.5547~-3; 
c~v~c:,:::~a.l:Bo~-~; c~VhC2,o::=-7.839A,~-5; 

C~UHC0,2J:=-2.527?~-4; CFU~:2,1J:=-~.~70;~-6J 
CFVh[!,2::=1.8773e-7; C~V~(2 1 2~:=3.5~27~-B; 
CMRDCO,OJ:=.3701; CMRDCl,OJ:=-3.520~-3; CMRD[O,,J:=O; 
C~RDC!,!::=O; CMRDC2,0::=-l.l548e-5; 
CMR0[0~2J:=O; CMRI!C2,1J:=<l; 
C!"'.RDC!.,'.2~:=0; C!"':~T<'2, '2J :=0; 
CMARM?:=1.084-C4.~6R~-3l*IBETA?-X:Gl-(2.83~-41*19ETA?-XIG1**2 

+(6.:77~-7>~CB€T~P-X~G)*~3+\2.:44~-8>*<B~TA~-x:Gl**4; 

C?P:=<-.276*LP**2+.736*L?-.~0~4)*CCO~CDELTA?•P!/:80ll**3; 
CIVP:=CFV~P~=C~VG~:=CM~DP:=O; 

fOR I:=O STF"P 1 IINT"!:L 2 fiO 
B>=:G:N 

;:-oR J:=o sTE 0 1 !iNTI:... 2 no 
BF:G:N 

CMRfiCI,JJ:•E*CMRDCI,Jl/!R*.4l; 
r:vcr,._i:==~:vc:,.J~/~5; 

C ~ 1 
... 

1?: ~c I 1-.JP+C! 1
,}[ l:, .. :~*BETAP**I *G~~MA?** . .!; 

CFV~P:=CFV~P+C~V~CI,.J~*RET~~**:*GA~~A~**-J~ 

C~RD~:=C~RDP+r~~D[!,Jl*DELTA?**I*L~~BDA?**~:; 

C~VGP:=CMVG~+CMVGCI 7 .JJ•B~TAP**I*SA~MA~**J~ 
EN [I 

E!'JD; 
DCPDD:=-~*CCOSifiELTAP*?:t:80ll**2*S~NCnfLTA?•PI/lHOI* 

C-.276*!_P*~2+.7~6*l_P-.20~4>+COSCDE~T~P*~:t:80~* 

S!~Cn~LT4P*PI/l90l*~AMRDAP*<-.55~*L?+.736>; 
rr~AR~OD:=<4~2hA~-~+<S.66~-4)*CBETA~-X7Gl-C:.R~3~-6)* 

IBETAP-X:Gl**2-C9.57be-8l*IBETA?-~!Gl**31*!801?:; 
OCPDL:=CCOS<DE:_TAP•PI/~80)>**~*C-.5~2*!P+.7~6l; 
FOR I: =1 STE? 1 IINiiL 2 DO 
B:OG:N 

i'"OR J:=O STEP 1 !iNTIL 2 no 
B>':GIN 

8[2,4J:=BC2,4J+CMRD !,Jl*:*Cflt:LTAP**CI-:ll*~AMBDAP**~; 
BC3,4::=BC3 7 4:-CF 1j~ I,J~*I*CBETA~•~<I-1>)*G~~MA2**-J; 
Bf3,5J:=B:3,5J-CIVC ,JJ*I*<~~TA?**<I-!)l*GA~MAP~*~!i 
BC4 1 1::=BC4,1J-C~VG :,~:41~CBETA~~*c:-!>)*GA~MAP**·J 

END 
f!loD; 
9~2y4J:=B[2,4J*!80/?I; 

R(3 7 4J:=9[3 7 41*:80tP:; 
~[3,5J:=R~3,51*180.'?!; 

BC4 7 1::=BC4 7 !:*!801P:; 
FOR I:=O STE? 1 UNT!L 2 DO 
BEG:N 

FCR J:=t STEP 1 IINTIL 2 DO 
B~G N 

B 2,! 
B 4,2 
B 5,3 
o e> r 
.... '-, .J 

END 
i:ND; 
'Bf4y2J:=B 
B:5,3~:=R 
Cf-:--;'1 .. -=;; ::':'J 

:=« 
:=B 
:=B 
:~8 

2,1J+r!"1h'D 
4 7 2~+1:!='./ 

5,3J+C::•J 
'2,~--{..c~·,... 

lt-; :;._!.' ~ 

.;f.. :~C· /':"• 
,,";:.o 

I,Jl*D~LTA?•*r*~I*(~~~RnA?**(L!-!l); 
~~~~*BETAP•*:*.;*CGA~MA~*~(.;-:l); 

, .. 1J*BE~AP•*:*J*CG~~MA?~•C~I-:lli 
:,JJ*BETA~**!*··•IGA~M~?~•I.;-:11 

OC>Ol5800 
()00~5900 

c:oo: .'>000 
000;.6!00 
000:6200 
0001<'-300 
0:10;,.',4()0 
00016500 
000:6.,)00 
000:6700 
000lf>800 
ooo:t.900 
000!70 
000!7)00 
00017200 
00017:'100 
Otl01 7400 
00017500 
00017600 
000:7700 
00017800 
00017900 
0001.8000 
00018100 
01)018200 
0001.8300 
0•10:8400 
000!85~ I tT: 0001.86 (X 
00018700 
000:8800 
00018900 
0001.9000 
000:9:00 
000;,9200 
00'1!.9300 
000:9400 
00019500 
000:9.'>00 
00019700 
(.•1019800 
00019900 
000::'0000 
0002010'1 
000::'0:'00 
00020:>00 
00020400 
00020500 
()0020600 
00020700 
000208001 
00020900 1.. 

0002~.000 

0002:1001 
0002:200 

i._ 

0(!02!.300 
000214001 
0(',07:500 

(. 

·:-:'~~J'·2.._ . .:.,oo 
(J't(<::·: 7()0 

·.-:·:.-:::-- .. ~t!O 

:"': (; ~ ... . :-· ~·, ~) 



2::'0·:10 
:?2!.00 
2'2::00 
22300 
22400 
22500 
::::.:,oo 
22700 
::'2800 
22900 
23000 
:::'3!00 
::'3::>00 
23300 
23400 
23500 
23600 
::'3700 
23800 
:::'3900 
24000 
24100 
::4::'00 
:::'4300 
24400 
24500 
24600 
:::'4700 
24800 
:::'4900 
::'~000 

25100 
::'5:::'00 
::'5300 
25400 
:?5500 
:?~ . .,oo 
25700 
25800 
::':'>900 
::':'>000 
26!00 
2.~200 

;:>.!\300 
2.~400 

::>6500 
"'·'>600 
:::'6700 
2-"800 
26900 
27000 
27100 

' 27200 
:::'7300 
27400 
27500 

\. 276<)0 
27700 
27800 
27900 
::'8000 
:::'8100 

BC1,11:=-A2*11P*~'2*0~EGAO~~*CDCPDL-CPP/!_AMBD~~)/C!.A~BnA~*VP); 

BC1,4J:~-A2*GP**2*DCPDD/~AMBDAP; 

BC2,1J:=-B2*Cl*A2*GP••2*n~~GAO*R*BC2,:~/V~; 
~U~P:=-R::'*C1*GP••2•(-IA3•COSIXII+A4*C:U?I*RC~,4J 

-~4*CFU~P•BC3,5~>; 

BC2,4J:=~L!~P-B2*C!*G?**2*A2*B:2,4J+B~~Cl*GP**2*A6*~C~AR~DD; 
P. C2 1 2 J: =~UL?*DDELTADD; 
BC3,51:=-B~*C!*GP**2*A5*B~2,5J+.5*B:?*C!*AB*COS<GAM~A?*?I1!80l; 
BC3 7 3J:=-B~*C1*G?**2*A5*CBC2 7 ~1*DGAM~~DG 

-Bf4,11•DOELTADGl; 
BC3 1 2J:=-B~*~~*GP**~*~5~B(4 7 !~*DD~I_TADD; 
Rr::>,5J:=-R2*Cl*GP**::'*I-A4*CFU~P*B:5,~1-IA3*CnScx:I+A4*C:VPI* 

B::4 ,::>;I; 
RC2,31::B~2,5J*DGAMMADG-rlllL?*DDE~TADG; 

BC3 7 4~:=-B2*~1*G?**~*A5*RCe,l~; 
BC4,2J:=B[5,3J:=-~; 3[4 1 !1:=0; 

WRITECOIJT 7 </1 7 X2S,·~ATR:X B•·>l; 
PRTNTMATRTXC1,5,~ 1 S,nUTl; 
~TAC!~:=2*A~*GP*CPP/(~0*L~~RD~P)-A~*n~FGA~*~~(Df:PDL-

CP?/~AMBnAPl/C~AMRDAP*UO**~l; 

FTAC2~:=R~*C!*2*GP*tA2*~M~TIP-CAJ*COSCX~l+A4*~!UPl*I~FV~P 

-A6•C~A~MPl/VO-B2*Cl*A~*OMEGAP*~*Br2,lJ/tV0*•2l; 
ETAC31:=B2*Cl*A5*2*1;?*CMVG2/VO; 
~TAr41:=ETA~5::=0; 

FnR I:=! ST~? l l;NTTL 5 on ETAC!1:=ET~(T:*uSTA~; 
URITEinUT,<ti,X3,'ETA'>I; 
t..:i<rT~(lJUT 7 <.E"'..2 .. 5·>,!=:TA~; 
:~ SOLCl,5,B,ETA,CA) 
T~~N P.!-=G:N WR!TECOUT ,<I/ 1 Xl 7 1 XPA~T1:KUL.:E~~;.); 

;:-nR !:=4 ST~P l !iNT::_ 5 DO t=TA~CIJ:=ETA[I"1*~~0/?~; 

;=.:R I:=-:. STE:J ! Ul\TT.~- 3 DO ETAGLI-:;:=:::TA::I~; 

~RITEIOUT,~El~.5>,ETAG) 

FND 
~LSE WRITECOI.!T,< 1 XPARTTKI.l~I~R NifT BE?AALT·~·l; 
F!1R I:~l STEP ~ :.~~T!~ ~ nn 
Bi': GIN 

FtlR .J:=l ST~P -:, IJNT:!_ 5 [10 
BEGIN 

ATNVC:,J~:=-A:NVCI,JJ 

END 
FND; 
AMAALBC!,5,AI~V,~,Cl; 

!F ~ONSYMETVALVFCC~,S,C,A:.P~~~,A!_P~~!l 
Tf.IEN tiEGIN 

!..!:-< r TE c ntJ: 1 -:· 1, x?., I ;;.~At • , x: o 1 I: ~AG • , 5 c 1, E::::. ~,x~,::: l 2. :S) >, FrJR 
!:=! ST~=> -.. t:NTTL S nn fA~?HAh'f;J,A:_P~AirTl1); 

~RtTECOIJT 7 ~// 1 X~5 7
1 ~~T~TX c•>l; 

?R!NTMATR!XC!,5,C,5,0UTl; 
F!1R I;=l STE? ! UNT"!:! 5 nn 
BEGTN 

FTAC I:: =-EHI::;: 1 
~~~~n; 

IF SOL(l,~,C,ETA,CAI T~EN 
REG:N 

~~TTE(Q!JT,</1 7 X3 7
1 VECTn~ C 1 >l; 

~R!TECOUT,<E:2.5>,ET~l; 
l...!~IT:-::<r:I;T ,,.:;., x1 7 ·~~n-:. I: :!:O, 1 R.~O'.~·, x~o, ~F"~:2•., x~o, •.:.:!-104 1 , 

X"!O, •?:--t:4 1 ">); 
FnR I:=: STEP 1 UNTI~ 5 DO 
BEG:N 

~~~~~~=~;~:~~=~~:~~~~~~~:~~=~~=~~~~ 

000:?2000 
0002'2)00 
0002~~00 

000~~300 

0002'2400 
000::':'500 
00022600 
000:::''2700 
0002:::'800 
000:::'2900 
00023000 
00023100 
00023:::'00 
000:::'3300 
000:::'340<) 
00023500 
000::'.0:600 
000::'=-7Q2 
Ot10238\ll) 
00023900 
000'2400t) 
000::'4:00 
()0024'20\) 
0002430':1 
00024400 
00024500 
000~4.-)00 

000247o0 
000'24800 
00024900 
000::'~000 

00025100 
00025200 
00025300 
00025400 
00025500 
0002"!.S00 
00025700 
OOO:C5800 
000::'5900 
00t1::'t:)01)0 
ooo::>.<.100 
OtiO::'.~::'OO 

0002.'<300 
000::'6~•)0 

00·~:>.'<500 

0002.-',.~00 

00;12A 70!2_ 
000:::':>800 
000;:>.',900 
000:::'7000 
00()27!00 
000:::'7::'00 
000::'7300 
000:::'7400 
000'27500 
()00::'7 .',(:() 
OO·n7700 
000::'7800 
00027900 
0'10'28<)r,.1 
[;0028'! (}() 

( 

l 

L 

'-

:r: 
.-:;; 



'l 
28200 
28300 

') 28400 
28~00 

28600 
I 28700 

28800 
28900 
29000 
29100 
29200 
29300 
29400 
29500 
29600 
29700 
29800 
29900 
30000 
30100 
30200 
30300 
30400 
30500 
30600 

P4CIJ:=CCI,4}*ETA(4}+C I,5J*ETA:5}f 
D4C!J:=Cri,4J*ETAC5J-C I,~3*ETAf4)J 
RH02CI1:=SORTIP2(!J**2 02(!}**21;! 
~HQ4[TJ:=SO~TI?4riJ*•2+r.4ciJ•*2\:: 

IF P2[iJ=O AND Q2[IJ>O T~EN P~l2~I~:=PI/2; 
!F P2[IJ=O AND n2fiJ<O THEN PH!2rr,:=-Pl/2; 
I~ P2[!J NEO 0 ThEN P~!2C!J:=ARCT~I02[!J/P2(•J); 
!F P4[JJ=O AND 04rTJ>O TH~N ?Hl4fl~:=Pl12; 
I~ P4CIJ=O AND 04[TJ<O ThEN P~:4: IJ:=-PT/2; 
IF P4[Jl NFO 0 THEN PH!4[IJ:=A~CTA~I04[JJ/P4[l11; 
I~ P~[IJ<O T~EN P~!~[IJ:=PH:~c::+~;; 

!F P4[!J<O T~FN P~I4riJ:=PH!4f!J+~!; 
~RITECOIJT,<5tE:~.5 7 X~)~,ETA[lJ*C[I 7 :J,R~02[IJ,P~:2CIJ* 

lRO/PI,RH04[IJ,PHI4rTJ*!RO/PII 
END 

END 
ELSE ~R!TEIOUT,<'VECTOR C NIET BEPAALT'>! 

END 
ELSE ~RITE<OUT,<I,'hOMOGENF OPLOSSING NTET p.,~AALT'>I 

END 
END. 
.3,1 1 4.76,1.!3,.34,.34,.3,1.94 1 .52,A~.9~,;9~,~,-.7f.,9.87,9.P.7 1 32.35, 
23.3,.::1,.034,.0~4,3.73,~.87,4~,~5,4,2,~,.1, . 
12.1,-5.0~,~.49,-.0626,0,2.~4,-5.95,~.8.-.339,9.07~-3,-2.709,J.249, 
.596~,--08478,3.0004~-3 

00028200 
00028300 
OOO::'R400 
OOO:?R~~oo 

000::'!?.,.,00 
00028700 
Oü028800 
000::'8900 
00029000 
000::'9~00 

00029'200 
00029300 
00029400 
0002950..Q 
ooo29 . .;,oo 
00(>~9700 

00029P.OO 
00029900 
00030000 
00030:00 
00030200 
00030300 
00030400 
00030!"·00 
00030600 

• 

~ 

c 
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APPENDIX F. Parameters en andere gegevens van de CWD2000 

Aan de hand van bouwtekeningen en lit. 4 werd de grootte van pa

rameters voor de CWD2000 bepaald. 

De systeem parameters zijn: 

R::: 1 m. W=h= o.61 m 

e =0.'3IYI Të = z6. o ~>'h" 

f =- 0.2. m r)t ",. s. 7 l.~ml. 

lt' = '-~Sb Ie_= 0. OT h~",L 

~ = :Z'S 

t = l 'l'n. 

De traagheidsmomenten uit de rechterkolom zijn bepaald m.b.v. 

bouwtekeningen. Om het traagheidsmoment van de rotor nog het vol

gende. Op grond van symmetrie t.o.v. het middelpuntM van de ro

tor geldt dat de traagheidsmomenten 1~2 en T.i!.a. aan elkaar gelijk 

zijn, bovendien hangen deze niet van de hoek Cf af. Nu is Ix = jr~óm 

= fc!rn (z: T l.J~) ::: ~ .. + r'tz en omdat ~:I. =I~~ is dus I)<.:::::: .z I~2. 

72 
fig. F.l: schematische weergave van het vooraangezicht van de 

rotor. (te = 0) 

Door de systeemparameters worden verder nog de volgende groothe-

den vastgelegd: 

I y, -:::: o. n{, ~~m: 
3 



Ix3 =- T~" 
T = - o. 102.. la~ ...... 
-~~) 0 

myet.= '-t.l..f &~ .... 1. 

F2 

Yl'lv w.fc.os ~ = 1.z.z. ~lf, m ... 

Wlv h t çi)\~ c: O.S7 l~YI"'~ 

Het pompkoppel M
0
= 3.4 "rnt../sL : eigenlijk is de waarde hiervan 

afhankelijk van de slaglengtes en de opvoerhoogte H: de zgn. 

werktuigparameters. Hier werd uitgegaan van S = 0.1111. en H = 6. 5 m. 

(zie ook lit.4). 

Met Ä0 = 1 • 3 volgt 

(2.110) en (2.111) 

dan uit (2.112) dat V
0

= 2.87.,./s en verder uit 

dati 't'.., = 6 .2~ 
120 = 3. 73 sec-1 

Nu kunnen de dimensieloze grootheden worden berekend (m.u.v. a,,a1 

en~ die de wrijving beschrijven): 

O..z. = ~.76 b,= o.n. cl=- 2 '3. "3 cl. == o.tll 

Ql = 1.1'3 ~= 41.~1 da=d'1..:. o.l>J4 

Os =a.., = 0. '3'1 b~= 1~1 

q' :. 0.'30 bt,: 

08 ::. '·~'1 br= -O.'fS 

bf" b,: ~·ST 

ba= 32.'3'5 
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APPENDIX G. Resultaten. 

De resultaten van het programma WEG /GL/ LINEAH, dat de gelineari

seerde dimensieloze vergelijkingen oplost, waren voor Vp=Sm~ 

en V = 0.1 m;,s en voor de parameters van de CWD2000, zonder 

aerodynamische demping (d,= à~ =d3=o): 

r1(1) t'l -1.JII;- 6 ., I I b o) ·S t' 60"1 6 ~L 't'.,. -().01>C>2.e + 1. S·IO C.OSL.\,1/tt'- lf.2 'ti·Sr ·10 C.O!>ll.ltt~-8 /+0.0 'S 

met l.Uz.== L.j.l1CJ6'~ Yó\ol ~., w'i = '33.Se>o Tad 

Ó(t) ên ~(l;) zijl'l '11"\ ~r~del'\ 
1 

.0. i~ In -rad. 

t is de dimen~ieloze grootheid die correspondeert met de tijd 

volgens (2.114). 

Voor ~ = s .. A en V= 0, s '"/", en met aerodynamische demping werd ge-

vonden: L<(t~ = (!2, &.~,J,~)T::::. 

•I -2.1Û 1 -l -oAf~ -rf.Ü ) 
·3.3J·lo e + fDto·l(l e c.o~(U>t~·6'2..1l') + B·Jo-~e · c..o~l~.Yt,~- 101t' t- O.'S2."'f 

2 -o.•'tt 1_ _ .r.asl:- ( ) 
8.~'Hii e GO~'-Wz.~ -81t.f) +-J.]-:/·Irfte. c.o~ w14 t- -162° 

z. 0 ,,~l ( ) ... 11~1:. /,. ) 
2.':fb · 10· q,· . '-OC.. w1 I: ·72.2° + 2. Cj( e..- c.o~L.MAtt - ~0.2 • 

-o.1'7l ) -'t -t.Bs:t 1 , \ 6 
I. 01 ~ C.O':. (w'l. (; - J''f6·~0 + 6 .11]·10 e. C..0>1.1N4f:- l~S.'2°..J +I· 12 f 

-• -o.rbJb 1 L 6 o\ -~o~7sl: 1 .(') o\ 
'3.2.8·/U e c.oSLWtc -1 1.1 .1 +$.u6 e c.o~~.w~,t -to3; + ).'!~ 

me.~ !.Vz.. -= 4. 606Cj rdd. e~ Wij= '3'5. 426 r.1-d. 

oCt) ~"' ~n) in '!'•d~n, .n, ~ o.YI y in r.icL 

Merk op dat op t=o !5 lt) = 2 verder blijkt na rekenwerk dat 

en ~=x, 
dl-

Voor de matrices Á- en 
= 

uit (3. 31 ) werd berekend voor V"= 5 '% : 

( G. 1 ) 

(G.2) 



G2 

1.01 0 0 () 0 

0 .231. '1 - '1.'11 0 0 

A== 0 - '1. 'i1 () 0 
(G.3) 

0 0 0 0 

cJ 0 0 0 
, 

2."?.'1 0 0 2.'10 0 

0 I~ -21.1 SfJJ?> ·1SCt 3 

J)= 
0 4.01- -'flQ -106"1 

(G.4) 
-11·1 

0 -) 0 0 0 

0 0 -I 0 0 


