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Samenvatting 

Het Multiwindturbinesysteem bestaat uit verscheidene windtur

bines, gemonteerd op een torenachtige konstruktie. 

Een van de onderzoeksaspekten van de M.W.T. is de onderlinge 

aerodynamische beinvloeding tussen de rotoren. 

Daarom is -een. experimen_teermodel gekon-

s t ruee rd met twee kle ine wi.nd turbines, waarn n de ro toren 

(THE 2-4-20) in een vlak naast elkaar zijn geplaatst. het 9pge

nomen aerodynamisch vermogen der rotoren wordt elektrisch ge-

diss ipeerd via een microgenerator die belast wordt met elek

trische weerstanden en kan zodoende eerrvoudig gemeten warden. 

De windtunnelexpeiiD!_~nten aan het tweerotorsysteem hadden ten 

doel de vermogensopbrengst van het tweerotorsysteem te bepalen 

als funktie ~an de onderlinge afstand der rotorassen, waarbij 

zowel het coroterend als contraroterendsysteem werd doorgemeten. 

De vermogensopbrengst van de rotoren in het tweerotorsysteem 

wijkt slechts een paar procenten af van dat van de enkele rotoren. 

ook wanneer de rotoren elkaar overlappen. 

Het .contraroterendesysteem geeft een iets hoger vermogen dan 

het coroterende systeem. 

Onderzoek naar aerodynamische koppeling van de rotortoerentallen 

leverde interessante resultaten op. Onder zekere omstandigheden 

treedt er toerentalsynchronisatie op· Deze synchronisatie is 

stabieler naarmate de rotorafstand kleiner wordt. 

Het onderzoek werd ondersteund door visualisatie van de stromings

verschijnselen, waarbij de stromingspatronen zichtbaar werden ge

maakt met rook en stroboskopisch werden geanalyseerd. 

De resultaten zijn vastgelegd op videoband en foto's (deel II van 

dit verslag) 

De algemene konklusie uit de resultaten van het onderzoek is dat 

bij rechte aanstroming de rotoren dicht naast elkaar mogen warden 

geplaatst en zelfs overlappend zonder dat het vermogen wezenlijk 

verandert. 
Het is vooralsnog niet duidelijk of de aerodynamische koppeling 

imvloed heeft op het vermogen en hoe een theoretisch model moet 

warden geformuleerd, 
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HOOFDSTUK 

INLEIDING WAAROM DE MULTI-WINDTURBINE ? 

Een korte terugblik 

Een multi-windturbinesysteem (afgekort MWT-systeem) is een groepering 

van windturbines, gemonteerd op een torenachtige konstruktie. 

tlet idee van de MWT stamt al uit het begin van deze eeuw. Het heeft echter 

tot de dertiger jaren geduurd voordat er echte plannen zijn gemaakt voor de 

ontwikkeling van MWT-systemen. De meeste van deze projekten zijn al in een 

vroeg stadium gestopt. Een uitzondering vormt een projekt in de buurt van 

Berlijn (1933), alwaar een twee-rotorsysteem is gerealiseerd. De rotoren 

hebben onderling een tegengestelde draairichting (lit.I). Bij dit kontra

roterende systeem is men gekonfronteerd met ernstige trillings- en 

stabiliteitsproblemen. 

In de zeventiger jaren is men zich in toenemende mate gaan richten op de 

grootschalige toepassing van windenergie. In andere landen (West -Duitsland, 

Denemarken, Zweden en de U.S.A.) worden reeds prototypes gebouwd en getest 

tot een diameter van 91 meter~ I~ Nederland is het grootste gebouwde 

prototype de 25 meter HAT in Petten. Met de ontwikkeling van grotere 

windmolens wordt echter slechts langzaam vooruitgang geboekt. Bij het 

opschalen van windturbines heeft men te kampen met problemen, die veelal 

betrekking hebben op de sterkte-eigenschappen van de gebruikte materialen, 

doordat er trillings- en vermoeiingsverschijnselen optreden, vooral aan de 

rotorbladen. 

Vanuit deze achtergrond is bij &ommigen opnieuw het idee gaan leven over 

MWT-systemen. Het Centrum voor Energiebesparing uit Rotterdam heeft het 

voortouw genomen: in maart 1981 werd een projektvoorstel tot de bouw van een 

MWT-systeem met acht windturbines gepresenteerd aan de Minister van 

Ekonomische Zaken (lit.2). £nkele van de kernpunten waarop dit projektvoorstel 

steunt, zijn: 

- toepassing van reeds bestaande gestandaardiseerde windturbines (! 15 meter 

in diameter). 

- korte ontwikkelingstijd. 

- ekonomisch gunstige perspektieven (lage kWh-prijs). 

- mogelijkheid tot geintegreerde energieopslag in de torenkonstruktie. 

Het totaal geinstalleerde vermogen bedraagt 320 kW. Men stelt zich voor 

systemen te ontwikkelen tot in het MW-gebied. 

De Minister heeft echter een voorstudie aanbevolen, alvorens een besluit te 

nemen over een al dan niet positieve honorering van het projektvoorstel van 

het Centrum voor Energiebesparing. Deze voorstudie is verricht door 



5 

F.D.O.-Technische Adviseurs B.V. uit Amsterdam en is afgerond in maart 

1982 (lit.3). De konklusies uit het F.D.0.-rapport wijzen de mogelijkheid 

tot opschaling van MWT-systemen tot in het Megawattgebied van de hand om 

zowel ekonomische als technische redenen. Decentrale toepassing van 

MWT-systemen tot ! 400 kW zou zinvol kunnen zijn, hoewel er geen voordeel 

is gevonden van de MWT ten opzichte van de middelgrote horizontale enkele 

as turbine met vergelijkbaar geinstalleerd vermogen. 

Recente ontwikkelingen 

Nederland 

De firma Lagerwey van de Loenhorst heeft een twee-turbine-systeem 

geproduceerd en op de markt gebracht. De beide rotoren hebben een diameter 

van 10,6 meter en zijn gemonteerd op een T-vormige mast. De afstand 

tussen de rotorassen bedraagt 22 meter. Deze twinmolen is co-roterend. 

Rusland 

In de loop van 1982 kwamen vanuit de Sowjet-Unie berichten over de 

ontwikkeling van windenergiesystemen in dat land. Er wordt onder meer 

melding gemaakt van energiecentrales in aanbouw waar windenergie wordt 

geaccumuleerd door splitsing van water voor waterstofproduktie. Bij een 

van de centrales is de opzet zeer ambitieus: er zouden twee torens worden 

gebouwd met ieder acht windrotoren, ter hoogte van 200 meter. 

Motivatie voor dit onderzoek 

De beide voOrgenoemde studierapporten laten blijken dat een MWT-systeem 

zeer komplex van aard is. De studie aan dit systeem heeft dan ook een 

uitgesproken multidisciplinair karakter. Op aerodynamisch, dynamisch en 

elektromechanisch gebied bestaat er behoefte aan intensieve bestudering: 

onderzoek dat noodzakelijk is om definitieve uitspraken te kunnen doen 

over technisch en ekonomisch verantwoord gebruik van de MWT als energie

opwekkingssysteem. 

Aan de T.H.Eindhoven bestudeert men binnen de groep Elektromechanika van 

de afdeling der Elektrotechniek de mogelijkheden tot koppeling van meer 

windgeneratoren aan het elektriciteisnet middels een elektrisch systeem. 

Over het aerodynamisch gedrag van de MWT is nagenoeg niets bekend. Er 

bestaan geen theoretische modellen over systemen met naast elkaar 

geplaatste rotoren. Ook het onderzoek aan vliegtuigpropellers biedt op 

6 
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dit terrein geen aanknopingspunten. Het opzetten van een experimenteel 

onderzoek ligt daarom voor de hand. 

De Windenergiegroep binnen de vakgroep Transportfysika van de afdeling 

Technische Natuurkunde heeft hierin het initiatief genomen. De aandacht 

is daarbij in eerste instantie geticht op de bestudering van de 

aerodynamische wisselwerking tussen naast elkaar geplaatste rotoren. De 

sek.tie Windenergie beschikt daarbij over voldoende faciliteiten om althans 

een eerste aanzet voor dit onderzoek, namelijk het verrichten van 

metingen aan een systeem van twee rotoren, mogelijk te maken. De wijze 

waarop dit onderzoek is ingericht en de resultaten die eruit zijn 

voortgevloeid, worden in de hiernavolgende hoofdstukken weergegeven. 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de opbouw van het twee-rotoren-syste~m. 

Hoofdstuk 3 behandelt de voorbereidende metingen aan de enkelvoudige 

windturbine en zijn deelkomponenten. Deze selekterende metingen zijn 

noodzakelijk om uitspraken over rotorinteraktie te kunnen doen op grond 

van experimenten aan een twee-rotoren-systeem. 

De experimenten met de twin worden in hoofdstuk 4 beschreven. De resultaten 

geven aanleiding tot een nadere beschouwing van de stromingsverschijnselen 

De resultaten uit hoofdstuk 4 en 5 worden besproken in hoofdstuk 6, 

waarbij verklaringen worden gegeven voor de waargenomen en gemeten 

verschijnselen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de konklusies 

uit het onderzoek en suggesties voor de voortgang ervan. 

Achterin dit verslag vindt u een literatuurlijst, waarna dit deel I 
J 

wordt gekompleteerd met een reeks bijlagen. 

Deel II bevat een selektie van foto-opnamen, die gemaakt zijn bij de 

visualisatie-experimenten. 
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HOOFDSTUK 2 

DE KONSTRUKTIE VAN HET M.W.T.- MODEL 

2.1. De T.H.E. 2-4-20 rotor 

Binnen de werkeenheidWindenergievan de vakgroep Transportfysika worden 

sedert enkele jaren experimenten gedaan met een kleine windrotor. Deze 

rotor is ontworpen en gekonstrueerd door Hein van Leeuwen en Louis Wasser. 

Aan deze rotor zijn uitgebreide metingen gedaan in de windtunnel van de 

Windenergiegroep.Deze metingen hebben zowel betrekking op de recht 

aangestroomde rotor (lit.4) als op de scheef aangestroomde rotor (lit.5). 

Ook is er aandacht besteed aan windtunnelwandinvloeden (lit.6). 

Gezien de opgedane kennis omtrent het gedrag van deze rotor, zijn kleine 

afmetingen en de relatief eenvoudige konstruktie ligt het voor de hand 

de T.H.E.2-4-20 als standaardrotor te nemen, waarmee het MWT-model wordt 

opgebouwd (figuur 2.1.I,II,III). De rotor heeft twee bladen, een diameter 

van 20 centimeter en een optimale snellopendheid van 4. Dit wordt samen

gevat in de benaming van de rotor: de THE 2-4-20. Bij de keuze van de 

bladen is men uitgegaan van profielgegevens van gebogen platen naar 

Volkers (lit. 7), De karakteristieken van de platen staan in bij lage 1. 

De bladen zijn vervaardigd uit een standaard getrokken messing pijp met 

een binnen-buitendiameter van 50,0-52,0 IIllll. De koorde van de bladen neemt 

in de richting van de tip lineair af met de lengte van het blad, zodat 

de welving aan de tip kleiner is dan aan de voet van het blad. De bladen 

zijn aan de aanstroomkant afgerond en aan de af stroomzijde aangescherpt 

(zie figuur 2.1. IV). De rotorkop is vervaardigd uit aluminium en is 

driedelig opgebouwd (III). De bladen worden ingeklemd in de rotorkop 

door middel van boutjes, die door slotsleuven in de bladen vallen. De 

sleuven bieden de mogelijkheid de bladhoek te varieren. Bovendien is het 

mogelijk om bladen te monteren die onderling een tegengestelde geometrie 

hebben ("rechts- en linksdraaiende bladen", V). De metingen die in dit 

verslag worden beschreven zijn alle uitgevoerd bij een optimale bladhoek

instelling van 2° aan de tip. De rotorkop met de daarin vastgeklemde 

bladen kan op een as geschoven worden met een diameter van 4 IIllll. 

Op bladzijde 11 staan enkele foto's van de rotor. 

Enkele rotorgegevens: B = 2 (aantal bladen) 

Ao= 4 

R=to,Ocm 
0 0 

S t= 2; S(r) = -O. 194r + 21,4 op 
n max 3000/minuut (maximaal toelaatbaar toerental) 

c(r) = -0,165r + 28,6 IIllil (bladkoordeverloop~ r in IIllll) 
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Figuur 2. 1. 

De THE-2-4-20 rotor. 
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In de figuren 2.2 en 2.3 zijn de dimensieloze vermogenskarakteristiek 

respektievelijk koppelkarakteristiek voor de THE 2-4-20 rotor afgebeeld. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de karakteristieken die gelden 

voor de windtunnel met gesloten meetsektie en die voor de open windtunnel. 

Om een idee te krijgen van de absolute grootte van het koppel en het 

vermogen, geven we in figuur 2.4. en 2.5. deze grootheden als funktie van 

het toerental bij verschillende windsnelheden • 

. 08 

.06 

open tunnel 

.05 

.04 

.o~ 

.02 

.01 

Figuur 2.2 

De koppelkoefficient als funktie van de snellopendheid 

voor de THE 2-4-20 rotor. 

c 
m 

M A = 2TinR 
v 

Opmerking: de rotorkarakteristieken zijn slechts voor een beperkt 

interval van A-waarden bepaald. Dit werd veroorzaakt doordat de 

meetmethode volgens I.Bontekoe niet geschikt was om het gehele 

gebied van toerentallen te doorlopen. 
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Figuur 2.3 

De dimensieloze 

vermogenskoef ficient 

als funktie van de ,OJ 

snellopendheid. 

( c = 
p 

10 

7,5 

5 

2,5 

0 

p _ _;___) 

.02 

,01 

0 
3 

~: 
I 

~ : 
5, ~ 

20 30 40 

Figuur 2.4 

Het koppel als funktie 

van het toerental voor 

verschillende windsnelheden. 

4 

open tunnel 

2 

l 

p 
(W)_ 

5 

20 3Q 

Figuur 2.5 

6 

8 

I 

7 I 

~ 
I 

I 

40 SO(~axl, 

Het vermogen als funktie 

van het toerental voor 

verschillende windsnelheden. 

7 



11 

Er zijn 16 identieke rotorbladen gemaakt. Daarnaast is er nog een set van 

8 bladen vervaardigd. Deze bladen zijn eveneens onderling gelijk, maar hun 

geometrie is gespiegeld ten opzichte van de eerste set. 

De bladen zijn alle genomen uit dezelfde zijde van een messing piJp. Zodoende 

is de kans op dikteverschillen tussen de bladen tot een minimum beperkt. 

De driedelige rotorkoppen ziJn eveneens in serie vervaardigd. Van de 8 

exemplaren heef t de helft een dubbel aantal schroefgaten voor klembouten. 

Hierdoor kan naar keuze een van beide bladtypen gemonteerd worden op deze 

rotorkoppen. 

_Foto 1 

Foto 2 
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2.2. De generator 

Om (koppel-)metingen te kunnen uitvoeren aan de rotor is het uiteraard 

nodig deze te belasten. 

Bij vroegere metingen heeft men daarbij steeds gekozen voor een zuiver 

mechanische belasting. Daarbij wordt er een (variabel) wrijvingskoppel 

uitgeoefend op de rotoras. Deze belastingsmethode is hier niet bruikbaar, 

eenvoudig omdat bij metingen aan meer dan een rotor de opstelling daarvoor 

niet kompakt genoeg is. 

Een geschiktere en ook elegantere belastingsmethode is die, waarbij de 

mechanische energie van de rotor omgezet wordt in elektrische energie via 

een permanent magneet generatortje. 

De elektrische energie kan aan het generatortje onttrokken worden door over 

de uitgangsklemmen een elektrische weerstand te zetten. De stroom door de 

weerstand is afhankelijk van het toerental van de generator. 

Het ingangskoppel van de generator hangt af van de aangesloten weerstand en 

het toerental, zodat het koppel regelbaar is door variatie van (een van) 

beide. 

De generator client te voldoen aan de volgende kriteria: 

1.Toerental 0-3000 omw/min. 

2. Zeer laag aanloopkoppel 

3. Permanente magneetpolen 

4. Nominaal vermogen aan de as: 3 Watt (zie figuur 2.5) 

5. Kleine afffietingen 

6. Stabiel bedrijf 

ad I. Wanneer de generator rechtstreeks aan de rotoras wordt gekoppeld, 

wat konstruktief het eenvoudigst is, moet deze hetzelfde gebied van toeren

tallen kunnen doorlopen als de rotor. 

ad 2. Het aanloopkoppel van de molen wordt in belangrijke mate bepaald 

door de wrijvingskoppels van het rotorlager en de generator. Uit metingen 

van I.Bontekoe blijkt dat de kleinste gemeten koppels liggen in de orde 

van 0,3 mNm. Deze waarde kan als bovengrens voor het toelaatbare wrijvings

moment van de generator genomen worden. Het askoppel is dan verder met 

voldoende verfijning instelbaar. 

ad 3. Permanente magneten geven een konstant magneetveld aan de generator, 

Er bestaat daarom een eenvoudig verband tussen het toerental en het askoppel 

bij konstante elektrische belasting van de generator (bijlage 3). 

ad 4. De generator moet aan de as het vermogen op kunnen nemen, dat de 

rotor maxi~~al kan leveren. Bij 3000 omwentelingen per minuut is dat 3 Watt, 

ad 5. De afmetingen van de generator, in het bijzonder de doorsnede, moeten 

klein zijn. Hoe kleiner de generator, des te kleiner de verstoring van het 

zoggebied van de rotor, waarin de generator geplaatst is, 
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ad 6. Bij een konstant toerental moeten de elektrische uitgangsgrootheden 

konstant zijn met de tijd. De onnauwkeurigheid mag maximaal 2% zijn. Deze 

nauwkeurigheidseis stellen we eveneens aan de reproduceerbaarheid van de 

te meten grootheden. 

Er zijn echter geen (mikro-)generatoren verkrijgbaar, die aan dit stelsel 

van eisen voldoen. Wel zijn er mikro~~~~E~g, waarvoor aan de punten 1,2, 

3 en 5 voldaan is. Vervolgens moet er nog nagegaan worden of deze motoren 

bij &~g~E~~~E~~~E~if 3 Watt aan vermogen kunnen opnemen (bij 3000 toeren) 

en of ze voldoende stabiel zijn. 

Er blijken in ons land slechts enkele importeurs van kwalitatief hoog

waardige mikromotoren te zijn. De leveringstijd is bovendien lang. De 

definitieve keuze vooreen geschikte generator heeft daardoor veel tijd in 

beslag genomen. 

Aanvankelijk is er een gelijkstroommotortje getest, dat veel gebruikt wordt 

in de modelbouw (merk Monoperm). Bij de ijking van dit motortje is gebleken, 

dat het te weinig asvermogen opneemt bij generatorbedrijf. Bovendien is dit 

motortje instabiel, zodat we hebben afgezien van toepassing van deze mikro

motor. 

Enige tijd daarna zijn we erin geslaagd een professionele mikro-motor te 

verkrijgen, van het merk Maxon. Deze gelijkstroommotor voldoet bij 

generatorbedrijf ruimschoots aan de gestelde kriteria. Het aswrijyingskoppel 

bedraagt ongeveer 0,2 mNm. De uitgangsspanning is vrijwel vlak: er is 

slechts een kleine rimpel op gesuperponeerd die verwaarloosbaar is ten 

opzichte van de absolute waarde van de spanning. Het motortje heeft een 

diameter van 26 mm en zijn lengte bedraagt, exklusief de as, 45 mm (zie foto). 

In bijlage 4 staat een uitvoerige lijst van gegevens, zoals die door de 

fabrikant is opgegeven. 

Van dit motortype zijn 10 exemplaren aangekocht. Daarvan Zl.Jn er acht 

doorgemeten. Hoe dit gebeurd is wordt in hoofdstuk 3 beschreven. 

Foto 3 
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2.3. De koppeling tussen rotor en generator 

Zeals in de vorige paragraaf reeds vermeld, worden de rotor en de generator 

rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. 

De rotoras loopt door een aluminium behuizing en is daarin gelagerd met 

kogellagers (figuur 2.6). Vervolgens wordt hij middels een koppeling verbonden 

met de generatoras. Aangezien de uitlijning van beide nooit perfekt is, is 

de verbinding niet star gemaakt. De assen en lagers hebben bij een soepele 

verbinding minder te lijden. De flexibele koppeling is ontworpen volgens 

figuur 2.6. 

Figuur 2.6: 

doorsnede lagerhuis 
met rotoras en 
koppeling 
(I : I ) 

_/ 

Tekening lagerhuis, rotoras en flexibele koppeling. 

doorsnede 
koppeling 
( 2 : 1) 

generator 

De beide binnenkomende assen worden elk in een rubber 0-ring geschoven. De 

0-ringen fungeren als slipvrije verbindingen tussen de assen en de koppeling. 

De assen kunnen dan een beperkte vrije kantelbeweging maken binnen het 

aluminium koppelstuk. Overdracht van gedwongen trillingen ten gevolge van 

slechte uitlijning is zodoende tot een minimum beperkt. 
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2.4. De afwerking van het turbinemodel 

De assemblage van alle komponenten van het turbinemodel is afgebeeld op 

foto 2.4,2.5 en 2.6. 

De generator wordt bevestigd aan de achterkant vaneen messing bus. De 

generatoras steekt door een cylindrische opening naar de binnenzijde van de bus. 

Het lagerhuis van de rotoras wordt aan de voorkant van de bus gedeeltelijk 

naar binnen geschoven. Bij die handeling schuift de koppeling i..."eens over 

de beide assen. Via een kijkgat in de wand van de bus kan beoordeeld worden 

of de koppeling op de juiste plaats zit. In een antler gat kan een opnemer 

geplaatst worden, die een funktie heeft bij de bepaling van het toerental. 

De samenstelling van de turbine-eenheid wordt voltooid door de gehele 

konstruktie in een buisvormige messing houder te schuiven, waarin hij met 

bouten wordt vastgezet. De houder wordt verstevigd door er aan de 

achterkant een aluminium prop in te klemmen. 

2.5. De bevestigingskonstruktie van de twin 

Bij het ontwerpen van de bevestigingskonstruktie voor de turbines zijn we 

in eerste instantie uitgegaan van een opstelling voor twee rotoren. De 

konstruktie behoeft dan slechts te voorzien in de mogelijkheid om de 

onderlinge af stand der beide turbines te varieren. Daartoe worden de 

turbines aan de achterkant voorzien van twee diametraal geboorde gaten, 

waardoor ze over een stelsel van twee evenwijdige stangen geschoven kunnen 

worden (foto's 2.7 en 2.8). De achterkant is in de lengterichting ingezaagd, 

zodanig dat de zaagsnede in het zelfde vlak ligt als de beide stangen. Nu 

kan de turbinehouder met een door de zaagsnede lopende bout vastgezet worden, 

wanneer hij over de beide stangen geschoven is. Over de beide uiteinden van 

het stangenstelsel kunnen aluminium blokken gezet worden, waarmee de 

konstruktie kan worden bevestigd aan de wand van de windtunnel of aan een 

ondersteuning. Aldus wordt een starre konstruktie verkregen die voor een 

vaste positionering van de turbines zorgt. 

De hierboven beschreven bevestigingsmethode biedt in principe de mogelijkheid 

tot uitbreiding voor een systeem van meer dan twee windturbines. Door 

verlenging van de stangen kunnen er meer turbines in een lijn worden 

geplaatst. Ook kunnen er natuurlijk stangenstelsels evenwijdig aan het 

eerste gemonteerd worden, waarbij de onderlinge afstand variabel is (fig.2.7). 

Om meer tegemoet te komen aan het idee van een echte torenkonstruktie, kan 

ook het volgende alternatief uitgewerkt worden: 
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Foto 2.4 

Foto 2.5 

Foto 2.6 
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op het oorspronkelijke stangenstelsel worden massieve houders geschoven. In 

deze houders kunnen stangen geklemd worden die loodrecht staan op het 

hoofdstangenstelsel (zie figuur 2.7, afbeelding B). 

Beide bovenbeschreven uitbreidingsversies van het bevestigingssysteem 

bieden de mogelijkheid om iedere multi-rotorkonfiguratie te realiseren 

met de rotorassen evenwijdig aan elkaar. 

A 

Figuur 2.7. 
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Mogelijke konstrukties van het MWT-systeem in de windtunnel. 
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Foto 2.7 

Foto 2.8 
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2.6. De windtunnels van de vakgroep Transportfysika 

2.6.1. De windtunnel van de werkeenheid Windenergie 

Deze windtunnel heeft een vierkante meetsektie met een oppervlakte van 

0,5 x 0,5 m2• De lengte van de meetsektie bedraagt 1,0 m. De wanden van 

de mee.tsektie zijn demonteerbaar, zodat er zowel in g~s lot en als open 

meetsektie experimenten gedaan kunnen worden (foto 2.9). Voor de windsnel

heden waarbij de metingen worden uitgevoerd is het snelheidsprofiel homogeen 

tot + cm van de vaste (of vrije) wand. 

Foto 2.9 

2.6.2.De windtunnel van de werkeenheid Turbulentie en Warmtetransport 

De meetsektie van deze tunnel is rechthoekig van doorsnede, met zijden 

1,0 en 0,7 m. De lengte van de meetsektie, die in beginsel is ontworpen voor 

grenslaagonderzoek, bedraagt 10 m. Van de tunnelwand zijn slechts de 

zijpanelen demonteerbaar. Naast de metingen in de gesloten meetsektie 

kunnen er dus ook nog metingen in een half geopend gedeelte van de meetsektie 

worden gedaan (zie figuur 2.8 en foto 2.,10). 



begin 
meetsektie 

k' 

vaste bovenwand 

vrije 
wand 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.I 

vaste benedenwand 

Figuur 2.a. 

zijaanzicht meetsektie 

doorsnede A-A' 

De half geopende windtunnel van de groep Turbulentie en Warmtetransport. 

Foto 2.10 
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Foto 2. 11 
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HOOFDSTUK 3 

SELEKTIEMETINGEN 

3. 1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven, welke voorbereidende metingen er 

gedaan zijn om tot de kompositie van de turbines te komen, waarmee het 

M.W.T.-model wordt opgebou~. 

Een belangrijk deel van de metingen heeft tot doel gehad te kunnen 

onderscheiden welke verschijnselen voortkomen uit het gedrag van allean 

de enkele turbine en de verschijnselen die uitsluitend afkomstig ziJn 

van de rotor interferentie. 

We willen (in eerste instantie) onderzoeken hoe twee gelii~~ wind

turbines elkaar beinvloeden. De beide turbines moeten dan dezelfde 

c -A-karakteristiek hebben, wanneer ze in hetzelfde stromingsveld 
p 

worden geplaatst. Naar de praktijk vertaald betekent dit: de rotoren 

moeten aerodynamisch gelijk zijn en de belastingen der rotoren dienen 

dezelfde karakteristiek te hebben. We hebben daarom eerst onderzocht 

in hoeverre er aerodynamischg.elijkvormige rotoren kunnen worden 

samengesteld met het beschikbare materiaal (p~r.3.2). In de paragrafen 

3.3 en 3.4 staat hoe de generatoren getest ziJn en hoe de belastings

karakteristieken zijn bepaald. Vervolgens is er een keuze gemaakt 

voor de rotor-generatorkombinaties. De aldus geselekteerde turbines 

zijn getest in de beide windtunnels. Deze metingen aan de enkelvoudige 

turbines wordt in paragraaf 3.5. beschreven. Naar aanleiding van de 

resultaten daaruit is de meetmethode herzien en zijn er nieuwe metingen 

gedaan, die uitgewerkt zijn in };5.4. In de daarop volgende paragrafen 

wordt ingegaan op de rol die de Reynoldswaarden en de windtunnel

konfiguraties op de metingen hebben. 

De selektiemetingen leiden samen tot een meetstrategie, waarmee het 

onderzoek aan het twee-rotorsysteem wordt aangepakt. Hiermee wordt dit 

hoofdstuk afgerond (par.3. 7 , 3.8). 

3.2. De rotoren 

3.2.1. Uitbalan~ering en samenstelling der rotoren 

De 16 lih~sdraaiende en 8 rechtsdraaiende rotorbladen worden naar 

gewicht gerangschikt in sets van twee stuks, zodanig dat het gewichts

verschil tussen de bladen van een set minimaal is. Het zwaarste blad 

wordt vervolgens afgeschuurd met behulp van een schuurrol. Deze heeft 

een buitendiameter die gelijk is aan de binnendiameter van de buis 

waaruit de bladen zijn gehaald. De bladen worden met de rol gelijkmatig 
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over bet gehele oppervlak afgeschuurd. De maximaal weggeschuurde 

gewichtsfraktie bedraagt hierbij 0,1 % , zodat de bladgeometrie 

nauwelijks aangetast wordt. Met behulp van een schroefmikrometer ls 

nagegaan of er dikteverschillen in de bladen zijn. Zowel over het 

oppervlak van een blad als tussen de bladen onderling bleken deze niet 

aanwezig. 

We hebben nu 8 stellen uitgebalanceerde linksdraaiende en 4 

rechtsdraaiende blarienstellen verkregen. 

De massaonbalans van de rotorkoppen, veroorzaakt door asymmetrie van de 

deelkomponenten, 15 van minder belang wegens de kleine straal van de kop 

(15 mm). Er is daarom alleen gekeken naar de gewichtsverschillen tussen 

de komponenten, die de tweedelige voorkant van de rotorkoppen vormen. De 

qua gewicht het meest bij elkaar passende gedeeltes zijn vervolgens 

samengevoegd. 

Tenslotte zijn de bladenstellen en rotorkoppen samengesteld. Daarbij is 

nog ;ekaning gehouden met een optimale overeenkomst tussen de totaal

gewichten van de rotoren. Om ze onderling te kunnen onderscheiden, zijn 

alle rotorkomponenten genummerd. 

3.2.2. Aerodynamische gelijkvormigheid 

In de kleine windtunnel zijn metingen gedaan aan de rotoren om na te gaan 

in hoeverre ze aerodynamisch ongelijk zijn ten gevolge van eventuele 

verschillen in de geometrie van de rotoren. De metingen zijn uitgevoerd 

in de gesloten meetsektie. De rotoren werden "onbelast" doorgemeten: 

alleen het rotorlager geeft een minimale belasting door wrijving. 

De bevestiging van de rotor is afgebeeld in figuur 3.1. 

VOORAANZICHT ZIJAANZICHT 

Figuur 3. 1 

• 
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We bepalen voor 11 waarden van de windsnelheid het toerental van de 

rotor. De wijze waarop deze grootheden bep~ald worden, staat beschreven 

in I.Bontekoe (lit.4). De windsnelheid ligt tussen 1,2 en 4,5 m/s. Bij 

4,5 m/s draait de rotor met het maximaal toelaatbare toerental van 50/sek. 

Uit de gemeten grootheden kunnen de dimensieloze getallen ).. en Re worden 

afgeleid. De uitdrukkingen daarvoor zijn: 

, = 27rRn 
l\R - V (3. I) 

waarin AR de snellopendheid aan de rotortip voorstelt, R de rotorstraal, 

n het toerental en V de windsnelheid van de ongestoorde stroming. 

Re = Wc(R) 
v ' 

(3. 2) 

Re is het Reynoldsgetal, c(R) is de bladkoorde aan de tip, v de kinemati

sche viskositeit en W stelt de relatieve aanstroomsnelheid ten opzichte 

van het rotorvlak voor (zie tekening), ter plaatse van de tip. Wis bij 

benadering de resultante van de ongestoorde windsnelheid V en de 

tipsnelheid 27rnR: 

(3.3) 

ZrnR~--l'OtOrvlak 

Helemaal korrekt is dit niet, omdat in het rotorvlak altijd axiale en 

tangentiele snelheden worden geinduceerd. De uitdrukking voor W volgens 

(3.3) wijkt voor ).. ~ 4 hooguit enkele procenten af van de exakte waarde. 

Het verloop van ).. als funktie van Re is weergegeven in figuur 3.2. De 

absolute onnauwkeurigheid van de )..-waarden bedraagt 0,05 , die van de 

Re-waarden 500. De figuur laat zien dat de resultaten voor de groep 

rechtsdraaiende rotoren signifikant verschilt van de groep linksdraaiende. 

De punten liggen in twee 1'banden', elk met een breedte die + 5% van de 

nominale )..-waarden bedraagt. De band voor de rechtsdraaiende rotoren ligt 

rond )..-waarden, die gemiddeld 5% lager zijn dan de band voor de links

draaiende. De )..-waarden vertonen een stijgende tendens voor toenemende 

Re-getallen. 

Bij het opmeten van de bladen zijn geen ve~schillen gevonden in de 

geometrie tussen de rechts- en linksdraaiende bladen. Een andere mogelijke 

oorzaak van de verschillen zou de aanwezigheid van een schroefwervel in 

de tunnel kunnen zijn. Deze gedachte werd echter ontzenuwd doordat bij 

proefmetingen in de grote windtunnel van de groep Turbulentie dezelfde 

verschillen werden gevonden. Het is mogelijk dat het rotorlager in de 

rechtsdraaiende situatie een kleiner wrijvingskoppel heeft dan andersom. 

De verschillen waarom het hier gaat zijn evenwel dermate klein, dat ze in 

absolute zin niet ·waarneembaar zijn: de wrijvingskoppels zouden in de orde van 

;I 
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-3 
10 mNm verschillen! Dit betekent dat onder belast bedrijf van de rotoren 

(1-10 mNm) de verschillen zouden verdwijnen. 

Een opvallend facet aan de figuur is de stijgende tendens in de A-waarden 

voor toenemende Reynoldsgetallen voor de onbelaste rotoren. Een voorlopige 

verklaring hiervoor is tweeledig: van de ene kant blijkt uit de profiel

karakteristieken dat deze Reynoldsafhankelijk zijn; anderzijds kunnen 

windtunnelwandinvloeden een rol spelen: voor verschillende windsnelheden 

kan de invloed van de windtunnelwand verschillend zijn, waarbij met name 

de turbulentiegraad van de stroming kan veranderen. 

Samenvattend kan worden gesteld dat voor gelijke Reynoldsgetallen de 

aerodynamische gelijkvormigheid van de rotoren met dezelfde draairichting 

redelijk is. De rotoren 1 en 3 komen het beste overeen en worden daarom 

geselekteerd voor het coroterende tweerotorsysteem. Rotor 12 zal met rotor 

3 worden gekombineerd in het coroterende systeem. 

Tenslotte zij nog opgemerkt dat er met de bladhoekinstelling van de rotoren 

zodanig kan worden gemanipuleerd, dat voor een bepaalde Re-waarde alle 

A-waarden gelijk zijn. Het zal duidelijk zijn dat dit in de praktijk een 

ondoenlijke zaak is en hier verder dan ook achterwege gelaten is. 

3.3. De keuze en het testen van de generatoren 

3.3.1. De meetopstelling en de meetmethode 

In hoofdstuk 2 zijn globaal de kriteria betreffende de koppel-toeren

karakteristieken gesteld. Bij het onderzoeken van de generatoren -werd al 

snel duidelijk dat voor he.t bepalen van de koppel-toerenkarakteristieken 

zeer nauwkeurige meetapparatuur nodig is. De optredende koppels liggen in -net 

mNm-gebied en daaronder. De vakgroep Transportfysika beschikt niet over 

faciliteiten cm deze kleine koppels nauwkeurig te kunnen meten. Op de 

afdeling Elektrotechniek heeft men binnen de groep Elektromechanika wel de 

mogelijkheid tot dergelijke metingen. Daarvoor beschikt men over een zeer 

gevoelige koppelmeetopstelling. Men heeft ons in de gelegenheid gesteld 

de generatoren met deze apparatuur te testen en door te meten. 

Het belangrijkste onderdeel van de opstelling is de zogenaamde pendelmachine: 

dit is een gelijkstroommotor waarvan het huis praktisch wrijvingsloos kan 
. ·• ·'·• e;. " .. • ' 

draaien in een luchtlager (figuur 3.3}. Aan het huis is een pendel bevestigd • 
. . ~ ., ·' . 

De te onderzoeken geners.tor kan aan de uitkomende as van de machine worden 

verbonden via een flexibele koppeling. Wanneer de generator wordt aangedreven 

door de pendelmachine, zal het koppel dat de generator vraagt de pendel

machine doen draaien. Er treedt een evenwichtstoestand op wanneer de pendel 

een koppel uitoefent tan gevolge van de z~·aartekracht dat gelijk is aan het 

koppel dat de generator vraagt. De hoekverdraaiing van de pendelmachine 
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. 
wordt optisch bepaald (figuur 3.3.II). Een uitgebreide beschrijving van 

het werkingsprincipe van de pendelmachine wordt gegeven door Jansen (lit.5). 

lucht lagers 

J 

157,65 mm 149,25 mm 

ijkarm 

olie 

Figuur 3.3.I 

Tekening pendelmachineopstelling. 
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de olie dient voor 
dempi~g van de 
pendelbeweging 

Werkingsprincipe pendelmachine. 

pend el 

olie 

Een probleem bij de ijking van de pendelmachine vormt het aanlopen van de 

machine tegen het huis van het luchtlager. De axiale positie in het lager 

is namelijk niet gefixeerd. Om toch een eenduidige ijking te kunnen doen,, 

wordt deze uitgevoerd met de testgenerator eraan gekoppeld. Daarmee wordt 

bereikt dat de machine een vaste axiale positie heeft ten opzichte van het 

luchtlagerhuis gedurende de gehele meetprocedure. De rotor van de generator 

heeft in rust voorkeursstanden ten opzichte van de stator. Om te voorkomen 

dat de ijking hierdoor verstoord wordt, ijken we met "draaiende m~tor". De 

hoekverdraaiing die de pendelmachine krijgt ten gevolge van het wrijvings

koppel van de generator korrespondeert met een uitslag op de schaalverdeling, 

die als referentienulpunt fungeert voor de eigenlijke meting. De machine 

kan nu worden geijkt door aan de ijkarm gewichtjes te hangen en de korres

ponderende hoekverdraaiing af te lezen. Aldus vinden we het verband tussen 

het uittredende koppel en de uitslag van de pendelmachine; dit verband blijkt 

lineair te zijn. De evenredigheidsfaktor hangt af van de gebruikte slinger. 

De bereikte nauwkeurigheid bedraagt absoluut 0,03 mNm. Met een lichtere 

pendelarm worden de metingen gevoeliger en de nauwkeurigheid beter. 

Met behulp van een optical switch-schakeling wordt het toerental bepaald. 

Een over de flexibele koppeling geschoven transparant schijfje bevat enkele 

merkstreepfes. Deze worden geteld door een brugvormig detektie-elementje, 

dat over het draaiende schijfje geplaatst is. De optical switch respondeert 

met een spanningspuls voor ieder passerend merkstreepje. De spanningspulsen 

worden geteld met een Syston-Donner counter/timer. Dit apparaat geeft het 

gemiddeld aantal pulsen per sekonde aan, betrokken op de meetperiode. 
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) 
De pendelmachine wordt gevoed met een regelbare stabiele gelijkspanningsbron, 

waardoor aan het astoerental een zeer konstante waarde gegeven kan worden. 

Het askoppel (M) van de te testen generator hangt af van het elektrisch ver

mogen dat door de generator wordt gedissipeerd. Bij een zeker toerental (n) 

wordt dit vermogen bepaald door de elektrische belasting (weerstand), die 

over de generatorklemmen wordt aangelegd. De spanning U over de elektrische 

weerstandwordtgemeten. Het uitwendig gedissipeerd vermogen volgt dan uit 

het eenvoudige verband: P . 
uit 

gegeven door P. = 2~nM, zodat 
in 

rendement ng = P . /P. bekend uit in 

3.3.2. De Monoperm-motor 

U2/~, Het vermogen aan de generatoras wordt 

na meting van M,n,~ en U het generator-

is. 

Zoals al in hoofdstuk 2 is gezegd, is deze motor ongeschikt voor generator

gebruik. Bij een vast toerental geeft de pendelmachine een veranderlijke 

uitslag te zien; het generatorgedrag kan dus als onreproduceerbaar en 

instabiel worden gekwalificeerd. Daarnaast heeft deze motor als nadeel dat 

hij bij generatorbedrijf een te klein koppel vraagt: bij n=SO/sek is dit 

maximaal slechts 2,5 mNm, terwijl de rotorbij dit toerental !9 mNm afgeeft 

in het optimale werkpunt. 

3.3.3. De Maxon-motor 

Deze motor blijkt als generator het maximale uittreekoppel van de rotor 

wel te kunnen opnemen. De maximaal toelaatbare waarde van de stroom door de 

generator (555mA) wordt daarbij niet overschreden. Het wrijvingskoppel 

van de (onbelaste) generator heeft voor alle toerentallen dezelfde grootte; 

voor het proefexemplaar blijkt dit 0,2 mNm te bedragen. 

De metingen zijn uitgevoerd voor toerentallen tot 60 oowentelingen per 

sekonde. Voor vaste waarden van de : beJasting~weerstand ~ zijn de grootte 

van het toerental, de schaaluitslag van de pendelmachine en de spanning U 

over ~ afgelezen. 

Het verband tussen toerental en koppel is lineair. Hetzelde geldt voor het 

toerental en de uitgangsspanning. over~· Voor iedere waarde van~ kan 

dus met enkele metingen worden volstaan. In bijlage 2 geven we een indruk 

van de mate van lineariteit van de verbanden. De absolute waarde van de ge

meten grootheden verandert niet wanneer de draairichting van de generatoras 

omgekeerd wordt. 

Wanneer de generator enkele tientallen sekonden in bedrijf is en daarbij een 

stroom loopt groter dan ongeveer 0,4 mA, vertoont de waarde van U een lichte 

daling (1-2%). Het uittredende koppel verande~t daarbij echter niet. Blijk

baar gaan in deze situatie temperatuureffekten een rol spelen, waardoor het 

generatorrendement verlaagd wordt. 
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Voor het overige is het generatorgedrag van ae MaAunmotor zeer stabiel: 

bij stationair bedrijf liggen de fluktuaties in het ingangskoppel en de 

uitgangsspanning binnen lZ van de absolute waarden. De reproduceerbaarheid 

van de metingen ligt ·eveneens binnen die grens. 

3.3.4. Elektrische weerstanden, generatorkarakteristieken . 

Zoals uit het voorgaande al duidelijk is geworden, worden de generatoren 

belast met vaste weerstanden. Het type weerstanden dat hier gebruikt is , 

is geschikt voor vermogens tot 5 Watt, De weerstandswaarde hangt nauwelijks 

af van de temperat~ur: er werd een uauwkeurigheid van ~% gemeten. 

In het kader van het konstrueren van identieke turbines moeten ook de 

belastingswee~standen van de verschillende generatoren met elkaar overeen

komen. In eerste instantie zijn er, met het oog op de te volgen meetmethode, 

vier belastingsweerstanden genomen. Later is de reeks weerstanden uitgebreid 

tot 19, omdat de meetmethode toen gewijzigd is. Er .zijn twee identieke sets 

gevormd. 

Bij iedere vaste waarde van ~ kan voor de generator een M-n-kromme gevonden 

worden. Zo kan een hele schare van karakteristieken worden bepaald, met 

~ als parameter. 

We kunnen de generatorkarakteristieken voorstellen door rechte lijnen, omdat 

het verband tussen M en n lineair is en het wrijvingskoppel konstant: 

M (= M + M) =a .. (R._ )n + b. 
g r w iJ --i,j i 

(3. 4.) 

hie.rin is M het askoppel van de generator, bestaande uit M , het "draaiende 
g r 

koppel" . en Mw het ~rijvingskoppel van de generator. aij is de richtings-

koefficient van de karakteristiek, b. = M • 
i w 

.:In totaal zijn er 8 generatoren doorgemeten. Het lineaire verband tussen 

M en n bleek voor alle generatoren te bestaan. De waarde van de getallen 

a .. (R
1

) en b . is dus karakteristiek voor een bepaalde generator (bij 
i] . i 

J 
zekere ~.)' hetgeen afgelezen kan worden uit formula (3.4). In bijlage 3 

J 
staan a .. en b. getabelleerd voor de 8 generatoren. Een belangrijke 

iJ i 
konklusie uit de gevonden getallen is, dat er geen gelijkwaardige kombinaties 

kunnen worden gevormd: de waarden van a .. zijn voor alle generatoren anders. 
iJ 

De verschillen liggen in de orde van enkele procenten. De getallen voor 

generator 4 en 8 komen het best overeen. Deze beide generatoren zijn 

geselekteerd voor de twin, gekoppeld aan rotor 3 respektievelijk rotor I. 

De twee samengestelde kombinaties noemen we r 1m8 en r
3
m

4
• 
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3. 4. Werkpuntsbepaling . 

3.4.1. Kombinatie van rotor- en generatorkarakteristieken 

Er kunnen nu werkpunten gevonden worden door de generatorkarakteristieken 

te laten snijden met die van de rotor. Deze laatste kunnen we afleiden uit 

de c -A-karakteristieken van de T.H.E. 2-4-20-rotor volgens I.Bontekoe en 
p 

H.van Leeuwen (lit.4). Hierbij moeten we wel enig voorbehoud maken, omdat 

de~e rotor waarschijnlijk niet ~alemaal dezelfde karakteristiek heeft als 

de nieuwe rotoren. Wegens °M = cp/A kan er een ~-A-karakteristiek worden 

afgeleid. ~ is de dimensieloze momentkoefficient. De M-n-karakteristieken 

volgen nu uit: 

M cM. !PV2'1TR3 (3.5) 

n = AV/27TR , n = 50/sek 
max 

(3. 6) 

We hebben ons in eerste instantie beperkt tot het bepalen van optimale werk

punten. Voor de T.H.E. 2-4-20 geldt bij benadering in het ontwerppunt: 

c = 0,30 ; A 4. Vodr c... vinden we dan 0,075. 
p,max o M 

Met(3.5) en (3.6) en de aanname dat p = 1,2 kg/m3 kunnen we nu voor elke 

waarde van Veen optimaal werkpunt vinden: M(V), n(V). 

In fig~ur 3.4 zijn de rotorkarakteristieken getekend voor de windsnelheden 

4, 5, 6, 7 en 8 ·m/s. De optimale werkpunten zijn verbonden door een stippel

lijn. De generatorlijnen zijn eveneens getekend en wel voor de volgende 

vier waarden van~ : ~ = 5,5311, ~ = 7,7311, ~ = 9,8811 , ~ = ·15, 4311. 
j I 2 3 4 

= 8 m/s 
7 m/s 

= 6 m/s 
V4 5 m/s 
V5 = ·4 m/s 

van 

hl!JE-~~~~=t;g~~~EE!~}~~ werkpunten in het M-n-vlak. 

~~~~~~~~~~~~~~ De getrokken lijnen zijn 
rotorkarakteristieken; de 

gestreepte lijnen zijn van 

de generatoren. 

De stippellijn is de 

verzameling van optimale 

werkpunten voor de rotor. 
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De lijnen snijden de rotorkarakteristieken niet alle in de optima: dit 

komt eenvoadig omdat de waarden van V waarvoor de karakteristieken zijn ge

tekend niet precies ziJn afgestemd op de generatorlijnen om althans £E~i~21~ 

werkpunten te vinden. Dit is ook niet erg van belang, omdat de karakteris

tieken van de nieuwe rotoren enigzins kunnen verschillen, zowel van die 

van de T.H.E. 2-4-20 als onderling. 

De in de figuur getekende werkpunten zijn stabiel, omdat de helling van 

de rotorkarakteristiek ·.kleiner is dan die van de generatorlijn. Hierop 

wordt verderop in dit hoofdstuk nader ingegaan. 

3.4.2. Belastingsbijdrage door lagerwrijving 

Aanvankelijk is verondersteld, dat het rotorlager een wrijvingskoppel 

heeft van ongeveer 0,02 mNm, gelijk aan dat voor het rotorlager van het 

prototype, waarmee I.Bontekoe heeft gewerkt. Dit wrijvingskoppel levert 

nauwelijks een bijdrage tot de belasting (vergelijk: in het ontwerppunt 

vinden we dat M = 9,0 mNm voor V = 8 m/s). 

De vervaardiging van de nieuwe rotorlagering was pas voltooid toen de 

generatoren al doorgemeten waren. Bij het proefdraaien met de turbines 

~leek dat de wrijving van het rotorlager belangrijk groter was dan was 

aangenomen. De oorzaak ligt in de keuze van iets andere kogellagers dan 

die waarmee het T.H.E. 2-4-20-prototype is uitgerust. Het zou te veel 

tijdverlies hebben opgeleverd om de lagers te vervangen. Er is daarom 

besloten om de minder goede kwaliteit van de lagers voor lief te nemen en 

de metingen voort te zetten. 

Het wrijvingsgedrag van de lagers als funktie van het toerental moest 

vervolgens worden bepaald. Aangezien de koppelmeetopstelling bij de groep 

Elektromechanika niet ter beschikking stond, zijn de wrijvingskoppels 

gemeten met behulp van een draaibank. Het meetprincipe is betrekkelijk , 

eenvoudig, zoals blijkt uit figuur 3.5. 

De rotoras wordt in de 

kop van de draaibank 

geklemd. Om het lagerhuis 

wordt een touwtje gebonden, 

dat vastgemaakt wordt aan 

een Mettlerbalans. Wanneer 

er een zeker toerental n 

aan de as wordt gegeven, 

zal het lagerhuis een 

koppel uitoefenen, dat 

evenredig is met een uit

slag van de balans ·' ten op

zichte van de rusttoestand. 

touwtje 

lager
huis 

rotor as 

Mettler
balans 

Figuur 3.5 



33 

In figuur 3.6 is het verband tussen Menn voor de beide onderzochte 

lagers gegeven. 

Figuur 3.6 

De wrijvingskoppels van de twee rotorlagers als funktie van het toelental. 

De wrijvingskoppels zijn benaderd met de uitdrukking: 
m. 

l. 
M = k. (n) 
rl i 

(n > 5/sek). (3. 7) 

Mrl is het wrijvingskoppel van het rotorlager, n het oterental en ki en 

m. zijn koefficienten, die bepaald zijn door figuur 3.6 logarithmisch uit 
l. 

te zetten. Voor lager I vinden we k
1 

= 0,038 en m
1 

= 0,58 ( k1 in 

mNm(s)o, 58 ) • Voor lager II zijn de waarden : k
11 

= 0,065 en m11 = ,0,62 

(kII l.·n mNm(s)0, 62 ) D k · h "d · 5% d d • e nauw eurig ei is ongeveer • van e waar e van 

het koppel ( bij n > 5/sek ), dat gemeten i~. 

Het is duidelijk dat deze wrijvingsbijdrage tot de belasting niet verwaar

loosd mag worden. De rotor "ziet" nu een belasting die het volgende koppel 

vraagt: 
m. 

l. 
= k.(n) + a .. n + b. (3.8) 

l. l.J l. 

De werkpunten volgen nu niet meer uit figuur 3.4: de generatorlijnen 

moeten vervangen worden door de ~-n-krommen, zoals die in figuur 3.7 zijn 

afgebeeld voor generator 8 gekombineerd met rotorlager I. De werkpunten 

liggen alle iets naar links ten opzichte van de werkpunten, waarvoor alleen 

rekening was gehouden met de generatorbelasting. Ze komen verder van 

optimale werkpunt te liggen. Zo levert de ~ -lijn nu zelfs helemaal 
3 werkpunt meer op voor V = 6 m/s. 

het 

geen 
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Figuur 3.7 

Grafische bepaling van werkpunten in het M-n-vlak. De getrokken lijnen 

zijn de rotorkarakteristieken; de gestreepte lijnen staan voor de 

belasting. De kruisjes geven de werkpunten aan zoals die bepaald werden 

zonder rekening te houden met de rotorlagerwrijving. De stippellijn is 

de verzameling van optimale werkpunten van de rotor. 

De wrijving van lager II is groter dan die van I, zodat de verschuiving 

van de werkpunten eveneens groter is, wanneer dit grafisch wordt uitgezet. 

Rotorlager I wordt bestemd voor rotor I, lager II wordt in de andere 

turbine gemonteerd. De lagers worden genunnnerd met het nuunner van de 

bijbehorende rotor. Door het grote verschil tussen de beide lagerwrijvings

karakteristieken is het verschil tussen de turbines opnieuw groter geworden. 
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3.5 Testmetingen aan de enkelvaudige turbines 

3. 5. 1 Algemeen 

In hetvo~gendezal beschreven worden hoe de turbines getest ziJn. Er 

·werden twee verschillende meetprocedures gehanteerd. Het verschil berust 

erop dat in de eerste procedure de windsnelheid gevarieerd wordt terwijl 

de elektrische belasting kanstant blijft en bij de tweede procedure 

precies amgekeerd. In feite bleek de eerste methade niet helemaal geschikt 

vaor ons anderzoekdael, zadat avergegaan werd naar bavengenaemde tweede 

methade. 

De metingen zijn uitgevoerd in verscheidene windtunnelkanfiguraties: in 

de kleine windtunnel, zawel met gesloten als geopende meetsektie en in 

de grate windtunnel met gesloten en half geapende meetsektie. De metingen 

in de kleine windtunnel zijn enerzijds gedaan om een vergelijking te 

kunnen maken met die van I.Bantekoe, die eveneens in deze tunnel heeft 

gemeten. Anderzijds amdat de grote windtunnel slechts beperkte tijd tot 

onze beschikking stond en we vertraging in het meetprogramma wilden 

vaorkomen. Hierdaar zijn er in dit haafdstuk resultaten apgenomen van 

experimenten in de kleine windtunnel, die beter in de grote windtunnel 

hadden kunnen plaatsvinden. De metingen aan het tweerotorsysteem kunnen 

alleen in de grote windtunnel plaatsvinden. Met de metingen die met de 

enkelvoudige turbines in deze tunnel werden uitgevoerd willen we nagaan 

welke windtunneleffekten er optreden om vandaaruit een definitieve 

keuze maken tussen de gesloten tunnel en de half geopende tunnel voor 

de metingen aan twee rotoren. 

3.5.2 Meting van de diverse grootheden 

- de windsnelheid: in de .kleine windtunnel wardt deze bepaald valgens de 

method~ die I.Bontekoe (lit.4) beschreven heeft. In de grote wind

tunnel meten we met een Prandtlbuis, die in de tunnel hangt, de 

dynamische druk. Deze wordt via een drukdoas omgezet in een elektrische 

spanning, die kan warden afgelezen. 

De eerste meetmethode geeft een absolute fout van 0,01 mm H2o voar de 

dynamische druk {~pV2); de tweede methode is nauwkeuriger: fout 0,003 

mm H
2
0. 

- het toerental: over het huis van de flexibele koppeling is een messing 

schijfje met twaalf spleten geschaven. Dit schijfje draait langs een 

optical switch, die in d~wand van de bus is gemonteerd, waaraan de 
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generator is bevestigd. De bepaling van het toerental is verder 

analoog aan die in paragraaf 3.3.l. De bereikte nauwkeurigheid is 

0,1 omw./sek. 

Het koppel ligt vast met de bepaling van het toerental volgeas for

mule ~3.8). 

- de luchtdichtheid: de atmosferische druk, de temperatuur en de lucht

vochtigheid warden afgelezen ten behoeve van de berekening van p (zie 

Bontekoe). De fout is maximaal 0,1%. 

de uitgangsspanning U: de elektrische spanning U over ~ wordt 

afgelezen van een Voltmeter. Het verband tussen U en n is lineair: 

de meting van U funge~rt als extra kontrole op de juistheid van de 

metingen. Wanneer bijvoorbeeld de flexibele koppeling zou gaan 

slippen, wordt dit meteen opgemerkt aan de hand van het spannings

verloop. De onnauwkeurigheid in U bedraagt 0,01 V bij een nominale 

waarde tussen 2 en 6 V. 

Verder client nog opgemerkt te warden, dat de windsnelheid enigzins 

fluktueert roud de ingestelde waarde. Hiermee worden extra meetfouten 

geintroduceerd. Deze zijn tot een minimum gereduceerd door de gemiddelde 

waarden over een langer meetperiode te noteren voor de verschillende 

grootheden. 

3.5.3 Testmetingen volgens procedure I 

3.5.3.l Beschrijving van de meetmethode 

Bij aanvang van de meting wordt een bepaalde lastweerstand aangesloten 

op de generator. Vervolgens warden er bij verschillende windsnelheden 

waarnemingen gedaan. De windsnelheid wordt gevarieerd tussen de waarde 

waarvoor het toerenta1 d-.= maximaal toelaatbare waarde bereikt en de 

waarde waarvoor de molen stilvalt. We beperken ons dus niet tot de 

optimale werkpunten, maar proberen een zo groot mogelijk trajekt van 

werkµun.ten door te. meten. Vaor iedere ~-waarde kunnen verscheidene 

meetpunten worden bepaald. "Je ge~eten grootheden worden omgerekend naar 

dimensieloze getallen (c ,A), Dit geschiedt met cen klein rekenprogramma, 
p 

dat in bijlage 5 is gegeven. De c - en A-waarden worden tenslotte grafisch 
p 

tegen elkaar uitgezet. 

3.5.3.2 Metingen en resultaten 

In deze paragraaf worden de experimenten en hun resultaten beschreven, 

die gedaan zijn volgens procedure I. 

De volgende aspekten zijn onderzocht: 

i) het gedrag van de turbine: proefmeting met turbine r
1
m8 • 

ii) vergelijking van de rotoren l en 3. 
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iii) vergelijking van de turbines r
1
m

8 
en r

3
m

4
• 

iv)Reynoldsafhankelijkheid van de metingen. 

i) In de kleine windtunnel met gesloten meetsektie zijn metingen gedaan 

aan rotor 1 in kombinatie met generator 8, voor R
1 

= S,S3 Q , De turbine

as werd daarbij op de hartlijn van de tunnel geplaatst, 14 cm van het 

begin van de meetsektie verwijderd. De turbine werd bevestigd aan de 

konstruktie die in figuur 3.1 is getekend. 

Figuur 3.8 geeft het resultaat in het c -A-vlak. Er kan tevens een 
p 

vergelijking gemaakt warden met de c -A -kurve die I. bontekoe voor de 
p 

T.H.E.2-4-20 vond. De windsnelheden liggen tussen 7,42 m/s (punt 3) en 

8,02 m/s (punt 9). De korresponderende toerentallen zijn 38 respektieve

lijk SO omw/sek. Er zijn ook werkpunten gevonden met zeer kleine c -
p 

waarden en A< 1. Deze warden nader beschouwd in paragraaf 3.S.3.3. 

Alle gevonden punten liggen op het stijgende gedeelte van de c -A-
P 

karakteristiek. Het ontwerppunt kan (net) niet bereikt warden: het 

toerental bereikt bij punt 9 al zijn maximale waarde. 

Opvallend is het verschil met de karakteristiek volgens Bontekoe: de 

c -waarde voor punt 9 ligt ongeveer 1S% hoger dan de c van de andere 
p p 

kurve. De metingen van Bontekoe zijn evenwel bij een be~crtdend lagere 

windsnelheid gedaan: 4,5 m/s. 

ii) Zowel rotor 1 als rotor 3 werden gekombineerd met generator 8, zodat 

een vergelijking gemaakt kan warden tussen beide rotoren, bij' R
1 

= 5,53 Q . 

De metingen zijn uitgevoerd in de grote windtunnel met gesloten meet

sektie. De turbine werd weer bevestigd aan de konstruktie in figuur 3.1. 

De positie van de rotor was 115 cm van het begin van de meetscktie 

verwijderd en de rotoras bevond zich 2S cm boven de hartlijn van de 

tunnel. Figuur 3.9 toont aan dat beide rotoren aerodynamisch verschillend 

zijn van elkaar: het rendement van rotor 1 is ongeveer 3% hoger dan van 

rotor 3. De windsnelheden liggen tussen 7,44 en 8,lS m/s, de toerentallen 

tussen 38 en SO omwentelingen per sekonde. 

iii) De uiteindelijke turbines r 
1
m

8 
en r

3
m

4 
zijn aan vergelijkende 

metingen onderworpen in de grote gesloten windtunnel. De rotoren werden 

nu bevestigd aan het stangenstelsel, De afstand van de rotoren tot het 

begin van de meetsektie bedroeg weer 115 cm. Turbine r 1m
8 

bevond zich met 

zijn as 15 cm boven de hartlijn van de tunnel, r 3m4 15 cm eronder. De 

experimenten zijn gedaan voor twee waarden van R
1

, namelijk S,53 en 15,43 n. 

De in figuur 3.10 getekende cp-A-kurves laten zien dat r 1m
8 

een hoger 

aerodynamisch rendement heeft dan r
3
m

4
, althans voor het hellende trajekt 

in de kurves, Voor ~ = 15,43 Q zijn de verschillen het grootst ('!, 7%), 

maar in de buurt van c zijn de c -waarden nagenoeg gelijk aan elkaar. 
Pmax P 
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Fig\iur 3. 9 

cp-A-verband voor de turbines r 1m8 en r 3m3 , bepaald 

in de grote gesloten tunnel. 
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Fi guur 3 .10 

cp - A-karakteristieken voor de enkelvoudige r 1 m8 en r 3m4 , 

voor de ~-waarden 5,53 n en 15,43 n. De metingen zijn 

uitgevoerd in de grote gesloten windtunnel. 



40 

De A-intervallen van beide turbines zijn onderling iets verschoven. 

Dit is een gevolg van het verschil in de belastingskarakteristieken 

van de turbines, dat vooral afkomstig is van de verschillende wrijvings-

koppels van de rotorlagers. 

iv) In figuur 10 is du~delijk te zien, dat de c -A-karakteristieken .· . p 
voor verschilt van die voor R = 15,43 n. De c -waarden -L4 p 

voor ~l zijn 7-10% groter, zowel voor r 1m8 als r 3m4 . De karakteris

tieken bestrijken verschillende V.-intervallen: voor ~! tussen 7 ,4 en 

8,2 m/s, voor ~4 tussen 5,0 en 7,0 m/s. De Reynoldswaarden die 

doorlopen worden liggen tussen 2.104 ·en 2,5.104 voor ~ 1 ; de Reynolds

getallen voor ~4 lopen van 1,4.10~ tot 2,5.104 • 

Als voorbeeld voor de Re-getallen bij gelijke A-waarden 

we punt 1 met punt 2 in figuur 10: Re 1 = 2,5.104 en Re 2 

vergelijken 
LI. = 1,6.10·. 

Voor dezelfde A-waarde vinden we bij hogere Re-getallen ook hogere 

c -waarden. 
p 

Voor de turbine r
3
m

4 
is de meting nog eens herhaald in de kleine wind-

tunnel met open meetsektie. De turbine werd centraal opgesteld in de 

tunnel, 38 cm verwijderd van de uitstroomopening. In figuur 3.11 zien 

we opnieuw dat de cp-waarden voor ~l hoger zijn dan voor ~4 (3-7%). 

De Reynoldsgetallen zijn voor de punten I en 2 hetzelfde als voor de 

overeenkomende punten in figuur 10. 
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3.5.3.3 Evaluatie van de metingen volgens procedure I 

~~E~E~g£~ig~!~!!ig~ 
Bij de metingen is gebleken dat de turbine voor een windsnelheid 

steeds twee verschillende werkpunten heeft. In figuur 3.8 weerspiegelt 

zich dit in de punten I en 2, waarvoor dezelfde waarde van V geldt als 

voor de punten 6 respektievelijk 9. 

Aan de hand van onderstaande figuur illustreren we hoe er bij een 

vaste waarde van V twee stabiele werkpunten bestaan. 

Figuur 3.I2 

Werkpunten 

van de turbine 

(kwalitatief). 

In het M-n-plaatje snijden de belastinglijn en de rotorkarakteristiek 

elkaar in drie punten voor V = v
1

• Van deze drie zijn er twee stabiele 

werkpunten (I,IIJ) daar geldt namelijk: 

.(:)rotor < (:J last 

Punt II is instabiel: daar is de richtingskoefficient van de rotorkurve 

groter dan die van de belastingslijn. Als n iets groter is dan nII' zal 

de rotor versnellen tot nIII' Is n iets kleiner dan n
11

, dan komt de 

lastlijn boven de rotorkarakteristiek te liggen. D.e turbine zal dan 

afrem.men tot er weer een stabiel werkpunt is bereikt: n
1

• 

Het gewenste werkpunt III kan op twee manieren ingesteld worden (begin

nend in punt I, zie figuur 3.13). 

a) We verhogen de windsnelheid van VI naar v2 (I~ A) en volgen dus de 

v
2
-karakteristiek van de rotor.· Dit doen we tot punt B, waarvoor geldt: 

n1I < nB < nIII' Vanuit B verlagen we de windsnelheid naar VI' waarna de 
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waarna de turbine versnelt tot n = n
111

• Het verlagen van de windsnelheid 

is in de praktijk een subtiele operatie. Als het namelijk niet op tijd 

gebeurt bestaat de kans dat door de grote rotortraagheid van de wind

snelheidsregeling het rotortoerental oploopt tot waarden groter dan 

n Het punt B moet dus zelfs v66r punt II \iggen. max 

M 

n 

Figuur 3 .13 

I 
I 
I 
I 
I 

' ' I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 

I !lmax 

Verandering van werkpunt I naar werkpunt III langs twee verschillende 

wegen. 

b) We verkleinen de belasting van de rotor door van lastweerstand ~· 
1. 

om te schakelen naar ~··De rotor zal gaan versnellen omdat de rotor-

karakteristiek nu bovenJde belastingslijn ligt. Zodra het toerental de 

waarde n1I overschrijdt, schakelen we weer terug naar ~··De turbine 
1. 

stelt zich nu vanzelf in .. op werkpunt III. 

Uit hetvoorgaande moge duidelijk zijri dat de tweede methode een stuk 

eleganter is dan de eerste, immers de turbine respondeert snel op de 

belastingsvariatie. 

De meetpunten in de buurt van de oorsprong zullen in de beschouwing van 

de resultaten niet meer meegenomen worden, In het kader van dit onderzoek 

zijn deze punten niet van belang. 

Voor geen van de ~-waarden konden werkpunten ingesteld warden die 

overeenkomen met c -A-punten in de intervallen 1 ~ A ~ 3 en A ~ 4,5. 
p 

We zien wel dat voor toenemende ~-waarde (=kleinere belasting) het A-

trajekt naar rechts toe grater wordt (figuur 3.10, 3.11). 
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Y~!g~l!i~ing_~~~-£~-!~~~l!~!~g-~~!_£!~-~~~-1~~~~!~~~~ 
Uit figuur 3.8 blijkt, dat de cp-A-waarden van de r

1
m

8
-turbine afwijken 

van het resultaat dat I.Bontekoe gevonden heeft voor het prototype. 

Zoals al eerder vermeld ziJn de metingen bij aanmerkelijk lagere wind~ 

snelheden verricht (7-8 m/s) dan bij Bontekoe het geval was (4-5 m/s). 

Naast de mogelijk hierin gelegen oorzaak voor de verschillen kunnen ook 

afwijkingen in de bladgeometrie een wezenlijke rol spelen. Dit is een 

aannemelijke verklaring, wanneer we nog eens figuur 3.2 beschouwen, 

waarin rotoren vergeleken worden die alle volgens hetzelfde precede 

vervaardigd werden. Tenslotte moeten we nog vermelden dat I.Bontekoe de 

wrijving van het rotorlager heeft verwaarloosd, waardoor de c -waarden 
p 

ongeveer 1% te laag uitkomen. 

~~~g~1~~g~!~l1~gi_~ig£!~gg~1!g~1~~£~g~ 
Vooral uit figuur 3.10 en 3.11 blijkt dat de rotor niet door twee, maar 

door drie parameters wordt gekarakteriseerd: c ,A en Re. Voor gelijke 
p 

A1 S neemt c toe met Re. Een indikatie in die richting wordt gegeven 
p 

door de c
1

/cD-karakteristieken in bijlage 1. De c
1

/CD-waarden nemen toe 

voor groter wordende Re-waarden, hetgeen in het algemeen een verhoging 

van c betekent. Daarnaast kunnen de Re-waarden de metingen ook nog op 
p 

indirekte wijze beinvloeden: verschillende turbulentiegraden tengevolge 

van verschillende Reynoldsgetallen kunnen de metingen beinvloeden in de 

diverse windtunnelkonfiguraties. 

Een uitgebreide beschouwing van windtunneleffekten zal verderop in dit 

hoofdstuk aan de orde komen. 

~~~~lB!!~~~!gg~g 
De opgedane ervaring bij de metingen en de gevonden resultaten leiden 

tot de konklusie dat de meetmethode volge~s procedure I niet optimaal 

is • . Het regelen van de windsnelheid en het daarmee instellen van werk- · 

punten is omslachtig. De Reynoldsinvloed is ongewenst, omdat bij de 

komende metingen aan het tweerotorsysteem moeilijk te beoordelen zal 

zijn of eventuele beinvloedingsmechanismen afkomstig zijn van Renolds

waarden of van rotorinteraktie, of van beide. In de volgende paragrafen 

zal daarom een andere meetprocedure worden beschreven, die meer kans 

geeft op het vinden van heldere resultaten ten aanzien van de in de 

vorige alinea genoemde verschijnselen. 



44 

3.5.4. Testmetingen volgens procedure II 

3.5.4.1. Beschrijving van de meetmethode 

Het belangrijkste verschil met de vorige meetmethode is dat nu voor de 

windsnelheid een vaste waarde genomen wordt, zo dat bij die windsnelheid 

de rotor in "onbelaste" situatie n niet overschrijdt. Bij deze wind-
max 

snelheid gaan we vervolgens de be lasting varieren, waarbij we voor iedere 

1). een meetpunt vinden. We behoeven nu nog slechts het toerental af te 

lezen: daarmee liggen Menn vast voor de ingestelde 1),-waarde. Aldus 

kunnen we voor de heersende windsnelheid het verband tussen M en n 

bepalen voor de rotor. Om voldoende meetpunten te verkrijgen zal de set 

van 4 weerstanden worden uitgebreid. De generaroren worden voor elke 1)._ 

waarde geijkt. We zullen dit slechts uitvoeren voor de generatoren 4 en 

8, omdat deze al geselekteerd waren voor de twin-opstelling. 

Er wordt getracht om bij de metingen een groter interval van A-waarden 

te dekken, dan volgens we met de vorige meetprocedure bereikten. We 

zagen al dat er voor toenemende ~-waarde werkpunten kunnen worden 

ingesteld bij grotere A. Om ongeveer te kunnen bepalen welke R
1

-waarden 

we moeten kiezen gaan we als volgt te werk: 
mi 

we schrijven opnieuw (3.8): ~=kin +a .. n+b. 
l.J l. 

(n > S)~ M1 in mNm; 

dit schrijven we dimensieloos met een uitdrukking voor de dimensieloze 

belastingskoefficient ~1 : 

~ , die na substitutie van (3.8) wordt: 

~L = !pV 2~R3103 
" m. 

k.A i 
l. 

~L = -m-. --.,...1 ___,2,_-m-.-1 +m--. "'""3,_+m-.-- + 
2 l. p V i ~ l.R l.103 

a .. 
__ i...,J __ + 

pV~ 2R 410 3 

(3.9) kan herschreven worden tot de vorm: 

m. 
l. C = PA + qA + r 

~L 

met: p 

q = 

r = 

a .. 
l.J 

bi 

k. 
l. 

waarbij V en P vaste waarden hebben. 

b· 
(3. 9) 

(3. l 0) 
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Nu ZiJn mi' p en r konstanten met betrekking tot een turbine. In de 

uitdrukking voor de koefficient q hangt a .. af van de grootte van Rt·' 
iJ i 

waarmee de generator wordt belast, dus q = q(a .. ). 
iJ 

In het ~- -A · plaatje vinden we nu een schare van belastingskarakteris-
M.1 

tieken met aij als parameter (figuur 3.14). Door ook de ~-A-karak-

teristiek van de rotor weer te geven ( bijv. het prototype ), kunnen er 

(dimensieloze) werkpunten gevonden worden, zijnde de snijpunten van de 

~-A- en ~-A-karakteristieken. Omgekeerd kunnen we eerst globaal de 

de werkpunten kiezen en de daarbij behorende waarde waarde van a .. 
iJ 

bepalen, waardoor R1 . ongeveer vastligt. 

Het aantal weerstand~n is uitgebreid tot 19. Dit ziJn standaardweerstanden 

die zo dicht mogelijk bij de berekende waarden liggen (bijlage 3). De 

a .. -waarden staan eveneens in de bijlage. De windsnelheid waarvoor de 
iJ 

koefficienten berekend zijn is 4,80 m/s, bij een luchtdichtheid van 1,2 

kg/m3• De cM-A-karakteristiek volgens Bontekoe volgt uit metingen in de 

grote open windtunnel, uitgevoerd bij V = 4,5 m/s. 

Bij iedere meetserie beginnen we met open generatorklemmen ("vrijloop"), 

waarna de elektrische belasting stapsgewijs wordt opgevoerd totdat de 

turbine stilvalt • 

1~ 

0 

Figuur J . 14 

\.ler k.puntsbepa ling in he t cM-.\-vlak. 

De belastinglij nen geld e n voo r V • 4 , 80 m/ s . 

De r'Otorkarak ter isti e k is a.fgde i d van de 

r h u l taten v3n Sontekoe. 
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.3.5.4.2 Metingen en resultaten 

De metingen volgens procedure II, moeten uitsluitsel geven over het 

volgende: 

i) Overeenkomsten en verschillen van de c -A-karakteristieken met die 
p 

volgens Bontekoe. 

ii) Beinvloeding van de karakteristieken door Reynoldseffekten. 

iii) Windtunnelwandinvloeden. 

De resultaten warden achtereenvolgens besproken. 

ad i) De vergelijking van de experimenten met die van I.Bontekoe is 

geschied aan de hand van metingen in de kleine open windtunnel. De 

rotoras bevond zich op de hartlijn van de windtunnel en 36 cm voor 

de uitstroomopening. In figuur 3.15 zijn de c -A-karakteristieken 
p 

.2 
•3 A v 4,08 rn /s 

icp 
• • • v 4,66 m/s 

• v 4 ,98 mis 
0 0 0 Bontekoe, V = 

0 

3 

• 
• 

Figuur 3.15 

c - A-karakteristieken van de r 3m4-turbine 
p 

bepaald in de kl eine open windtunnel voor 

verscheidene windsnel heden tuss en 4 en 5 m/s. 

4 5 

A 
------+ 

6 

4,5 rn / s 
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afgebeeld. De karakteristiek van r
3
m

4 
blijkt opnieuw hoger te liggen 

dan die voor het prototype, ongeacht of de ingestelde windsnelheid 

hoger of lager was dan die waarbij Bontekoe gemeten heeft. De c · 
Pm ax 

waarden liggen 7-15% hoger. De A-trajekten vallen ook niet samen: 

A ligt tussen 3,5 en 7 respektievelijk 3 en 6,5. 

ad ii) De kurve die in figuur 3.15 is getrokken voor de r
3
m

4
-turbine 

is een soort gemiddelde karakteristiek voor de windsnelheden tussen 4 

en 5 m/s. Bij nadere beschouwing zijn er eigenlijk nog verschillende 

karakteristieken te onderscheiden. Vooral de gevonden punten voor 

V = 4,08 m/s en V = 4,98 m/s vertonen stelselmatige verschillen: de 

c -waarden voor 4,98 m/s liggen duidelijk hoger. 
p 

ad iii) We willen weten in welk~ mate de windtunnelwanden de metingen 

beinvloeden. Ten behoeve daarvan zijn er ~oar een aantal verschillende 

windtunnel/rotorkonfiguraties experimenten gedaan, steeds bij een 

windsnelheid van 4,80 m/s. Alle metingen zijn in de grate windtunnel 

uitgevoerd. 

a. We plaatsen de turbine r
1
m

8 
in de tunnel volgens figuur 3.16; dit 

is de positie die de turbine inneemt in de twinopstelling, waarbij de 

rotorassen 2,02 R van elkaar staan. 

Het rotorvlak is 85 cm verwijderd 

van het begin van de meetsektie. 

Er is gemeten in de gesloten tunnel 

en in de half geopende tunnel. In 

figuur 2.4 lieten we al zien dat 

in de situatie van de half geopende 

meetsektie er nog zijschotten 

aanwezig blijven. Deze bevinden zich 

tussen 87 en 125 cm stroomafwaarts 

van het rotorvlak. Ze kunnen de 

stroming nog enigzins insnoeren, maar 

gezien de, afstand tot het rotorvlak 

C ~± 9R) zal dit effekt klein zijn. 

0 

Figuur 3.16 

rotor/windtunnelkonfiguratie 

voor de metingen in de grote 

gesloten windtunnel. 

In figuur 3.17 zien we dat voor de turbine r 1m
8 

de cp-waarden rond het 

optimale punt voor de gesloten tunnel! 11% hoger zijn dan voor de half 

geopende tunnel. 

b. In de half geopende tunnel gaan we onderzoeken in hoeverre de nabij

heid van de vaste tunnelwand de metingen be!nvloedt. We varieren de 

afstand tussen de rotoras en de tunnelwand tussen de waarden 40, 30 en 

20 cm (figuur 3. 18). Uit figuur 3.17 kunnen we aflezen dat pas bij een 

afstand van minder dan 30 cm een merkbare verandering van de c -A-
P 

karakteristieken optreedt. 
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half geo2ende windtunnel 

0 afstand rotor as-wand 

0 afstand rotor as-wand 

6 afstand rotor as-wand 

gesloten tunnel 

• afstand rotoras-wand 

Figuur 3.17 

cp-A-karakteristieken van de r
1
m

8
-turbine 

in de grote open windtunnel (verscheidene 

rotorposities) en in de gesloten tunnel. 

4 5 

vaste wand 

§ open! 
I 

Figuur 3.18 I 

Rotorposities in de half 
I 
I 

geopende windtunnel. I 
I 
I 

vaste wand 

6 

I 
I 
I 
! 
I open 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

40 cm 

30 cm 

20 cm 

40 cm 

7 
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3.5.4.3 Evaluatie van de metingen 

De cp-waarden van r
3
m4 blijken ook bij dezelfde windsnelheid als waarbij 

het prototype is doorgemeten hoger uit te vallen. Dit kan dus niet 

verklaard worden met Reynoldseffekten: wanneer we ervan uitgaan dat er 

korrekt gemeten is zijn de verschillen een gevolg van de onderlinge 

verschillen in de bladgeometrie. 

We zien dat de huidige meetmethode punten oplevert voor een trajekt van 

A-waarden dat groter is dan bij Bontekoe, met name voor kleine A-waarden. 

We verduidelijken dit aan de hand van onderstaande tekening. 

A 

n -

Figuur 3.19 

Werkpunten volgens 

de methode van 

Bontekoe (A,x) en 

de nieuwe meet-

methode (B,•). 

Behalve de M-n-karakteristiek van de rotor zien we de belastinglijnen 

zoals die gelden voor de meetmethode van Bontekoe (A) en voor de huidige 

meetmethode (B). De werkpunten voor B nabij de oorsprong laten we buiten 

beschouwing. 

In een stabiel werkpunt geldt (stationair bedrijf): 

(dM} (dM) - > -dn · - dn last- rotor 

Voor A geldt: 0 • 

> a .. (R_ ) > 0 • 
= iJ Li 

(3. 11) 

Belastingsmethode A geeft slechts stabiele meetpunten voor het dalende 

deel van de M-n-karakteristiek van de rotor (n > n ); met methode B 
= m 

vinden we ook werkpunten voor positieve helling van de rotorkarakteris-

tiek, onder de voorwaarde: 

m. -1 
a .. + k.m.n i 
iJ i i (dMJ >' -- · dn - rotor 

(3.12) 
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We kunnen dit overdragen naar de c -A-karakteristiek wanneer we bedenken 
p· 

dat in de uitdrukking A. = 2rrnR/V2 V konstant is:.:en dus recht evenredig 

is met n. We mogen dus stellen: 

A. < A. 
Bmin Amin (3. 13) 

De rechtergrens van de A.-intervallen verschilt eveneens: de maximale 

snellopendheid is voor Bontekoe's metingen groter omdat het wrijvings

koppel van het rotorlager belangrijk kleiner was. 

De metingen voor verschillende windsnelheden tonen opnieuw de invloed 

van Re-waarden aan (figuur 3.15). Bontekoe zegt geen Reynoldsinvloeden 

te hebben gevonden voor 2 < V < 5 m/s. Deze tegenstrijdigheid kan een 

gevolg zijn van de veranderde meetmethode: de huidige methode is 

waarschijnlijk nauwkeuriger. Bovendien is de windsnelheidsregeling 

van de windtunnel intussen verbeterd door het aanbrengen van een 

terugkoppeling, zodat de windsnelheidsfluktuaties minder zijn geworden. 

De windtunnelwandeffekten zijn niet verwaarloosbaar. Hierop gaan we 

dieper in in paragraaf 3.7. 

3.6 Invloed van Reynoldswaarden 

De in figuur 3.15 aangeduide punten komen overeen met de volgende Re

getallen (betrokke.1 op een bladelement aan de tip): 

1 : Re = 1 , 23 x 1 o4 

2: Re 

3: Re 

1'48 x 104 

1 , 5 7 x 104 

Deze punten liggen ongeveer in het optimale punt van de karakteristiek. 

De c
1

/CD- en c
1

/ct-karakteristieken in bij lage 1 gelden voor Re-waarden 

tussen 6 x 104en 4,1 x 104. We zien daarbij een afname van (C
1

/CD)max 

voor stijgende Re-getallen. Als we aannemen dat deze trend zich voortzet 

voor kleinere Re-getallen (orde 104 ), dan geldt voor bovenstaande punten 

<lat (C1 /CD)max, 3 > (C1 /CD)max, 2 > (C1 /CD)max,l. Voor de respektievelijke 

c -waarden vinden we dan dezelfde hierarchie, overeenstemniend met het 
Pm ax 

resultaat in figuur 3.15. We hebben ons hier beperkt tot een kwalitatieve 

verklaring. 

Wanneer eenmaal een werkpunt ingesteld was, fluktueerde het toerental 

weinig meer, behoudens ten gevolge van windsnelheidsfluktuaties. Het is 

daarom gerechtva~rdigd aan te nemen dat de stroming om de rotorbladen 

stabiel (turbulent) is en de diskontinuiteit in de karakteristieken in 

bijlage 1 niet gepasseerd wordt. 



SI 

3.7 Windtunneleffekten 

De windtunnelkonfiguratie, waarbinnen de rotor geplaatst is heeft in 

zekere mate invloed op de wijze waarop de rotor omstroomd wordt. 

Ernst Sangen (lit.6) heeft een korrektiemethode ontwikkeld voor wind

tunneleffekten, die aangeeft in hoeverre er gekorrigeerd moet worden op 

de gemeten grootheden aan een rotor. Voor een open (cylindrische) wind

tunnel vond hij dat er nauwelijks of geen beinvloeding is, zolang de 

straal van de rotor kleiner is dan 0,8 maal de straal van de luchtstroom. 

Metingen van Hein van Leeuwen en Louis Wasser (lit.12' ondersteunen dit: 

er werd geen verschil gekonstateerd tussen de resultaten voor de T.H.E. 

2-4-20-rotor in de grote half geopende tunnel (0,7 x 1,0 m2 ) en de kleine 

open tunnel (0,5 x 0,5 m~). Bij de nieuwe metingen hebben we daarentegen 

wel (kleine) verschillen gevonden. In figuur 3.20 staan c -A-karakteris-
p 

tieken voor de kleine open tunnel en de grote half geopende tunnel. De 

verschillen treden op in de buurt van A = 4, waar de c -waarden voor de 
0 p 

kleine tunnel iets hoge~ zijn (! 5%). 

De aanname dat de vrij~ luchtstraal onbelennnerd kan expanderen zou nu 

ter diskussie komen te staan: daannee ' wordt namelijk verklaard waarom 

de windtunneleffekten voor open windtunnels te verwaarlozen zijn. 

Voor de gesloten tunnel is de situatie essentieel anders. De luchtstroom 

om de rotor wordt nu begrensd door de tunnelwanden. Een belangrijke 

parameter in de voor deze situatie geldendemethodeis de verhouding van 

het rotoroppervlak en de windtunneldoorsnede : a = A /A . Sangen geeft op 
r t 

basis van een axiaal snelheidsmodel het verloop van de karakteristieke 

grootheden met a als parameter (figuur 21). Daarbij is weer uitgegaan van 

een cirkelvormige tunneldoorsnede. De variabele a is de axiale inter

ferentiefaktor: a = (V -u)/V ; hierin is V de ongestoorde windsnelheid 
0 0 0 

en u de snelheid door het rotorvlak. 

In onze situatie bedraagt a voor de grote windtunnel 0,045. Voor deze a 

vindt Sangen een c · -verhoging (bij a=+ 0,3) van ongeveer 10% ten 
Pmax -

opzichte van a= O. Dit komt overeen met het resultaat in figuur 3.16 

voor de gesloten tunnel met a = 0,045 (c = 0,314) en dat voor de half 
Pm ax 

geopende tunnel (c = 0,283). 
Pmax 

We zouden dus voorzichtig mogen konkluderen dat de half geopende tunnel 

met a=0,045 de oneindige stroming (a = O) aardig benadert. 

V.ervolgens beschouwen we de situatie waarbij de turbine steeds dichter 

bij de vaste wand wordt geplaatst voor de half geopende meetsektie 

(figuur 3.17, 3.18). We zagen dat wanneer de afstand van de rotoras tot 

de ene wand kleiner dan 2R wordt en de andere wand meer dan 8R verwijderd 

is, de c -waarden lager worden dan voor minder excentrische posities van 
p 
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O kleine windtunnel 

0 grote windtunnel 

Figuur 3.20 

cp-A-karakteristieken voor r
3

m
4 

in de 

open windtunnels bij V = 4,80 m/s. 

3 4 

1 ----·--··--·· -· 

Figuur 3.21 

Berekend ver- Cp · 
loop van c 

p 
als funktie 

de axia.1e 

van\ 

interferentie-

fa.ktor .5 
V

0 
- ti 

a = __;_ __ 
v 

0 

bij verschillende 

waa.rden van 

a- !:: Ar/ At 

voor een gesloten 

cylindriache 

meetsektie. 

----·---

5 6 

.5 -a 1 
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de rotor. Mogelijk heeft de asymmetrische opstelling van de rotor ten 

opzichte van de tunneldoorsnede een ongunstige invloed op de aanstroming 

van de rotor; het is aannemelijk dat de rotor enigzins scheef aangestroomd 

wordt. De ongestoorde stroming ziet aan de bovenkant van het rotorvlak 

een vernauwing ten opzichte van de onderkant (figuur 3.22). De onderkant 

biedt dan een kleinere weerstand waardoor de stroomlijnen naar die zijde 

afgebogen worden. Hiermee gaat dus een scheve aanstroming van de rotor 

gepaard, zoals in de figuur geschetst is. 

vaste wand 

a. 

-- ·· ------~-----...,J. 

Figuur 3.22 

Stroming rond de 

rotor bij centrale 

rotorpositie (a) 
-~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~-en bij asymmetri-

vasce wand 

vaste wand 
sche opstelling 

(b) in de half 

geopende tunnel. 

b . 

"aste wand 

De daling van c bedraagt ongeveer 3%. Volgens G.Lenssen (lit.IO) zou 
p 0 

dit overeenkomen met een hoek van 5 tussen de rotoras en de stroming 

door het rotorvlak. 

Vooruitlopend op de metingen aan het tweerotorsysteem kunnen we in ieder 

geval stellen dat de rotorassen maximaal SR van elkaar geplaatst mogen 
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worden wanneer we wensen dat de meetresultaten niet beheerst door wand

effekten van de windtunnel. De extra blokkering van de tunnel (a wordt 

verdubbeld) vraagt in die situatie om een nag kleinere maximale onderlinge 

af s tand. 

Het is onduidelijk hoe er voor een gesloten tunnel met twee rotoren wind

tunnelkorrekties moeten warden toegepast: alleen rekening houden met a 

zou een wat al te grove benadering kunnen zijn. De tunnel is niet 

cylindersymmetrisch en het tweerotorsysteem maakt de konfiguratie alleen 

maar komplexer. 

Het ligt mede hierom voor de hand om de metingen in de half geopende 

tunnel uit te voeren. Daarnaast was al gebleken dat er voor de open 

meetsekties, althans voor a = 0,045, vrijwel niet gekorrigeerd hoeft te 

warden. 

Een praktisch voordeel is daarbij, dat men gemakkelijk bij de turbines 

kan komen omdat de . tunnelwanden niet steeds gedemonteerd behoeven te warden. 

3.8 Besluit 

De bevindingen met de beide beschreven. meetmethodes leiden tot een 

duidelijke voorkeur voor de tweede procedure. 

De beide turbines zijn helaas niet gelijk aan elkaar. We zullen echter 

moeten roeien met de riemen die we hebben en een lichte asymmetrie in 

de twin moeten accepteren. 

De beinvloeding door Reynoldsgetallen zullen we trachten te beperken 

door alle metingen uit te voeren bij dezelfde windsnelheid: 4,80 m/s. 

Het onderzoek naar windtunneleff ekten leidt tot de konklusie dat de 

grote half geopende windtunnel zich het best leent voor de experimenten 

met het twe.erotorsysteem; de onderlinge afstand der rotoren moet dan 

beperkt blijven tot 4 a 5 maal de rotorstraal, om windtunneleffekten te 

minimaliseren. 

Vergelijkende metingen in de gesloten tunnel kunnen nog inf ormatie 

opleveren over de mate van windtunnelbe'invloeding en zullen dan oak 

warden uitgevoerd. 

T~nslotte tonen we nag de karakteristieken van de enkelvoudige turbines 

r
1
m

8 
en r

3
m

4
, die we gaan vergelijken met de karakteristieken die uit 

de twirunetingen voortvloeien. Dit doen we oak voor de rotor met tegen

gestelde draairich·ting (r 
12

m
8
). De positie van de rotoren is daarbij 

steeds l,OIR van het hart van de windtunnel verwijderd. 
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HOOFDSTUK 4 

DE METINGEN AAN HET TWEE-ROTOR-SYSTEEM 

4. I. Doelstellingen van de metingen 

i) We onderzoeken in de eerste plaats hoe het vermogen ~an de rotoren 

afhangt van de onderlinge afstand (~y) van de evenwijdige rotorassen. 

We laten daarbij ~y varieren tussen SR en l,6R. Voor ~y < 2R laten we 

de rotorvlakken iets verspringen ten opzichte van elkaar om te voor

komen dat de rotoren beschadigd worden. 

ii) Om na te gaan in hoeverre de onderlinge draai-orientatie van de 

rotoren van betekenis is voor de rotorinteraktie, worden de metingen, 

genoemd onder i) uitgevoerd voor rotoren met zowel gelijke (co

roterend) als tegengestelde onderlinge draairichting (contra-roterend). 

iii) Nagaan in hoeverre synchronisatie van de toerentallen de vermogens

opbrengst beinvloedt. 

4.2. De meetmethode 

Voor wat betreft het gestelde ender i) en ii) in paragraaf 4.1 zijn de 

metingen uitgevoerd in de grote half geopende windtunnel. Om een idee 

te krijgen van windtunnelwandinvloeden is er nog een vergelijkende 

meting uitgevoerd in de gesloten meetsektie. 

De gehanteerde meetmethode is in principe gelijk .aan die volgens 

procedure II in hoofdstuk 3. Deze methode is bij de metingen aan de 

twin simultaan toegepast op de beide rotoren: bij een gegeven wind

sne l heid werd voor beide rotoren dezelfde waarde van de elektrische 

belasting ~ ingesteld. De totale belasting was niet prP-cies gelijk 

(vooral bij hoge A) wegens de in hoofdstuk 3 genoemde verschillen in de 

mechanische wrijvingsbelasting (t.g.v. de rotorlagers). 

De grootheden die bepaald zijn, waren de windsnelheid, de luchtdicht

heid en de toerentallen van de beide rotoren. Als kontrole (zie ook 

hoofdstuk 3) is ook de elektrische spanning over de belastingsweer

standen gemeten. 

Voor de metingen met de coroterende rotoren hebben we steeds de 

turbinekombinaties r
1
m

8 
en r

3
m

4 
genomen. Voor de contraroterende 

konfiguraties hebben we r
1 

vervangen door r
12

. 

Voor ~y < 2R ("overlappende rotoren") hebben we 3m4 

konsequent r
3
m

4 
voorop geplaatst. De minimale 

afstand tussen de langs elkaar scherende wieken 

was steeds 2nnn. 
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Ten behoeve van het derde onderdeel in 4.1. moest een manier gevonden 

worden om de toerentallen te synchroniseren. Aanvankelijk is er 

getracht een mechanische koppeling aan te brengen. Daartoe werd er op 

elk van de rotorassen een V-wieltje gemonteerd (0 26 mm), vlak achter 

de rotorkop. Over de nagenoeg identieke wieltjes werd een rubber snaar 

gespannen. De gewenste 1:1 overbrenging kon op deze wijze echter 

onvoldoende benaderd worden. De voornaamste reden hiervoor is het hoge 

toerental c~ 30/sek) waarbij de rotoren opereren, waardoor iedere 

onregelmatigheid in de overbrenging (o.a. slip) wordt omgezet in een 

tamelijk snel verloop van de relatieve fasehoek tussen de rotoren. 

Meer succes werd behaald door de grootte van de elektrische belasting 

van een van de turbines zodanig af te regelen dat de toerentallen der 

rotoren gelijk werden aan elkaar. Door eenvoudig een dekadenbank ( 0-

104n) parallel te schakelen aan ~ werd voorzien in een optimale 

mogelijkheid tot fijnregeling van R
1

'. 

Door deze wijze van handelen zijn interaktie-effekten ontdekt, die we 

in een afzonderlijke paragraaf (4.4) zullen bespreken. 

Aangezien de tijd dat we over de windtunnel konden beschikken beperkt 

was, ziJn er wat dit onderdeel betreft ook experimenten gedaan in de 

kleine open windtunnel. Zulks geschiedde in kombinatie met de 

visualisatie van de stromingsverschijnselen, die in hoofdstuk 5 wordt 

gepresenteerd. 

Bij alle experimenten aan de twin was de positie van de rotorassen 

symmetrisch ten opzichte van de hartlij~ van de windtunnels. Onder

staande tekening laat dit zien voor de grote windtunnel. 

Figuur 4. I 

Dwarsdoorsnede van de 

windtunnel met de posities 

van de rotoren. 

r 
I r 1m8 i (r 12ma)t y=+~ 6Y 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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4. 3 Resultaten van de metingen a:an het tweerotorsysteem 

4.3. l Het verloop van de karakteristieken voor verschillende afstanden 

tussen de rotorassen 

De resultaten zijn afkomstig van metingen die in de half geopende 

windtunnel zijn uitgevoerd en warden gegeven aan de hand van de c -A
P 

karakteristieken voor de beide rotoren afzonderlijk. De c -en A-
P 

waarden zijn berekend uit de gemeten grootheden volgens een cenvoudig 

rekenprogramma dat in bijlage 5 is opgenomen. 

De grafieken 4.2 en 4.3 tonen de c -A-karakteristieken, zoals die zijn 
p 

bepaald voor de coroterende rotorkonfiguratie, waarbij de afstand der 

beide rotorassen is gevarieerd. 

naast de parameter ~y zullen we voor de onderlinge afstand der 

rotorassen de dimensieloze parameter .: t hanteren die we definieren als: 

t = ~y/2R • 

Ter voorkoming van opeenhoping van meetpunten is in de graf ieken 

slechts een deel van de karakteristieken opgenomen. Daardoor zijn 

enkele meetpunten (met kleine c ) erbuiten gevallen. In bijlage 6 ziJn 
p 

de c -A-grafieken kompleet afgedrukt, zij het op kleinere schaal. 
p 

In figuur 4.4 en 4.5 warden de c -A-grafieken geg~ven voor de contra
P 

roterende konfiguratie, weer als funktie van ~y (t). 

Voor de c -A-karakteristieken geldt dat de relatieve onnauwkeurigheid 
p 

van de metingen ten opzichte van elkaar ongeveer 2 % bedraagt, wat de 

c -waarden betreft. De A-waarden ziJn tot op 1 % nauwkeurig. De 
p 

gevonden cp-A-punten voor r 1m8 (resp. r 12m8) komen overeen met 

werkpunten met in het algemeen hogere toerentallen dan de overeen

komende (simultaan bepaalde) werkpunten van r
3

m
4

. Dit verschil tussen 

de toerentallen bedraagt enkele procenten, afhankelijk van de rotor

konfiguratie. De cp-waarden van de enkelvoudige r
3
m

4 
zijn I a 2 % 

hoger dan die van r
1
m

8 
(voor gelijke A's), wanner A> 4. 

Kollllil.entaar bij de c - A-karakteristieken van de coroterende turbines 
p 

r
1
m

8 
en r

3
m

4 
(figuur 4.2 en 4.3) en de contraroterende turbines 

r 12m
8 

en r
3
m4 (figuur 4.4 en 4.5): 

corotatie contrarotatie -------------
i) r

1
m

8
: we zien dat voor alle waarden 

van t de c -waarden boven de 
p 

r
12

m
8

: voor vrijwel alle kon

figuraties liggen de c -
p 

kurve voor de enkele rotor 

liggen (0-5 %). Een uitzonde

ring vormen de punten voor 

t = 0,80 , met A > 4,5. 

waarden enkele procenten 

boven die van de enkele 

rotor. Alleen t = 0,80 

vertoont lagere waarden. 



.30 

• 25 

. 20 

• le 
I P 

3 

0 \l 

.0 

Figuur 4 .2 

cp- A-karakteristieken voor r 1rn8 

59 

in de coroterende konfiguratie met r
3
m

4
, 

met L\y als parameter. 
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r
3
m

4
: we zien dat voor t > 1,01 

de c -~-waarden liggen 
p 

boven die van de enkele 

Voor de overlappende 

konfiguraties (t ~ 0,99) 

komen de c -A-punten 
p 

duidelijk beneden 

genoemde kurve te liggen. 

ii) Voor de beide rotoren geldt, 

dat de c ;A-waarden in de p . 
buurt van A= 4 voor t > 1,05 

niet signif ikant bepaald 

worden door de grootte van t. 

iii) Het gedrag van de rotoren in 

de overlappende konf iguraties 

is duidelijk verschillend: de 

cp-waarden van r
3
m

4 
vertonen 

een 3-6 % lagere waarde rond 

A = 4 ten opzichte van de 

kurve voor de enkele rotor, 

terwijl die van r
1
m

8 
juist 

iets toenemen (I-3 %). 

r
3
m

4
: voor alle konfiguraties 

zijn de c - waarden 
p 

gelijk aan of hoger dan 

die voor de enkele rotor. 

Vooral voor t ~ 1,05 is 

de toename van betekenis: 

3-8 % rond A = 4. 

r 12m
8

: de cp-waarden worden 

niet signifikant bepaald 

door t. 

r
3
m

4
: de cp-waarden zijn voor 

r3m4 

t > 1,05 duidelijk hoger 

dan voor de andere 

konfiguraties, maar 

onderling niet signif ikant 

verschillend voor de 

verschillende waarde van 

t. 

geeft voor t = 0,80 

ongeveer 5 % hogere c -waarden 
p 

dan voor t = 0,875. 

Globaal beschouwend kunnen we stellen dat voor het tweerotorsysteem met 

t ~ 1,00 de c -waarden van derotoren iets hoger liggen dan die van de 
p 

enkelvoudig doorgemeten rotoren. De toename bedraagt in geen van de 

konfiguraties meer dan 8 %. Het gedrag voor t < 1,00 blijkt afhankelijk 

te zijn van de ingestelde konfiguratie. 

4.3.2 De totale vermogenskoefficient c van het tweerotorsysteem . ps 

Zeals uit hoofdstuk 3 al duidelijk is geworden, hebben we in ons twee

rotorsysteem met twee niet-gelijke turbines te maken. De hiermee 

geintroduceerde asymmetrie in het systeen1 maakt het noodzakelijk om een 

vermogenskoeff icient te definieren, die betrekking heeft op het totale 



64 

systeem. We doen dit eenvoudigweg door de opgenomen vermogens 

der beide rotoren te superponeren en te betrekken op het totale 

rotoroppervlak: 

c 
ps (4. 4). 

Hierin staan de termen in de teller voor de simultaan opgenomen 

vermogens van de beide rotoren. 

We definieren vervolgens een gemiddelde snellopendheid volgens: 

(4.51 

waarbij opgemerkt wordt dat A.
1 

en A3 in grootte minder dan 4% 

van elkaar verschillen. 

Aan de hand van c -~-karakteristieken kunnen we een indruk krijgen ps 
van het verloop van het totale verroogen van het systeem met t 

als parameter. 

In figuur 4.6 en 4.7 hebben we voor t > J,05 volstaan met het 

geven van de grafiek voor t = ,z,o , aangezien deze niet signi

fikant verschilt van die voor t = .1,5 , resp. t = 2,5. 

We zien dat de spreiding in de c · -waarden voor verschillende ps 
waarden van t klein is, met uitzondering van die voor t = 0,8 

bij corotatie. De c -waarden liggen duidelijk lager dan die voor ps 
t ~ 0,99. 

Bij ·contrarotatie zien we de c -waarde rond A = 4 voor t = 0,8 
ps 

duidelijk hoger uitvallen dan voor de andere contraroterende 

konfiguraties. Het is hierbij van belang op te merken, dat de 

gemeten toerentallen van de rotoren in deze konfiguratie gelijk 

waren aan elkaar. In de beide figuren is ook het resultaat voor 

het gemiddelde vermogen van de enkelvoudige rotoren opgenomen 

(getrokken lijn). Deze c -waarden ziJn in feite bepaald door ps 
de c -waarden van de rotoren op te tellen, zoals die bij gelijke 

p 
elektrische belasting van de beide generatoren zijn gevonden. 



.3 

. 2 

. 2 

~ 

\J N 

:x 

Figuur 4. 6. 

c - A- karakteristieken van het 
p s 

coroterende tweerotorsysteem. 

3 4 

65 

~~ 
~ ~ 

~ 
N 

x 

5 

0 

0 

\J 
x 
+ 
N 

6 

I 

IC:.~- : \....-1 i 
IC t:iyl 

:\ I 

' ' 

t = t:,y 
2R 

enkel v. rotoren 

2,00 

l ,05 

l ,01 

0,99 

0,80 

0,80 ' c 
ps ,corr 

-
,\ -



. 3 

. . 25 

. • 2 

66 

h, /\ 
I /"v \ 

I W' 
I \ \ ('o '1tJ $?, 

/ + ¥ \\ ~\ 
j/J \ \o 
I 'V' 

I ~ 
~ \\ 
I 0 

'w-0, 

\\ 

Figuur 4.7. 

c -~-karakteristieken van het ps 

contraroterende tweerotorsysteem. 

3 4 5 

\ 
I 
I 
I 

I 

~Yi I 
I 

t = ~ 
2R 

0 enkel v . rotoren 

~ 2.00 

\] l, 05 

x : I , 0 I 

+ 0,99 

z 0,875 

N 0,80 

-----. 0,875 c ps,corr 
--: 0,80 c ps,corr 

. ~: 

6 



67 

4.3.3 Vergelijking van de resultatenvan de contraroterende 

konfiguraties met die van de coroterende konf iguraties 

We gaan weer uit van de meetresultaten uit de metingen aan de 

kombinatie r 1m
8 

- r
3
m4 en die van r 12m

8 
- r

3
m

4
. We gaan nu 

de resultaten voor r3m4 uit beide konfiguraties in een figuur 

met elkaar vergelijken. Hetzelfde doen we voor r
1
m

8 
(resp. r

12
m

8
), 

door r 1 en r 12 als een en dezelfde rotor te beschouwen. Dit 

laatste is gerechtvaardigd gezien het nagenoeg samenvallen van 

de karakteristieken van beide enkelvoudige rotoren. 

We kunnen nu dus de resultaten van een rotor in het contraro

terende systeem vergelijken met die van dezelf de rotor in het coro

terende systeem. 

De vergelijking is gemaakt voor verscfiillende t-waarden. Niet 

alle t-waarden zijn beschouwd: de resultaten oij t = J,5 '2,0 

en 2,5 verschillen onderling nauwelijks, zodat we volstaan met 

het opnemen van t = 2,0. 

Figuur 4.8 geeft de resultaten voor r.f14 . In figuur 4.9 worden 

cp,A waarden van r 1m8 en r 12m8 weergegeven. 

Voor t = 0,875 is abusievelijk alleen de contraroterende konfi

guratie doorgemeten. De resultaten daarvan zijn meegenomen in 

figuur 4.8e en 4.9e. 

Kommentaar bij de vergelijking van coroterende en contraroterende 

konfiguraties (figuur 4.8 en 4. 9} 

De resultaten voor r
1
m

8 
en r 12m

8 
laten zien dat de onderlinge 

draairichting van de rotoren weinig invloed heeft op de betref

fende c -/..-karakteristieken (figuur 4. 9 ). De beide karakteris-
p 

tieken liggen iets boven die van de enkelvoudige rotor, met 

uitzondering van de konfiguraties met ~y = 16cm, waarvoor bij 

contarotatie lagere c -waarden worden gevonden dan bij corotatie. 
p 

De coroterende r 
1021

m8 heeft hierbij een cp-/..-karakteristiek 

die samenvalt met die van de enkelvoudige rotor. 

De andere rotor (r
3
m

4
2 blijkt aanmerkelijk sterker beinvloed te 

worden door de relatieve rotatierichting. De grafieken in 

figuur 4.8 laten zien dat bij contrarotatie de c - A-karakte-
p 

ristieken hoger liggen dan bij corotatie. De verschillen zijn 

het grootst voor de overlappende konfiguraties~ rond /.. = 4 lopen 

die op tot 10% van de c -waarde. De karakteristieken voor de 
p 
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coroterende rotor liggen daarbij onder die voor de enkelvoudige 

rotor. Voor ~y = 20,2cm vallen de karakteristieken voor de contra

roterende, coroterende en enkelvoudige rotor praktisch samen. 

Verder valt op dat voor afnemende &y de c -waarden in de karak-
p 

teristieken voor de coroterende rotor lager worden: voor ~y = 40cm 

bedraagt c 0, 29 en bij ~y = l 6cm vir.ii~n 
Pm ax 

we c = 
p 

Opmerkelijk is dat bij contrarotatie de c -waarden 
p 

groter zijn clan die Voor ~y = 17,Scm (fig. 4.9el 

0,27. 

voor ~y 16cm 

In figuur 4.10 vergelijken we de c -A-karakteristieken van de 
ps 

coroterende konfuguraties met die van de respektievelijke contra-

roterende konfiguraties. Voor t = 0,80 is deze vergelijking ook 

voor de gecorrigeerde c -waarden gemaakt. Over het geheel ps 
genomen is c voor het contraroterende systeem groter clan voor 

ps 
de coroterende konfiguraties. De verschillen zijn voor t > i 

klein (~ 20%}. Voor t = 1,01 vinden we bij contrarotatie zelfs 

iets lagere c -waarden clan bij corotatie. Duidelijkere verschil-ps 
len zien we voor t < 1: bij contrarotatie liggen over het hele 

~-trajekt de c -A-karakteristieken Eoven die van het coroterenps 
de systeem. De verschillen liggen in de orde van 5%. 
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4.4. Aerodynamische koppeling der rotoren 

Bij het elektrisch regelen van de toerentallen trad bij n
1 
~ n

3 
een merk

waardig verschijnsel op. Met behulp van een stroboskoop kon waargenomen 

worden dat de rotoren voorkeurposities ten opzichte van elkaar innamen. 

Wanneer we het beeld van de ene rotor stroboskopisch lieten stilstaan, 

bleef het beeld van de andere rotor onder een konstante hoek ten opzichte 

van de eerste rotor staan. Dit betekent dat het fasehoekverschil 

A¢ (figuur 4.11) tussen de toerentallen konstant bleef in de tijd en 

dus synchroon roterend. De rotoren vertoonden in zekere mate een aero

dynamische koppeling. Dit verschijnsel is waargenomen bij alle konfigu

raties met t ~ 1,05 (Ay ~ 21 cm), zij het dat de sterkte van het koppe

lingsmechanisme uiteenliep. 

Helaas stond ons te weinig tijd ter beschikking om de verschijnselen 

grondig te onderzoeken in de windtunnel. We hebben voor elke konfiguratie 

het synchrone toerental gemeten, de windsnelheid, de grootte van de 

elektrische belasting en het fasehoekverschil. 

Daarnaast wordt nog een indruk gegeven van de sterkte van de koppeling: 

door de elektrische belasting van een der turbines langzaam te veranderen 

kan er een zogenaamd stabiliteitsgebied bepaald warden, waarbinnen de 

koppeling behouden blijft. De grootte van het trajekt waarover ~ ge

varieerd kan warden is dan een maat voor de sterkte van de koppeling. 

Het verschijnsel van de aerodynamische koppeling hebben we zowel in de 

grate half geopende als in de kleine open windtunnel waargenomen. 

Voor beide windtunnels waren de koppelingsverschijnselen hetzelfde bij 

gelijke rotorkonfiguraties. 

De hieronder gegeven resultaten zijn alle afkomstig van metingen in de 

kleine open windtunnel. We wijzen er nog op dat er geen expliciet onder

zoek is gedaan naar belnvloeding van het vermogen ten gevolge van de 

aerodynamische koppeling, omdat we ons wegens tijdgebrek moesten beperken 

tot een globale bestuderingvan het koppelingsverschijnsel. In figuur 4.11 

is aangegeven hoe de f asehoek $ voor de rotoren is gekozen, zowel voor 

de co- als contraroterende konfiguraties. De verbindingslijn tussen de 

rotorassen .is de 0°-lijn voor beide rotoren. 

Het fasehoekverschil A¢ definieren we als volgt: 

(k geheel), (4. 7) 

0 0 
met 0 ~ M ~ 180 

In feite is Ap het verschil tussen p
1 

en p3 modulo rr. 
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Om redenen die in hoofdstuk 5 duidelijk zullen worden, moest het toeren

tal van de rotoren tussen 36 en 38 omwentelingen per seconde liggen. 

De windsnelheid bedroeg ongeveer 5,2 m/s. De c -waarde lag rond 0,25 voor 
p 

r
3 

en iets lager (0,23) voor de andere rotor. De R
1

-waarde van r
3
m

4 
was 

steeds 48n; die van rl(l 2)m8 werd zo gekozen dat de toerentallen onderling 

gelijk waren en er dus koppeling op kon treden. 

Zodra de koppeling gerealiseerd was en er dus Sprake was van een stabiele 

situatie werd de belasting met kleine stapjes veranderd, net zo lang tot 

er ontkoppeling van de toerentallen optrad. Hieronder bespreken we de 

afzonderlijke konfiguraties. 
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Coro ta tie ---------
t = 1,25: er werd geen koppeling gekonstateerd. 

t = 1,05: zeer zwakke koppeling. Een belastingsverandering van 

± 0,5% maakt de koppeling instabiel 
0 

6~ = 0; ~ = 41,0Q 
1 

t 1,01: zwakke koppeling. Een belastingsverandering 

van minder dan ± 1% veroorzaakt ontkoppeling 

~~ = 0°; ~ = 40,5Q 
1 

t 0,99: idem als t = 1,01 

6~ = o0
; ~ = 41,2Q 

1 

t 0,91: sterkere koppeling dan bij t = 0,99 

Belastingsverandering van ± enkele procenten 

verstoort de stabiliteit niet. 
0 . 

6~ = 90 ; ~ = 33,9Q 
1 

t = 0,80: stabiele koppeling. De waarde van 6~ 

is nu zelfs te regelen met de belasting. 

80°::; M ::; 1 00°; 3 I , 9n < ~ < 31, rn 
l 

t = 0,70: stabiele koppeling. De waarde van~~ 

kan over een nog groter trajekt geregeld worden 

-10°~ ~~ < 110°; 31,6Q < ~ < 37,9Q 
1 
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t • 1,25: geen koppeling waargenomen 

t 

t = 

I , 05: koppeling 
0 

Cl~ = 0 ; 

I, 01: koppeling 

31,6Q < ~ < 32,8Q 
1 

stabieler dan bij t = I, 05 

Cl~ l.S regelbaar met de belasting 

- 45° < M< 45°; 3JQ < ~ < 32,9Q 
. 1 

t ~ 0,99: idem als bij t = 1,01 

t = 0,91: koppeling zeer stabiel. In de buurt van 

t = 0,80: 

t = 0,70: 

6~ = o~ is er echter g3en stabiliteit meer. 

-90° < 6~ < -5° 

s0 
< 6~ < 90° 

de stabiliteit van 

-90° < 6~ ~ 00 
l 00 <M ~. 90° J 

29,9Q < ~ < 31,9Q 

29,9Q < ~1 < 32,SQ 
1 

de koppeling wordt grater. 

28,7Q < ~ < 37 ,zn 
1 

de stabiliteit neemt verder toe 

-90° <M < 00 

00 < M < 90° 23, 7Q < ~ < 48,0Q 
1 

Aanvullend Zl.J nog vermeld dat vanuit de ontkoppelde situatie de R1 , 
. I 

waarmee naar de gekoppelde situatie kan,.worden geregeld, maar een klein 

deel omvat van het interval van ~ 1 -waarden waarvoor de gerealiseerde 

stabiliteit blijft behouden. Het traagheidsmoment van de rotor speelt 

in de niet-stationaire situatie een belangrijke rol. 

We kunnen konstateren dat de stabiliteit van de koppel~ng toeneemt 

naarmate t kleiner wordt. Dit geldt voor beide rotatierichtingen. De 

stabiliteit van de koppeling bij contrarotatie is sterker dan bij co

rotatie voor gelijke t-waarden. 

Bij overlapping zien we dat 6~ bij corotatie essentieel andere waarden 

heeft dan bij contrarotatie: in het eerste geval ligt 6~ rond 90°, terwijl 

in de tweede situatie alle 6~-waarden # 0 ingesteld kunnen warden. 

Voor t < I zijn de konfiguraties voor beide rotatierichtingen zwak stabiel 

bij ~ = o0
• 



76 

4.5 Vergelijking van de resultaten met de metingen in de grote gesloten 

wind tunnel 

In hoofdstuk 3 werden al experimenten beschreven ten behoeve van het on

derzoek naar windtunnelinvloeden. Daarbij werd steeds een turbine in 

de grote windtunnel geplaatst. De resultaten van de metingen in de ge-

sloten windtunnel lieten een verhoging van c van ongeveer 11% 
Pmax 

zien ten opzichte van de metingen in de half geopende tunnel (figuur 3.17). 

Het ligt voor de hand om voor het tweerotorsysteem een analoge vergelijking 

voor de beide windtunnelkonf iguraties te maken. Daartoe zijn er in de 

grote gesloten tunnel metingen gedaan aan het contraroterende systeem 

voor t = 1,01. Aan de hand van c -A-karakteristieken vergelijken we de 
p 

resultaten voor de betreffende windtunnelkonfiguraties. 

De grafieken in figuur 4.12 hebben betrekking op de afzonderlij ke rotoren, 

zeals die deel uitmaken van het tweerotorsysteem. 

We konstateren dat de maximale c -waarden voor de gesloten tunnel 14% p 
hoger zijn dan c van de in de half geopende tunnel doorgemeten rotoren. 

Pmax 
E. Sangen (lit.6) voorspelt op grond van zijn model een c verhoging 

. p 
van ongeveer 20% in het optimale werkpunt (a= 0,09). Dit model is echter 

toegespitst op een tunnel met cirkelvormige doorsnede (zie hfdst.3 par.6). 

Het blijft nag de vraag of de half geopende tunnel gelijk mag worden 

gesteld aan een geheel open windtunnel, waarvoor Sangen stelt dat er 

geen windtunnel invloeden meer worden uitgeoefend op het gedrag van de 

rotor indien a < 0,7. 
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Figuur 4 .12 

Cp-A-karakteristieken van r
3
m

4 
en r 12m

8 
(contraroterend), bepaald 

in de gesloten en half geopende tunn 

4 5 

rl2m8' gesloten tunnel 

r3m4' gesloten tunnel 

rl2m8, open tunnel 

r3m4, open tunnel 

• 
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HOOFDSTUK 5 

VISUALISATIE VAN DE STROMINGSVERSCHIJNSELEN 

5.1. lnleiding: waarom visualisatie? 

Uit de resultaten uit hoofdstuk 4 komen twee aspekten duidelijk 

naar voren: ~en eerste dat de wisselwerking tussen de rotoren be

trekkelijk weinig invloed heef t op het vermogen; op de tweede 

plaats het markante gegeven dat er aerodynamische koppeling op

treedt van de rotortoerentallen, met name bij relatief kleine 

afstanden tussen de rotorassen. 

De invloed op de vermogensopbrengst is kleiner dan mocht wordcn 

verwacht op grond van het feit dat de (zich verwijdendel zoggebie- · 

den van beide rotoren elkaar in de weg zitten. Dit is zeker het 

geval voor t ~ 1. We zijn daarom geinteresseerd in het interferen

tiegedrag tussen de beide zoggebieden. Het zichtbaar maken van ~e 

stromingspatronen kan een belangrijke bijdrage zijn tot de begrips

vorming aangaande de interaktiemechanismen. Voor het opstellen van 

een theoretisch model voor het tweerotorsysteem kunnen beelden van 

de stromingspatronen een goed uitgangspunt bieden. 

De visualisatie kan ook enig uitsluitsel geven over het aerodynamisch 

koppelingsmechanisme, dat vooral optreedt bij t ~ !. De stabiliteit 

van het konstante fasehoekverschil tussen de rotoren kan, behalve 

van de blad- blad interaktie, ook een gevolg zijn van de wisselwerking 

tussen de afstromende bladtipwervels in het zog en de interaktie 

tussen de bladen van de ene rotor en het zoggebied van· de andere 

ingeval t < l. 

Met de rotorkonfiguraties waarbij een stabiele koppelingssituatie 

optreedt is een zeker stromingspatroon geassocieerd. Door het zichtbaar 

maken kan duidelijkheid worden verschaft over een oorzakelijk 

verband tussen het stromingskarakter en de aerodynamische koppeling. 

5.2. Methode en technische uitvoering 

5.2.1. Het genereren van rook 

In navolging van de methode die I. Bontekoe (lit. 4) heeft gehanteerd 

om de stroming zichtbaar te maken, hebben we in eerste instantie 

geprobeerd dit te doen met sigarettenrook. De sigaret werd verbonden 

met een pipetpompje. Aan de perskant van het pompje werd een dun 

pijpje aangesloten. Bij het pompen wordt de sigarettenrook aangezogen 
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en door het pijpje geblazen. Nadeel van deze methode is dat de pomp 

steeds met de hand bediend moet worden e·n er bovendien geen kontinue 

rookstraal wordt geproduceerd. Ook het doseren van de hoeveelheid 

rook geeft problemen. 

We hebben daarom gezocht naar een andere methode waarbij we streven 

naar :en konstante rookuitstroming. Pogingen om dit te realiseren 

door het pipetpompje te vervangen door een elektrische pomp, faalden. 

Het gebruik van perslucht gaf betere resultaten. Aangezien de sigaret 

snel opbrandt zochten we naar een andere manier om rook te genereren. 

Na enige omzwervingen kregen we de beschikking over zogenaamde 

rookbuisjes (merk Drager), die normaliter hun toepassing vinden in 

zuurkasten. Deze glazen buisjes zijn gevuld met gruis, dat een 

chemische substantie bevat. Na opening van de uiteinden van het 

buisje veroorzaakt doorstromende lucht een chemische reaktie, 

gepaard gaand met rookontwikkeling. 

De kwaliteit van de rook is zodanig dat voor ons doel een buisje 

gedurende enkele minuten gebruikt kan worden. 

Onderstaande schematische tekening en de foto tonen hoe de rookgenerator 

is opgebouwd. 

--+ 

4 

-

l: perslucht 

2: kraan 

3: luchtleiding 

4: rubber slang 

5: rookbuisje 

6: uitstroompijpje 

7: stroming uit de windtunnel 

Figuur 5. l 

Schematische voorstelling 

van de opstelling, waarmee 

roo~ gegenereerd wordt~ 
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5.2.2. De visualisatietechniek 

Uit foto-opnamen van de met rook aangestroomde rotoren bleek, dat 

bij voldoende korte belichtingstijd details van de stroming in het 

zog worden vastgelegd, die met het blote oog niet waarneembaar zijn. 

Het lag toen voor de hand om de opstelling te belichten met 

behulp van een stroboskoop, waarvan de flitsfrequentie wordt 

gesynchroniseerd met het toerental van een rotor. Het voor het oog 

stilstaande beeld liet nu de patronen zien zoals die eerder 

fotografisch werden vastgelegd. 

De beelden werden opgenomen met behulp van een videosysteem t. Dit 

vond als volgt zijn beslag (figuur 5.21: 

bij de opnames wordt gebruik gemaakt· .van een videokamera, die een 

beeldfrequentie heeft van ongeveer 50 Hz. Deze beeldfrequentie moet 

precies gelijk zijn aan of een veelvoud zijn van de frequentie 

van het pulssignaal waarmee de flitsers worden getriggerd. We 

gebruiken een werkfrequentie van 25 Hz. De kamera registreert dus 

25 beelden per sekonde die informatie bevatten. Deze gaan via de 

kameravoeding naar de monitor. 

Iedere omwenteling van de rotor wordt gerepresenteerd door 12 

pulsjes in de toere~telling. Door een deler wordt dit 12 n Hz-signaal 

omgezet in de werkfrequentie. Het bleek technisch alleen mogelijk 

om bij n= 37,5/ sek. te werken. 

Dit betekent dat bij twee opeenvolgende beelden de rotor anderhalve 

omwenteling gemaakt heeft, zodat de rotorbladen in het tweede 

beeld onderling ver~isseld zijn ten opzichte van het eerste. 

Het toerental van de rotor is aan enige fluktuaties onderhevig, 

ten gevolge van kleine verstoringen van de windsnelheid. Dit maakt 

het noodzakelijk om een kontinue synchronisatie toe te passen 

tussen de beeldfrequentie van de kamera en de flitsfrequentie. 

hetgeen realiseerbaar is doordat de kamerafrequentie een band

breedte heeft van enkele procenten (50: 2 Hz). 

Verder kunnen we met een delay de fasehoek van de rotor binnen een 

bereik van bijna 180° varieren. 

Met een videorekorder kunnen we de beelden op band vastleggen. Deze 

videorekorder voorziet in de mogelijkheid om bij afspelen de beelden 

vertraagd en zelfs stilstaand weer te geven, zodat er achteraf 

foto-opnames vanaf het monitorscherm kunnen worden gemaakt. 
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Figuur 5.2 

Schematische voorstelling van de elektronische 

opstelling voor de opnames van de stromingspatronen. 

TV-cicuit: Philips-plumbiconketen,bestaande 

uit kamera,kameravoeding en 

monitor. Tevens opgenomen ee n 

Ampex-videorekorder. 
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Volledigheidshalve zij nog vermeld dat bij de de visualisatie van 

het twee-rotorsysteem volgens de hierboven beschreven techniek er 

geen stilstaand beeld hoeft te zijn. Dit is alleen het geval 
/ 

indien de"vrije"rotor hetzelfde toerental heeft als de rotor waarvan 

het triggersignaal afkomstig is.Het toerental van de tweede rotor 

week nooit meer dan een paar procent van de eerste af. 

De c en A-waarde van de rotor waarop gesynchroniseerd werd 
p 

bedroegen ongeveer 0,23 respektievelijk ongeveer 4,5. 

Voor de andere rotor was dit ongeveer 0,25 respektieveli]k ongeveer 4,5. 

Foto 5.1 

5.3. Resultaten 

Alle visualisatie-experimenten zijn uitgevoerd in de kleine windtunnel 

met open meetsektie. 

Wat betreft het twee-rotorsysteem ZlJn we primair geinteresseerd 

in de stromingspatronen in het gebied waar de interferentie naar 

verwachting het sterkst is. 

amera 

We lieten de rook daarom steeds instromen vanaf de loodrechte verbindings

lijn van de rotorassen ter hoogte van de rotorkoppen. 
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We hebben de stromingspatronen bestudeerd van de volgende konfiguraties: 

I. De enkelvoudige rotor 

a. bij verschillende afstanden tot de 

b. voor verschillende waarden van het 

c. met een zijdelingse begrenzing. van 

vlakke plaat (SO x SO). 

Het twee-rotor-systeem: 

II.coroterend 

ILI.contraroterend 

rotor as 

rotorkoppel 

de stroming door een 

De volgende waarden van t werden daarbij in acht genomen: 

I. I, 2S s. 0,91 

2. 1, OS 6. b ,80 

3. 1 , 01 7. 0,70 

4. 0,99 

Bij de experimenten met de twin hebben we ons beperkt tot de konf iguraties 

met t ~ l,2S wegens de kleine afmetingen van de windtunnel (doorsnede: 

SR x SR). 

Er zijn video-opnamen gemaakt van alle konfiguraties, met uitzondering 

van le. 

Alle video-opnamen zijn gemaakt uit de richting loodrecht op het 

vlak door de rotorassen. Van de opgenomen beelden zijn vervolgens 

foto's gemaakt vanaf het monitorscherm, onderdeel I~ uitgezonderd. 

In een fotobijlage bij dit verslag (deel IIl is een uitgebreide 

serie foto's opgenomen. Hoewel de stromingspatronen voor de te 

onderscheiden rotorkonf iguraties onderling vaak nogal gelijkend zijn, 

zijn toch foto's van alle konflguraties opgenomen om het geheel als 

dokument bij dit onderzoek te bewaren. 

Opmerking: in deel II (fotobijlage) wordt rotor 12 benoemd met rotor 2. 

5.4. lnterpretatie van de opnamen 

Bij het zichtbaar maken van de stroming dienen we ons te realiseren 

dat het driedimensionale beeld van de stroming zoals we dat met bet 

blote loog zien, bij opnamen tweedimensionaal wordt weergegeven. 

Daardoor verdwijnt de informatie over het stromingspatroon in de 

richti~g loodrecht op het beeldvlak. Met name de rotatie van het 

zoggeb~ed is niet te beoordelen, aan de hand van de geregistreerde 

beeldel , terwijl deze . rotatie met het blote oog wel is waargenomen. 

De wer~els die op de foto 1 s zichtbaar zijn liggen niet in een 

plat v ak. In werkelijkheid zijn dit wervels die gebonden zijn aan 
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een zeker trajekt van een schroefwervellijn. 

Naarmate de beide rotoren dichter bij elkaar warden geplaatst (overlappend), 

waaiert de stroming meer uitr in de richting loodrecht op het 

beeldvlak. Op een afstand R achter de rotor bedraagt die uitwaaiering 

van ongeveer 3 cm oplopend tot o~geveer 10 cm. 

Het wordt hierdoor moeilijker om details te onderscheiden in het 

stromingspatroon. 

We laten hieronder een analyse volgen van de stromingspatronen 

bij de verschillende konfiguraties. Naast de informatie die is 

gehaald uit de foto's in dit verslag, is ook gebruik gemaakt van 

de videobeelden . 

..!_._D~~n£.e!v~u.:!_i~e_r~t~r 

a) De stroming als funk tie van de straal (foto 1 s I. I tot en met . i. 6) 

Wanneer we de rook ter hoogte van de bladtip laten instromen, 

zien we een rij van afstromende wervels (I. 1,7,8,), afkomstig 

van de tippen van beide rotorbladen. We zien een overlangse doorsnede 

van de dubbele schroefwervel van een tweebladige rotor (figuur 5.3.). 

De wervels ontstaan als gevolg van het drukverschil tussen de 

voor- en achterzijde van het rotorblad, waardoor de lucht om de 

rotor heen stroomt. 
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De wervels liggen meer naar buiten naarmate we verder achter de 

rotor kijken: het zog verwijdt zich. Deze verwijding zet zich tot 

ongeveer 2R achter de rotor voort, waarna de zogdiameter konstant 

blijft. 

De afstand tussen de wervels is een maat voor de axiale snelheid 

van de stroming, ter plaatse van de zogkontour (figuur 5.4.}, 

wanneer het toerental bekend is. 

v u/n 

0 

v 

--+ 
u 

0 

Figuur 5.4. 

De axiale ve.rplaatsing 

der wervels. 

Wanneer we de rook laten instromen op afstanden r van de rotoras 

die kleiner zijn dan R zien we aanvankelijk weinig verandering in 

het stromingspatroon. Blijkbaar wordt ook binnen het zog de 

stroming bepaald door de tipwervels (foto r.21. 
Voor r < 0,85 (foto I.3 tot erl met I.61 zijn de tipwervelstrukturen 

weliswaar verdwenen, maar de periodiciteit van die struktuur is nog 

duidelijk zichtbaar. Zelfs voor r < O,SR blijft dit waarneembaar 

(foto I. 6). Daarnaast zien we kleine wervels ontstaan dci.~ 1, naarmate 

r kleiner is duidelijker onderscheidbaar zijn. Dit ziJn waarschijnlijk 

vrije wervels, die ontstaan door het niet konstant ziJn van de 

cirkulatie om het blad als funktie van r. 
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Bij kleinerestraal ontstaat er in toenemende mate zogrotatie, 

hetgeen te zien is op foto I.5 en I.6, waar de stroming achter de 

rotorhouder verdwijnt. De periodiciteit in het stromingspatroon 

is nog juist waarneembaar. De vervaging van het beeld wordt in 

belangrijke mate veroorzaakt door de toenemende ruimtelijke uitbreiding 

van het zog, waardoor de rookintensiteit geringer wordt. 

Daarnaast treedt die vervaging ook op wanneer de inspuitsnelheid 

van de rook hoger is dan de lokale windsnelheid,waardoor mixing 

optreedt tussen de rookstraal en de aangrenzende stroming. 

lb) Beinvloeding van de stroming door de grootte van het rotorkoppel 

Alhoewel we geen specif ieke f oto-opnamen hebben gemaakt van dit 

experiment, kan foto I.I als graadmeter fungeren voor de waargenomen 

stromingsverschijnselen, wanneer de rook aan de oladtip ingeblazen 

wordt. 

De enige waargenomen verandering in de stroming was de onderlinge 

afstand tussen de tipwervels. De zogkontour veranderde niet van vorm. 

Het koppel werd gevarieerd van 1 tot 9 mNm, onder gelijkblijvend 

toerental, zodat de windsnelheid steeds opgevoerd moest worden. 

A werd daarbij gevarieerd van ongeveer 6 naar ongeveer 3, waarmee 

we dus een groot deel van de c -A-kurvP- (Reynoldsafhankelijk!l 
p-· 

doorlopen hebben. 

Voor lagere A's verwachten we een toenemende zogdiameter op grond 

van een lagere axiale snelheid in het zog en dus een grotere 

axiale drukgradient vlak achter de rotor. Het maximale aerodv~amische 

rendement wordt echter kleiner bij lagere A, waardoor het verschil 

tussen de snelheid in het zog en de ongestoorde windsnelheid 

kleiner wordt. Hierdoor wordt de zogexpansie minder. 

In feite hebben we dan te maken met twee elkaar (ongeveer) kompenserende 

effekten op de zogdiameter, zodat deze nauwelijks verandert. 

le) Stromingsbelnvloeding door nabijheid van een vaste wand 

Van dit deelexperiment zijn in het geheel geen opnamen gemaakt. 

Figuur 5.5 geeft globaal aan hoe de wandinvloed onderzocht is. Er 

zijn alleen waarnemingen met het blote oog gedaan. We hebben de 

afstand h tussen de plaat en de rotoras gevarieerd. Pas bij 

zeer kleine afstanden (h < !,SR) konden er veranderingen in de 

zogkontour waargenomen worden. Het zog aan de kant van de wand 

werd afgeplakt; aan diametraal andere zijde zagen we geen wijziging 
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-----
zijaanzicht 

----
------

hoveneanzicht 

-----
Figuur S.S. 

Schematisch beeld van de opstelling bij het onderzoek 

naar de invloed van een vaste wand op het zog van een rotor. 

van de kontour. Op grond van de resultaten in hoofdstuk 3 paragraaf 7 

zouden er al veranderingen voor h ~ 2R verwacht mogen worden. Waar

schijnlijk is de inrichting van het experiment niet voldoende 

accuraat geweest. Het gebruik van een plaat die aan de voorkant 

afgebogen is vertegenwoordigt op zich al een stromingskonfiguratie 

die niet overeenstemt met die waarbij de metingen in hoofdstuk 3 

uitgevoerd zijn. 

a) Coroterend 

1. t= l,2S (foto's II.I tot en met II.41 

Wanneer de rook wordt ingeblazen ter hoogte van een van de 

bladtippen, zien we tipwervels die overeenk.omen met de tipwervels 

die we al zagen bij de enkele rotor. Er valt echter een verschil 

in afstand te konstateren tussen de wervels: deze is ongeveer 

30% kleiner bij de enkele rotor, ondanks het feit dat de ongestoorde 

windsnelheid tussen de beide rotoren, die de wervels induceren 

en waardoor de wervels lokaal sneller van de rotortip worden 

weggeblazen. 

Wanneer de rook symmetrisch tussen de rotoren wordt ingeblazen, 

zien we kort achter het rotorvlak de straal ongestoord doorgaan, 
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terwijl verder naar achteren wervelkontouren zichtbaar worden. 

Blijkbaar doet daar de zogverwijding zijn invloed gelden, waardoor 

de beide zoggebieden kunnen gaan interfereren. 

Tevens treedt er in toenemende mate vermenging op tussen het zog 

en de buitenstroming naarmate we verder achter de rotor kijken. 

We kunnen samenvattend stellen dater voor t= 1,25 in principe 

rotorinteraktie is. Deze manifesteert zich door zogwisselwerking 

die zich voordoet op enige afstand achter de rotor. 

2. t= 1,05 (foto II.5 tot en met II.9) 

De eerste konstatering aan de hand van de foto's is, dat de 

tipwervels der beide rotoren blijven bestaan, met uitzondering 

van de situatie waarbij ¢1= cp 3= 0. 

Wanneer ~¢#0 zien we de wervels der beide rotoren om ~n om 

gerangschikt zoals is aangegeven in de onderstaande figuur. 

rotor 3~ 

rotor l 

0 u () 
u u u· 

Figuur 5.6. 

fre ~eryels~ zoals ze gerangscbikt ziJn 
0 0 0 voor ~¢ =- 90 (¢3 = 90 , ¢ 1 = 0 ). 

De aangegeven draairichting der tipwervels suggereert, dat de 

bovenste rij afstroomt van rotor 3 en de onderste van rotor I. 

Dat dit juist is blijkt uit de bewegende videobeelden, maar ook 

uit de analyse van het verloop van ~¢ aan de hand van de foto's 

II.S tot en met II.8. We zien de bovenste : werveltrein verschuiven 
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voor veranderende ~~' terwijl de onderste stationair blijft. 

We mogen verwachten dat de schroefwervels over het niet 

gevisualiseerde deel van de zogkontouren in hun geheel blijven 

bestaan, omdat de interaktie daar minder intens is. Het gegeven, 

dat de schroefwervels niet in elkaar grijpen, leidt tot de 

opvatting, dat de zogkontour niet langer cirk~lvormig van doorsnede 

is: beide zoggebieden worden enigzins afgeplat over de sektor 

van de zogdoorsnede met -d¢a(z) < (¢ 1,¢3) < d¢a(z) (figuur 5.7). 

Figuur 5.7. De zogkontouren worden afgeplat voor de konfiguraties 

met t = I ,05. 

Dat de wervels voor ¢1 = ¢3 = ~¢ = 0 elkaar annihileren, hoeft 

niet te betekenen dat ze voor ¢1 = ¢3 I 0 eveneens verdwijnen: 

het is slechts een lokale annihilatie van wervels, die zich 

voordoet bij de bladtippen, als deze elkaar dicht naderen. 

we zouden dan kunnen veronderstellen, dat de wervelschroeflijnen 

lokaal onderbroken warden en even verder weer verschijnen. 

Dit is ten dele juist. De interaktie tussen de zoggebieden is 

instationair van karakter. Hierdoor zal het overblijvende deel 

van de schroefwervels enigzins vervormd worden: de straal en de 

spoed zullen veranderen. Het interaktieverschijnsel is echter 

periodiek van aard. De veranderingen aan de schroefwervel zullen 

dit periodieke gedrag dan ook vertonen. Bij analyse van de 

b.eelden blijkt dit ook: de ger:tiddelde posities van de wervels 

zijn konstant (van de visueel stilstaande rotor). De wervels 

voeren rond die posities een (niet symmetrische} periodieke 
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beweging uit. Figuur 5.8 laat dit zien. 
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De relatieve posities van de wervels van beide rotoren voor 

verschillende f asehoekverschillen tussen de rotoren voor t = 1,05. 

De bovenste rotor draait met 3% hoger toerental dan de onderste. 

Tussen fragment 5 en 8 zijn de veranderingen in het stromings

patroon zeer abrupt in de tijd. De wervelannihilatie gaat 

gepaard met een sterke naar boven gerichte drift. Dit is een 

gevolg van de naar boven gerichte tangentiele snelheden der 

wervels in hun raakpunt. De wervels verschijnen weer aan de 

onderkant van het symmetrievlak tussen de rotoren. 
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De interaktie tussen twee wervels wordt verder besproken in 

hoofdstuk 6. 

3,4. t = 1,01; t = 0,99. (foto II.IO, II.11, II.12) 

Figuur 5. 9 

Voor beide konfiguraties geldt, dat de stromingsverschijnselen 

sterk gelijken op die bij t = 1,05 en vooral onderling sterk 

gelijkend zijn. De wervelrij van iedere rotor loopt langs het 

zoggebied van de andere rotor. De zoggeoieden grijpen dus niet 

in elkaar, maar raken elkaar. De afplatting (zie fig. 5.7) 

neemt toe als gevolg van de verkleining van de afstand der 

rotorassen (d~ (z) neemt toe). Belangrijk is de konstatering, 
a 

dat de tijdsduur tussen het oplossen en weer ontstaan der 

wervels langer is dan voor t = 1,05. Dit is van betekenis voor 

de aerodynamische koppeling van de toerentallen, waarop verderop 

in dit verslag nog wordt teruggekomen. 

De waarnemingen bij het maken van de video-opnamen wijzen erop 

dat de rook ook wervelpatronen volgt die buiten het vlak van de 

beide rotorassen liggen en waarin het rookpijpje zich bevindt. 

Dit treedt in toenemende mate op bij afnemende t- waarden. Dit 

is deels een gevolg van de toenemende zogrotatie voor afnemende 

straal. Van de andere kant kan dit ook veroorzaakt worden door 

de toenemende interaktie tussen de schroefwervels der beide rotoren; 

deze komen dichter bij (en tussen} elkaar te liggen. De wervel

vektoren hebben lokaal verschillende richtingen en liggen niet 

in hetzelfde vlak: dit is overdreven weergegeven in figuur 5.9. 

symmetrievlak tussen de 

I 
I 

I 

I 

/ 
/ 

I 

De schroefwervelkonfiguratie in het 

symmetrievlak der beide rotoren bij 

corotatie; van elk der rotoren is 

een schroefwervellijn getekend. 
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Ten gevolge van deze ruimtelijke schroefwervelkonfiguratie 

worden tangentiele _snelhedenc ge1nduceerd. 

Verder wordt, zoals in paragraaf 5.4. al. is aang~geven •. de rookstraal 

voor t: <1,01 door;derotorbladen doorkliefd, wat ook een belangrij ke 

bijdrage kan leveren in de tangentiele uitstroming van de rook. 

5. t = 0,91 (foto II.13, II.14) 

Het wervelpatroon voor 6¢ I o0 is op het eerste gezicht gelijkend 

op dat voor t = 0,99. Er is evenwel een essentieel verschil: 

de bovenste riJ wervels behoren tot de schroefwervellijnen van 

de onderste rotor (I} en de onderste wervels tot de schroefwervel

lijnen van rotor 3. Blijkbaar grijpen de schroefwervellijnen 

in elkaar. 
' O 

De stromingspatronen voor 6¢ ~ -o ~even ook voor t 0,91 

geen wervels te zien. 

Voor 6¢ ~ 0 worden de tipwervels van de voorste rotor (3) 

blijkbaar niet stukgeslagen, ondanks ·_de grote overlapping die 

de rotorbladen hebben. 

6 , 7 • t = 0 , 8 ;_ t = 0 , 7 ( fo to I I. I 5 , I I. I 6 } 

Nu blijven de tipwervels voor alle 6¢ -waarden bestaan, ook voor 

6¢ = 0. Hiermee wordt aangetoond dat het verdwijnen van de 

tipwervels alleen veroorzaakt wordt door wervel- wervel interaktie 

en niet door blad- wervel int erakt ie. Voor t = 0,7, 0,8 is 

(voor 6¢ "" O) de afstand tussen de tipwervels der afzonderlijke 

rotoren te groot voor wisselw.erking. 

De schroefwervelijnen van de ene rotor · lopen weer door het zoggebied 

van de andere, waarbij ook de "zogexpansie" zichtbaar blijft. 

De beelden zijn erg diffuus, waarbij niet duidelijk is of dit 

ook wordt veroorzaakt door interaktie tussen tipwervels van de 

ene rotor en vrije wervels (foto I.5, I.6! ) van de andere rotor. 

b) Contraroterend 

I. t = 1,25 (foto III.I) 

De waargenomen stromingspatronen komen overeen met die bij het 

coroterende systeem voor t = 1, 25. 

2. t = L,05 (foto III.2 tot en met III.8} 

Ook nu is de overeenkomst met de opnamen van het coroterende 
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systeem groot. Aan de hand van de zeven opnamen kunnen we de 

"baan" van de wervels konstrueren. Daarbij moeten we bedenken dat 

de bovenste rotor een hoger toerental heeft dan de onderste, 

waardoor de wervels behorende bij die rotor zich in axiale 

richting voortbewegen. De onderste wervelrij blijft (gemiddeld) 

op zijn plaats. De wervels maken cyclische bewegingen (figuur 5.10). 

r 

Figuur 5.10 
De banen van de tipwervels die in het vlak van de rotorassen liggen. 

I positie van de wervelannihilatie 

x 3 b ~ J· f:::.A-. = 90° positie van de tipwervels van rotor • '+' 

= 90
0 . .. M 

positie van de tipwervels van rotor 1 biJ 

3,4. t = 1,01; t = 0,99 (foto III.9 tot en met III.12) 

De beelden komen weer sterk overeen met die van het roterende 

systeem. De zoggebieden blijven gescheiden van elkaar en kunnen 

daardoor minder expanderen (afplatting). 

5. t = 0,91 (foto III.13 tot en met III.16) 

De wervels van de bovenste rotor (3) liggen weer in het zoggebied 

van de onderste rotor (12) en omgekeerd. Een uitzondering geldt 
0 voor de wervels meteen achter de rotoren: voor A~= 90 (foto III.JS) 

zien we dat de wervels elkaar niet passeren. Dit kan een gevolg zijn 

van het feit dat de zoggebieden ter plaatse nog niet voldoende 

geexpandeerd z1Jn. 

Bij !:::. ~ = 0° zijn de tipwervels nagenoeg opgelost. 

In de tekening van figuur 5.lt is de orientatie van de onderste 

wervel precies tegengesteld aan die van figuur 5.9: de projekties 

van de raakvektoren ~ op het symmetrievlak tussen de rotoren zijn 

nu evenwijdig aan elkaar. 
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6,7. t = 0,80; t = 0,70 (foto III.17 tot en met III.20) 

Het beeld is hetzelfde als bij corotatie. 

symmetrievlak tussen de rotoren 

/ 
I 

I 
I 

I 
I 

/ 
/ 

/ 

-~ , 

Figuur 5.11. 

De konfiguratie der schroefwervellijnen van de beide 

rotoren bij contrarotatie; van elk van de ~otoren 

is een schroefwervel getekend. 
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HOOFDSTUK 6 

Verklaringen en konklusies 

6.1. Samenvatting van enkele meetresultaten 

In hoofdstuk 4 werden karakteristieken gegeven voor: 

- r 1m8 in corotatie 

- r
3
m

4 
in corotatie 

- r 12m8 in contrarotatie 

- r
3
m

4 
in contrarotatie 

- het totale corotende systeem 

- het totale contraroterende systeem. 

Alle resultaten volgen uit metingen in de grate half geopende windtunnel. 

Terwille van de overzichtelijkheid geven we in onderstaande tabel de 

c waarden uit de bovengenoemde grafieken versus t. Ter vergelijking 
Pmax 

zijn ook de enkele rotoren opgenomen. 

rlm8 r3m4 rl2m8 r3m4 tofale ao- tofale gontr ro fren e ro fren e 
t coroterend coroterend c~ntra- c~ntra-

sys eem sys eem 
ro erend ro erend (rlm8+r3m4) (rl2m8+r3m4) 

2,50 ' ; 291 .288 .289 .300 ', 286 ,295 

2,00 .294 .288 '.290 .299 .287 .290 

I, 50 .294 .288 .286 .297 .286 .289 

I, 05 .289 .289 .286 .293 .287 .288 

1, 01 .287 .282 .287 .283 .284 .283 

0,99 
, 

.289 .273 .289 .292 .281 .288 

0,875 .289 .286 .284 

0,80 .284 .268 .278 .292 • 272 .283 

enkel .283 .283 .282 . 283 •) .280 •) .280 

a 

Figuur 6. 1 t= I: de rotoren ttrakentt elkaar 

Tabel met c~ -waarden en Cps -waarden van het tweerotorsysteem voor . ax max 
verschillen e groottes van t. 
•) We middelen het resultaat van de beide enkele rotoren behaald bij 

gelijke elektrische belasting. 

Bij de tabel moeten we aantekenen dat de cp -waarden van het totale 
smax 

systeem niet het gemiddelde zijn van de cPmax-waarden van de rotoren af-

zonderlijk. Deze laatste werden voor de verschillende rotoren namelijk 

bij iets verschillende A-waarden gescoord; de cps-waarden daarentegen 

zijn het gemiddelde van de resultaten der betrokken rotoren bij §§~~~!!~~ 
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Alvoreris de resultaten in de tabel te inte~preteren met als vergelijkings

materiaal de uitkomsten voor de enkele rotor, dienen we eerst de invloed 

van de windtunnel op de metingen af te schatten. 

6.2 Invloed van windtunnelwandeffekten. 

Uit hoofdstuk 3 is bekend dat effekten van de nabijheid van een vaste 

tunnelwand op de prestatie van een enkele rotor pas merkbaar zijn wanneer 

de rotoras minder dan 25cm van de wand is verwijderd, dus bij het twee

rotorsysteem voor t > 2,5. 

Dit wordt bevestigd door de nagenoeg konstante waarde van cp voor t > 1,05 

in de kolomm.en van de tabel in figuur 6.1. 

Voor de door ons beschouwde systemen (t ~ 2,5) betekent dit dat de wind

tunnelwandinvloeden niet afhangen van t. 

De absolute windtunnelwandinvloed hangt in eerste benadering af van 

a= Ar/At (hoofdstuk 3 par.7). Voor t ~ 1 is a= 0,09 en voor t = 0,8 

geldt a = 0,0905. 

In hoofdstuk 3 werd een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van 

een rotor in de kleine open windtunnel (a= 0,125) en dezelfde rotor in 

de grote half geopende tunnel (a ' = 0,025). De Cp -waarde voor de kleine max 
tunnel was hierbij 3% hoger dan voor de grote tunnel. Het tweerotorsysteem 

in de grote halfgeopende windtunnel vertegenwoordigt een a van 0,09. 

We schatten de toename van cPmax daarom af op 2i. ten opzichte van de 

enkele rotor, dwz 0,006. 

Wanneer we dit getal aftrekken van de Cps -waarden in de tabel dan max 
zien we (voor t > 1) dat het coroterende systeem hetzelfde resultaat geeft 

als dat van de twee enkele rotoren: cPmax= 0,280 , Cpsmax= 0,280 ! 0,002. 

Het contraroterende systeem heeft een iets hogere Cps -waarde, varierend 
max 

tussen 0,284 en 0,290 voor t ~ 1,05. Voor t = 1,01 is de voor de windtunnel-

invloed gekorrigeerde Cps -waarde gelijk aan 0,277, dus iets lager dan voor max 
de enkele rotoren. 

Samenvattend mogen we dus konkluderen dat er voor t ..::_ 2,5 geen windtunnel

invloeden zijn wanneer de afstand van de rotoren tot de wand wordt ge

varieerd. Voor alle konf iguraties moeten de cPm -waarden met ongeveer ax 
2% verlaagd worden als korrektie voor de blokkering van de eindige stro-

ming in de windtunnel. De gekorrigeerde getallen voor t > I komen dichter 

bij de cp-waarden van de enkele rotor(en) te liggen. 
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6.3 Invloed van rotorinteraktie op de vermogensopbrengst van het twee

rotorsysteem 

6.3.1 De parameter t 

Bestudering van de getallen in een kolom in de tabel (fig 6.1) leert, 

dat de verschillen voor t > 1,05 klein zijn: 0 - 3%. Vergelijken we dit ver

volgens met het resultaat voor de enkele rotor in dezelfde kolom, dan zijn 

de (voor windtunnelinvloeden gekorrigeerde) verschillen nauwelijks sig

nifikant (~2%). Een uitzondering vormt de vierde kolom (r
3
m

4 
contraroterend), 

waarop we later nog terug komen. 

In de overige gevallen zien we dat van een rotorinterakt{e niets merkbaar is. 

De vraag is nu vanaf welke t-waarde de interaktie te verwachten zou zijn. 

De axiale impulstheorie leert, dat in het optimale werkpunt van een 

ideale rotor geldt dat u = 2/3V en ua= 1/3V. Hierbij is u de (axiale) 

snelheid door het rotorvlak en ua de snelheid in het zog waar het volledig 

uitgeexpandeerd is. De massabehoudswet zegt dat dan rrR2 = 2rrR2 , ofwel 
a 

( 6. I) 

Dit betekent dat de straal van het··z~g 2 maal de rotorstraal bedraagt. 

In eerste orde benadering verwachten we voor t > 12 geen rotorinteraktie. 

Dat de beinvloedingsafstand t groter zou kunnen zijn dan 12 is als volgt 

in te zien: de ongestoorde stroming ziet tussen de beide zoggebieden een 

vernauwing. Hierdoor kan de lokale snelheid in grootte en richting verschillen 

van die aan de buitenkant van het tweerotorsysteem (fig 6.2) 

--

-
-

-
-
---------

-- ---:- ... 

-
-

Figuur 6.2 

zogverwijding als 

gevolg van de ge

induceerde axiale 

snelheid door de 

tipwervels 
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De vernauwing zou de lokale snelheden doen toenemen, waardoor (Bernoulli) 

de statische druk lager wordt en het zog dus verder kan expanderen in 

het interrotorgebied. 

Wanneer t voldoende klein wordt, zullen de zoggebieden elkaar gaan raken 

en dus gaan beinvloeden. 

Voor t > I nemen we aan dat de aanstroombuis tot aan de rotoren ongestoord 

is. Met enige voorzichtigheid kunnen we deze aanname doortrekken tot 

t = 0,99 , omdat de beide stroombuizen elkaar niet raken op enige afstand 

voor de rotoren (figuur 6.3, R,,< R). 

--+ 

--+=::==========:e..~ --. - ~ - - - - - - ---- --- --

-
Figuur 6.3 

Aanstroming van het twee

rotorsysteem bij t = 0,99 

- De zoggebieden hebben een straal R die groter is dan R. Hierdoor vervormen 
a 

ze tot een zoggebied, waarvan de doorsnede een oppervlak heeft van 

2 R~ - As = 2A - As, waarin A de oppervlaktevermindering is van de dwars-
a s 

doorsnede van het gemeenschappelijk zog t.o.v. de opgetelde oppervlak-

ken van de ongestoorde zogdoorsnedes. 

De massabehoudswet geeft: 

ofwel 

(6.2) 

We kunnen het probleem nu verder behandelen als voor een rotor, door 

het zoggebied te splitsen in twee gelijke delen. Het doorsnijdingsvlak 

is het synnnetrievlak tussen de rotoren. We hebben daarbij verondersteld 
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dat er geen wisselwerking is tussen de onderste en bovenste helft. 

Verdere uitwerking volgens de axiale impulstheorie leidt weer tot 

u = !CV+ ua)· 

u1 is nu echter groter dan bij de enkele rotor wegens de faktor -!As in (6.2) 

u wordt dus ook groter en ~et maximaal vermogen dat de rotor kan opnemen 

wordt kleiner. De cPmax-waarden worden dus kleiner naarmate As groter 

wordt. 

We verwachten een vergroting van As als t kleiner wordt (tot t = 0,99), 

omdat de zoggebieden dan sterker tegen elkaar worden gedrukt. 

Kijken we weer in de tabel, dan zien we dat er nauwelijks een dalende 

tendens is in de cp-waarden wanneer t afneemt tot 0,99. 

Blijkbaar zijn er andere eff ekten in het geding die een grotere rol spelen 

dan de invloed van de eventuele verkleining van het zog. 

Voor t waarden ~ 1,05 treedt er interaktie op tussen tipwerveis die van 

rotorbladen afstromen. Hoe dichter de rotortippen langs elkaar scheren 

hoe sterker die wisselwerking zal zijn. 

Een beschrijvend model op basis van deze tipwervelinteraktie is zeer 

ingewikkeld en kan in het kader van dit verslag niet gegeven worden. 

We mogen in ieder geval verwachten dat we voor t in de buurt van I meer 

sukses kunnen boeken met een wervelmodel dan op basis van de axiale 

theorie.De relatieve fasehoek de+ rotoren speelt daarbij een zekere rol: 

de wervelannihilatie bij ~~ = o0 vertegenwoordigt een essentieel andere 

toestand in het zog dan het geval is voor ~~ ~ o0
• 

De invloed daarvan op het vermogen is uit de experimenten niet gebleken: 

het onderzoek was daar niet specifiek op gericht. Op de wervelinteraktie 

wordt verderop in dit hoofdstuk dieper ingegaan. 

Als we t verder verkleinen, gaan de rotoren meer overlappen: Het systeem 

is in feite ontaard, de tipwervelinteraktie wordt minder intens. De 

fraktie van het oppervlak van de rotoren dat gemeenschappelijk doorlopen 

wordt wordt groter (bijlage 7). Voor t = 0,99 is de overlapping verwaar

loosbaar, voor t • 0,875 bedraagt die 2,7% van het totale oppervlak en 

voor t ~ 0,8 5,4%. 

We veronderstellen de vermogensopname over het rotorvlak van de voorste rotor 

konstant. Verder nemen we aan dat die rotor 30% van het vermogen aan de 

wind onttrekt, zodat de windsnelheid met ongeveer 10% daalt na het passeren 

van de rotor. 



100 

De achterste rotor onttrekt dan 21% i.p.v. 30% vermogen aan de oorspronkelijke 

stroming over het overlapte deel van de rotor. Bij t = 0,8 resulteert 

dit in een c -afname voor de achterste rotor van !%. 
Pmax 

De afname van c voor t = 0,875 is kleiner (~!%). 
p 

Deze verschillen zijn nagenoeg verwaarloosbaar. De resultaten in figuur 

geven aan dat de voorste rotor veranderlijke waarden van c heeft: 
Pmax 

de achterste rotor oefent dus invloed uit op het vermogen van de voorste, 

hetgeen in onze benadering niet is aangenomen. 

Wat het totale vermogen van het systeem betreft zien we een dalende 

tendens in cps voor afnemende t. De daling van c is groter dan we berekend 
max ps 

hadden: 2-4% ten opzichte van t = 0,99. 

Dat de voorste rotor beinvloedt wordt door de achterste is niet verwonder

lijk: bij de stroming rond de rotorbladen ontstaan er tangentiele snelheden 

die de rotoren van elkaar "voelen" (figuur 6.4), omdat de overlappende 

rotorvlakken dicht tegen elkaar liggen. 

De voorste rotor induceert een tangentiele snelheid. Daardoor wordt 

de relatieve windsnelheid w
1 

van de achterste rotor veranderd qua grootte 

en richting. 

De waarde van de liftkracht kan dan op zijn beurt eveneens 

veranderen. Andersom veroorzaakt de geinduceerde tangentiele snelheid 

van de achterste rotor een ander relatief stromingsveld voor de bladen 

van de voorste rotor, waardoor de liftkracht wordt beinvloed. 

Het is zeer aannemelijk dat bij groter overlappingsgraad dit interaktie

mechanisme een zwaardere rol zal spelen, omdat de lif tkracht over een 

groter deel van het bladoppervlak beinvloed wordt. 

Resumerend manifesteert de rotorinteraktie als funktie van t zich op 

de volgende wijze: 

t > 1,5 weinig of geen interaktie en vermogensbeinvloeding; 

de zoggebieden raken elkaar niet. 

1,05 < t < 1,5 de zoggebieden raken en vervormen elkaar; 

dit veroorzaakt slechts kleine veranderingen 

in het vermogen. 

0,95 < t < 1,05 de (tip~)wervels bepalen het stromingsgedrag. 
~ 

Het verband met de vermogensopbrengst is echter 

niet duidelijk; er is weinig verandering in de 

c en c waarden. 
P ps 



101 

t ~ 0,95 de toenemende overlapping der rotoren veroorzaakt dat 

het rotoroppervlak dat ongestoord wordt aangestroomd 

kleiner wordt. De rotorbladen be1nvloeden elkaars stro•· 

mingsveld, waardoor de liftkracht verandert. 

6.3.2. De relatieve rotatierichting der rotoren 

wanneer we in figuur l de getallen voor corotatie vergelijken met die 

voor contrarotatie, dan blijken er verschillen te bestaan. 

Het netto resultaat voor het totale systeem is bij contrarotatie hoger 

dan bij corotatie. 

Het verschil in rotatierichting heeft de volgende konsequenties: 

a) De zoggebieden roteren in hun geheel: deze rotatie is bij corotatie 

gelijk georienteerd en bij contrarotatie tegengesteld. 

b) De schroefwervellijnen in hett zoggebied hebben een verschillende 

orientatierichting. 

c) De relatieve aanstroming van de bladen bij overlappende rotoren is 

bij corotatie essentieel anders dan bij contrarotatie. 

ad a) De rotatierichting is tegengesteld aan de draaiorientatie van 

de respektievelijke rotoren. Voor snellopen is die rotatie welis

waar klein, maar het is aannemelijk dat, wanneer. de zoggebieden 

elkaar raken (figuur 6.3), er beinvloeding plaatsvindt. De zog

gebieden van het coroterende systeem raken elkaar met een tegen

gesteld gerichte tangentiele snelheid. Wanneer de rotatie der 

zoggebieden daardoor afneemt, zal wegens het aktie = -reaktie -

principe het toerental van de rotoren ook afnemen. 

Bij contrarotatie vinden we het tegengestelde effekt. 

De resultaten bevestigen dit. 

ad b) De invloed op het vermogen is niet duidelijk. 

ad c) De relatieve aanstroming wordt verduidelijkt aan de hand van 

figuur 6.4. 
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Beinvloeding van de relatieve 

L 

u tan,3 

rotor . 
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windsnelheid van de achterste rotor door de voorste rotor 

ongestoord 

gestoord . 

ongestoord 

gestoord 

De gelnduceerde tangentiele snelheden veroorzaken bij contrarotatie 

een verkleining van de relatieve aanstroomhoek '¥ en een vergroting 

van de relatieve aanstroomsnelheid W en bij corotatie precies het 

tegengestelde. Bij contrarotatie zal in het algemeen dus een verho- . 

ging van de liftkracht optreden en bij corotatie een verlaging. 

De resultaten van de metingen ondersteunen deze redenering: vooral 

de r 3m4-rotor blijkt voor de beide draairichtingen sterk uiteenlo

pende c -waarden op te leveren: bij t = 0,80 zelfs 9% verschil. 
p 
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6.3.3. Invloed van de toerentallen 

Het verschil tussen de toerentallen kan effekt hebben op de vermo

gensopbrengst. De videobeelden laten zien dat de wervelrijen een 

op en neer dansende beweging maken, wanneer ze langs elkaar bewegen. 

Dit vertegenwoordigt een zekere hoeveelheid kinetische energie, die 

toeneemt naarmate het toerentalverschil toeneemt. Gerichte metingen 

hiernaar zijn niet uitgevoerd. 

We zouden echter wel de buitengewoon hoge c waarde van de contra-
p 

roterende r 3m4-rotor mee kunnen verklaren bij t ~ 1,5. Bij deze 

t-waarden bleken de beide rotoren vrijwel synchroon te lopen, zonder 

dat deze synchronisatie extern ingesteld. 

De konsequentie hiervan is echter, dat er voor t = 2,5 interactie

mechanismen werkzaam zijn. 

Bij het gerichte onde~zoek naar aerodynamische koppelingsmechanismen 

(dat later plaatsvond dan de vermogensmetingen) was echter niets 

gebleken van koppelingsinteraktie bij t > 1,05. 

Synchronisatie van de toerentallen betekent voor t -::::::: l dat er tip

wervelannihilatie optreedt. De rotatie-energie in het zog zou daarmee 

verminderen. Het is niet duidelijk of dit resulteert in hogere vermo

gensopname door de rotor of in toename van translatie-energie. 

Ook hier kunnen de experimenten geen uitsluitsel geven. 
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6.4 Aerodynamische koppeling: synchronisatie der toerentallen 

6.4.1 Algemeen 

Het verschijnsel van aerodynamische koppeling wijst erop, dat het 

verschil der toerentallen n1 en n
3 

der rotoren een rol speelt in het 

gedrag van het tweerotorsysteem. Het is zinvol om hiervoor een 

parameter in te voeren. We definieren: 

(6.3) 

Deze parameter drukt uit het aantal malen per sekonde dat de beide 

rotoren dezelfde onderlinge fasehoek hebben (~¢). ' De faktor B staat 

voor het aantal rotorbladen van een rotor. Voor ons geval geldt 

dus: 

n is tevens een maat voor de instationariteit van het zog: hoe 
p 

groter n , hoe frequenter de tipwervels elkaar annihileren en de 
p 

schroeflijnen verstoord worden. Het is vooralsnog onduidelijk hoe 

groot de invloed hiervan is op het vermogen dat de rotor opneemt. 

Uit de videobeelden (stroboskopie ). wordt evenwel duidelijk dat 

de wervels vlak voor en vlak na het annihilatiepunt sterke vertikale 

bewegingen maken. Globaal beschouwd doorloopt het gehele interaktie

gebied een bewegingscyclus. Deze beweging is heftiger naarmate t 

kleiner en n groter wordt. De toestand van het zoggebied verandert 
p 

dus periodiek (stroboskopisch bekekenL. Zo'n toestandsverandering 

zal ook in het rotorvlak merkbaar zijn. Het instationaire gedrag 

vertegenwoordigt een bepaalde hoeveelheid kinetisclie energie 

(oscillatie-energiet. Het is nog maar de vraag of die energie 

onttrokken wordt -an de annihilatie der tipwervels, of aan de 

hoofdstroming binnen het zog, of aan oeide. De energie die aan de 

hoofdstroming onttrokken wordt zal gepaard gaan met een verlaging 

van het toerental. 

Het periodieke karakter van de zogbeweging is moeilijk waarneembaar 

aan het momentane gedrag van de rotoren, omdat door hun traagheids

moment de instationaire effekten uitmiddelen. Wellicht ZOU oij 

gebruik van grotere rotoren (minder stijf) enige bladtrilling kunnen 

optreden. 

6.4.2 Het speciale geval: n1 = n
3 

Wanneer n
1 

= n
3 

spreken we van synchronisatie van de toerentallen. 

De uitdrukkingen (6.31 en (6.31 zijn nu niet meer geldig, immers: 
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. ·- · . 
M = 0 (6.4) 

zodat 

~4> = f ~~dt = C -(konstante) (6.5) 

De waarde M waarbij synchronisatie werd waargenomen hangt af van de 

relatieve rotatierichting (corotatie of contrarotatie) en van de kop

pels M
1 

en M3 van de rotoren. A4> wordt voor elke waarde van q, 1 Bn1 
(=Bn3) maal per seconde gerealiseerd. Dit geldt uiteraard ook voor 

4> 3 ( = 4> I - A4>) ' 

De belangrijkste voorwaarden waaronder de toerentalsynchronisatie 

optreedt, zijn: 

I. n moet klein zijn 
p 

Dit is noodzakelijk omdat het traagheidsmoment van de rotor de 

koppeling bemoeilijkt wanneer het toerental teveel verschilt: 

de rotoren kunnen mekaar dan niet "invangen". 

2. t s I , 05 

Uit de waarnemingen blijkt, dat de tipwervels die van de rotor

bladen afstromen, elkaar moeten raken, wil er synchronisatie op 

kunnen treden. 

3. De aanstroomkondities moeten konstant ziJn 

Vooral bij zwakke koppeling (t = 1,05) is de synchronisatie

instelling erg gevoelig voor kleine verstoringen in de windsnel

heid. Het spreekt voor zich dat ook de belasting erg stabiel 

dient te blijven. 

Hieronder volgt nog een inventarisatie van de vastgestelde koppel

lingssituaties, waarbij synchronisatie optrad voor zekere ~4>· 

t M (0) ~ (%) A4> (0) 

-
I, 25 - - -
I , 05 I"\ <0,5 0 " 
l, 0 I 0 <I -45 - +45 

0,99 0 <I -45 - +45 

0' 91 35 - 95 <3 -90 - 0 en 

0 - 90 

0,80 80 - 100 <10 idem 

0, 70 70 - 110 <12 idem 

Figuur 6.5 

Tabel met ~4> waarvoor synchronisatie optreedt en 

de variatiegrootte van het koppel, waarvoor de 

gesynchroniseerde toestand behouden blijft. 

~ (%) 

-
<3 

<6 

<6 

<6 

<6 

<25 

<60 
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Het synchronisatieverschijnsel manifesteert zich op twee wijzen: 

A B 

-cp < t.¢ < +¢ !-rr-¢ < M < b·+¢ s s s s 

¢ < ~"TT 0 < ¢ < "TT s s 

(gebied rond M = O) (gebied rond M = ~"TT) 

alleen bij t :::. 0,99 alleen bij t ::: 0, 91 

Er is dus een essentieel verschil tussen beide verschijningsvormen. 

In tweede instantie client er nog een onderscheid gemaakt te worden 

tussen de synchronisatie bij corotatie en bij contrarotatie: in het 

laatste geval is het aerodynaische koppelingsmechanisme sterker, 

met name voor B. Dit is gemakkelijk te 0 zien aan de tabel, waarin 

voor het contraroterende systeem veel grotere koppelvariaties Zl.Jn 

vermeld zonder dat de synchronisatie gedestabiliseerd wordt. 

De synchronisatie volgens ~ gaat gepaard met tipw~velannihilatie 

rond ¢
1 

~ ¢
3 

~ 0. Bij ¢
1 

= ¢
3 

= 0 naderen de rotortippen elkaar het 

dichtst, zodat de tipwervelinteraktie optimaal is. Dat de rotoren 

een lichte voorkeur hebben voor deze positie is een gevolg van de 

aantrekkende kracht die twee tegengesteld draaiende tipwervels op 

elkaar uitoefenen (zie ook bijlage 8). Mogelijk wordt dit effekt 

ondersteund door tipwervels verder in het zog, waardoor er een soort 

terugkoppeling naar de rotor kan ontstaan. 

Het synchronisatiemechanisme volgens A werkt alleen in konf iguraties 

waarbij de zoggebieden, beter gezegd de schroefwervellijnen, niet 

in elkaar grijpen. De zoggebieden worden tegen elkaar gedrukt, 

waardoor ze enigzins afplatten. 

Voor afnemende t (tot 0, 99) wordt bij contrarotatie de·· synchronisatie 

stabieler,. Dit vindt zijn verkl'aring in het feit dat de tipwervels . ..., .. 

met elkaar meelopen, zodat <le wervelinteraktie gedurende enige tijd 

kan plaatsvinden. Een antler argument is gebaseerd op de onderlinge 

orientatierichting van de schroeflijnen. Beschouwen we de wervellijn

stukken die in het raakgebied van de zoggebieden liggen, dan liggen 

die in het contraroterende systeem evenwijdig aan elkaar. In het 

coroterende systeem maken de ~-vektoren een hoek met elkaar. Bij 

contrarotatie kunnen de wervels beter wisselwerken doordat de wervel

lijnstukken dichter bij elkaar kunnen komen. Bij corotatie liggen de 

wervellijnen in f eite in vlakken, die elkaar snijden, waardoor het 

interaktietrajekt van de wervellijnen klein is en de wisselwerking 
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dus minder intensief. 

Wanneer de tipwervel begint te ontstaan zal ZlJn richtingsvektor bij 

corotatie niet evenwijdig zijn aan de richtingsvektor van de andere. 

Daardoor is de dracht van de wisselwerking korter, zodat eerder 

"ontkoppeling" optreedt dan bij contraroterende rotoren. 

We kunnen dit ook nog anders interpreteren: de bladen lopen passeren 

elkaar met hoge snelheid, waardoor de tipwervels slechts over een zeer 

kort trajekt kunnen wisselwerken en de wervelannihilatie dienovereen

komstig minder zal zijn. 

De synchronisatie volgens ~ vindt juist plaats als ~~ essentieel on

gelijk is aan o0
• Voor ~~ = o0 

wordt deze synchr~nisatie instabiel. 

Het meest stabiele synchronisatiehoekverschil is 90°. 

Een ander wezenlijk aspekt van dit synchronisatiemechanisme is dat 

de schroefwervellijnen der rotoren in elkaar grijpen (t ~ 0,91). Het 

koppelingsmechanisme is aanmerkelik stabieler dan dat volgens ~' 

zowel bij co- als contrarotatie, met name voor t = 0,8. 

We kunnen dit synchronisatieverschijnsel op twee manieren benaderen, 

namelijk door naar de stroming langs de overlappende bladelementen 

te kijken en door bestu<lering van de schroeflijnkonfiguraties. 

Aan de hand van figuur 6.4 hadden we voor contraroterende rotoren 

al vastgesteld dat de geinduceerde tangentiele snelheid van de ene 

rotor de relatieve aanstroming van de . andere verkleint voor een blad 

dat door het overlappingsgebied -schelllJ;t, essentieel anders is dan 
- ~-=- - · - · -

daarbuiten. Binnen dit overlappingsgebfed ziet een bepaald blad-

element steeds een ander ringelement en dus een andere tangentiele 

snelheid. De verschillen zijn het intensiefst wanneer een blad van 

de.andere rotor gelijktijdig door het overlappingsgebied scheert, 

met een maximum voor ~~ = o0
, omdat dan de blad-blad wisselwerking 

h~~ grootst is. De bladen zullen dan van elkaar weggedreven warden, 

waarbij de relatieve bewegingsrichting afi1angt van de momentane 

relatieve positie en hoeksnelheid. 

Dit kunnen we ons het beste voorstellen door als waarnemer mee te 

bewegen met de voorste rotor (wat overigens niet zo gezond is). 

De redenering verloopt nu als volgt: 

we nemen aan dat de bladen van de achterste rotor (r
1 

of r
12

) buiten 

het overlappingsgebied optimaal worden aangestroomd (er is een op

timale werkpuntsinstelling); stel we hebben een bepaald rotorblad van 
0 0 de andere rotor achter ens bij passage door ~ 3 =O ( M> < 0 ) ; \·1anneer 

het blad nu dichterbij wil komen (w 1 neemt toe), wordt het ongunstiger 

aangestroomd, wa.ardoor de liftkracht afneemt en de hoeksnelheid . w1 
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daarmee ook; verlagen we echter de belasting van de achterste rotor, 

dan zal zijn toerental blijven toenemen tot zich een nieuw "evenwicht" 

heeft ingesteld, waarbij ~~ is afgenomen; we kunnen de belasting nu 

blijven verlagen totdat op zeker moment ~~ = o0
: het blad haalt ons in. 

Vanaf dat moment zal de achterste rotor gaan versnellen omdat nu de 

verstoringsgradient afneemt in voorwaartse richting: de synchronisatie 

is opgeheven door instabiliteit. Het toerental van de achterste rotor 

zal zich bij een hogere waarde dan n 1 instellen. Deze nieuwe situatie 

is stabiel omdat ri ons zo snel inhaalt dat er niet voldoende inter

aktie zal optreden. 

Een analoge redenering volgt wanneer we voor ~~ > o0 de belasting van 

r
1 

gaan verhogen. 

De schroefwervellijnkonfiguraties zijn voor M = 90° zodanig dat de 

wervellijnen op maximale af stand van elkaar zijn. De aantrekkingskracht 

der wervels is bij overlappende rotoren minimaal, omdat hun richtings

vektoren verre van evenwijdig zijn op de plaatsen waar de schroef

wervellijnen het dichtst bij elkaar liggen. 

Het instabiliteitsverschil tussen contra- en corotatie ligt in de re

latieve passeerrichtingen van de bladen. Bij corotatie is die relatie

ve passeersnelheid ongeveer 2 maal de omloopsnelheid van een rotor, 

waardoor bij passage in het overlappingsgebied abrupte snelheids-

en druk veranderingen kunnen optreden die instabiliteit veroorzaken. 

Het maakt dan ook niet zoveel uit waar de bladen elkaar passeren in 

dit gebied. Hierdoor treedt de instabiliteit behalve bij ~~ = o0 

ook al op bij negatieve en positieve fasehoekverschillen. 

Bij contrarotatie is de relatieve snelheid juist zeer laag, waar

door de synchronisa.tie behouden blijft wanneer beide rotoren ge

lijktijdig door het overlappingsgebied draaien. 

De stabiliteit van het synchronisatieverschijnsel neemt toe wanner t 

kleiner wordt. De tangentiele snelheid wordt voor kleinere straal 

steeds groter, zodat de versnellende of vertragende effekten op het 

passerende blad (element) sterker worden. 

Tenslotte dienen we nog te beseffen, dat voor ~ = o0 de invloed van 

het geinduceerde tangentiele snelheidsveld het grootst is, omdat bij 

die fasehoek de veldvektor loodrecht op de aanstroomkant van het blad 

staat (Fig 6.6). 
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' ' ...... 
- 4 ·~"-~- ··"" -----"==-

Figuur 6.6. 

Het verloop van de geinduceerde tangentiele snelheid 

als funktie van de straal van de onderste rotor (benadering) 

De invloed van u is zowel bij co- als biJ' contrarotatie het grootst -tan 
bij ¢ = o0

, echter tegengesteld gericht. 
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6.5. Konklusies uit het onderzoek 

i") De meetmethode volgens procedure II is voldoende geschikt 

gebleken om de experimenten mee uit te voeren. De bereikte 

meetnauwkeurigheden zijn uitstekend. 

2) Globaal beschouwd is de invloed van de rotorafstand op het 

aerodynamische opgenomen vermogen door de rotoren klein, wanneer 

we uitgaan van niet overlappende rotoren. 

Deze uitspraak geldt voor systemen met t tussen I en 2,5. 

Qua vermogensopbrengst maakt het dus weinig uit hoe dicht 

twee windrotoren naast elkaar zijn geplaatst in een rechte 

uniforme stroming. De relatieve draairichting van de rotoren. 

heeft eveneens weinig invloed op het totale, vermogen. 

Het contraroterende systeem is daarbij iets gunstiger dan het 

coroterende (enkele procenten). 

3) Wanneer de rotoren overlappend worden opgesteld (0,8<t~l) 

vertonen de vermogenscoefficieneen slechts een geringe da

ling (<5%), voor wat het coroterende systeem betreft. Het 

contraroterende systeem blijkt zelfs in het geheel geen ver

mogensdaling te vertonen. 

4) De rotoren oefenen zodanige aerodynamische wisselwerking 

op elkaar uit, dat er een koppelingsmechanisme werkzaam wordt 

voor t-waarden kleiner dan 1,05. Onder bepaalde omstandigheden 

treedt er synchronisatie der toerentallen op. Dit verschijnsel 

wordt beter merkbaar naarmate t kleiner wordt, en is bij het 

contraroterende systeem sterker dan bij het coroterende. 

5) Oorzaken van de synchronisatie der toerentallen: 

t ~ I er vormen zich geen tipwervels voor ~I = ~ 2 =l~ = o0 . 

De rotoren hebben een voorkeur voor deze relatieve fasehoek, 

omdat dit energetisch blijkbaar het gunstigst is voor de tegen 

elkaar drukkende zoggebieden. 
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t 5 0,91: I. de zoggebieden grijpen in elkaar: daarbij zullen de 

schroefwervellijnen zich zodanig instellen, dat ze 

de minste vervorming veroorzaken ten opzichte van 

elkaar, d.w.z •. bij d• = 90°. 

2. de aanstroming van de ene rotor wordt verstoord door 

de geinduceerde tangentiele snelheden van de andere. 

De verstoring is minimaal als de bladen zo ver mogelijk 

van elkaar verwijderd zijn: d• = 90°. 

6.6 Suggesties en aanbevelingen voor verder onderzoek 

I Experimenteel 

- Teneinde definitief uitsluitsel te krijgen over de windtunnel 

invloeden, zouden er metingen gedaan moeten worden in een zeer 

grote windtunnel 

- wanneer de experimenten met het nu opgebouwde turbinemodel voor 

de: T.H.E. 2 .- 4 - 20 voortgezet worden, verdient het aanbe

veling een opstelling te bouwen voor het meten van askoppels 

in het mNm-bereik. 

- de rotorlagers dienen vervangen te worden door lagers die een 

wrijvingskoppel hebben van hoogstens enkele mNm. 

bij toekomstige experimenten aan het MWT-model met meer dan 2 

turbines is het zeer aanbevelenswaardig de meetdata automatisch 

te verwerken. 

- het fenomeen van de aerodynamische koppeling der rotortoerentallen 

is dermate interessant, dat verder onderzoek hieraan zeker uitge

voerd moet worden. 

- voortzetting van de visualisatie-experimenten kan een wezenlijke 

bijdrage leveren tot het begrip van de aerodynamische interaktie

mechanismen die werkzaam zijn tussen de rotoren. De daaruit 

voortvloeiende "spin-off" ten behoeve van het inzicht in de inter

aktie tussen wervels in het algemeen zal zeker niet onbeduidend 

zijn. 

- de bouw van een goede rookgenerator zal een noodzakelijke rand

voorwaarde zijn. Deze kan overgens ook zijn diensten bewijzen 

bij andere stromingsexperimenten (vlakke platen!1 in de wind

tunnel. 



112 

de resultaten uit de experimenten kunnen sterk gekoppeld zijn 

aan het rotortype dat gebruikt is. Het zou zinvol zijn om een aan

tal experimenten te herhalen met een andere rotor, zodat beoordeeld 

kan warden in hoeverrre de gemaakte konklusies algemeen geldend 

voor windrotoren 

- Gezien de geringe vermogensverlaging wanneer de rotoren elkaar 

overlappen, loont het de moeite te onderzoeken of dit meer is 

dan een gunstig laboratoriumresultaat. 

II Theoretisch 

Ter beschrijving van het interaktiemechanisme lijkt de blade

element theorie het beste uitgangspunt, gekoppeld aan basis

vergelijkingen uit de algemene impulstheorie. De interaktie

verschijnselen zijn tamelijk subtiel zodat het model sterk ver

fijnd zal moeten zijn. Daarbij zal oak een benadering vanuit de 

werveltheorie noodzakelijk zijn aangezien het waarschijnlijk is 

dat het zag een zekere mate van terugkoppeling geeft naar de 

rotoren ten gevolge van wervelinteraktie. 
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Metingen van koppel-toeren-krormnen van zeer 

kleine gelijkstroom(servo-)motor,en met 

permanente. magneet 

T.H.Eindhoven EM 7805 1978 

Rotordesign for horizontal axis windmills 
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Bijlage 2 Koppel-toeren-en spanning-koppelverband voor generator 4 

M 

(mNm) 

10 

uel (V) 

~=IS,49n 

2 3 

20 

4 5 

30 

6 

-1 
n (s ) 

40 
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Bijlage 3 

Waarden van de karakteristieke generatorgetallen a . . en b. 
- - lJ--J 

Het askoppel van de generator wordt gegeven door: 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1\i ~ fl) 

5,60 

/;79 

9,93 

15,49 

18, 15 

20,05 

22,45 

23' 69 

27,05 

33,05 

38,8 

48, I 

56,5 

68,2 

83,4 

101 '3 

122,7 

150, 1 

183,9 

104k 

b. (mNm) 
l 

a . • in mNms 
lJ 

ail 

" ·, I 97 

, 170 

'150 

'115 

' 1 7 

generator ( i) 

ai2 ai3 ai4 ai5 

,203 '190 , 1 91 ,201 

, 175 '166 , 164 , 172 

'155 '146 , 14 7 , 153 

, 118 , 113 , 114 , 11 7 

, I 02 

,0953 

,0880 

,0846 

,0757 

,0620 

,0560 

,0473 

,0403 

,0343 

,0293 

,0237 

,0190 

,0163 

,0130 

,0013 

, I 7 ' 16 ,20 , 21 

ai6 

'192 

'165 

'146 

'112 

, I 00 

,0920 

,0853 

,0813 

,0747 

,0633 

,0553 

,0467 

,0403 

,0333 

,0273 

,0230 

,0200 

,0167 

,0140 

,0000 

,26 

ai7 ai8 

,209 , 196 

'1 79 , 1 74 

,157 '153 

, 119 , 11 7 

, 106 

,0977 

,0897 

,0863 

,0773 

,0650 

,0573 

,0473 

'041 7 

,0353 

,0297 

,0237 

,0170 

,0163 

,0130 

,0013 

,28 ,20 
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Bijlage 4 Specifikaties van de Maxonmotor 

2326.938 
Glelch.trommotor 
mlt-OMmAotor 

l. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 . 

9. 

10 . 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16 . 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26 . 

27. 

Menn~ ~a.nnung 
Nominal Voltage 

* Kennlinien-s teigung 
Speed-Torque Gradient 

Grenzdrehzahl 
Max. r.>ermi3sibla Speed 

* Max. Abgabeleistung 
Max . Power Output 

Max. zullssiger Strom CizuLl 
Max. Permissible Continuous currant 

Drehmoment bei I"ZuL 
Torque at max. Continuous Current 

Dreh"Zahl bei IzuL 
Speed at max. Continuous Current 

* Leerlaufdrehzahl 
No Load Speed 

* Max. Wink.a lbeschleuniqung 
Max . Angular Acceleration 

• Leer laufstrom 
No Load CUr=en t 

* Anh al temomen t 
Stall Torque 

Anlaufs trom 
Starting Cu rrent 

• Max. Wirkungsgrad ( tz max.) 
Max. Efficiency ( '2 max.} 

* Reibungsdrehmomen t 
Fr 1 cti on Torque 

• Anschlusswiderstand 
Terminal Resistance 

Anschlussinduktivi Ut 
Terminal Ind.uct.ance 

Dreh2ahlkonstante 
Speed Constant 

Drehmomentkonstante 
Torque constant 

Generatorspannungskonstante 
Ba.ck EMF Constant 

• Elektromechanische Zei tkonsta.nte 
Mechanical Time Constant 

Rotortr!J.qheitsmoment 
Rotor Inertia 

Wlrmewiderstand Rotor-Geh!J.use 
Thermal Resistance Rotor-Housing 

Wlrmewiderstand Gehluse-Umqebung 
Thermal Resistance Housing-Ambient 

• H.ax. Ve rlustle istung 
Max. Power Loss 

Max. zull!lssige Wicklungstemperatur 
Max. Permissible Rotor Temperature 

Anzahl lCollektor Lamellen 
Number of Comit1Jtator Bars 

Gewicht 
Weight 

v 

min-1 mNm-1 
rpm oz-in-2 

min-l 
rpm 

mA 

mNm 
oz-in 

min- l 
rpm 

m.in-1 
rpm 

rad s-2 

mA 

mNm 
02-in 

mA 

mNm 
oz-in 

Ohm 

mH 

mi·n- l v-l 
rpm v-1 

mNm A-l 
02-in A-1 

V/1000 min-l 
V/1000 rpm 

ms 

gc:m2 
oz-in-s2 

K w-l 

mil 

oc 
OF 

g 
oz 

• Oiese Werte beziehen sich auf +25oC Rotortemperat"Jr 
These val ues are ta.ken at+ 77°F rotor temperature 

ll8 

15 

210 
30 

11000 

5460 

493 

9 '6 
l, 4 

4070 

6600 

38800 

26 

33 
4 ' 7 

1630 

72 

0 . 52 
0 , 074 

9 ,2 

0 , 98 

46 7 

21 
2 ,9 

2, l 

19 

8' 6 
0,00012 

2, 4 

17 

3090 

85 
185 

ll 

uo 
J , 9 

18 

207 
29 

uooo 

8120 

493 

9 ,6 
l,4 

54 60 

7990 

4 7400 

28 

4l 
5 ,8 

1990 

74 

a ,57 
0 ,080 

9 'l 

0 ,98 

467° 

2l 
2 ,9 

2 ,l 

19 

8 ,6 
0 , 00012 

2 '4 

l7 

3090 

85 
185 

11 

llO 
3 ,9 

202 
29 

uooo 

15000 

493 

9 '6 
l. 4 

8270 

10800 

64600 

32 

56 
7 ,9 

2710 

76 

0 '65 
0 '094 

8 ,9 

0 ,98 

46 7 

21 
2 , 9 

2' l 

18 

8 ,6 
0,00012 

2 , 4 

17 

3090 

85 
185 

ll 

uo 
3 ,9 
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Bijlage 5: Rekenprogramma voor berekening c - -waarden. 
p 

L 
1 0 10 $ RESET FF:EE 
1 0 1 r:: .J r- . DIMENSION T<20) ,V(20) ,E(20> 
1020 READ C 5•, 100) CI' A I' VIJ I ND, DI CHTH' GIJRMOM, ASAFST, ROKONF, 

*<T<I>,I=1r20),(V(I)rI~1,20),(E(!)rI=1~20) 

WRITE(6,200>VWIND,DICHTHrASAFST,ROKONF 
1 
1 
1 
l 
:L 

030 
01.l 0 
050 
060 
070 

WF:ITE(6r300) 
100 FORMAT<F4.3r1X,F3.2,1x,F4.2,1XrF5.3,1X,F3.2'1X,FS.2, 

*1XrA6/10F4.0/10F4.0/10F4.2/10F4.2/10F4.2/10F4.2) 
1080 200 FORMAT<1H r14HIJINDSNELHEID! ,F4.2/1H ,11HDICHTHEIDt , 

*F5+3/1H ,20HAFSTAND ROTORASSEN! ,F5.2/1H , 
*19HROTORKONFIGURATIE: PAS) 

1090 
1 
1 
1 
:I. 

J. 
:I. 
:I. 
I. 
I. 
I. 
· I 
.I. 

·1 
, I, 

!. 
. \. 

' ,, 
I. 
1 
l 
J. 
I 
.I . 

l 
.!. 
:I. 
'! 
.! 
:: ~ 

100 
:l 1 0 
1 1 

..,. 

.,; 

220 
2:25 
. ..., -: r. 
... : • ••• ' 1,• 

265 
267 
~.~ :r· 0 
2''.?.0 
29(\ 
:·:,()+') 
:·:\ 1. () 

.3 2 t'.) 
:-~ 2 ~.:; 
3:~0 

34 0 
35 1J 
31;_, ':• 
~:~ 7 <) 

380 
~!. 90 

400 
4 l 0 
.-:~ 2 0 

300 FORMAT<1H ,'IJEERSTANDNR TOEREN<12/S) v UIT<VOLT)',5x,•cp•,9x, *I LAMBDA' '3X) 
REf.~L L1;MBDf.~ 

PI::4:t.ATAN<1.> 
DO 500 !=1 120 
P=TCJ:) 
Ci=E(J:) 
LAMBDA=SNELLO(P,PI,VWIND> 
CP=CPDWERCCI,p,pI,AI,GIJRMOM,Q,VWIND,LAMBDA,DICHTH> 
WRITE(6,400)I,p,vcr>,cP,LAMBDA 

400 FORMATC1H , I2,13x,F4.o,sx,F4+2J 

500 1::DNTIN LJE 

END 
REAL FUNCTION SNELLO(p,p1,vwIND) 
SNELLO=PitP/(60.*VWIND> 
F'.ETUF:N 
t: NII 
REA L FUNCTION CPOWER<CI,p,p1,AI,GWRMQM,Q,VWIND,LAMBDA,DICHTH> 
CPOWER= LAMBDA*<CI*CCP/12.>**AI>+GWRMOMtCP/360.>* 

*<D-GWRMO M)l/( .5*DI CHTH*VWINDiVWIND*PI> 
r:; ETUI~'. N 
L:N:u 

WINDSNELHE ID: 4.80 
DICHTHEID: 1.203 
AFSTAND ROTDRASSEN: positie y = + 10 cm 
FWTllF~l'\ClNFIGURATIE: enkele rotor r 1m8 
WEERSTANDNR TDERENC12/S) V UITCVOLT) 

1 5,~4. 6. 23 ,., i:.:· , ... , 6. :l. i3 .:.. ,Jo.:, • 

3 1::''17. 
..J~~ .. 5.'.51 

4 513. c;· '"/'"} 
...! • ,;) ..:. 

t:' 
...J 504. 5.06 
6 494. 5.03 
7 482. 4.83 
8 467. 4.59 
9 4 "'''') .,J,.;... 4.38 

10 440. 4.18 
:1.1 418. 3.80 
:l.2 400. M: &. .. , . , 

...,J .. '").:.. 

13 376. 3.18 
l.4 36~5" 2 .98 
15 35';>. 2 .90 
16 346. r) M•1r) 

.:.. • I.:.. 

1 '7 333. 2. 5~3 
18 () . o.oo 
1 't o. 0.0() 
20 o. o.oo 

CF' L~1Mf{[l(.1 

.078 6 .. 1 1.5 
• 0\3'7 b .14 
. 14~) ':i. '?l 

1 "') • . b.:.. 
i;;· ' (' 
..J. b J 

• 171 '.':i .. 50 
.186 5.39 
.207 l::" ... , ' 

J • .a:..O 

.. 221 5.0<t 

.236 4.93 
• 24'7 4.80 
.261 4.56 
.266 4.36 

.• .2'74 4.10 
.281 3.96 
.284 3.92 
.. 285 ·~ -·· -7 

~ u /I 

.283 3.63 

.000 o.oo . ()()() () i• 00 . ()()() 0. ()() 
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Bi j lage 6a: Globale cp-).-karakteristiek van r 1m8 in het 

coroterende systeem voor variabele t. 

D.y (cm) t 

0 co ( enke 1 v. ) 
D 50,0 2,50 
0 40 ,0 2 ,00 
6. 30,0 I, 50 
\J 21, 0 I ,05 
x 20, 2 I, 0 I 
+ 19, 8 0, 99 
z I 7, 5 0,87 
N 16,0 0,80 

3 4 5 

~ 
d 

A. 

6 
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Bij1age 6b: Glo
1
bale cp->--karakteristiek van r

3
m

4 
in het 

coroterende systeem voor variabele t. 

0,3 c 
p 

0,2 

O, I 

x 

0 

0 

<> 
6 
\J 
x 
+ 
z 
N 

~y (cm) t 

co (enkelv. ) 
50 , 0 2 , 50 
40 , 0 2 , 00 
30 , 0 1' 50 
21. 0 l , 05 
20 , 2 1 , 0 I 
l 9 ' 8 0,99 
I 7, 5 0 , 87 
16 , 0 0, 80 

4 5 

N~ 
N 

A 

6 



o;, 3 

0,2 

0, I 
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Bijlage 6c: Globale c~-A-karakteristiek van r 12m
8 

in net 

contraroterende systeem voor variabele t. 

c 
p 

D. y (cm) t 

0 oo ( enke 1 v. ) 
[j 50,0 2,50 
<> 40,0 2 , 00 
6. 30,0 I, SO 
\] 21 ' 0 I ,05 
x 20,2 I ,01 
+ 19,8 0 , 99 
z 17,5 0,87 
N 16,0 0,80 

3 4 5 

Nd 
N'11. 

A 

6 



o, 

0,2 

0, I 
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Bijlage 6d: Globale cp-.\-karakteristiek van r
3
m

4 
in het 

contraroterende systeem voor variabele t. 

c 

~,~, p 

,~ ¥- ~ !! #~~ 
Jxo ,; ~ 
\l ~ 

z · ; 
~ 

~ti" 
~ Jl 

@ 

I 

~· I . I 

liy l 
I 
I 

t:. y ( cm) t 

0 00 ( enkelv. ) 
D 50 , 0 2 , 50 
0 40, 0 2, 00 
D. 30 , 0 I, 50 
\l 21' 0 I , 05 
x 20,2 I , 0 1 
+ 19 , 8 0 , 99 
z 17, 5 0 ,87 
N 16 , 0 0 , 80 

3 4 5 

~JP 
g.'fl) 

\ 

6 
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Bijlage 7 c -A- karakteristieken 
Pc.err_ . 

We relateren het vetmogen aan het oppervlak van de rotoren, . 

voor verminderd met de helft van het overlapte rotoroppervlak. 

p 

c . = 
Pcorr !PV3R2(~-arccost+tl"i='t7) 

Voor c kunnen we een analoge uitdrukking afleiden. 
P5 corr 

.. 
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~ 

: ~i l '' i 
' . ' :---' 

~.....!... 
0 • ( .... l...il i 

: ::: ~ 
0. lO,O 1,jO 
v 11.0 1,1:1$ 
JC 10 . 2 1,01 
.. ... . o, ,. 
N 1• .o o,ao 

:-~: : ·I ' . ' . ' 
'---' 

0 . 
0 ., 
" x 
+ 
z 
N 

t., 
.JO 

·" 

.10 

·" 

.10 

g 

c,-\-UralLu rhlie lLn .... r
3
a .(, i• 

•• coreteretMI• lloftfi. 1•r1tl• - t r 1•
1

, 

• t l y da par-t u . 

I 
d 

b. 

c,-l-liHallteriu i H..i • ur12a, ~·. t ~,··-wr..11.u rut • • il.• • "'" • 1• :. •• 

•• .:ont rarocu ...-. c-U•" '"' i•Mt 
' 11• 1·•t .l.y 11t ,.,_ , .,_ 

in • • t•turoun•C• co.fipauc i a 

- t r 1•:.•• 6r • h ,.r-ur . 

' 

:c·enkele rotor 
d. 

c k -A-karakteristieken voor t = 0,80 
p, arr 

c k - A-karakteristieken voor t = 0,875 
p, arr 

:~ : : ~ 
' . I ' . -·--· 
~ 

o • t-.l•.I 
Q !G , O Z, j,O 
0 40,0 ? ,Oii 
0. )0,0 l,lO 
'\I 11 , 0 l ,OS 
:( 10. 1 1,01 

••• • 0, ,. 
16,o o.• 

io;:J 
: ol 1 
:__J 

Vergelijking van de voor het reeel doorstroomde oppervlak gekorrigeerde 

c - A-karakteristieken met de oorspronkelijke karakteristieken. 
p 
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Bijlage 8 Krachten tussen wervels 

(uit: Milne Th0mson,Theoretical Aerodynamics) 

i·4] FORCE ON A VORTEX 77 

4·4. Force on a vortex. A rectilinear vortex may be regarded as the 
limit of a circular vortex which rotates about its centre as if rigid. 

Let u.s suppose a small circular vortex inserted in a steady field of fl.ow, so 
rhat its centre is at the po~t whose velocity is (u0, v0) before the vortex · is 

~ 
~Force 

insarted. The vortex would. then swim with the fluid (4·1), and begin to move 
with the velocity (u0, v0 ), so that the motion would no longer be steady. Let 
us imagine the Yortex to be held fixed by the application of a suitable force 
(in the form of a pressure distribution) . This force would be equal but opposite 
to that exerted by the fluid. 

Since the motion is now steady, the force exerted by the fluid is the Kutta
Joukowski lift, which is investigated in 5·5. This is independent of the size and 
shape of the vortex and is given by 

X + iY = - 21TKpi(u0 + iv0). 

This force, being independent of size, is also the force exerted by the fluid 
on a point vortex. 

The direction of the force (see fig. 4·4) is obtained by rotating the velocity 
rector through a right angle in the sense opposite to that of the circulation 
(rorticity) (see 5·5). 

4·5. Mutual action of two vortices. Consider 
strengths K and K' at the points (0, 0) and (0, h), respec· 
tively. 

Here for the vortex K
1 we have 

Uo = - K/h, Vo = 0 

and therefore X = 0, Y = 21TKK1p/h, so that the two 
1-ortices repel one another if K and K

1 have the same sign, 
and attract if the signs are opposite. This result has 
its application to the action between the wings of a 
biplane. 

two vortices of 

FIG. 4·5. 
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INTRODUCTION 

In this report photographs are shown of the flowpatterns 1n the 

wake behind a two-bladed rotor (T.H.E. 2-4-20-rotor) and behind 

a two-rotor-system (2T.H.E.2-4-20). 

The rotors involved have aradius (R) of 0,1 m, a design tip-speed 

ratio À =4 and a maximum power-coefficient of approximately 0:28. 
0 

As far as the two-rotor-system is concerned we have examined the 

co-rotating system as well as the counter-rotating system (see 

figure below), In both configurations we chose various distauces 

(~y) between the two rotorshafts, expressed by the dimensionless 

number t, which is defined as t = ~y/2R. 

For each photo we mention the position in the y-direction of the 

undisturbed smoke-jet in front of the rotorplane, as shown in the 

figure below. This position is defined dimensionlessly by t =y /R, 
8 s 

where y is the position of the .smoke-inlet wit~ s . 
respect to the shaft of the upper rotor. 

In most of the configurations we looked at several phase-angles 

(~ 3 ) of the upper rotor with respect to rotor 1 (resp.2). Using 

the stroboscopic technique rotor 1 (2) was always visually 
. . d 0° pos1t1one at ~= , 

In all cases the number of revolutions of rotor 1 , (or 2) was 37 .• 5 

per second, while the angular speed of rotor 3 was usually slightly 

different from that of rotor J, 

The rotors were eperating at a windspeed of 5,,2 m/s, giving(c ,~)
p 

values of approxiinately (9.23 , 4 , 6) for rotor 1 and 2 and (0.25 , 

4.5) for rotor 3. 

co
rotating 
system 

rotor 3 

rotor rotor 2 ' 

All photographs were taken from a videorecorded film (using the 

stroboscobic technique), made by Wind Energy group of the Physics 

Department of the Eindhoven University of Technology. 
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