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SAMENVATTING. 

Metingen van het zelfrichtende moment en de krachten op een 

rotor zijn uitgevoerd voor twee verschillende rotoren. De para

meters voor het zelfrichtende gedrag van snellopende rotoren 

en de orde van grootte zijn hierbij vastgesteld. 

Voor de bij scheve aanstroming optredende asymmetrische interferen

tiefactorenverdeling zijn een aantal modellen gepresenteerd. 

Met gebruikmaking van deze verdelingen kan aan de hand van 

een theoretisch model het zelfrichtende moment uitgerekend 

worden. Centraal in dat model staat de koppeling van impuls-

en blad-element-theorie met daarbij de veronderstelling dat de 

situatie quasi-stationair is. 

Om het zelfrichtende moment te berekenen is een rekenprogramma 

ontwikkeld op basis van het model. Vergelijking van de bereke

ningen met de experimenten leert dat het model o.a. de À-afhan

kelijkheid van het zelfrichtende moment kwalitatief vrij goed 

beschrijft voor die situaties, die niet aangeduid worden met 

"vertex ring state"; in de laatste toestand blijkt het model 

niet goed op te gaan. 
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INLEIDING. 

In de vakgroep Transportfysica van de afdeling der Technische 

Natuurkunde van de Technische Hogeschool Eindhoven houdt men 

zich binnen de werkeenheid "Windenergie11 in het kader van het 

universitaire onderzoek sinds 1974 bezig met de bestudering 

van het gedrag van windmolens met een horizontale as. Daarnaast 

is de groep binnen S.W.D. (Steering committee on Wind-energy 

for Developing countries) verband betrokken bij het onderzoek 

naar de toepa5singsmogelijkheden van windenergie in ontwikke

lingslanden. 

In het kader van het universitaire programma is door Hein van 

Leeuwen en Louis Wasser een miniatuurrotortje (de THE, B=2, 

.>-0=4, diameter=20 cm. rotor) ontworpen en geconstrueerd. Deze 

rotor wordt kortweg aangegeven met: THE 2-4-20 rotor. Aan deze 

rotor zijn in de windtunnel van de groep een aantal metingen 

uitgevoerd. Er is o.a. gekeken naar het geleverde vermogen, 

wanneer de rotor niet recht aangestroomd wordt.Zie hiervoor 

literatuur[14, 15 en 16]. 

Het bleek uit experimenten waarbij de rotoras vrij kon draaien 

in het horizontale vlak om een punt achter het rotorvlak, dat 

de rotor in sommige gevallen wel en soms niet vanzelf loodrecht 

op de wind ging staan indien de rotor scheef aangestroomd werd. 

Dit zich (soms) op de wind richtende effect was ook gezien 

door een aantal zelfbouwers die constateerden dat de molen 

toch loodrecht op de wind bleef staan als door de een of andere 

oorzaak de vaan van de molen was afgebroken. 

Hoe is dit nu mogelijk? Welke parameters heinvloeden het zgn. 

"zelfrichtende11 gedrag van een windmolen? Het doel van dit 

afstudeerwerk is om op deze vragen een bevredigend antwoord 

te geven. 

In de windmolenliteratuur is niet veel te vinden omtrent dit 

probleem. J. van Meel en W. der Kinderen [17] hebben uitdruk

kingen gevonden voor de krachten en momenten op een rotor en 

daaruit blijkt dat een rotor, indien deze voor de toren is 

geplaatst, bij scheve aanstroming uit de wind gedrukt zal wor

den. Anderson (6] spreekt voor dit soort rotoren van "a natural 
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desire to turn out of the wind". Hij heeft computerberekeningen 

uitgevoerd en uit zijn berekeningen blijkt ook dat, indien het 

draaipunt van de rotor om de toren achter het rotorvlak ligt, 

er een zodanig moment op de rotor werkt dat de molen uit de wind 

wordt gedrukt, althans voor À>À t• op 
In de literatuur is wel informatie te vinden over het zelfrichten-

de moment van vlakke platen. In 1876 heeft ~irchhoff al een model 

opgesteld om de drukverdeling over een oneindig lange vlakke 

plaat te berekenen. Uit zijn model volgt 

dat deze drukverdeling asymmetrisch .is 

indien de plaat scheef op de wind staat, 

waardoor de resultante kracht op de plaat 

niet in het midden aangrijpt en er een 

V 

~ 

zelfrichtend moment optreedt. Durand [2] vermeldt metingen waar-

uit het zelfrichtende moment blijkt van vierkante platen en van 

rechthoekige platen met een breedte-lengte verhouding van 5 en 

0.2. 

Zelf heb ik metingen verricht aan het richtende moment van ronde, 

vierkante en rechthoekige platen. Uit deze metingen bleek het 

niet zinvol om te proberen een drie-dimensionale aanpassing van 

het model van Kirchhoff te verkrijgen. 

Daarna zijn metingen verricht om de grootte van het zelfrichtende 

moment van het miniatuurrotortje in afhankelijkheid van enkele 

parameters te bepalen. Een asymetrische drukverdeling over het 

rotorvlak bleek ook voor rotoren plausibel te zijn. Zo'n druk

verdeling is te bepalen ináien men aanneemt dat de verdeling 

van de gernduceerde snelheid over het rotorvlak ook asymmetrisch is. 

Om dit nu uit te kunnen rekenen is een model opgesteld op basis 

van scheef achter het rotorvlak wegdraaiende wervelspiralen. 

Deze geinducearde snelheid bleek op grond van het model inder-

daad asymmetrisch verdeeld te zijn. 

Daarna is een computerprogramma geschreven om bij scheve aan

stroming het vermogen, de krachten en het zelfrichtende moment 

te bepalen. Dit computerprogramma is toegepast op het kleine 

rotortje. Deze rotor heeft messing bladen met een veranderende 

welving. Voor Re-waarden, waarbij de experimenten zijn uitgevoerd, 

zijn echter geen betrouwbare profielgegevens voorhanden. 
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Hierdoor bleken in de c -waarden bij rechte aanstroming afwijking-p 
en tussen theorie en experiment voor te komen. Deze verschillen 

waren in de orde van 30%. 
Daarom werd besloten om voor een andere testrotor [12] de ver

schillende grootheden bij scheefstand te berekenen. Deze twee

bladige houten testrotor met À0 =6 en diameter=180 cm. (de 

THE 2-6-180 rotor) is indertijd door K. Heil ontworpen om de 

theorie van rechte aanstroming experimenteel te toetsen. Tegen 

het einde van 1979 is deze rotor in de windtunnel van TNO-IWECO 

te Waddinxveen doorgemeten en is tevens het zelfrichtende moment 

bepaald. Dit maakte het mogelijk om het hier gepresenteerde 

model te vergelijken met experimenten. 

In die tijd bleek ook, uit kontakten met de T.H.Delft, dat heli

copters bij horizontale vlucht vergelijkbare problemen ondervin

den en dat er binnen deze tak van wetenschap veel berekeningen 

uitgevoerd zijn aan de verdeling van geinduceerde snelheden 

over het helicopterrotorvlak [1, ?]. Enkele van de daar toege

paste modellen zijn in dit verslag opgenomen. 

Tegen het einde van dit afstudeerwerk is door 0. de Vries (8] 

van het N.L.R. in Amsterdam een verslag geschreven waarin hij 

de meetresultaten aan een twee-bladige rotor (À
0

=8, diameter=75 cm) 

presenteert. 0. de Vries heeft getracht om het zelfrichtende 

moment van zijn rotor te meten maar merkt zelf op dat de fout in 

zijn metingen dusdanig groot is dat een verantwoorde conclusie 

m.b.t. het zelfrichtende moment niet mogelijk is. 

Het verslag zoals het hier 'gepresenteerd wordt is geen afgerond 

geheel. Het is een samenbundeling van alle gegevens en hopelijk 

een duidelijk en overzichtelijk uitgangspunt voor verdere en meer 

diepgaande analyses. 

Allereerst zullen in hoofdstuk 1 de belangrijkste meetresultaten 

gepresenteerd worden. Het betreft hier de metingen aan zowel de 

vlakke platen als aan de beide THE rotoren. De lezer kan zich 

dan een beeld vormen van het probleem. In het volgende hoofd

stuk worden de afspraken omtrent de te gebruiken coÖrdinaat

systemen vastgelegd waarna de "oude" theorie van stal gehaald 

wordt om aan te tonen dat het noodzakelijk is om deze aan te passen. 

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van mogelijke modellen die betrek-
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king hebben op de verdeling van axiale en tangentiële interfe

rentiefactoren over het rotorvlak. In hoofdstuk 5 wordt een be

rekeningsmethode en een computerprogramma opgezet om de verschil

lende grootheden bij scheefstand te berekenen. De resultaten met 

één van de modellen voor de interferentiefactorenverdeling zullen 

in hoofdstuk 6 besproken worden. Daarna worden de gebruikte rotoren 

en meetopstellingen beschreven (hoofdstuk 7 en 8). In hoofdstuk 

9 staan de conclusies vermeld en daarna volgen nog enkele appen

dices. 
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1. DE BELANGRIJKSTE MEETRESULTATEN. 

1.1 Resultaten. 

In dit hoofdstuk zullen de meest relevante meetresultaten ge

presenteerd worden. Er wordt als het ware direct met de deur 

in huis gevallen om de lezer te tonen wat er nu precies geme

ten is met betrekking tot het zgn. zelfrichtende moment van 

een windmolen. Met deze informatie is het waarschijnlijk gemak

kelijker om de ~oop van het verslag te kunnen volgen en de nood

zaak van bepaalde stappen te doorzien. 

Voor een kritische beschouwing van deze experimenten is het 

uiteraard erg belangrijk te vermelden hoe en waaraan gemeten is. 

Toch wordt hiermee gewacht tot hoofdstuk 7 en 8 om het lezen 

van dit verslag enigszins te vergemakkelijken. 

Bij de presentatie van de resultaten is in de grafieken telkens 

rechtsboven een overzichtje gegeven van wat nu precies is geme

ten. De krachten zullen worden aangegeven met hoofdletters; 

bijvoorbeeld X is de kracht in de x-richting. Om nu te weten 

welke richting de x-richting is kan men in dit hoofdstuk vol

staan met naar het overzichtstekeningetje te kijken. In hoofd

stuk 2 zal meer diepgaand op de verschillende coÖrdinaatstelsels 

worden ingegaan. 

Met het zelfrichtende moment M wordt het moment om een vertica-
z 

le as bedoeld dat zodanig gericht is dat het, indien de rotor 

of plaat in een horizontaal vlak scheef aangestroomd wordt, 

er voor zorgt dat de molen (plaat) weer terug, loodrecht ·op de 

wind wordt gericht. De bedoelde verticale as is in het rotor

vlak gelegen en gaat door het middelpunt van de rotor (of het 

midden van de plaat). 

Bij het dimensieloos maken van de grootheden wordt uitgegaan van 

rechte aanstroming. De krach-

ten worden gedeeld door het --:V------t-1~ 

produkt van de dynamische druk 

ipV2 en het referentieoppervlak A.--------~~ 
Een moment wordt dimensieloos 

I 

' ' ' 

gemaakt met het produkt van ipV2A en een karakteristieke lengte; 

1. 1 
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in het geval van een rotor is dit de straal R.pis d e soorte

lijke massa van het stromend medium en V de aanstroomsnelheid. 

Achtereenvolgens zal nu ingegaan worden op de resultaten van de 

metingen die verricht zijn aan de kleine rotor (THE 2-4-20), 

de houten rotor (THE 2-6-180) en aan vlakke platen. 

1.1.1 De THE 2-4-20 rotor. 

In de open meetsectie (uitstroomopening 50.50 cm) van de wind

tunnel van de vakgroep Transport Fysica, THE, z Un een aantal 

metingen gedaan aan een twee-bladige rotor met een diameter van 

20 cm. Foto 1 geeft een goed beeld van deze rotor. De bladen z~n 

uit een messing cilinder vervaardigd. Hierdoor varieert de wel

ving met de straal r. 

Foto 1: De THE 2-4-20 rotor. 

De ontwerpsnellopendheid Ào = ~R = 4. 

Hierin is flde hoeksnelheid van de rotor. 

Het vermogen P 

gemaakt: c 
p 

dat de rotor 
p 

levert wordt als volgt dimensieloos 
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Het gemeten vermogen als funktie van de snellopendheid À staat 

uitgezet in fig. 1.2. Door een handige constructie is het moge

lijk om de bladinstelhoek p te variëren. De invloed van r op het 

geleverde vermogen staat ook aangegeven in fig 1.2. Hieruit blijkt 

dat de optimale bladinstelhoek aan de tip p = 2° bedraagt. 

Voor de definitie van ~ zie paragraaf 3.1.2. 

De experimenten zijn uitgevoerd bij een Re-waarde die sterk va

rieerde. Indien we het Re-getal berekenen op een plaats die op 

3/4 van de totale straal R ligt en we nemen aan dat de rotor 

met een optimale snellopendheid bij V = 5 m/s draait dan is 

Re = W.c = W.0,0162 _ 1 0 4 
~ V - ,7 • 1 . • 

W is de relatieve aanstroomsnelheid t.o.v. het 

rotorvlak. 

c is de koorde. 

~ is de kinematische viskositeit van lucht. 

Deze waarde verandert uiteraard indien À verandert. De grenzen 

waarbinnen het getal van Reynolds tijdens de metingen varieerde, 
4 4 

bedragen: 0,6 • 10 en 2,8 • 10 • 

Voor de optimale bladhoekinstelling aan de tip p= 2° zijn de op 

de rotor werkende krachten gemeten. Fig. 1.3 geeft de axiale 

kracht T weer als funktie van de snellopendheid À bij verschil

lende hoeken van scheefstand. Uit deze grafiek blijkt duidelijk 

dat, bij toename van de hoek van scheefstand en/of van de belasting, 

de axiale kracht kleiner wordt. 

De zijdelingse kracht S, die in het rotorvlak is gelegen, is in 

fig. 1.4 getekend als funktie van À. Uit de figuur volgt dat 

de absolute waarde van de dimensieloze kracht erg klein is en 

varieert tussen 0 en 0.05. Uit deze grafiek blijkt duidelijk dat de 

zijdelingse kracht negatief is en dus altijd zal proberen om de 

rotor uit de wind te draaien. Hoe de zijdelingse kracht S in het 

algemeen bij een bepaalde scheefstand verandert, indien de belas

ting langzaam groter wordt gemaakt (en dus~ kleiner wordt), is 

moeilijk uit de figuur af te leiden. Bij Ó= 15° blijkt S langzaam 

minder negatief te worden terwijl bij o = 30° de absolute waarde 

van S eerst toeneemt en dan weer afneemt. 
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Nadat de op de rotor werkende krachten gemeten waren, is het 

zelfrichtende moment van het rotortje met optimale bladhoek

instelling bepaald. Hiertoe werd 

het moment M om een punt 

op 30,0 mm. achter het 

rotorvlak gemeten. Dit V 

gemeten moment M is samen

gesteld uit het moment M z 
om het middelpunt van de 

rotor en het produkt van 

______ ..,. 

de zijdelingse kracht en de 

afstand tot het rotorvlak ( I -2) M = M -IS • B. 10 • Dit laatste z 
produkt is zodaning gericht dat het zelfrichtende moment M 

z 
groter is dan het gemeten moment M. Hoeveel groter is t.g.v. 

het niet "uniforme" gedrag van de zijdelingse kracht bij toename 

van de belasting en een constante hoek van scheefstand, moeilijk 

aan te geven doch maximaal: 

,05 [N] • 3. 10-2 [m] = 1,5 • 10-3 [Nm}. 

Om eventuele interpolatiefouten te vermijden is in fig 1.5 het 

gemeten moment M als funktie van Ó getekend. Hieruit volgt 

duidelijk de afname van het zelfrichtende moment bij toename van 

de belasting. De getekende krommen zijn bepaald voor een constante 

belasting cQ. •) 

De krommen in figuur 1.5 zijn, nadat ze hun maximum hebben aange

nomen, niet verder ( ~ ) getekend om aan te geven dat bij die 

hoek van scheefstand het aán de rotoras afgegeven moment niet 

meer groot genoeg was om de belasting te overwinnen en dientenge

volge de rotor tot stilstand kwam. 

•) De dimensieloze momentencoëfficiënt c is het aan de rotoras 
Q 2 

afgegeven moment Q gedeeld door het produkt van ipV en 

het oppervlak van de rotor. 
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Wat ·de invloed van bladhoek~stelling op de krachten en het 

zelfrichtende moment is, staat aangegeven in fig. 1.6 t./m. 

fig. 1.8. Er wordt nu uitgegaan van het rotortje in vrijloop. 

Figuur 1.6 geeft aan hoe de axiale kracht verandert als funktie 

van de hoek van scheefstand bij een bladhoek~stelling aan de tip 

van -10°, -6°, 2° en 10°. Een positieve bladhoek~stelling, 

dus een grotere bladhoekinstelling geeft een kleinere axiale 

kracht t.o.v. de optimale instelling terwijl een negatieve blad

hoekverstelling eerst een vergroting van de axiale kracht ver

oorzaakt en ~aarna, voor p= -6°, een afname van T tot gevolg 

heeft. 

De zijdelingse kracht als funktie van à staat weergegeven in 

figuur 1.7. Een verandering van de bladhoek t.o.v. de optimale 

instelling heeft een vergoting van de absolute waarde van S tot 

gevolg. 

Figuur 1.8 geeft het verband tussen het zelfrichtende moment 

om het middelpunt van de rotor en de hoek van scheefstand voor 

de bladhoekinstellingen -6°, 2° en 10°. Ook hier zien we dat een 

vergroting van de bladhoekinstelling een verlaging van het 

zelfrichtende moment tot gevolg heeft en dat het zelfrichtende 

moment groter wordt bij afname van de bladhoek~stelling. 
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' 

Fig. 1.7: CT als funktie van dvoor de THE 2-4-20 rotor in vrijloop • 

Fig. 1.8: CM als funktie van d. 
z 
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1.1.2 De THE 2-6-180 rotor. 

Binnen de vakgroep is door Kees Heil [12] een computerprogramma 

gemaakt om o.a. de karakteristieken van een windmolen b~ rechte 

aanstroming te bepalen en om een rotor te optimaliseren naar 

maximale energieopbrengst. Tevens is door Heil een ontwerp ge

maakt voor een experimentele rotor met ontwerpsnellopendheid 

Ào=6. Deze rotor is in 1979 door Hein van Leeuwen en Louis Wasser 

geconstrueerd en doorgemeten door Ernst Sangen en Gerard Lenssen. 

De resultaten en de vergel~king met het computerprogramma zullen 

te z~ner t~d gepubliceerd worden in het afstudeerverslag van 

Ernst Sangen. De oriënterende metingen met betrekking tot scheve 

aanstroming zullen hier vermeld worden. Eventuele aanvullende 

metingen zullen ook door Ernst Sangen beschreven worden. 

De rotor bestaat uit twee houten bladen met elk een totale lengte 

van 90 cm. Zie foto 2. Als profiel voor de bladen is gekozen 

voor GÖ 623. Het koordever-

loop is gelineariseerd en de 

optimale bladhoekinstelling 

aan de tip is p= 1,6°. Deze 

instelling is t~dens de metingen 

niet gew~zigd. Voor een beschrij

ving van de rotor en de meet

opstelling wordt verwezen 

naar hoofdstuk 8. 
De experimenten z~n uitge

voerd in de open windtunnel 

van TNO • IWECO te Waddinx

veen. De Re-waarde op een 

punt op 3/4 van de totale 

straal R bedroeg b~ À= 10: 

Re3/4.R = W;c = 4.105 

Om nu de axiale kracht T, 

de z~delingse kracht S en het 

zelfrichtende moment M van z 
de THE 2-6-180 rotor te bepa-

len zijn drie serie's Foto 2: De THE 2-6-180 rotor. 
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momentmetingen gedaan om verschillende punten achter het rotor

vlak (zie fig. 1.9). 

V l /', 

s 
Fig. 1.9: De drie experimenteel bepaalde momenten. 

Het verband tussen de diverse grootheden is: 

T M1 - M = 3 ••••••••••••••• (1.1) 

d3 

s )12 - M = 1 ••••••••••••••• (1.2) 

d2 - d 1 

••••••••••••••• (1.3) 

Voor de THE 2-6-180 rotor in vrijloop zijn op deze manier de krachten 

en het zelfrichtende moment bepaald. Deze zijn dimensieloos als 

funktie van de hoek van scheefstand uitgezet in grafiek 1.10 t/m. 

1.12. 

In het vervolg van deze paragraaf zal telkens gesproken worden 

van de maximaal mogelijke fout. Toch zijn er goede redenen om aan 

te nemen dat de werkelijke fout beduidend kleiner zal zijn. In 

8.3 wordt hier nader op in zegaan. 

In grafiek 1.10 staat het verband tussen de dimensieloze axiale 

kracht cT en de hoek van scheefstand c. De fout in de cT waarden 

bedraagt maximaal 25%. De werkelijke fout is dus minder. De ver

schilwaarde bijv. tussen d = 30° en Ó = -30° is slechts 6%. 

Het afnemen van de axiale kracht bij toenemende 0 komt in fig. 

1.10 vrij goed tot uiting. Opmerkelijk is de grote waarde van cT 

bij rechte aanstroming (cT = 1.1). 

De zijdelingse kracht, die vrij klein is, wordt bepaald uit het 

verschil van twee momenten, M1 en M2 , die een bijna even grote 

waarde hebben. Dientengevolge bedraagt de maximale relatieve 

fout in de dimensieloze zijdelingse kracht c
5

: 50-100%. De geme-
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ten waarden staan getekend in grafiek 1.11. De orde van grootte 

en het teken van cS komen overeen met die van de kleine THE 2-4-20 

rotor. De zijdelingse kracht wil, zoals ook bij het messing rotor

tja, de rotor uit de wind draaien met uitzondering van het punt 

J = -60°. 

De fout in het dimensieloze zelfrichtende moment cM bedraagt, 

onder de aanname dat de fout in cS 100% bedraagt, z (bij J 1 0°) 

maximaal 50 %. Figuur 1.12 geeft het verloop weer van cM als 

funktie van de hoek van scheefstand bij zowel positieve z 

als negatieve hoeken d. Het zelfrichtende moment is in absolute 

waarde het grootst bij 30°scheefstand en neemt bij toename van IJl 
verder af. Het verschil in absolute numerieke waarden van cM 

bij 30° en -30° scheefstand (3~fo) is enigszins verwonderlijk z 

maar kan veroorzaakt worden door de meetonnauwkeurigheid en de 

fout in de waarde van es• 

Bij de metingen aan de THE 2-6-180 rotor is ook gekeken naar de 

invloed van (gedeeltelijke) belasting bij hoeken van scheefstand 
~ 0 0 0 0 0 4 0 0 0 o = 30 , 0 , -10 , -20 , -30 , - 0 , -50 en -60 (zie ook tabel 

8.1). Enkele representatieve resultaten zullen hier in grafiek

vorm gepresenteerd worden. Fig. 1. 13 t/m. 1.15 geven voor d = 30° 

en d = -30° de axiale kracht, de zijdelingse kracht en het zelf-

richtende moment als funktie van de snellopendheid À voor 8~~<11. 

Voor -60° scheefstand staan in fig. 1.16 t/m. 1.18 de cT' cS en cM 

als funktie van >. voor 1 <À < 9. 

Uit grafiek 1.13 volgt weer de afname van de axiale kracht cT 

bij toename van de belastin~ (en dientengevolge afname van À). 

De verschillen tussen de waarden bij d = 30° en d = -30° liggen 

ver binnen de meetfout. Bekijken we de zijdelingse kracht cS als 

funktie van À dan valt in fig. 1.14 direct het significante ver

schil in het teken van de c
8 

waarden bij o= 30° en -30°op. Het 

lijkt erop alsof de cS waarden bij 30° scheefstand systematisch 

omhoog geschoven zijn. 

Het dimensieloze zelfrichtende moment blijft ongeveer constant 

bij afname van À van 10,6 naar 8 bij 30° en -30° scheefstand. Zie 

fig. 1.15. Bij À= 8 bedraagt de maximaal mogelijke relatieve 

fout nog 25%. Het verschil in absolute waarde van het dimensieloze 

moment bij d = 30° en -30° ligt nog binnen deze foutengrens en lijkt 

z 
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nauw samen te hangen met het verschil in 

resp. grafiek 1.14 en 1.15. 

c -s en cT waarden in 

Alleen bij -60° scheefstand was het mogelijk om de rotor over het 

totale A-gebied te belasten (zie 8.3). In fig. 1.16 is te zien 

hoe de dimensieloze axiale kracht gestaag afneemt bij afname van 

À. 

Fig. 1.17 geeft aan hoe dan de zijdelingse kracht verandert. Bene

den À= 4,5 is de betrouwbaarheid erg onzeker. Toch is het verloop 

van cS niet zo afwijkend van het verloop bij de kleine THE 2-4-20 

rotor (grafiek 1.4). 

Door de onzekerheid in cS waa rden is de fout in de cM waarden 

}.,<4,5 ook erg groot. Voor 4,5<À<8 is de fout in cM z echter 

maar maximaal 25%. z 

Uit figuur 1.18 volgt duidelijk dat bij afname van À het op de 

wind richtende effect ook zwakker wordt. 

voor 
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Fig.1.11: funktie van Ó voor de THE 

s 

2-6-180 rotor in vrijloop. 
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Fig. 1.13 en 1.14: De dimensieloze krachten van de THE 2-6-180 rotor 

als funktie van ).. voor Ó" = 30° en -30°. 
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Fig. 1.15: Het dimensieloze zelfrichtende moment van de THE 2-6-180 ro
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Fig. 1.16: De dimensieloze axiale kracht van de THE 2-6-180 rotor als 

funktie van À voor een hoek van scheefstand Ö = -60°. 
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Fig. 1.17: es van de THE 2-6- 180 rotor als funktie van À voor d = -60°. 
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Fig. 1.18: Het dimensieloze zelfrichtende moment van de THE 2-6-180 rotor 

als funk t i e va n ).. voor een hoek van scheefst a nd Ó = -60°. 
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Het doel van de metingen aan vlakke platen was door middel van 

experimenten aan rechthoekige, vierkante en ronde platen meer 

inzicht te krijgen in wat bepalend is voor het zelfrichtende 

effect en tevens te kijken of, door de rotor te beschouwen als 

een vlakke plaat, er een bevredigende theorie opgesteld kan wor

den. 

In de literatuur zijn veel gegevens te vinden over de krachten 

die optreden bij aanstroming van een vlakke plaat. Vooral Hoerner 

en Borst [20,21] hebben veel experimentele gegevens verzameld. 

Zij hebben o.a. gekeken naar hoe de kracht loodrecht op de plaat 

(de t-richting) verandert afhankelijk van het Re-getal en van de 

breedte-lengte verhouding b/1. Zie hiervoor fig 1.19 en 1.20. 

De plaat wordt in beide gevallen recht aangestroomd. 

Joo 
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Fig. 1.19: De dimensieloze axiale kracht op cirkelvormige en vier-

kante platen als funktie van het Re-getal bij rechte aan

stroming volgens Hoerner [20]. 
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Fig. 1.20: De cT van rechthoekige platen (en cirkelvormige cilinders) 

als funktie van de breedte-lengte verhouding volgens 

Hoerner ~0]; Re ) 103. 
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Hoerher en Borst geven verder ook veel gegevens over de krachten 

op poreuze platen bij rechte aanstroming. 

Hoe de normaalkracht voor een dichte plaat verandert als funktie 

van de hoek van scheefstand is te zien in fig 1.21 voor het geval 

dat b/1 = 0 [20]. 

T 

1 

Hoerner 

b/1 = 0 

veigen metingen 

b/1 = 0,1 

Fig. 1.21: De dimensieloze axiale kracht als funktie van de hoek 

van scheefstand. 

In de open meetsectie van d~ windtunnel van de vakgroep Tr~nsport

Fysica, T.H.E., zijn metingen verricht aan een messing plaat met 

een verhouding b/1 = 0,1. Ue Re-waarde waarbij deze experimenten 

zijn uitgevoerd bedroeg: Re = V.b = 0,4 • 105. 
)l 

De krachten die gemeten zijn staan ook aangegeven in figuur 

1. 24 (V). 

Er zijn door ons enkele krachtmetingen gedaan aan een vierkante 

plaat met zijde 

Re = 
= 17,7 cm. bij Re-waarden gelijk aan: 

-2 5 5 V.17,7.10 = 0,5.10 en 1,3.10 • 

1,5.10-:5" 

Zie fig. 1.22. In deze figuur staat ook het cT-J verband voor een 

vierkante plaat zoals dit weergegeven is door Durand [2]. 
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eigen metingen 

- 5 c Re-1,3.10 

• Re=0,45.105 

Fig. 1.22: cT als funktie van o voor een vierkante plaat. 

Het bleek, uit de experimenten en de literatuur, dat de kracht 

bij aanstroming van een vlakke plaat alt ijd loodrecht staat op het 

oppervlak van de plaat. Dit betekent dus dat de component van de 

resultante kracht IN het vlak (eS) bij alle vlakke platen gelijk 

is aan 0. 

In tegenstelling tot de vele gegevens over de krachten blijkt 

in de literatuur weinig vermeld te zijn over de optredende momen

ten bij een vlakke plaat. 

In fig. 1.23 staat het zelfrichtende moment van een plaat met 

b/1 = 0,1 uitgezet als funktie van J. Deze waarden zijn door ons 

gemeten bij een Re-waarde: 0,15.105 • 

In fig. 1.24 staat hetzelfde uitgezet voor o.a. een vierkante 
5 5 plaat. De gegevens zijn verkregen bij Re-waarden: 0,5.10 en 1,3.10 • 

De waarden volgens Durand [2] zijn eveneens in deze figuur aange

geven (Re-waarde: ? ). 

Ook zijn door ons metingen verricht aan een ronde plaat met een 

gelijk oppervlak als de vierkante plaat om te zien of de vorm 

van de plaat van enig belang is voor het zelfrichtende moment. 

Deze gegevens zijn ook verwerkt in fig. 1.24. Het gemeten moment 

M is in het geval van een ronde plaat dimensieloos gemaakt 
z 2 2 

door te d e len door i pV n R R. 
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Uit figuur 1.24 blijkt dat de gemeten waarde van cM voor een 

ronde plaat enigszins lager liggen dan de waarden z voor een 

vierkante plaat. Dit hangt samen met de definities voor cM • 

Het zelfrichtende -moment wordt nml. gedeeld door 
2 

het produkt van ipV A en een karakteristieke af-

stand. Bij een ronde plaat is die afstand de 

straal R (= 0,1 m.) en bij een vierkante plaat 

z 

wordt de halve breedte (= 0,0885 m.) genomen en dat is minder 

dan R omdat de oppervlakten gelijk genomen zijn. 

Kirchhoff is het gelukt, door een potentiaalstroming om een on

eindig lange plaat aan te nemen, om de kracht en het zelfrichtende 

moment van zo'n oneindig lange plaat uit te rekenen. Zijn resul

taat is zuiver theoretisch verkregen en staat daarom gestippeld 

aangegeven in figuur 1.24. In o.a. Lamb (3] wordt een beschrij

ving van het model van Kirchhoff gegeven. 

Uit figuur 1.24 blijkt dat het twee-dimensionale model van Kirchhoff 

een redelijke benadering geeft voor het zelfrichtende moment van 
0 

een drie-dimensionale plaat tot hoeken van ~55 . Voor een onein-

dig lange plaat gaat het model van Kirchhoff niet op, alhoewel 

het model voor die situatie opgezet is. 

Uit de meetgegevens is het mogelijk om het aangrijpingspunt van 

de kracht op de plaat uit te rekenen. Stel de kracht T grijpt aan 

op een afstand a van het midden 

van de plaat. Dan geldt voor de 

dimensieloze aangrijpingspuntsar-

t d a cM 
s an : ca = b/2 = z • ~ 

CT 
Voor de vierkante plaat is de uit 

de experimentele gegevens bereken

b 
2 

de c uitgezet tegen de hoek van scheefstand Ó. Zie fig. 1.25. 
a 

In 1.25 zijn tevens de waarden, die berekend zijn uit de experimen-

tele gegevens van Durand [2], opgenomen. Ook de dimensieloze 

aangrijpingspunten volgens het model van Kirchhoff zijn in 1.25 

getekend. 

Om nu de waarden volgens Kirchhoff te kunnen vergelijken met de 

dimensieloze aangrijpingspunten als funktie van d voor een plaat 

met breedte-lengteverhouding =0,1, staan beide opgetekend in 1.26. 
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van 
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'J{' v __ __._ _ _., :; 

een plaat met b/1 = 0,1 als 
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Durand 

Kirchhoff 

0 eigen experimen

ten vierkante pl. 
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5 Re=1,3.10 

Fig.1.2_5: Het dimensieloze krachtenaangrijpingspunt als funktie van J. 
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Fig.1.26: 

Kirchhoff 

C als funktie van 0 voor een plaat met b/1 = 0,1. 
a 
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1.2 Conclusies. 

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat er zowel bij de rotor als 

bij de vlakke plaat een zelfrichtend moment optreedt, dat er voor 

zorgt dat het systeem loodrecht op de aanstroomrichting van de 

wind gaat staan. Er is ook een indruk gegeven van de grootte 

van dit moment. 

Zoals ook al in de inleiding gezegd is, is dit verschijnsel te 

begrijpen door er van uit te gaan dat er een asymmetrische druk

verdeling over het vlak optreedt waardoor het centrum van de druk 

niet meer in het midden van de plaat (rotor) ligt. Dit betekent 

dat ook het aangrijpingspunt van de aerodynamische krachten niet 

in het midden ligt en er dus een moment optreedt om het midden 

van de plaat (rotor). 

Uit de plaatmetingen (1.1.3) blijkt dat het g~en verschil maakt 

of men nu een ronde- of een vierkante plaat scheef op de wind zet. 

Een tweede, voor het zelfrichtende moment, belangrijke conclusie 

is dat het model van Kirchhoff twee-dimensionaal niet voldoet. 

Drie-dimensionaal blijkt er (toevallig) een redelijke overeenstemming 

op te treden voor niet al te grote hoeken, maar de experimente-

le situatie voldoet ~iet aan de theoretische uitgangspunten 

van het model. Op grond hiervan zijn weinig mogelijkheden te ver

wachten bij verdere uitdieping van het model. 

Bij de rotormetingen bleek de bladinstelhoek p een belangrijke 

parameter te zijn. Ook de be~asting van de molen heeft een groot 

effect op het zelfrichtende moment. Hoe groter de belasting des 

te kleiner is het op de wind richtende effect. De zijdelingse 

kracht S speelt ook een grote rol. Is de rotor voor de toren 

geplaatst, dan drukt de zijdelingse kracht de rotor verder uit 

de wind. Bij plaatsing achter de toren is dit juist andersom en 

wordt de rotor in de wind gedreven. 

In dit verslag zal nu geprobeerd worden om een model op te stel

len waarmee het zelfrichtende moment van een windmolen te be

schrijven is. Omdat het zelfrichtende moment erg afhankelijk 

blijkt te zijn van de bladhoekinstelling is het duidelijk dat voor 

een modelvorming de bladelementtheorie een essentiële bouwsteen 
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zal (moeten) zijn. Voordat nu met de beschrijving van het model 

begonnen kan worden zal duidelijk vastgelegd moeten worden welke 

coÖrdinaatstelsels gebruikt worden en wat de betekenis is van 

de diverse symbolen. Dit gebeurt in het volgende hoofdstuk. 
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2. COORDINAATSYSTEMEN EN HUN ONDERLINGE SAMENHANG. 

Om een windmolen bij scheve aanstroming te bestuderen is het erg 

belangrijk om een duidelijke afspraak te maken over de te gebrui

ken coÖrdinaatsystemen. 

In dit verslag wordt uitgegaan van drie coÖrdinaatsystemen met 

een orthonormale basis, nml. het coÖrdinatenstelsel van de wind, 

de rotor en het blad. De diverse assen worden aangegeven met 

hoofdletters vergezeld van het woordje "as" terwijl de eenheids

vektoren voorg~ steld worden door kleine letters met een streep

je eronder (bijv. X-as en ~; de hoofdletter X alleen duidt op de 

grootte van de kracht in de x richting zoals later zal blijken). 

In de analyse van het systeem bij scheve aanstroming wordt als 

uitgangspunt genomen een molen met horizontale as en met het 

draaivlak voor de toren, een zgn. "upwind horizontal axis wind 

turbine". Het hiernavolgende is door enkele plussen en minnen te 

veranderen ook geldig voor een achter de toren geplaatste ro

tor (gezien vanuit de richting van de wind). 

2.1 CoÖrdinatenstelsel van de wind. 

Als referentiestelsel wordt het XYZ stelsel gekozen zoals aan

gegeven in fig. 2.1. 

De Y-as wordt gekozen in de richting van de ongestoorde wind

snelheid V. De X- en Z-as staan hier loodrecht op. 

Z-as 

z 

V 
;---~----------------------- Y-as 

X-as 
Fig. 2.1: Het XYZ stelsel. 
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De windsnelheid V kan in dit stelsel als volgt geschreven worden: 

y = V.z = ( O, V, 0 ) 

2.2 CoÖrdinatenstelsel van de rotor. 

Het coÖrdinatenstelsel van de rotor wordt zodanig gekozen dat 

de T-as samenvalt met de rotoras. Het SZ vlak is het rotorvlak 

zodanig dat de Z-as samenvalt met de Z-as van het coÖrdinaten

stelsel van de wind. Zie fig. 2.2. 

- I 

V 

S-as 

M 
z 

I I 

I 

,_ 

Z-as 

I 
/ 

Fig. 2.2: Het STZ stelsel. 

T-as 

Indien de rotor recht aangestroomd wordt, d.w.z. de hoek van 

scheefstand d= 0°, is het STZ stelsel identiek aan het XYZ stelsel. 

Een punt in het rotorvlak wordt aangegeven door de coÖrdinaten 

sen z. Een andere manier, m.b.v. poolcoÖrdinaten, is door 

opgave van de afstand r tot de oorsprong en de hoek J die de 

plaatsvektor maakt met de S-as (zie ook fig. 2.3). 

Om nu van het STZ stelsel over te stappen naar het XYZ stelsel 

moet het rotorstelsel gedraaid worden over een positieve hoek~. 

Zie fig. 2.2. Met d wordt dus expleciet bedoeld de kleinste hoek 

waarover het rotorstelsel rechtsom moet draaien om samen te 

vallen met het stelsel van de wind. Mathematisch kan deze over

gang beschreven worden met de orthogonale transformatiematrix RW 
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cosJ -sind 

~) Rotor - wind: RW = sinÓ cosÓ 

0 0 

Omgekeerd is de overgang van het stelsel van de wind naar dat 

van de rotor te beschrijven met de matrix WR, waarbij WR de in-

verse matrix is van RW: 

cosd sinJ 

D Wind -+ rotor: WR = -s~nd cosJ 

0 

Dit komt overeen met een draairng over een negatieve hoek Ó. 
Dit toepassen op de ongestoorde windsnelheid geeft: 

-1 T T V= V.z = V.WR · .z = V.RW.z = 

= -VsinÓs + Vcosót *) 

Uit fig. 2.2 blijkt dat, indien op de rotor een positief moment M z 
wordt uitgeoefend, dit moment zal trachten om de rotor over 

een positieve hoek Ó te verdraaien: .. 
M = I .J , waarbij I het traagheidsmoment van de 
-z z- z 

rotor is om de Z-as. De rotor zal dus in het geval dat de rotor 

voor de toren is gesitueerd, in de wind gedraaid worden. Dit 

moment M dat de molen weer loodrecht op de wind draait wordt het z 
zelfrichtende moment genoemd. 

2.3 CoÖrdinatenstelsel van het blad. 

•) 

Het stelsel van het blad s
1

Tz
1 

wordt zodanig gekozen dat de T-as 

weer samenvalt met de rotoras en de s
1
-as de lengterichting van 

het blad aangeeft zodat dan de z
1
-as vast ligt door ~1 = (~1 •!). 

Hier wordt een belangrijke stelling 

toegepast, die luidt als volgt: 

uit de lineaire algebra 

"Zij .§. een overgangsmatrix bij de overgang van de basis e
1

, •••• ,e 
- -n 

-d b • I I op e as1s e
1

, ••••• ,e • - -n Voor de kolom A t.o.v. e
1

, ••••• ,e 
- -n 

en de kolom A' t.o.v. e
1
•, ••••• ,e' van elke vektor a uit de 

- -n 
-1 " vaktorruimte V geldt: A = S.A' en A' = S .A • 
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Z-as Z -as 

-as 
1 

S-as 

Fig. 2.3: Vooraanzicht van de rotor, met daari~ aange

geven het s
1
Tz

1 
coÖrdinatenstelsel. 

De hoek waarover het stelsel s
1
Tz

1 
gedraaid is t.o.v. het rotor

stelsel duiden we aan met ~· De positie van het blad i wordt 

aangegeven door de hoek~· 

Op dezelfde manier zoals dit gebeurd is in de vorige paragraaf 

kunnen de transformatiematrices voor de overgang van het s
1
Tz1 

stelsel naar het STZ stelsel en omgekeerd opgesteld worden. 

Dit geeft dan: 

c~·~ 
0 -s~n) 

BR = 1 

s1.nx 0 cos x 
Blad- -+ rotorstelsel: 

Rotor- _. bladstelsel: co·~ 
0 s~n\) 

RB = -s~n ~ 
1 

0 cos'{ 

Voor de ongestoorde windsnelheidsvektor is nu de volgende uit

drukking op te schrijven: 

V= -Vsind~ + Vcosd! = RB- 1 .(-Vsin~) = 

Vcosd 

0 

= -V sin~ cos~ ~1 + Vcosd! - Vsind sin X. ~1 • 
Er is alleen nog maar de hoekverdraaitng van beide stelsels t.o.v. 

elkaar verrekend en er is nog geen rekening gehouden met een rota

tie. Neem nu aan dat de rotor stationair draait met een hoeksnel-
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heid n =Jl t. Dit betekent dat de stelsels STZ en s
1
Tz

1 
eenpa

rig t.o.v. elkaar roteren. De relatieve snelheden t.o.v. het 

roterend stelsel s
1
Tz

1 
worden aangegeven met !• Het is gemakke

lijk na te gaan dat dan het verband tussen V en W is: 

y = ! + (~!.!.) 

Voor een bladelement op afstand r van het middelpunt van de rotor 

geldt dan: 

r = r._21 

W = y- Cn!.r-21 ) 

= Y + .flr~1 

Het roterend bladelement "ziet" dus een snelheid W: 

!! = -Vsinócos i( ,21 + Vcosd! + ( -Vsindsin \_ + ..nr) ~1 • 

Houden we verder rekening met de axiaal ge1nduceerde snelheid v. 
~ 

en de tangentiële ge1nduceerde snelheid w.r, die in een van de 
. 1 

volgende hoofdstukken behandeld zullen worden, dan vinden we voor 

de totale snelheid: 

! = -VsinÓcos'\_E_
1 

+ (Vcosd- vi)! + (-Vsindsin"{. + 

(n+ (..). ).r)z
1 ~ - •• (2.1) 
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3 •. BEREKENING VAN KRACHTEN EN HOMENTEN BI~ SCHEVE AANSTROMING OP GROND 

VAN HET "KLASSIEKE" MODEL. 

In dit hoofdstuk zal met de zojuist ontwikkelde notatie's 

ingegaan worden op de aanpak zoals die o.s. door Andersen 

[6], Jacobs-Lenders (15] en der Kinderen-van Meel [17] is 

toegepast om, bij scheve aanstroming van de windmolen, de 

optredende krachten en momenten te berekenen. Dê mà~ier van 

aanpak is gelijk aan die welke gebruikelijk is bij rechte 

aanstroming. Daarom zal de totale methodiek niet in extenso 

behandeld worden. De nadruk ligt meer op de formules. 

In eerste instantie wordt de impulstheorie bij scheve aanstro

ming bekeken. Daarna wordt ingegaan op de bladelementtheorie 

om vervolgens beide theorieën aan elkaar te koppelen. 

In paragraaf 3.2. wordt het zelfrichtende moment m.b.v. dit 

model uitgerekend en het zal blijken dat hiermede geen __ 

theoretische verklaring gevonden kan worden voor de experimenten 

die in hoofdstuk 1 besproken zijn. 

Centraal in dit hoofdstuk staat de aanname dat de snelheid 

constant is over een cirkelsegment met straal r. Zoals in de 

inleiding al staat vermeld, is, door een asymmetrische verde

ling van de geinducearde snelheid over het rotorvlak aan te 

nemen, wel een berekeningsmethode op te zetten om het zelf

richtende moment uit te rekenen. 

Aan de modellen, om deze verdeling over het rotorvlak te 

beschrijven, zal in hoofdstuk 4 aandacht worden besteed terwijl 

in hoofdst-uk 5 besproken zal worden hoe dan de berekenings

methode eruit ziet. Aan deze methode ligt weer de koppeling 

tussen impuls- en bladelementtheorie ten grondslag. 
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Theorieën. 

We beschouwen nu de rotor als een fictieve schrijf waarover een 

aantal grootheden discontinu kunnen veranderen. Deze aanpak staat 

bekend als de "actuator-disk" methode [5] . 
In het hieronder geschetste geval kan de schijf beschouwd worden 

als het limietgeval van een rotor met B bladen waarbij B gaat 

naar oneindig. 

In het ST. vlak ziet de beschouwde situatie er uit als staat 

weergegeven in fig. 3.1. 

De stroombuis wordt in 4 stukken gedeeld die onderling onderschei

den worden door de indices 1,2,v en a. De gebieden die hiermede 

worden aangeduid zijn resp. ver voor (1), ver achter (2), vlak 

voor (v) en vlak na (a) de rotor. De snelheid v1 is de ongestoorde 

windsnelheid, die o.a. in hoofdstuk 2 en verderop in d~t.hoofd

stuk aangegeven wordt zonder index, nl. als V. 

0 

S-as 

LJ ua =V 1 sin~+u~ 
v =V 1 cos~-v' a a 

T-as 

u =V 1 sin~+u' V V 

Snelheden aangeg~ven met ' 

zijn stoorsnelheden. 

Figuur 3.1: Bovenaanzicht. 
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z-as 

T-as 

S-as 

Fig.3.2: Vooraanzicht schijf. 

Aangenomen wordt dat de "schijf" aangestroomd wordt doo_r een 

incompressibel medium, dat p 1 = -p2 en dat d = V1 • Om nu 

de behoudswetten te kunnen toepassen beschouwen we een cirkel

vormige "schil" op afstand r van de oorsprong van het coÖrdi

naatstelsel en met dikteAr. De hie~onder vermelde berekening 

heeft betrekking op de stroombuis die door deze schil gaat. 

In fig. 3.2 staat aangegeven hoe de radiale en tangentiële 

eenheidsvectoren, ~ en tan, gekozen zijn. 

In eerste instantie wo~dt een uitdrukking gezocht voor de 

axiale kracht AT. Hiertoe houden we geen rekening met een evt. 

rotatie van het zog. 

Toepassen van de wet van behoud van massa geeft: 

V = V 
v a 

v1cosd - v ' = V cQsà - v ' v 1 a 

Behoud van impuls in de t-richting: 
2 2 

pv +fVv =pa +;va +.oT 
en in de s-richting: 

-rv vuv = -fv a u a 

Uit (1) en (3) volgt nu dat: 

u = u v a 
V = V v a 

••• (3.1) 

-- ••• (3.2) 

••• (3.3) 
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Omdat de impuls in de S-richting niet verandert geldt: 

uv = u a = u1 = u2 = v1 sin J 
oftewel de stoorsnelheden u' =u' =u ' = 0. v a 2 

Toepassen van de wet van Bernoulli voor en achter de schijf 

geeft: 

+ ip<v1 
2 2 

+ ir<vv 
2 u 2) p1 + u1 ) = pv + 

V 

+ ip<v2 
2 2 

+ ip<va 
2 u 2) p1 + u2 ). = pa + a . 

Hieruit volgt dat het drukverschil over de rotor bedraagt: 

- p = if(v 
2 2 

••• (3.4) Pv a 1 - v2 ) 

Voor~T kan ook de Ran~ine-Froude relatie toegepast worden, 

indien veronderstelt wordt dat er geen drukkrachten werken 

op de lengte contouren van de stroombuis: 

Uit ( 4) en 

oftewel 

en 

6T =f·A.vv.(v1 - v 2 ) 

(5) volgt nu dat: 

V V = V 1 COS J- V V t = (V 1 + V 2 ) = 

2 

V ' - V t 
V - 2 -2 

AT = f·vv(v 1 - v2 ).2~r.Ar 
Definiëring van de axiale interferentiefactor a en de 

dimensieloze axiale kracht cT als volgt: 

••• (3.5) 

V t 
2 
2 

••• (3.6) 

a := v ' 
V 

geeft dat 

vrgl. (6) als volgt dimensieloos gemaakt kan worden: 

= 4.r.~r.(1-a).2a.cos2J 
RR 

••• (3.7) 

Let wel: a is in deze formule constant over een cirkelsegment met 

straal r. 

Om een uitdrukking te vinden voor het moment AQ, dat door de 

lucht op de "schil" wordt uitgeoefend, beschouwen we de lucht

snelheid voor en achter de schijf. Dit gebeurt m.b.v~-pool

coÖrdinaten zoals aangegevenis in fig. 3.2. Er wordt aangenomen 

dat in het zog de lucht roteert met een constante snelheid ~. 

De luchtsnelheid voor en achter de schijf is resp.: 

Y..v = (V:1cosd- vv' )! v1 sinJco~~ + 

-t- (-V 1 sin~sir:J)~ 
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Y.a = (V 1cosd- va')! - V1sindcosj!.!.2, + 

+ (-V 1 sinlsi~) ~r)tan 
Toepassing van de wet van behoud van impulsmoment geeft nu: 

6 Qimp =r.A.vv.(-V1sinJsin_)-(-LJr- v1sinJsin)))r 
. - 2 

= pA.vv.ur.r = pAVcosJ (1-a)&o>r. 

In dimensieloze vorm wordt dit: 

= 4r2 4r ( 1-a) wr cos
2J 

R2 ~ Vees~~ 
Dit kan nog op een andere manier geschreven worden met behulp 

van een tangentiële interferentiefactor a' := ~ en de 
2.n. 

de fini tie van lokale snellopendheid À . : = 1lr , waarbij .a de 
r V 

rotatiesnelheid van de rotor is. Dit resulteert dan in: 

AcQ . = 8r:. ~!: (1-a).a',\cosd ••• (3.8) 
~mp R2 R 

Bladelement theorie. 

De bladelementtheorie beschouwt in het bladstelsel een bladelement 

met lengte Ar op een afstand r van het middelpunt van de rotor. 

De plaatselijke koorde en bladinstelhoek zijn c en(3• Het totale 

blad i maakt een hoek 'l: met de S-as. 

Z -as 1 

L 

T-as 

_Fig. 3.3. 

De in fig. 3.3 aangegeven snelheden volgen simpelweg uit verge

lijking (2.1) en de definities van a en a'. De lokale lift en 
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weerstand van het bladelement worden gegeven door L. enD .• 
~ ~ 

Op de bekende manier volgt nu voor de bijdrage van dit blad-

element van het ide blad tot 6Tbl.el. en AQbl.el.: 

waarbij c at. 
~ 

met c az. 
~ 

A!i = -trwi 2 
{cLi cos~ + CDi sin~} .c • .or.,! 

2 2 2 . -
=nrtr.r.6r.v cos JC1-a) .ct .t ••• (3.9) 

- a -
B . 2" i 

s~n "t· 
~ 

:= c1 cos~. + cD_sin/J. en <f:= B.c 
i ~ ~ ~ 211r -

ASi = trw2
Cc1 _sinqi- cn_cos'(i).c.r.Ar.(!!1""-.!1) 

~ ~ 

= 11"r!".r2.or.V2 cos2JC1-a) 2 .c .(+t) ••• (3.10) 
- az. -
B . 2tl ~ 

s~n "li 

Sommeren over het aantal bladen geeft de totale bijdrage van de 

B-bladelementen, die gesitueerd zijn zoals beschreven is in het 

begin van deze paragraaf: 
B 

ATbl l = "' AT.; .e . L .... 
i=1 

B 
AQbl.el. = L AQi 

i=1 

Deze uitdrukkingen kunnen op de gebruikelijke ~anier dimensie

loos gemaakt worden zodat: 

.oQ = bl.el. 
1 u2 3 
~ ('" .li'R 

B 2~! (r)2 .or (1-a)
2 

= ·"' cos cJ 2B-. R .-R ----:2--- c ••• ( 3. 12) .,L __ 1 . ttJ az. 
.... s~n "<·· ~ 

~ 

Uit fig. 3.3 is op eenvoudige wijze nog een belangrijke relatie 

af te leiden tussen de hoek Lt, die de relatieve aanstroomsnel-
.... 

heid Wi maakt met de Z1-as(het rotorvlak)~ en àe interferentie-
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factoren ter plaatse r, nl.: 

tan~ = VcosJ( 1-a) 
nr(1+a') - Vsindsin~ 

= 1-a ••• (3.13) 

)\r ( 1 + a') - tandsin t· 
cos J l. 

C~mbinatie van beide theoriein. 

Indien aangenomen wordt dat de rotor in een quasi-stationaire 

situatie ronddraait, is het geoorloofd om op elk tijdstip t, 

oftewel bij elke willekeurige stand ~van de bladen, de uit

drukkingen voor de axiale kracht en het moment, zoals die 

gevonden zijn in de 2 voorafgaande paragrafen, aan elkaar gelijk 

te stellen. Hiervoor behoeft niet veronderstelt te worden dat 

de rotor geen wrijving ondervindt. 

Terwille van de eenvoud wordt in dit hoofdstuk geen rekening 

gehouden met het niet oneindig zijn van het aantal bladen B 

van de rotor. 

Gelijkstellen van de vergelijking (3.7) en (3.9) voor de axiale 

kracht levert een relatie op tussen a en de U. 's: l. 
B 2 4a(1-a) = )'" 6(1-a) 
i~ 2 

B sin f..t.. l. 

c at . l. 

6"'.(1-a) 2 .cosJ c 
- -- az. 
B sin2~ ~r 1 

••• (3.14) 

••• (3.15) 

Deling van de laatste 2 vergelijkingen op elkaar geeft -de relatie 

tussen a en a' : c 
cos J az. 

E 
::!.. 

a' Àr sin2t.t. i = ••• (3.16) 
a c at. 

E l. 
. 2'f sl.n . l. 

Tesamen met de relatie (3.13) vormen deze vergelijkingen het 

gereedschap om de krachten, momenten en het vermogen van een 

windmolen bij scheefstand te berekenen. Let wel binnen de 

gemaakte aannames. 
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Omdat het accent in dit verslag vooral ligt op het zelfrichtende 

moment zal in de volgende paragraaf, m.b.v. dit model en een 

aantal nog uit te voeren linearisaties, een mathematisdhe uit

drukking gezocht worden voor het zelfrichtende moment. 

3.2 Het zelfrichtende moment. 

In paragraaf 3.1.2 is al gebleken dat door aanstroming van een 

profiel onder een hoek ~ er krachten op het rotçrb~~d werken. 

Deze aerodynamische krachten zijn te ontbinden in een component 

in de t-richting en één in de z-richting. Aangenomen wordt dat 

in de lengterichting van het bladJ de s 1-richting1 geen krachten 

op de rotor werken. De lokale aerodynamische krachten op een 

bladelement ter plaatse r zijn als volgt te ontbinden in kompo

nenten in de 3 eenheidsrichtingen in het rotorstelsel: 

C~) . co·~ 
0 sin) ( 0) 

A!_ = 
-s~n"'\ 

1 

c~s :i1 A;, 0 

Dus A§. = A~1 sin '-

A,!= A!_ 

A! = A ! 1 cos 't, 

De plaatsvector (±_r,O,O) van het bladelement van een 2- . 

bladige rotor gaat in het rotorstelsel over in (±_rcos~,o,+rsin)Q. 

Achtereenvolgens zal nu bekeken worden wat de invloed is van 

A! en A~ op het richtende moment van een rotor. 

Voor een 2 bladige rotor in stand '\_is de bijdrage van het hier 

beschouwde bladelement tot het zelfrichtende moment: -= -

A~z = (r.cos1,;~) * <.~~T~~) + 

+ (rcos("\,1+1T') .~)*(AT~ • .".!) 
1 

= rcos'(1 (AT~ - L:lT'.l ... ,.,.) • (~ *!) 
1 "l1 

Invullen van vergelijking (3.9) voor ~T geeft 
2 21 2 o~z = rcos ~1 'TT Î 1_rArV cos ( 1-a) • 

B 

.. 

CL cos~ 

. { s:n2 q1 + . 2,, 
s~n "'( 2 

cD sin (f2 
2 } 2 • 

sin '(
2 

••• (3.17) 
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Om nu enig inzicht te verkrijgen in het gedrag van het zelf

richtende moment als funktie van de stand van de rotor { 

worden de volgende aannames gemaakt: 

1. het profiel ondervindt geen weerstand, cD = 0 

2. bladelement 1 en 2 worden onder dezelfde hoek aan

gestroomd, d.w.z. Q1 = q
2

• Deze aanname is volgens 

vergelijking (3.13) dan gerechtvaardigd indien 

~ (1+a') >~ sin~sin~. 
r 

3. de lift van het bladelement is lineair äfhankelijk van 

de aanstroomhoek a<., dus cL = f 1 • co< , waarbij 

f
1 

:= deL Bij snellopers zal~ slechts weinig veranderen 
do< 

gedurende 1 omwenteling zodat we voor de aanstroomhoek 

schrijven: 

~ = ~ + do<., 

Alvorens deze aannames toe te passen op uitdrukking (3.17) voor 

AM wordt nog een uitdrukking voor doe. afgeleid. Door nogmaals -z 
de snelheidscomponenten, zoals die in fig. 3.3 getekend zijn, te 

beschouwen, blijkt dat 

Vsindsin'{_sin"( = Wsind~ ~ Wd.c. 

Zie ook fig. 3.4: 

Vcosd( 1-a) 

Fig. 3.4: Aanstroomsnelheden van een bladelement. 

Voor d~kan dus geschreven worden: 

do< = VsinJ sin)( sine.{ 
w 

••• (3.18) 

Invullen van deze gegevens in vergelijking (3.17) geeft: 

2 ' A,!1z = r2 .r .or.cos'1 { [o<0 + Vs:nlsin,1sinl{] 

- [ o(0 + VsinÓ. s~n (X,1 + Tr) • sin'(] } • z 
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2 2J 2 waarbij f 2 = Trf~ V cos (1-a) • f 1 B sinC{tan L( . 

Uitwerking van deze vergelijking geeft: 

A !;!z = f
3 

r
2
Ar. cos 1(1 • (2sin ~1 ) • z ••• (3.19) 

waarbij de factor f_ voorstelt: 
) 2 2 2 

f
3 

= rr;~ V cos d( 1-a) 
B sin'(tan '( 

= 

= (positief) 

Aan de uitdrukking (3.19) is nu duidelijk te zien wa~ er 

gebeurt met het zelfrichtende moment indien de rotor ronddraait; 

het teken van ~ M staat aangegeven in fig. 3.5 
z z 

+ 

----------+---------S-as 

+ 

Fig. 3.5: Het teken van het zelfrichtende moment als funktie van 

de stand van de bladen. 

Het totale zelfrichtende moment volgt uit de integratie van 

uitdrukking (3.19) over r en Jlen het zal duidelijk zijn dat 

~z = 0 daar _de factor f
3 

constant is. 

In dit verslag .is al vaker benadrukt dat voor het richtende 

moment van een molen, als deze bijv. buiten is opgesteld, niet 

alleen het zelfrichtende moment om de Z-as van belang is maar 

ook de zijdelingse kracht (S) vermenigvuldigt met de afstand van 

rotorvlak tot draaipunt. Daarom wordt hier ook een uitdrukking 

afgeleid voor de zijdelingse kracht 6 §. op het bladeleme.nt op ·

afstand r van het centrum van de rotor. Na transformatie van 

A~1 voor beide bladen en optelling volgt: 

6§. = sin~1 • { -,v~. rArV2cos2J(1-a) 2 l 
B . 2rl j 

s~n ""1 

(cL sin ((1 - cD cos((,) • ~ 
1 1 

{ 
2 2~ 2 

+ sin X., • + f-rr{ rórV cos J (~-a) 
B . 2, 1 s1n "< 2 

• (cL sin~ - cD cos{(?) • s 
2 2 ~ 

••• (3.20) 
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Onder de aannamen, zoals die in het begin van deze paragraaf 

geformuleerd zijn, wordt de uitdrukking voor AS: 

AS= rAr.sin~1 • f 2 .tan '(. {(- 1'<
0 

+ Vsindsin~sin<{] 
w 

: -f 4 • rAr. sin~. 2s±n "t,. s ••• (3.21) 

2 2t 2 , de 
Met f 4 = ""f[' V cos" ( 1-a) V. :in". d L 

=(positief). 

Integreren van uitdrukking (3.21) overren ?Llevert een totale 

zijdelingskracht S op in de negatieve s-richting, dus 

S z: -S.s. 

Deze kracht is dus zodanig gericht dat het zelfrichtende moment 

wordt tegengewerkt. 

De relatieve snelheid W is voor snellopers groter dan voor 

langzaamlopers. Dit heeft tot gevolg dat de. factor f 4 en 

daarmede ook de zijdelingse kracht S in absolute waarde groter 

is voor langzaamlopers dan voor snellopers. Dit heeft weer tot 

gevolg dat het op de wind richten van een molen vaker optreedt 

bij een snelloper dan bij een langzaamloper. 

De hier geformuleerde conclusies worden bevestigd door het werk 

van Andersen (6]. De computerberekeningen die hij heeft uit

gevoerd zijn gebaseerd op de hier beschreven theorie. Hij heeft 

berekeningen uitgevoerd voor een 2-tal rotoren met · ~ t = 6 en 
op • 

À t = 9. Andersen heeft geen zelfrichtend moment M gevonden. op • z 
Voor de zijdelingse kracht S heeft . hij een aantal numerieke 

waarden gevonden die in fig. 3.6 staan uitgezet. 

Op grond van zijn resultaten spreekt Andersen van "a rotor's 

natural desire to turn out of the wind". Gezien de hier 

beschreven theorie zou je daarvan uit kunnen gaan indien het 

draaipunt om de toren achter de rotor ligt. Maar in hoofdstuk 1 

is al aangetoond dat bij experimenten er maar weinig blijkt van 

dit "natuurlijk verlangen" en dat er WEL een zelfrichtend moment 

is zodat er geconcludeerd kan worden dat de hier geformuleerde 

theorie geen goede beschrijving geeft van het gedrag van een wind

molen bij scheve aanstroming. 
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Wel kan gesteld worden dat dit model een kwalitatief goede 

beschrijving geeft van de zijdelingse kracht van een scheef 

aangestroomde rotor. 

o ). opt = 9 

c A opt = 6 

Fig. 3.6: c
8 

als funktie van ~voor een heok van scheefstand 

J = 20° volgens Andersen (6 J. 
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4. AXIALE EN TANGENTIELE INTERFERENTIEFACTOREN BIJ SCHEVE AANSTROMING. 

De definities van a en a' zijn in het vorige hoofdstuk ·al aan 

de orde gekomen. Aan de hand van werveltheoretische beschou

wingen zal hier op de interferentiefactoren dieper worden inge

gaan omdat voor een analyse van de scheve aanstroming van een 

rotor een goede begripsvorming van a en a' noodzakelijk is. 

In 4.3 zullen een aantal modellen voor de verdeling van a en 

a' over het rotorvlak, gepresenteeniworden. Dez~ medellen zijn 

veelal uit de helicoptertheorie bij horizontale vlucht ontleend, 

doch ook een door mijzelf ontwikkeld model zal beschreven worden. 

4.1 Werveltheorie. 

Wanneer rond een lichaam in een uniforme stroming een circulatie 

rgesuperponeerd wordt gedacht, verkrijgt men een kracht L op 

dit lichaam. Dit verschijnsel staat bekend als de wet van 

Kutta Joukowski: 

L = pVr' 
Veronderstel dat over een eindig vlak een circulatieverdeling 

is aangebracht waarvan de sterkte aangegeven is in fig. 4.1. 

Tengevolge van circulatiesterkte ~ 

de verandering van de gebonden 

wervelsterkte r, ontstaan er achter 

het lichaam lijnen (zgn. "trailing 

vortices11 oftewel vrije wervels) 

ter grootte ó r. 
Een vrije , wervel induceert ter plaatse 

P een snelheid dv. die volgens Biot & Sa
-~ 

vort afhankelijk is van A r.ds en de 

afstand r van P tot de vrije wervel. 

Fig.4.1: Eindig draagvlak • . 
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De geinduceerde snelheid in P t.g.v. één wervellijn is de 

intergraal over ds terwijl integratie over de gehele breedte 

van het vlak van vrije wervels de totale v. geeft. 
~ 

Een windmolen met horizontale as kan beschouwd worden als een 

aantal ronddraaiende draagvlakken van eindige lengte waarover 

de circulatiesterkte sterk varieert. Dientengevolge ontstaan 

in het zoggebied oneindig veel wervellijnen met een infinitesi

male circulatie dTdie op de een of andere manier van het 

rotorvlak wegdraaien. Het gevolg is dat o.a. IN het rotorvlak 

snelheden wordengeinduceerden wel in axiale (v.) en in 
~ 

tangentiële richting (Q.r). Het is gebruikelijk om deze 
~ 

stoorsnelheden te relateren aan resp. de axiale aanstroom-

snelheid V cos d en de rotatiesnelheid van de rotor f'l. Zo 

ontstaan dan de in hoofdstuk 3 gedefinieerde axiale en tangen

tiële interferentiefactor: 

a = v. 
~ 

Vcoso 

a'= 1 .. ...... i -
4.2 Rechte aanstroming van de rotor. 

Bij berekeningen aan een rotor op grond van werveltheorieën 

worden bij rechte aanstroming vaak de volgende vereenvoudi

gingen aangebracht (zie o.a. literatuur [25]): 

1. de circulatieverdeling liover het blad wordt constant 

veronderstelt, 

2. er . treedt geen divergentie van het zog op, 

3. de rotor bestaat uit oneindig veel bladen. 

De wervelverdeling achter de rotor kan onder deze aannames 

opgebouwd worden gedacht uit rechte wervellijne~ gesitueerd 

op een cilinder,én een opeen

volging van wervelringen. 

De interferentiefactoren IN 

het rotorvlak worden bepaald 

door een half oneinàig zog 

i.t.t. de interferentiefacto

ren in oneindig die a.h.w. links én rechts een halfoneindig zog zien. 
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Op grond van deze redenering kan gesteld :worden dat: 

arctorvlak = ia~ 
a' = ia'--rotorvlak ..,." 

Hetzelfde verschijnsel treedt op bij het electromagnetische 

analogon van het wervelgebied: de halfoneindige solenorde. 

De magnetische veldsterkte in de opening van de solenorde is 

de helft van de veldsterkte in oneindig. 

Het hier beschreven model van het wervelgebied achter de rotor 
-

houdt verder in dat over een cirkelsegment in het rotorvlak op 

afstand r van het middelpunt van de rotor de gernduceerde snel

heden constant zijn. 

Deze conclusies kunnen ook uit de impulstheorie afgeleid worden, 

zoals in 3.1. en in (12] gebeurd is! 

Op grond van de waarden van de axiale interferentiefactor a 

kan men vier fysisch verschillende rotortoestanden onder

scheiden: 

I a~O propellor toestand; a I~ 0 o· 

II 0 ~ a < t: normale windmolen toestand; a' positief 

III t (.a < 1: toestand met turbulent zoggebied; a' positief 

IV a~ 1 "vertex ring state"; a'~ 0 

De laatste toestand kenmerkt zich door een lokale terugstroming 

van de lucht en het ontstaan van wervelringen die loodrecht op 

het rotorvlak staan. 

De lokale bijdragen van een bladelement tot cT en cp zijn in 

fig. 4.2 voor de 4 toestanden aangegeven. 
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4.3 Scheve aanstroming van de rotor 

. 4.3.1 

Indien een rotor onder een hoek J aangestroomd wordt zal 'het zog 

in het algemeen een hoek f maken met de T-as. Als benadering 

voor ! geldt: 
"' V sin d 
1. = arctg V oor COSr1 - V. 

~ oorsprong 

Het wervelgebied achter de rotor 

zal ook nu weer snelheden induce

ren in het rotorvlak. Daar het 

systeem nu niet meer symmetrisch 

is om de T-as valt te verwachten 

dat ook de stoorsnelheden niet 

meer symmetrisch verdeeld zijn 

v. 
~ 

S as 

over het rotorvlak, zodat a en a' een funktie zullen zijn van 

de hoek~. In hoofdstuk 3 is hiermee geen rekening gehouden. 

Er zullen nu een aantal modellen besproken worden om de invloed 

van het scheef wegdraaiende zog op a en a' te berekenen~ Deze 

modellen komen grotendeels voort uit de helicoptertheorie • 

Modellen voor interferentiefactoren verdeling. 
----------------------------------------------
Glauert was de eerste die inzag dat de geinduceerde snelheid 

over een rotorvlak niet constant is wanneer het zog een hoek ~ 

maakt met de normaal op het rotorvlak. Hij postuleerde in 1926 

dat de geinduceerde snelheid v. lineair over het vlak zal 
~ 

variëren: 

••• (4.1) 

met K =· constant. 

Castles en de Leeuw hebben numerieke berekeningen uitgevoerd om 

v. te bepalen. Bij hun model gingen zij uit van: 
~ 

1. de rotor heeft ~veel bladen, 

2 o de CirCUlatiesterkte riS COnstant OVer een blad I 

3. het zog is een ellips

vormige, oneindig lange 

cilinder, opgebouwd uit 

een uniforme en continue 

verdeling van ringvormige 

werveldraden die evenwijdig liggen aan het rotorvlak. 
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Door deze aannames werden alleen axiale stoorsnelheden in 

rekening gebracht en werden tangentieel gelnduceerde snel

heden t.g.v. rechte wervellijnen niet in het model mee- · 

genomen. 

De Leeuw heeft eerst berekeningen uitgevoerd aan één ring

vormige wervelàraad. De geinduceerde snelheid v · in een z 
willekeurig punt P staat vermeld in tabel 4.1. De Z-richting 

wordt in dit geval gedefinieerd in de tekening boven tabel 

4.1 en heeft als zodanig geen verband met hoofd~tuk·2. 

Daarna werden voor een "oneindige" opeenvolging van wervel

ringen de axiaal geinduceerde snelheden berekend. Fig. 4.4 
geeft een overzicht van de v.-waarden in het ST vlak. 

~ 

De resultaten van Castles en de Leeuw kunnen ook op een andere 

manier grafisch weergegeven 

quotient v./v 
1
als funktie 

worden. In fig. 4.5 staat het 

~ 0 

van s/R bij t = 0, aangege-

ven voor de verschillende 

't' 1 s. Hieruit blijkt over

duidelijk de asymmetrische 

verdeling van de geinduceer

de snelheid over het rotor

vlak bij scheve aanstroming. 

Fig. 4.6 geeft v./v als 
~ 0 

funktie van z/R in het rotor-

vlak voor 'r = 0°, 45°, en 

90°. 

' ~ · .. ··+_i_} ... + -+-+-+-! 

! I 
i j 1 

1-t-t-++--.,.--r • 
' . 

..L , 

..... ' 

I 

-. -2 -3 
---+ s/R 

Fig. 4.5: vi/v0 verd~ling langs 

de S-as voor verschil

lende 'r's. 
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S-as 

T-as 

t/R 
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s/R 
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l 

s/R 

Fig.4.4: Lijnen met een constant quotiënt vi/v1 0 
voor verschillende 

waarden van 'f'. 
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t/R I 
' I I 

-2~~ -3 
'f' = 

s/R 
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t/R 

s/R 

V./ 
Fig. 4.4: Lijnen met een constant quotiënt ~ vi voor verschillende 

0 

waarden van 't". 
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Deze resultaten werden door Coleman gebruikt om een benadering 

te vinden voor de gernduceerde snelheidsgradiënt K uit formule 

(4.1). In literatuur [7] wordt beweerd dat Coleman voor K 

vindt: 

K = ~ tan 't' -3 . -
1.2 + tan 'Y 

••• (4.2) 

terwijl Bramwell (1] zegt dat Coleman als benadering gebruikt: 

K = -tan(~) ••• (4.3) 
2 

De berekeningen van Castles & de Leeuw zijn vergeleken met 

metingen aan een electre-magnetisch analogon van het wervel

gebied achter de rotor dat •en hoek ~= 84,29° maakt met de 

normaal op het rotorvlak. Er werd gebruik gemaakt van een spoel 

met in totaal 45 ringen , waardoor een bepaalde stroom gestuurd 

werd.De magnetische veldsterkte is dan een maat voor de gerndu

ceerde snelheid. De overeenkomst tussen theorie en experiment 

was vrij goed; voor meer informatie zie (26]. 

Bij de voorgaande modellen is telkens uitgegaan van een oneindig 

aantal bladen. 

In appendix II wordt een door mezelf ontworpen model gepresen

teerd waarin dit uitgangspunt is vervallen en waarmee onder de 

aanname dat: 

1. ~constant is over het blad en 

2. er geen divergentie van het zog optreedt 

voor een tweebladige rotor een zog verkregen wordt, dat bestaat 

uit een tweetal werveldraden die om een ellipsvormige cilinder 

van het rotorvlak af, naar oneindig bewegen. De werveldraden, 

die aan de voet van het blad ontstaan, zijn niet in mijn bere

keningen meegenomen. In appendix II is een mathematische 

formulering voor het zog opgesteld en er wordt een FORTRAN-reken

programma gepresenteerd om de gernduceer. de snelheid v. in een 
-~ 

willekeurig punt van het rotorvlak van een twee-bladige rechts-

omdraaiende rotor te berekenen. 

Er zijn enkele, erg summiere, testberekeningen •) uitgevoerd en 

aan de hand daarvan werd het volgende geconcludeerd: 

*)Berekeningen bij 'r= 0°, 5° en 30°, x= r/R = 0.75, À= 2 en 5. 
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1. de verdeling van de interferentietaktoren over het rotor

vlak is asymmetrisch, •) 

2. de verandering van a over een cirkelsegment met straal 

r is een cosinus funktie van~ terwijl a' over zo'n 

cirkelsegment varieert met de sinus~. 

De gemiddelden van resp. a en a' over het cirkelsegment, a en 

ä•, worden veronderstelt een funktie te zijn vanren tevens 

van de positie van rotor ~' er van uit gaande dat de rotor 

quasi-stationair ronddraait. 

Dit geeft dan voor de verdeling van a en a': 

a(r,~.s) = a(r,~).(1 - isin~cos1) 

a•(r,?(,_5) = d(r,'\.).(1 - isin't'sinJ) 

••• (4.4) 

waarbij de amplitudo van de verandering van a en a', zijnde 

-isinr, arbitrair is vastgesteld. Meer berekeningen op verschil

lende posities van het blad en bij verschillende hoeken~ 

zullen in de toekomst eventueel kunnen leiden tot een betere 

bepaling van de amplitudo van de verandering van a en a' .. 
Zoals uit het voorgaande blijkt varieert v. over het rotorvlak 

J. 

wat tot gevolg heeft dat ook de aanstroomhoek van een blad-

element varieert met de plaats van dat element in het rotorvlak. 

Dientengevolge varieert de liftkracht op een blad met de tijd 

en dus is ook ~een funktie van t. Hierdoor zullen in het zog 

van de rotor wervellijnen ontstaan die (vlak achter de rotor) 

evenwijdig zijn aan het rotorblad . (zgn. losgelaten wervels of 

"shed vertices"). Om de invloed hiervan op v. te bt .1 ekenen zijn 
J. 

door o.a. Tara~ine en Piziali berekeningen uitgevoerd die op 

modellen van het zoggebied, zoals aangegeven in resp. fig. 4.7 
en 4.8, g~baseerd zijn. 

Fig. 4.7: model van Tararine. 

Trailing-vortex 
fllaments 

Shed·vortex 
filements 

Fig. 4.8: moàel van Piziali. 

*)Opm.: bij de opstelling van dit model waren mij de andere, 

hier vermelde modelleri niet bekend; 
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Omdat deze berekeningen erg gecompliceerd zijn en geen bruikbare 

resultaten in de vorm van eenvoudig te hanteren formules, 

grafieken of tabellen opleveren wordt hier niet verder bp 

ingegaan en wordt in het vervolg van dit verslag de invloed 

van de losgelaten wervels niet meegenomen. 

Een geheel andere benadering is toegepast door ManSler en 

Squire. Zij nemen aan dat het geÏnduceerde snelheidsveld als 

een kleine verstoring (u', v', w') op het uniforme snelheids

veld (~ = V.z) gesuperponeerd is. In dat geval word~ de 

vergelijking van Euler (J~ +~.V~= -lgrad p): 

Vdu' 
è>y 

VtJv' 
ê)y _ 

Vdw' 
() y -

dt 

= -ili 
f~X 

= -lli 
(' 'Jy 

= -ili 
r()t 

r 

Differentiëren van deze vergelijking naar resp. x, y, z geeft 

samen met het behoud van massa 

voor de druk: 

;)u• + dv' 
()x _ 'dy _ 

d2p + J2p 

;)x2 ~y2 

+:>w' = 0 
-s-;;-

+ ~2p = o. 
;) z2 

de Laplace vergelijking 

Mangler en Squire hebben deze vergelijking opgelost door bepaalde 

randvoorwaarden aan te nemen en m.b.v. de drukfunktie hebben ze 

het geÏnduceerde snelheidsveld uitgerekend. 

In fig. 4.9 en 4.10 staat aangegeven hoe de geÏnduceerde snel

heid op grond van dit model over het rotorvlak van een helicopter 

varieert. 

In dit verslag zal verder niet op deze methode worden ingegaan 

omdat de geÏnduceerde snelheid in het geval van een windmolen 

in veel situaties niet klein is t.o.v. de aanstroomsnelheid V 

én omdat deze methode zich niet leent voor een iteratieve 

oplossingsmethode zoals die beschreven staat in hoofdstuk 5. 
Wel volgt weer uit deze aanpak hoe sterk de geÏnduceerde snel

heid kan veranderen over het rotorvlak bij scheve aanstroming 

van de rotor. 
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Downwash 

4r 
0 3 ~ 
~ 2l 
~- I 

1' 

-1 

-2 

Upwash 

achterkant 

(gezien vanuit "de wind") 

Fig. 4.9: De geÏnduceerde snelheidsverdeling volgens Mangler&Squire 

( 1] ; 90° - ~ = 't'. 

aanstroming 

Fig. 4.10: De ge1nduceerde snelheidsverdeling volgens Mangler&Squire 

over het gehele rotorvlak voor r= 75° (1]. 
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5. BEREKENINGEN VAN KRACHTEN EN MOHEN'l'EN BIJ SCHEVE AANSTROMING VOLGENS 

NIEUWE ZIENSWIJZE. 

In hoofdstuk 4 z~n een aantal modellen gepresenteerd voor de 

asymmetrische verdeling van a en a' over het rotorvlak. In dit 

hoofdstuk gaan we uit Yan d e volgende algemene formulering voor 

die verdeling: 

(r,)\, ~ ) - (r,)\) ( 1 a = a . 
a'(r, ~ 1 1) :;::; ä• (r,i\) ( 1 

waarb~ in het midden gelaten wordt wat de 

e11 K' zjjn en of deze K en K' nog funkties 

- Kcos 1) 
- K ' sin1 ) • • • (5.1) 
beste w~arden voor K 

zjjn van r. 

Met deze verdeling wordt nogmaals gekeken naar de axiale kracht T 

en het dr~vend moment Q die volgen uit de impulstheorie en de 

bladelementtheorie. Door ook nu weer de beide theorieën te koppelen 

verkr~gen we een aantal relaties waarmee de diverse grootheden 

berekend kunnen word en. 

In 5.2 wordt aan de hand van deze theorie nogmaals het zelfrichten

de moment M bekeken en het zal bl~ken da~ onder de nodige z 
vereenvoudigingen voor snellopers een vrij eenvoudige formule 

af te leiden is voor M • z 
In paragraaf 5.3 wordt het rekenprogramma beschreven waarmee b~ 

scheve aanstroming het vermogen, het zelfrichtende moment en 

de krachten op de rotor k unnen worden berekend. Er is dan uiter

aard voor K wel een bepaalde keuze gemaakt . 

5.1 Theorieën. 

Op dezelfde manier a ls in 3.1.1 gebeurd is, willen we nu door 

beschouw i ng va n de wet van behoud van massa en van impuls een 

uitdrukking af leiden voor de axiale kracht A'r op een cirkelseg

ment, met oppervlakte 21tt Ar,dat geplaatst is in een niet vis

keus en incompressibel medium. Er wordt weer uitgegaan van de 

figuren 3 .1 en 3.2 met dien verstande dat nu de snelheid over 

het cirkelsegment niet meer constant is. Daarom nemen we als 

contour, waarop de behoudswetten worden toegepast, de stroombuis 
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die gaat door het oppervlakte-element r6r6J en aang e nomen wordt 

da t de diverse stroombuizen geen onderlinge wisselwerking hebben. 

Z. as 

-as 

S-as 

Fig. 5.1: Vooraanzicht schijf. 

In eers t e inst a ntie wordt ge e n rekening gehouden met een even

tuele rotatie van het zog. We veronde r stellen verder dat p
1 

= p
2

, 

J
1 

= ~ en we v e rwaarlozen inst a tionaire effecten. 

Toepassing van de wet van behoud van massa op de stroombuis door 

het oppervlakte-elementje ~eeft: 

vv(j) = va("~) 
v1cosd - v~()) = v1cosd- v~(~) ••••• (5.2) 

Behoud van impuls in de T-richting: 

pv(5) + fvv2()) = pa(1) + Îva2(~) + 6T(?) 

en in de S-richting: 

-rvvCJ) uv = -rva(~) 

Uit (2) en (3) VOl f';t: 

vvCJ) = va C1) 
u = u v a 

u 
a 

••••• (5.3) 

Er werken ge e n krachten in de S-richting zodat de impuls in die 

richting niet verandert en er dus g e ldt: 

uv= ua = u 1 ~ u 2 = v1sinJ I rCJ). 
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Voor het hier b~ schouwd e medium mogen we Bernoulli toepassen 

l a ngs een strooml~n hetgeen dan v6ór de rotorschijf leidt tot: 
2 2 "( 2 2 

P, + +r<v, +u, >=pvC/>+ +r< vv <5) +uv> 

In het zog ach ter de rotor geeft Bernoulli: 
2 2 ~ 2 2 

P2 + tr<v2 CJ) + u2 ) = pa(J) +i (va (1) + ua ) 

Aftrekken geeft, met p 1 = p 2 : 

••••• (5.4) 

Voor bT(J) kunnen we o ok het produkt van de massa, die door het 

schijfelementje stroomt én de totale snelheidsverandering nemen: 

~T ( 3 ) = fA V V ( ~ ) ( V 1 - V 2 ( l ) ) 
Gel~kstelling van (4) aan (5) levert op: 

••.•• (5.5) 

vv(3) = V 1 cosJ-v~(~) = v 1 + v 2 (,) 

2 

::; V 1 cos J - V 2 ( !) 
2 

en dat betekent dat ook nu, onder de hier vermelde veronderstel

lingen, ge ldt dat aCJ) = 1 a CJ). 

Voor de bijdrage tot de dimensieloze axiale kracht geldt voor het 

oppervlakte-elementje: 

6CT ::; 2 E·~·(1 - a(~) ).2a(~).cos2J.6 ~ 
R R ~ 

Voor de bijdrage van het totäle cirkelsegt.len t op s traal r geldt: 
21f 

met x = r/H. 

/J. CT. 
l..mp 

= J 2x.6x. cos
2J. ( 1-a()) ) .2a()) d ~ 

"1T 
021{ 

::; J 2x illcos
2J.( 1-ä( 1-KcosJ) ).2ä( 1-Kcos))ctJ' 

0 1f 

::; 8xcos
2
J.l\x.ä.( 1-ä( 1+tK2 ) ) •••• (5.6) 

Zo a ls ook ~1 in 3.1.1 b es chreven n taa t, wordt ter verkrijging 

van e e n uitdrukk ing voor AQ, wel r e kenill~ gehouden met de rota

tiesne lheid 2.a'CJ).nin het zog in de hie r be s c houwde s t roombuis. 
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Uit de wet van behoud van impulsmoment, toegepast over het 

oppervlakte-elementje, volgt: 

AQ = f2~r6r~.vv.2a'(5)D.r.r 

Dit resulteert dan in e e n b~drage van het totale cirkelsegment 

tot de dimensieloze momentencoëfficiënt: 

5.1.2 Bladelementtheorie. 

) .a' <5) • ...nr dj 
V 

••• (5.?) ••• (5.?) 

De in 3.1.2 beschr even bladelementtheorie en de daar afgeleide 

formules z~n nu ook nog geldig indien we voor a en a' op blad ~~ 

op afstand r van het middelpunt van de rotor, nemen: 

ai= a(r,~13=~) = ä(r,~).( 1-Kcos~i ) 

ai= a'(r,~13=~) = ä•(r,'\_).(1-K'sinj(i) 

De uitdrukkingen (3.11) en (3. 12 ) voor de b}jdrage tot de dimen-

sieloze axiale kracht en het dimensieloze moment gaa n nu over 

in: B ( 2 

óCT L: cos
2J tf'. x. 

1-a.) = ~ 
2 x. 

. 2'-{ 
.c 

bl.el. 
i=1 B' at. 

s~n i ~ 

••• ( 5 .8) 

B ( 2 

L: cos2J~.x2 
1-a.) 

A eGt 2 
l. = x. 

. 21( 
.c 

bl. el. B sl.n . az 
i=1 • l. i 

••• (5.9) 

Het verband (3.13) tussen de t o tale aanstroomhoek t.(_., de interfe-
1 

rentiefactoren ai en aj_, de lol.:ale snellopendbeid Àr en de hoeken 

d e n '\_ wo r dt nu: 

tan t(. = 
~ 

1-a. 
l. 

( 1 + él ! 
l. 

.... (5.10) 
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Veronderst e l dat de rotor in een quasi~stationaire situatie rond

draait. We willen een vergeljjk ing maken tussen de uitdrukkingen 

voor de axiale kracht T en het moment Q va n de rotor, zoals die 

in de voor~fgaande paragrafen zjjn afgeleid. Doch de uitdrukking 

voor T uit de impuletheorie is afgeleid door de rotor te vervangen 

door een fictieve schijf, hetgeen overeenkomt met een rotor met 

oneindig veel oladen. Hiervoor dient allereerst gecorrigeerd 

te worden. 

Dit corrigecen is bij rechte aanstroming mogelj,Jlc met o.a. de tip

verliesfactor F van Prandtl. Prandtl beschouwde het zog achter de 

rotor als opgebouwd uit een opeenvolging van vlakke parallelle 

platen op een equidistante afstand van elkaar, die met een snel

heid, gelijk aan aV, bewegen t.o.v. de ongestoorde stroomsnelheid V. 

M.b.v. een conforme transformatie kan de afname van het potentiaal

vers c hil tussen twee platen in de buurt van de tip berekend wor

den. De afname van het potentiaalverschil werd g ekoppeld aan 

de afname van de circulatie om het ro t orblad en dit werd m.b.v. 

de wet van Biot&Sa v a rt g ekoppe ld aan de geÏnduce e rde snelheid 

in het rotorvlak. De tipverliesfa ctor kan dan als volgt geschre

ven worden: 
2 { e-iB(1-x)/(x.sinl()} F = 1{ arccos ••• (5.11) 

Over de toepassing van deze correctiefactor bestaat in de litera-

tuur nog onenigheid. Wilson en Lissaman nemen aan dat de inter

ferentiefactoren a en a' ve r vaneen dienen te worden door de ge

corrigeerde waarden aF en a 'F. 

In navolg ing hiervan word e n nu bjj scheve aanstroming de g emiddelde 

waard e n van ä en ä' over de cirkelschijf ~ecorrigeer d door ze te 

vermenigvuldigen met F. Al s waar de voor ~wordt nu het gemiddelde 

genomen va n de tot a le a a ns t roo mh o eken van de bladelementen met 

relatieve straal x. Voor meer i nformatie betreffende deze correc

tiefactor F wordt verwezen na ~;u:· de Vries (3o]. 

Het geljjkstellon vun 6T. a a n 6T gebeurt bij elke stand van 
~mp bl.el. 

de r otor, dus op e lk willeke u r i ~ ttds tip t. Voor dez e be s chouwings-
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wijze moet ve ro nde r stelt wor den dat d ~ s ituatie quasi-stationair 

is . Aa n d e han d va n de uit de berekeningen afg eleide funktie ~(~) 

k a n i:> c h t e r a f gecontr o leerd \'lorden in hoeverre aan dit ui tgangs

punt vo l daa n is. In 6. 3 wordt h i e r op terug g e komen. 

Uit he t ~; e l ijks t e llen va n de ui t < lruk' ~ ingen voor de axiale kracht 

v olg t de volg (~ nde v er c;e l ijkin ~,; : 

I~ä:F' • ( 1 -äF ( 1 +1-K2 
) ) = 

B 

~ 
i=1 

C: ( 1-a. )
2 

ï3 l. 

sin
2t(. 

l. 

c 
at. 

l. 

•• (5.12) 

Deze gelijkheid is ook geldig indien de rotor een bepaalde wrij

vingskracht ondervindt. 

Op dezelfd e ma nier volg t uit o~imp = pQbl. el., voor een situatie 

waarbij cD niet 0 b ehoeft te zijn: 

B 

~ 
i=1 

(/ 
B ( 1-ai 

. 2/J 
Sl.n "'\.· 

l. 

c az. 
l. 

•• (5.13) 

Uit deze twee laats t.. e ver g el jjkingen volgt door deling het volgende 

verband tussen ~' - 2 en a: ( 1-a. ) 
cosJ E 21. .c 

az. 
ä• sin (.(.. Àr l. 

l. 

( äF( ., K2 ) ) "" ( 1-a. )2 .(5.14) 
a 1- 1+·z· 

E l. 

2 
c 
at. ( 1-äF ) sin l(.. l. 

l. 

Deze ve r gelijkingen, te sa~e n met ( 5 .10), 

1-a . 1. ______________ __ 

••• (5.10) 

vorme n <ie bas i s voor d e o e r e;teain~; e n van de krachten, het z elf

ric hte n d e mome n t e n het v ermo~en v~n een rotor bij s cheve aanstro

ming. I n 5 . 3 z~l v e r der l n3egoan wor d en op d e berek eningen en er 

zal een b e schrijving geóe v e n ~·.a r tie n vun het gebruikte _computerpro

gramma . Ma a r eerst zal in 5 . 2 m.b.v. de nodige vereenvoudigingen 

e e n vrij s impele uitdrukking a f ce l e id worden voor het zelfrichten

de momen t v a n snellopers . 
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5.2 Het zelfrichtende moment. 

Op exact dezelf ,> e manier als in 3. 2 vinden we, voor een twee

bladige rotor in stand ,, voor de b~drage tot het zelfrichtende 

moment van een bladelement op afstand r van het middelpunt van de 

rotor: 

Hierbij is cD= 0 gesteld. Verder wordt aangenomen dat (zie 3.2): 

1 • C(1 - '(2 :;;; ~ t 

2. w1 ;::; w2 = w, 
3. cL = f 1 oe;. waarbij f1 = deL 

do<.. 

4. ~ verandert tijdens ~in omwenteling slechts weinig zodat 

geldt: o( = co<. + d ~ met 
0 

dO( = V sirJ sin\sin l.( 

w 
(zie ook figuur 3.4) 

InvQllen van deze veronderstellingen in de vergel~king voor àM z 
geeft: 

met 

bM -z 

Uit werken ge e ft tesamen met de funktie a(r,X,j=~1 ) 
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"'" f
5 

r~:Arcos-1J I CI(01H~cos~t1 ä( 1-ä ) + 

VsinJsin Jt1:;;in '! ( ( -) -2 2 2 ) ) l 
'l 2 1-2a )+ 2a ( 1+K cos~ ~~ 

w 
+ 

- f6r2.o.rcos2~ 1 + r7r
2.o.rcos~sin '\t + f 8r

2Arcos37(_1 sin~ 
••• (5.17) 

Zoals o.a. uit paragraaf 5.1.3 bl~<t is ook a een funktie van de 

stand van de rotor )\ (=">\,) ~ Doch daar dit verband erg zwak is 

(verondersteld) wordt voor het vervolg van de berekeningen ver

onderstelt dat ä constant is en ter wille van de eenvoud wordt ä 
ondergebracht in de factor r 6 

Integreren v a n de uitdrukking voor 6Mz over ~1 van 0 tot 2~ 

geeft: 

Uitschrijven van de factor f r en tevens dimensieloos maken levert 
':_) 

op: 

8 ""' ) c 2J - - o<o 2 - lTu. L. Kco s .a(1-a). xAx 
Ë :Joe. sin~ tan 'i, 

•••• (5.18) 

Hieruit volgt op de eerste plaats dat met de asymmetrische a ver

deling nu wel e e n zelfrichtend moment uit het model af te leiden 

is. 

Het totale dimens i e lo z e moment volgt uit de integratie van 4cM (x) 

over x vana f d 0 x-c o~r dinaat van d e voet van het blad tot aan z 1. 

H.b.v. de formule (5. '18) is he t mog e l ijk om e <:J n indru:< te krijgen 

van het gedrag van het zelfrich tende mo ment van een snelloper, 

wanne e r de rotor vanuit vrijloop, bel as t wordt. Hiertoe worden 

achtere envo lgens de factore n i(1-~) en ~O beschouwd. 

sin l.(
1 

t an q
1 

ll~ toename van de be l ns ting , du s bij afname van ~' neemt de waarde 

van i in het algeme e n a f. Daar door neemt, voor ä ~i, ook het 

produkt ~(1-i) af~ de meest voork omend e waarden van ä zijn kleiner 

dan ~ . o<o 
Het quotiënt is voor s nelloper s ruwweg te verv a ngen door 

sin~tan~ 



1 

1 omdat voor dit typ e mol en ~::> bij b e nadering geldt: sinL(~c.(~~. 
t a nq1 

Bij afname van ~ wo rd t q, en daarm ee tan ~~ groter zodat het be

schouwd e quoti~nt kl einer word t. 

Samenvattend kan geconcludeerd worde n dat het z e lfrichtende mo

ment van een snelloper af zal nem e n indien de belasting toeneemt. 

Op grond van de hier gemaa kt e v eronderstellingen kan ook een uit

drukking gevonden worden voor de zijdelingse kracht S, zoals ook 

al in 3.2 gebeurd is. De daar vermelde conclusies bl ijven ook 

nu van kracht indien men de i nt e rferentiefactorenverdeling asym

metrisch neemt ov e r het rotorblad. Daarom wordt hier verder niet 

meer op ingegaan. 

5.3 Berekeningen. 

De kern der berekeningen wordt ge vo r md door de bepaling van a 

en ä•, voor het bladeleme nt daL op ee n straal r van het middel

punt van de rotor ligt en voor de si tuatie waa rbij de snellopend

b eid ~ b edraagt en de rotor zich i n stand \be vind t. Hi e rop zal 

in 5.3.1 ingegaan worden. Indien de i nt er f e rentiefactoren vas t lig

gen kunnen de d i v erse grootheden, waaronder het zelfrichtende 

moment, bepaald worden (zie 5.3.2). In 5.3.3 wordt een beschrij

ving geg even van het rekenprogramma. 

5.3.1 Bepaling van ä en ä•. 

St e l dat x 1 )\en À vast l iggen . liet is nu zaak om voor a en ä 1 

die waard en te v inden z 6Jat aan d e volgende ver ge lijkingen is vol-

daan: B 

l+äF. ( 1-ÜF( 
' ) 

1t ~ K <- ) ) -
• c 

.(5.11) 

B 

4ä•F( 1-äF ) L ç(( 2 
= 1-a.) cos J B 1 .c 

.(5.12) 
i-= 1 . 2q_ Àr 

az . 
l. 

s1n . 
l. 
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Hierbij wordt gebruik gemaakt van: 

ai= ä(r,)\_).( 1-Kcos)) 

a\= ä•(r,'\).( 1-K'sin~) 

1-a . 
1. 

tan l( = 
Ar ( ) ., 

1+a'..; - tandsin \ cos ... 

D<i=~-f 

CL ( ll(i) 

CD ( o{i) 

cat . = cL(~i)cos~ + cD(~)sinqi 
1. 

2 { tB ( x-1 )/( xsin(() } F = 1f arccos e 

•.•• (5.1) 

•• (5.10) 

•• (5.19) 

•• (5.14) 

De eerste methode die aangewend wordt is de successieve substi-

tutie. Een blok5chema van deze meth ode staat op de volgende blad

z~de. Er wordt uitgegaan van een bepaalde startwaarde voor a en ä• 
waarmed e dan nieuw e gemiddelde interferentiefactoren berekend 

worden. Dit gebeurt m.b.v. de volgende vergel~kingen die uit 

(5.11) e n (5.1 2 ) afgeleid z~n: 2 
B _., ( 1 -a. ) 
~ V • l 

a = i= 1 . 2 
B s1n l.(. 

l 

• c t a . 
l. 

B 

~ 
~. ( 1-a . )

2 cos J 
]. 

4F( 1-äF ) 

.c 
az. 

1. 

• •••• (5.20) 

-Zodra het v erschil tus5en de nieuw berekende en de oude a e en 

vastgelegde wa ard e bereikt heeft, wordt de substitutie gestopt. 

Indien het proces niet snel ~enoeg convergeert, wordt, afhanke

l ijk van een aantal criteria, beRloten o m middeling of extrapola

tie volgens Aitken toe te passen. Voor informatie omtrent deze 

techni e k en wordt v e rw ezen naar literatuur ( 29 ). De aangelegde 



sigma ~ 

p J 
c x r 

Àr ,.__ 

BEGIN l 
Startwaarden 
voor - -a en a' 

-

~ 

Vasthouden van 
waarden 
- -
aold = a 
- i• a~ld = 

i = 0 ' 
Le r 
i = i + 1 

a. = "i< 1 - Kcosj) 
~ 

a! 
~ 

= "i< 1 - K'sin'.S) 

~. 
~ 

= (5.10) 

o(i = t.t . 
~ -~ 

CL (o\) CD(~) 

c at . = (5.19) 
~ 

c = az. 
~ 

STOT 1 = STOT 1 

STOT 2 = STOT 2 

<b>NO 
a = 
a' = 

YES 

( 5.20 ) 

+ STOT 

+ STOT 

' ' 

-IC' 

1 . 
~ 

2 . 
~ 

-lt t" somma l es 
in vrgl. 5. 11 
en 5.12 

NO,- - - ..... 
:-. 

~; ld< 10-6\ 
, o I 

YES-~1 END ~ - _.. 

Blokschema, toegepast bij successieve substitutie . 
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criteria berusten veelal op ervaringen, die de programmeur opdoet 

tijdens het werken met het programma. Dit vanwege de onbekend

heid van het exacte verloop van de diverse funkties en hun onder

linge samenhang, die van rotor tot rotor kunnen verschillen. 

Deze criteria maken het moeilijk om een zodanig rekenprogramma 

te schrijven dat zowel voor langzaamlopers als snellopers toepas

baar is. 

Er dient nog te worden opgemerkt dat, indien de hoek ~- kleiner is 
l. 

dan • 1 ' de term 1-a. in de formules 
l. 

5.20 om rekentechnische reden 

sin~ ).. ( 
vervangen wordt door: r 1+a'. ) 

l. 

cos à 

cos~ 

tanJsinl 
l. 

Indien op bovenstaande manieren geen convergentie bereikt wordt, 

wordt overgestapt op successieve interpolatie (Regula Falsi) 

of c:?P_ ~e secantmeth ode • Deze methoden worden vooral toegepast 

indien de waarden van ä• en qin absolute waarde klein zijn. 

Bij deze methoden wordt de gelijkheid (5.11) als een funktie van 

de totale aanstroomhoek ~ van blad 1 beschouwd: 

B ~ 2 LB (1-ai) 

. 1 . 2/1 
l.= s1.n ""-i 

Van deze funktie moet het nulpunt bepaald worden. De waarde voor 

ä• wordt vast (en klein) verondersteld. 

.(5.21) 

Uitgangspunten zijn twee startwaarden voor ~1 : ~a en ~b en de daar

bij behorende funktiewaarden fu(qa) en fu(~b). Door de twee punten 

(qa,fu(~a)) en (~b'fu(qb)) wordt een rechte lijn getrokken die 

de ~-as snijdt in %. Aan de hand van de waarde van fu( 4'c) wordt 

het geheel herhaald met lf én 'f. of f.b. Voor meer informatie 
c a 

hieromtrent wordt wederom verwezen naar literatuur [29). 

Zodra het nulpunt gevonden is wordt op grond van de daarbij be

horende ä een nieuwe ä• berekend. Is het verschil tussen de nieuwe 
-2 ä• en de oude, vast gekozen, ä• groter dan 10 , dan wordt het 

hele proces herhaald met de nieuwe ä•. Deze methode wordt ook 

voor rechte aanstroming voorgesteld door Heil D2). In het door 

hem geschreven rekenprogramma is hier echter niets van terug 

te vinden. 
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In het hier t e b l:!:.s cbrijven rek e nprogramma wordt 10 maal een andere 

waarde voor ä• geprobeerd. l::; dan nog geen goede oplossipg voor 

de gemiddeld e i nt e~fer entiefactoren gevonden dan wordt een oplos

sing gezocht voor het geval dat de rotor zich lokaal in een 

"vortex ring" to e::; tand bevindt. 

Zoals in 4 beschre ven is, manifesteert zo'n toestand zich door 

een lokale massas troom in negatieve T-richting, oftewel door een 

lokale aF die groter is dan 1. Dit betekent dat voor de massa

stroom vermenigvuldigd met de impulsverandering, geintegreerd 

over het rotorvlak, de absolute waarde genomen dient te worden. 

Dit houdt in dat in vergelUking (5.21) het - teken door een + 

teken vervang en dient te worden.zodat fu(~1 ) 
B 

) - ( - 2 ~ fuC((1 ""4aF 1-aF(1+JK )) + ~ 

nu wordt: 

i=1 .cat . 
1 

• (~.22) 

Voor deze funkti e dient ook we er, uitgaande van een vaste waarde 

voor ;•, h e t nulpunt bepaa ld te worden. Er wordt nu gestart met 

negatieve waarden voor ~· 

5.3.2 Berekening van de grootheden. 

Zodra de gemiddelde interferentiefactoren i en i• voor de blad

elementen op afstand r van h e t mi dden van de roto~ vastliggen, 

kunnen de bi.jdrag e n v alt dJe bl 3de l e ment e n tot het zelfrichtende 

moment, de krachten T e n S e n tot h e t d r ijvende moment Q en het 

vermo gen P bl~ rek end worden . Hi.erbi. i wordt bij d e eerste drie formu

l es uitgegaan van d< ~ blad e lem e ntth e ori e : 

+ del'! 

dx 

B 
') / ' ') ( 1 ) 2 'I\"' , . o L .. ···J - a . t!...J B x co~; L 

. 1 . 211 1 = s1 n ~i 
cat . • cos\ 

1 

Deze formul e wor d t v e rkreg e n door vermenigvuldi

ginf~ van xcosl(i met dcT (formule 5.8). 

dx 
") 2 c:. t(1-a.) 

co~; d 1 

. 2 /IJ 
s1n "'t · 

l 

c 
at. 

1 

•• (5.8) 

, 



B 
+ d es 2: 

2<5' 2 - xc o~:/J (1-a . ) 
::: B l c .sin~ dx 

i = 1 . 2~ az. 
s ln . l 

De z e vergelijking i s op eenvoudige wijze af te lei

den uit o.a. vrgl. (3. 20). 

Bij de volgende drie formules wordt uitgegaan van de impulstheori e . 

Omdat d e rotor ook in de "vortex ring" toestand kan zijn,wordt hier 

me t de ab s olut e waard e n van (1-äF) en (1-äF(1+iK2 ) gewerkt: 

+~ 
::: Bx

2
äF !1-äFI \ cos d 

dx •••• (5.7) 

+ dep ~ . ). ::: 

dx dx 

+ dcT 8xäFl1-äF(1+iK
2

) lcos
2 J = ••.• (5.6) 

dx 

De z e l aa t ste formule ber ekent d e bijdrage tot cT o.g.v. de impuls

th eo r ie t e rw Ul (5.8) uitgaat van d e bladelementtheorie. Deze 

twee waa r de n moeten uiteraard ge lijk zijn. 

De waard e n voor d e v e r s chille nd e grootheden worden op d e diverse 

stat i on s van het blad berekend waarna ze over het rotorblad 

g e rnt e gree rd worden op 

e en ma n i e r zoals aange

ge v en is i n f iguur 5.2. 

l rr 
~?"' 

r 

P""'P""' ~ 

~ 
~ 

I 
0 1 -x 

Fig . 5. 2 : Voorb ee ld van een integratie 

Daar·na wo rJt •i i t g e h ele proc es h e rhaal d voor d iverüc stand e n van 

ct~ roto r:~. De dan v erk regen g r oo thed e n worden ov e r\ gemiddeld 

z. odat uit e i ndt: lij k voor e lk e ~ ge vond e n wordt: 
- - -CM ' CT' es , CQ e n CP. 

z 
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Om nu b ij een bepaalde hoek van scheefstand J het verloop van het 

z e lfri chtende moment te kunnen berekenen is een computerprogram

ma in FORTRAN geschreven waarvan in appendix I een listing ia 

bijgevoegd. Tevens is het programma zodanig opgebouwd dat ook het 

cp-À, cQ.-.À' cT-~ en es-). verband bepaald kan worden. Er is 

ui tgegaan van het computerprogramma ter Qerekening van de karak

teristieken bij rechte aanstroming,dat door Heil [12] geschreven 

is. 

De berekeningen z ijn uitge voerd op CANDE, het terminal-system 

van d e B 7700 computer van de THE. De programma's zijn opgeslagen 

in USER3 onder het nummer U9303S1225. 

In h e t hiernavolgende zullen achtereenvolgens het hoofdprogramma, 

de s ubroutines e n de gege vens-file besproken worden. 

He t hoofdprogramma. 

In e e rste instantie wor d en d e i nvo e rgegevens ingelezen, di e op

geslagen zbn in file 60 (zie verderop). Daarna worden voor elke 

stand van de rotor en voor elk e s n e llopendbeid de infinitesimale 

bijdragen tot cp, c Q' eS' cT en cM uitge rekend in elk station 
.. z 

waarna geint egr ee rd wordt over d e totale lengte van het blad. 

Deze bijdrage n op elk station word e n berekend door de subroutine 

CALC a a n t e ro e p e n. 

Door d e z e p roc e dur e te h erhal e n vo o r v e r s ch i llende standen van de 

rotor e n hi erov e r t e mi dd e len volgen de gemiddelde waarden van 

cp, c0 , e S , cT e n cM bij e e n b e p aa ld e waa rde van À. 

Invull e n va n v erse hifi e n de À-wa a r de n l e vert uiteindelijk d e di-

v e r se GC mj dd elde karakt er i s ti e k e n van de rotor op. 

Op de v o l gende bladzij de Gt a at ee n bloks ch e ma van he t hoofdpro

g r a mma a f g e dr ukt. 

Sub r outi n e CALC. 

De s ubroutin e CALC be r ekent eerst welk e i en i' voldoen aan de 

v e r ge l ij k i nge n ( 5 .11) e n ( 5 .1 2 ) waarna aan de hand van deze gemid

d eld e i nt Prf e r entiefactor e n d e lokale bijdragen tot de diverse 



BEGIN I 
INPUT 

ó B 

~ ç.t"" 
o(l = c.e I - (31 
i. = 1 

'\. f 
BEREK~N 

CL . CD c 
at 1 

c 
1 1 

az
1 

BEREKEN 

a' 
1 

en DAARMEDE 
* 

a1 STOT 1 STOT 2 

- J a 
I 

i = i + 1 
BEREKEN 
a. en a! 
~ ~ 

<( . 
~ 

0( = c.e. - (-> i ' ~ 

BEREKEN 
cL. cD . c 

at . 
c 

az. 
~ ~ ~ ~ 

STOT 1 = STOT 1 + STOT 

STOT 2 = STOT 2 + STOT 

YES--0---NO 
BEREKEN 
fu( ~), a , a ' 

Blokschema v a n he t hoofdpr ogra mma. 

1 . 
~ 

2. 
l 

INPUT 
. <..t'\. 

INPUT 
-a' 

-

*sTOT 1 ' ST 
zijn de so 
a angegeven 
( 5 .23 ) en( 

' 

OT 2 
mma ties 
in form. 

5.24) 
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grooth e den b e J'ek<~ nd worde n. 

Ter bepaling van ~ e n i• wordt t!e r st de methode der successieve 

substitutie aangew end. In 5.3.1 is uitgebreid aangegeven hoe de 

methode in zUn werk gaat en er is ook een blokschema gegeven van 

de gevolgde b erekeningswUze. 

Indien geen convergentie bereikt wordt, wordt overgegaan op 

successieve interpolatie of op de secant-methode. AfhankelUk van 

de to e stand waarin het voorgaande punt op het blad verkeerde, 

wordt overgegaan op de nulpuntsbepaling van de funktie (5.21) 

Óf de funktie (5.22). Dit betek ent dus dat indien bladelement j 

in een "vortex ring" toestand verkeert er voor bladelement j+1 

in eerste instantie ook gezocht wordt naar een oplossing voor de 

formules, b ehorende bij die toestand. 

Bij de overgang van de windmol en toestand naar de 11 vortex ring" 

toestand en om~ekec rd traden soms converge~tieproblemen op. 

In app endix IV wordt nader op deze problematiek ingegaan. 

Subroutine AFUN C. 

In de s ubrout ine CALC wordt voor kleine l(-waarden en voor kleine 

la'l-waarden door mid del van successieve interpolatie een nul

punt gezocht voor de funktie: 

- ( - ( 2 fu(Cl
1

) = 4aF 1-aF 1+~ K )) -vent. 

($' 2 
B(1-ai) 

') .cat. 
sin Lc..(. l 

l 

B 

·L ••••• (5.23) 
i=1 

die m.b.v. uitdrukking ( 5 .10) ook als volgt geschreven kan worden: 

B 

L 
i =1 2J 2 cos cos (c..(.) 

l 

••• (5.24) 

De va riabel e "vent" he e ft normaa l d e waard e +1 doch als het blad

element ziel! i n de ' 1vort ex ring" to est and bevindt, dan is vent =-1. 
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De hiervoor aang e geven funkti e , die geldt voor een rotor in stand 

)(_, is slechts afhankelijk van d e totale aanstroomhoek ~1 van het 

in beachouwing genomen bladelement van blad 1 op afstand r van het 

middelpunt van d e rotor. 

Deze subroutine AFUNC berekent, uitgaande van een bepaalde waarde 

voor~ en een gegeven waarde voor ä•, de funktiewaarde fu(~) 

en de bij ~ behorende waarden voor ä en ä• en wel volgens het op 

de volgende bladzljde aangegeven blokschema. 

Subroutine GOT623. 

In deze subroutine zijn analytische formuleringen voor het cD-~ 

en c 1-~ verband ondergebracht voor een G~t 623-profiel, zoals 

die bepaald zijn uit meetgegev ens bij Re ; 2,3 105 (28). 

De analytische funkties, die v e rkregen zUn door l~naanpassingen, 

zijn overgenomen van Heil [1 2 ]. 

Subroutine CALCA. 

Voor de berekening van d e int e rfe rentiefactoren is een aparte 

subroutine g eschreven om de mog e li,jkheid open te laten om de ver

del i ng van a e n a' te verander e n zonder in het programma zelf 

reg e ls te mo e t e n v e rander e n. 

In deze subroutine wordt, uitgaande van een a en een ä•, berekend 

wat de a en a' is voor het bladelement, op blad 1 én 2, dat op 

dat moment in de berekeningen b escho uwd wordt. 

De variabele "contra" maakt h e t mogel~ik om de inverse weg te be

wandelen door uitgaande van een a op een bepaald bladelement de 

bijbehorende ä t e berek~n e n. 

F'IU: 60. 

De invoerge~~ v e n s voor h eL pr·ogramma worden ondergebracht in een 

zgn. data fil e , die in o n s ge val d e naam file60 heeft. Voor e en 

afdruk van d e opg e slage n informatie wordt verwezen naar appendix I 

(1.11). 

Op de eerst e r e g t~ l wordt de waarde voor de variabele "itest 11 ge

drukt. Deze j s voor het hi e r b e ::;chreven programma altijd 1, het

geen inhoudt dat alleen berekeningen en geen tekeningen, ge maakt 

kunnen worden. 
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i = i + 1 

AANROEPEN CALL 

BEREKENT: 

dCP' 

dx 

dCM' dCT' dC
3

, 

-
dx dx dx 

SOMHEREN 

Cp=Cp+~ 

dx 

CM = CM + dCM -
dx 

CT = •••••• 

NO 

dCH 
-z 
dx 

~--=-=~----+ SOivfi-IEREN VAN 

MIDD"J<;LEN 

VAN CPtot (~) 
0Mtot(À) 

OVER 

YES 

Blokschema van de subroutine AFUNC. 

CPtot(À) = CPtot(À) + Cp(À) 

CMtot(À) • ••••• 

NO 
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Reg e l 2 b evat a cht ereenvolg e n s : ~ t' B •), c -cL verhouding •), 
op D 

het aantal stations NS waarmee gerekend wordt, de stand van de 

rotor )j_, de hoek van scheefstand J, d e stapgrootte in '\_: ~Jt, 

de laatste waarde van X• 
De volgende NS regels bevatten voor de diver s e stations de rela

tieve straal x, de koorde c en de bladinstelhoek. 

De daarop volgende regel bevat de waarde voor de r e latieve straal 

van de bladvoet •); deze waarde moet g e lijk zijn aan de x-waarde 

van de derde regel. 

Op d e op één na laatste regel staat de waarde van A~ terw~l de 

laatste regel achtereenvolgens de beginwaarde-, de stapwaarde van 

de bladhoekverstelling en het aantal stappen geeft •). 

•) De ze geg e v e ns hebben in he t hier b eschreven programma geen 

verde re betekenis; z U z~n ech t er toch i n de data-fil e opgenomen 

om een evt. kopp e ling met het programma, beschreven in [1 2 ] 

gemukkel\jker mogelijk te rn uk e n. 
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6. RESULTATEN VAN DE BER~KENINGEN. 

Met het in 5.3 beschreven rekenprogramma zijn berekeningen uit

gevoerd aan de THE 2-6-180 rotor bij een hoek van scheefstand 

J = 30°. De resultaten zullen in 6.1 gepresenteerd worden terwijl 

in 6.2 een vergelijking gemaakt wordt met de meetresultaten, 

beschreven in 1.1. 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zullen enkele kritische 

kanttekeningen geplaatst worden bij het hier gebruikte model. 

6.1 De THE 2-6-180 rotor. 

De berekeningen zijn uitgevoerd aan de twee-bladige rotor voor 

slechts één hoek van scheefstand: J = 50°. De bladhoekinstelling 

is optimaal genomen. Het blad is opgedeeld in 14 stations waar

van de koorde en de bladhoekinstelling bekend zijn; voor de ge

bruikte gegevens wordt verwezen naar de listing van file60: 

regel 3 t/m 16 (blz. I.11). 

Voor de verdeling van de interferentiefactoren a en a' is indertijd 

uitgegaan van de v erge l ijkingen (4.4): 

Cr,,,~) - ( r ,'~) ( }sin't' cos) ) a = a 1 

a' ( r ,, •)) = i•(r,l(.) ( 1 fsin't'sin) ) •• (4.4) 

Hi e rmede wordt gerekend en voor d e hoek 'Y, waaronder het zog 

zich naar oneindig beweegt wordt de aanstroomhoek d genomen. 

Op de invloed van de keuze van deze verdeling wordt in 6.3 

nader ingegaan. 

Voor de stapgrootte A{is 20° genomen en omdat de rotor tweebladig 

is hoe ft \maar te lopen van 0 ° tot 180°. 

Bij de berekeningen trad en in 

blemen op: À = 8: ?(_ = 

'\= 

0 
20 ' 

100° 

).. :.: 9: ?\= 80°, 
' 

de volgende 

x .:: .825 en 

x ~ .875 

x = .975 

x = .975 

punten convergentiepro-

.875 

De invloed ervan op de totale resultaten is te verwaarlozen. 

De oorzaak wordt in appendix IV toegelicht. 
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Het dimensieloze zelfrichtende r:1ornen t ëM ge1ntegreerd ov e r x 

en gemiddeld over )\.., v erandert i n afhank~lijkheid van de snel

lo pendbeid À zoals aangegeven is in fig. 6.1. Voor kleine ). -waar

den is R nageno eg 0 terwUl voor )~3 het zelfrichtende moment 
z 

toeneemt me t À. 

Figuur 6.2 geeft het v erb a nd weer tuss e n de berekende zUde

lingse kracht ë0 , geintegreerd ov er x en gemiddeld over~~ en 
oJ 

de snellopendheid A. Ook op grond van dit model blUkt de zUde-

l i ngse kracht voor A~À t positief te zijn en voor À~6 negatief. 
op 

Tot hetzelfde verband c
5 

(A) .kwam Andersson op grond van het 

"klassieke" model (hoofdstuk .5 ; fig 3.6). 

Het v erband tussen d e over x geintegreerde en over 

dimensi eloz e axiale kracht ëT en de snellopendhe~d 

geven in fi guur 6 . 3 . De ë ne e mt toe met A tot a a n 
T 

">\_gemiddelde, 

).. staat aange

À= 7, waarna 

de axiale kracht a fn eemt. Thëoretisch is dit te verklaren door 

aan t e n e men dat lokaal de "vert e x ring state" optreedt. 

Het dimensieloze vermogen ëp als funktie van À b U 30° scheefstand 

staat weergegeven in figuur 6.lt. Omda t in het hier beschreven 

rekenprogramma, toegepast in de situat ie van rechte aanstrom i ng, 

de s ubrout i ne AFUNC op een andere manier aangewend wordt en er op 

eni gszins andere wijze gecorrigeerd wordt voor de tipverliezen, 

vergeleken met het p r ogramma beschreven door Heil [12], wordt in 

fi guur 6.4 ook het vermogen al s fun k tie van À gegeven voor rechte 

aanstro ming. De maximal e cp li gt nu iets hoger dan in literatuur 

[12]. De sterke ~fname v an het v ermogen voor A18 wordt weer 

v erklaard door de veronderstel ling dat lokaal "vertex ring" 

toestanden kunn e n optreden in da t À- gebied , waarin dan a an de 

betreffend e bladelementen vermo g en t oegevoerd moet worden zodat 

het tot~le vermo ~ en , da t de rotor levert, afneemt. 

In h e t hiernavo l g e nde zal inge~aan worden op hoe de diverse groot

heden bij 30° sche e fstand afhank e lijk z Un van de plaats op het 

rotorblad x, J e stand van de rotor X en de snellopendheld À. 

Doch e e rst zal i n grafiek 6. 5 t/m 6 .10 een beeld gegeven wor den 

van hoe nu de interferentiefactoren over het blad verdeeld 

zij n. 

In g rafiek 6. 5 Gtant de axiale i nt e rferentiefactor a als funktie 

van de relati e v e straal x -= r / H u a n 1 ';r~geven voor het geval dat 
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0 
de rotor ongeveer optimaal drauit , À = 6 én '\ = 0 is. Rechts 

van de a-as staat de verdeling ov~r bl ad 1 aangegeven terwUI 

links de verdeling over blad 2 staat. Ook de bij deze verdeling 

behorende ~ staat aangegeven. 

In figuur 6.6 en 6.7 staat hetzelfde uitgezet voor twee andere 

standen van de rotor: X= 80° en~= 140°. 

Wat nu al opvalt is dat de ä(x) voor de drie situatie's nagenoeg 

hetzelfde is. Hierop wordt in figuur 6.19 nog teruggekomen. 

In figuur 6. 8 staat de verdeling voor À = 9 en Jt::;. 0°. Hieruit 

blUkt duidelUk dat de absolute verschillen tussen links en rechts 
-sterk oplopen voor grote waarden van a. 

Fig. 6.9 geeft een beeld van hoe de gemiddelde tangentiële inter

ferentiefactor ä• over het blad verdeeld is voor À=6 en voor de 
0 6 0 0 standen van de rotor )\ = 0 , lt= 0 , ?\_;;; 120 • Het blUkt dat 

voor x ~.35 de ä• onafhankel ~k is van de positie van de rotor. 

Uiteraard is de ä• wel afhankelUk van de snellopendheid. Dit 

verband staa t weergegeven in figuur 6.10. Opmerkelijk is de geringe 

absolute waa rde van de gemidd e lde tangenti~le interferentiefac

tor, waardoor t.g.v. het asymmetrische verloop van a' weinig 

invloed hiervan op de aerodynamische krachten te verwachten valt. 

lloe groot nu de b ijdrage van de twee bladelementen op relatieve 

straal x is tot het zelfrichtende moment, staat opgetekend in 

figuur 6.11 en 6.12. Grafiek 6.11 laat de invloed van À zien 
0 

voor een stand van de rotor '\_ .c 0 • Voor ). = 3 is de bij drage 

tot het zelfrichtende mom e nt bijna nul in tegenstelling tot A= 8 

waar de b\jdrage, vooral voor • 75 ~x ~. 95, erg groot is . Dtt laatste 

effect word t veroo rza a kt door de grote plaatselijke a-waa rden: 

zie daärvoor o .a. fig. 6.8. 

Figuur 6 .1 2 toont de invloed van de stand van de roto r ~ op het 

zelfrichtende moment. Duidelijk bl ijkt de wisselende belasting 

op de blad e n: indien de rotorbladen horizontaal staan(~= 0° of 

~ = 180°) is de bijdrage tot Mz maximaal terwijl in verticale stand 

er geen b i, jdrage is. Aan de tip blijkt de bijdrage nog sterk toe te 

nemen. Uit figuur 6.5 t/m 6.8 bleek ook een sterke toename van ä 

aan de tip, waaruit nogmaals valt af te leiden dat de verdeling 

van de axiale interferentiefactor in de hier beschouwde si tuat ie 
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bepalend is voor het zelfrichtende moment. 

Hoe groot is de bijdrage van oe bladelementen tot de zijdelingse 

kracht? Op grond van figuur 6.2 verwachten we voor kleine À een 

positieve en voor grote À-waarden een negatieve bijdrage. Zoals 

in figuur 6.13 te zien is bl~kt dit op te gaan. De invloed van 

de stand van de rotor is weergegeven in grafiek 6.14 voor À= 6. 

dcT 
In figuur 6.15 staat de funktie ~(x) 

bl~ikt dat, voor À= 8, de bijdrage tot 

0 
uitgezet voor ~= 0 • Het 

de axiale kracht in elkaar 

zakt voor de bladelementen, die zich in een "vertex ring" toestand 

bevinden. 

Nadat de lokale b~dragen tot de diverse grootheden berekend zijn 

wordt in het rekenprogramma geintegreerd over het totale blad 

zodat de diverse grootheden als funktie van ~ gegeven kunnen wor

den voor de diverse rotorstanden. Om een voorbeeld hiervan te 

g e ven is in figuur 6.16 het verband tussen cM en À uitgezet voor 

diverse \_-waarden. Dit geeft een duidelijk bee!d van hoe sterk 

h e t zelfricht end e moment varieert in samenhang met de rotorstand, 

indien d e rotor met een constant e s nellopendbeid draait. Ook de 

dim ensi e loze z Udelingse kracht varieert dan sterk zoals bl~kt uit 

figuur 6.17. 
De afhankel~kheid tussen de axiale kracht en de rotorstand is op 

deze wijze niet goed weer te geven. Toch is deze relatie erg be

langrijk als verificatie van de juistheid van de uitgangspunten. 

Daarom wordt hierop in 6.3 nader ingegaan. 

De volgende st a p di e toegepast wordt is middeling over~- De re

s ult a ten hi er va n z Un al in het b e gin van de paragraaf gepresen

t ee rd. Dez e waard e n kunnen met de experimenteel bepaalde groot

h e den ve rge l e k e n word e n hetge en in de volgende paragraaf zal ge

beuren. He t mi d d e lingsteken dat hier is gebruikt zal in het vervolg 

van dit verslag weggelaten worden! 
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6.2 Vergel~king theorie - experiment. 

Indien we de resultaten hekUken is het eerste wat opvalt dat e r 

inderdaad een zelfrichtend moment uit de ber e k e n i ngen volgt en 

dat ook de zi,idelingse kracht, qua teken, r;o e d vo o r s peld kan 

worden. 

De kwantitatieve v e rgelijking van de resultat e n, verkregen m.b.v. 

het rekenprogramma, met d e meetwaarden is all e en mogel~k bU J= 30°. 

Direct valt dan op dat d e e xperimenteel bepaAld e X -waa rden 
ma x 

veel hoger liggen dan de theoretisch e waard en. De th eor e tische 

~ -waarde bedra ~ gt 8.5 t e rw t l de meetr esultat e n in h e t gebied ma x 
8s X'10,6 liggen. Deze s pecifieke discrepanti e tus s en bereke-

ningen en metinge n i s ook b~ rechte aanstroming geconstateerd. 

Sangen zal hier in zUn afstudeerverslag verder op ingaan. 

Hierdoor is een kwantitatieve vergel~jking weinig zinvol; er kan 

alleen opgemerkt worden dat bij À= 8 de z\idelingse kracht theore

tisch dezelfde orde van grootte heeft als experimenteel, de axiale 

kracht echter theoretisch beduidend geringer is en dat het zelf

richtende moment b\i À = 8 theoretisch een factor 2,5 groter is 

dan experimenteel. 

Het is wel mogelijk om kwalitatief de bereken i n~en te ver g eitken 

met het totale beeld dat uit hoofdstuk 1 te deetiller~n v~lt. 

De axiale kracht neemt bij toename van À gest<J. <tp; t oe zowel in 

theorie als in prakt~k. In de buurt van A neemt T theoretisch 
ma x 

echter sterk af i.t.t. hetgeen experimenteel geconstateerd is: 

b~ metingen van T bij hoge À-waarden bl~ft de axiale kracht nage

noeg constant; slechts in sommige gevallen neemt T in geringe 

mate af. 

Het verloop van de z~jdelingse kracht wordt theoretisch vr~ goed 

voorspelt. Ook het omdraaien van de richting waarin de kracht bij 

lage ~-waarden werkt, is experimenteel geconstateerd (fig. 

1.17). 

Bij hoge ~-waarden blijkt theoretisch het zelfrichtende moment 

sterk toe te nemen met~. Dit verschijnsel is experimenteel in 

geen enkele situatie wanrf, e nomen hetgeen in combinatie met het 

niet sterk afnemende gedra~ van cT en cp bij die ~-waard en, in hoge 
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mate impliceert dat d e :::;i tuati e , di e tot nog toe als 11 vortex ring 

state" is gek e nmerkt door het model niet goed beschreven wordt. 

Verder onderzoek zal moeten uitwijz e n in hoeverre, zowel bij rechte 

als bij scheve aanstroming, de "vortex ring11 toestand optreedt en 

hoe dan de koppeling tussen impuls- en bladelementtheorie tot 

stand dient te worden gebracht. 

6.3 Kritische beschouwing van het model. 

Ter afsluiting van de beschrijving van het toegepaste model zijn 

enkele kanttekeningen wel op zijn plaats: 

-Bij de koppeling van de axiale impulstheorie en de bladelement

theorie wordt ter verkrijging van twee uitdrukkingen voor de axiale 

kracht de zogrotatie verwaarloosd. Het wel in rekening brengen 

van deze rotatie leidt tot enigszins andere betrekkingen ter be

paling van d e interferentiefactoren. In wat voor mate deze ver

waa rlozing leidt tot een goede ov ere enkomst met de experimenten 

is nog anctuid e l Uk en is ook bij rechte aanstroming nog niet een

duidig vast ges teld. 

-In het model wordt de druk v er voor en ver achter de rotor g e l ij k 

veronderstelt t e rwij l ook met dru kverschillen binnen en buiten 

het zog geen rekening wordt g e houden. De invloed hiervan is weder

om ook bU rechte aanstroming nog niet goed onderzocht. 

-Expan s ie van het zog wordt niet in rek ening gebracht. Dit is alleen 

geoorloofd b~i l ic ht belas te rotor e n. Door aan te nemen dat 't'= J 
wordt de ge1nduc ee r de t> n e lhei d klein veronderstelt t.o.v. de 

aanstroo msnelheid . 

-Om voor tipv erl iu zen t ~ corri gere n is door Prandtl een tipver

li esfactor F a fgeleid. In de li tera tuur (1 2 ] en [ j O] staan samen-

vattinge n v a n deze a fl <d d :L ng. I' r und tl gi ng uit van e q ui d is tante 

wer v e lvlakke n z oa ls al i n 5 .1. 3 ver me ld is. Bij een scheef aan

gestroomde rotor is het zoggebied ver ach ter de rotor ook te ver

van gen rlo or vla k ken met een cons t ante onderlinge afstand: 

d = 2nr. si ni(. 
B 

l{ is h et gemidde lde v an de toLüt~ aanstroomhoeken van d e blaJ

elemenLen op s traal r. 
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Het model van Prundtl l~idt er toe dat de snelheid tussen de 

wervellagen met een factor F afneemt t.o.v. de situatie waarbij 

het aantal bladen "oneindig" groot is. 

In dit verslag is veronderst8ld dat bij scheve aanstroming de 

gemiddelde snelheid over een cirkelsegment gecorrigeerd dient 

te worden met F: dit leidt er toe dat ä en ä• vermenigvuldigd 

dienen te worden met F. 

In hoeverre de correctiefactor van Prandtl bij rechte aanstroming 

van een rotor, b~j verschillende belastingacondities, een goede 

benadering is van de werkelijkheid is nog steeds niet vastge

steld. Goed uitgevoerde experimenten onder exact bekende con

dities kunnen hierover in de toekomst eventueel uitsluitsel 

geven. 

BU scheve aanstroming is de snelheidsverdeling achter de rotor 

niet cirkelsymmetrisctt. Hierdoor wordt het extra onzeker in welke 

mate de Prandtl correctie een goede benadering is van de werke

lijkheid. Verder theoretisch en experimenteel onderzoek zal moeten 

leiden tot meer zekerheid hieromtrent. 

-Zoals ook al door Heil [121 is opgemerkt, is het onduidelijk hoe, 

voor bladelementen in de 11 vortex ring" toestand, de koppeling 

tussen impuls- en bladel~mentthcorie dient te geschieden. Er ont

staan dan in de buurt van de tip lokaal wervelringen, waarvan de 

eigenschappen onbekend zijn. Ze hebben tot gevolg dat de stroming 

achter de rotor verstoord wordt en er niet meer aan de uitgangs

posities voldaan is. 

Ook is onzeker hoe dan voor de tipverliezen gecorrigeerd dient 

te worden. 

Een extra probleem bij scheve aanstroming wordt veroorzaakt 

doordat op het ene blad het beschouwde bladelement wel in een 

"vortex ring" toestand kan verkeren en het bladelement op het 

andere blad niet. 

Echter L';eZi<Hl de ver·geli.Jking tussen theorie en experiment kan 

gesteld worden dat de koppeling zoals die hier en gedeeltelijk 

in literatuur (12] beschreven wordt in de "vortex ring" toestand 

niet tot een goede beschri.jving van het gedrag van de toestanda

parameters leidt. 

·I 
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-BU de hiervoor beschreven koppeling van beide theorie~n is uit

gegaan van een quasi-stationaire situatie, zodat op elk tijdstip 

(bij elke rotorstand ') gesteld kan worden: 

ATimp a ATbl.el. 

Achteraf kunnen we nu nagaan in hoeverre hieraan voldaan is. 

Figuur 6.18 en 6.19 geven aan hoe resp. de i en cT vari~ren 

afhankelijk van ,. IQdien de situatie stationair was zou cT con

stant geweest zijn. Nu is 

CT = CT { 1 + ~('l) ) 
0 

In tabel 6.1 staat het procentuele verschil ~(~)/cT genoteerd 

bij verschillende À-waarden, zoals dit uit figuur 6.19 af te leiden 

is. 

}. E(~)/cT 

3 5% 
5 1 ,2% 

6 0,8% 

7 o, 7/> 

8 8,5% 

Tabel 6 .1: De procPntuele afwijkj ng bij verschillende À' s. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat, zeker in de buurt van À t' 
op 

het zondermeer geoorloofd is om de situatie, .althans voor 

J = 30°, quasi-stationair te veronderstellen. In de off-design 

situaties worden de afwijkingen groter. 

De waarde van cT b \j ).. = 8 en )\ = 20° (fig. 6.19) ligt enigszins 

lage r dun men zou v erwachten omdat, zoals al eerder vermeld is, 

in deze situatie bij twee bladelementen convergentieprobl e men 

optraden b U de bepaling van; e n i•. 
-In hoofdstuk 4 zijn een drietal mogelijkheden gegeven voor de 

K-factor in de axiale interferentiefactorverdeling: 

1. x.tan(J/2) 

l+ ' -
3 

tan o 
x. __.... ____ _ 2. 

1. 2 + tan a 
j . ~sin~ 
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In fi guur 6.20 wo rd t u j t geze t voor J = j0° hoeK volgens dez e 

3 mod e l len o ver h e t rotorblad var i ~ert. 

K 

Fig. 6 . 20: De K- f ac Lor Hl s funktie van x bij J = 30°. 

Op grond hi ervan wordt g e concludeerd dat de keuze van K in ons 

gev a l ge e n ( s t e rk) bepa lende rol speelt voor de uiteindelijke 

n u meri e k e u i t k om s t e n en voor h e t k walitatieve verloop van de 

g roo t he d e n . BU gebrui km ä ki ng va n e en andere K-waarde bl~ven 

de ui t de berekeni n ge n t e t r e kk e n conclusies ook nog geldig. 

x 
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7• METINGEN AAN DE THE 2-4-20 ROTOR. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de metingen aan de THE 2-4-20 

rotor. Allereerst volgt een beschrijving van de rotor en daarna 

wordt ingegaan op de meetopstelling. Deze meetopstelling is 

ook gebruikt bij de metingen aan vlakke platen. In de laatste 

paragraaf wordt beschreven hoe de eigen metingen aan de THE 2-4-20 

rotor verlopen zijn. 

7.1 aeschrijving van de rotor. 

In 1.1.1 is al een korte beschrijving en een foto van de THE 2-4-20 

rotor gegeven. De meest significante gegevens van de rotor staan 

hieronder opgesomd: 

Het 

de 

B = 2 

>-o = 4 
diameter = 20,0 cm. 

0 

~opt. tip = 2 

c = 0,28 
p max 

verloop van de instelhoek r en de koorde c 

straal r is als volgt: 

c(r) = -0,165 • r + 28,6 

~(r) = -0,194 • r + 21,4° c 

als funktie 

en r in mm. 

Op de volgende bladzijde staan een aantal tekeningen van het 

rotort je. 

van 

De bladen zijn uit een standaard getrokken messing pijp met een 

binnen - buitendiameter van 50,0 - 52,0 mm. vervaardigd. Ze zijn 

aan de voorkant afgerond en aan de achterzijde aangescherpt tot 
0 

een hoek van 30 • De bladen worden in een aluminium prop inge-

klemd. Door het slotgat onder in de bladen is het mogelijk om de 

bladhoekinstelling te variëren. 

De aluminium prop is op een as van ~ 4 mm. bevestigd. Deze as 

is inwendig in een messing buis (onderdeel I, volgende blz.) 

gelagerd. Aan het andere einde van de as is een ovaal afgeronde 

messing prop bevestigd (II). Op de messing buis is op 30 mm. 

achter het rotorvlak een pijpje aangebracht waarmee de rotor 
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() bovenaanzicht 

II 

zijaanzicht 

vooraanzicht 

Fig. 7.1: De THE 2-4-20 rotor. Schaal 1:2. 
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aan de opstelling vastgemaakt kan worden. Verder bestaat de mo

gelijkheid om over de buis 

een goed passende ring te 

schuiven waaraan een arm 

bevestigd is met een schuin 

afgesneden stukje vilt (III). 

Door deze ring nu over de 

______[] 
buis te verschuiven kan de belasting gevarieerd worden. 

De rotor is indertijd ontworpen en geconstrueerd door Hein van 

Leeuwen en Louis Wasser. Zij zijn uitgegaan van de profielgegevens 

m.b.t. gebogen platen van Buehring (Re = 1,2 • 105) [11]. 

Door de ontwerpers [14] en door I. Bontekoe [16} en H. Lenders

D. Jacobs [15] zijn metingen aan de rotor gedaan. Enkele belangrij

ke resultaten staan uitgezet in fig. 1.2 en de figuren 7.2 t/m. 

7.5. In figuur 1.2 staan de gemeten c -À kurven voor positieve 
p 

bladhoekverstellingen. Wat de invloed van negatieve bladhoekver-

stelling is staat aangegeven in fig 7.2. In fig. 7.3 staat de 

gemeten axiale kracht in vrijloop uitgezet tegen de bladhoekverst~l

ling~. Bij negatieve bladhoekverstelling neemt de axiale kracht 

op het onbelaste rotortje toe tot f = -6°. Bij nog kleinere blad

hoekinstellingen neemt de cT weer af. Hoe het dimensieloze vermo

gen als funktie van de snellopendheid À verandert indien de rotor 

onder een hoek~ wordt aangestroomd staat aangegeven in figuur 7.4. 
De bladhoekinstelling is daarbij optimaal(~= 2°). Voor de volle

digheid is in figuur 7.5 voor dezelfde optimale bladhoekinstel

ling het dimensieloze mome~t als funktie van À voor verschillen-

de scheefstanden uitgezet. 

Nadat deze metingen door bovengenoemde personen waren uitgevoerd 

is het rotortje door onbekenden beschadigd en er moest een nieuw 

rotortje gemaakt worden. Bij nameting van de nieuwe c -À kurve 
0 p 

bij een bladhoekinstelling fo = 2 bleek dat de nieuw gemeten krom-

- À grafiek van het oude rotortje bij me overeenkwam met de c 
p 

~ = 3°. Steekproefgewijs werd deze verschuiving van 1 graad ook 

in andere grootheden gevonden. Dit systematische verschil bleek 

bij controle niet te wijten te zijn aan een foutieve bladinstelhoek. 

Daar de bladen aan de voorkant met de hand zijn afgerond is het 

echter helemaal niet verwonderlijk dat dit verschil optreedt. 

De verschillen zijn zo gering dat ze niet in rekening zijn gebracht. 
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7.2 Beschrijving van de meetopstelling THE. 

De metingen zijn verricht in de open meetsectie van de windtunnel 

van de vakgroep Transport Fysica van de Technische Hogeschool 

Eindhoven. De meetsectie heeft een lengte van 100 cm. terwijl de 

uitstroomopening 50.50 cm. is. De opstellingen werden zodanig 

geplaatst dat de rotor telkens in het hart van de tunnel op onge

veer 17 cm. voor de uitstroomopening hing. Er wordt nogmaals 

op gewezen dat deze opstellingen ook gebruikt zijn bij de metingen 

aan de vlakke platen. 

Achtereenvolgens zal nu beschreven worden hoe de verschillende 

grootheden bepaald zijn. Tevens wordt een schatting gegeven van 

de gemaakte fouten. De nauwkeurigheid waarmee de krachten en mo

menten op zowel de rotor als de vlakke platen bepaald zijn, ligt 

daarmede vast. 

-Aanstroomsnelheid V: Aan de bovenzijde van de uitstroomopening 

hangt een Prandtl-buis die aangesloten is op een Betz-manometer. 

Op deze drukmeter wordt het verschil AP tussen stagnatiedruk en 

statische druk afgelezen in mm. waterkolom. Het is op eenvoudige 

wijze af te leiden dat dan de aanstroomsnelheid V gelijk is aan: 

De atmosferische druk patm (in mm Hg) en de temperatuur T (in K) 

worden bij de metingen genoteerd. 

De windsnelheid bij de rotormetingen bedraagt ~ 5 m/s. Tengevolge 

van de afleesfouten in p t 4 T en óp bedraagt de relatieve fout a m 
in de aanstroomsnelheid minder dan 1%. 

-Aanstroomhoek ~: De aanstroomhoek wordt tijdens de krachtmetingen 

bepaald met een gradenboog, terwijl bij de momentmetingen aan het 

bevestigingapijpje (zie fig.7.1; onderdeel IV) van de rotor een 

halve schijf vastgemaakt is met daarop een gradenverdeling. 

Op deze manier was het in beide gevallen mogelijk om d op minder 

dan een f 0 
nauwkeurig af te lezen. 

-Toerental n: Met behulp van een stroboscoop, waarvan het aantal 

lichtflitsen gedurende 10 sec. gemeten wordt door middel van 

een fotocel, wordt de frequentie van de rotor bepaald. Bij rechte 
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aanstroming van de rotor zonder belasting maakt de rotor onge

veer 52 omwentelingen per seconde. Door op deze manier het toe

rental te bepalen maken we een absolute fout die kleiner is dan 

0,3 omwentelingen per seconde. 

-Krachten in de Y-richting, evenw~dig aan de windsnelheid: 

Tussen de in- en uitstroomopening van de windtunnel wordt een 

bok geplaatst met daarop een gestrooml~nd huis (17~26 cm). Zie 

foto 3 en de hier getekende 

figuur. In dit huis kan een 

arm van ~50 cm lengte b~na 

wr~vingsloos op en neer bewe

gen. Aan het uiteinde van de 

arm is het mogel~k om de rotor 

in elke stand vast te klemmen. 

Binnen in het huis is aan de 

arm een touwtje bevestigd. Dit 

touwtje is aan de andere z~de aan 

nlineair ball bearings" 

bok 

een gewicht op een Mettler balans vastgemaakt zodat de kracht, 

evenw~dig aan de windrichting, die door de rotor via de arm en 

het touwtje op de balans wordt uitgeoefend, simpelweg kan worden 

Foto 3: Meetopstelling. 

afgelezen. De afleesfout 

bedraagt ongeveer 0,3 g. Ten 

gevolge van evt. wr~ving 

in de lagers etc. wordt de 

totale absolute fout in de 

krachtmetingen maximaal ge

schat op 1 g. 

B~ rechte aanstroming en op

timale bladhoekinstelling 

bedraagt de gemeten kracht 

in de Y-richting ~ 35 g. 

-Krachten in de X-richting, 

loodrecht op de windsnelheid: 

Dit gebeurt op dezelfde w~ze 

als hierboven. Nu wordt echter 

de bok zodanig geplaatst dat 

de arm evenw~dig aan het uit-
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stroomvlak beweegt. 

-Momentmetingen: B~ deze metingen wordt weer gebruik gemaakt 

van de bok maar nu worden er twee loodrecht op elkaar gelaste 

platen op geschroefd. Deze 

platen worden in de tekening 

aangegeven met de letter P. 

Aan de verticále plaat is 

star een arm bevestigd met 

aan het uiteinde een lager. 

In dit lager wordt het beves

tigingsp~pje van de rotor 

(onderdeel IV; figuur 7.1) 

vastgemaakt. Aan dit p~pje 

touwtje 
arm 

bevestigen we aan de bovenz~de een katrolletje met een straal 

p 

van 10,0 mm of van 2,7 mm. Dit katrolletje is op z~n beurt weer 

door middel van een dun touw met het gewicht op de Mettler balans 

verbonden. De rotor en het katrol kunnen vr~ bewegen in het la

ger. Zie ook foto's 4 en 5. 

Foto 5: Detailopname van het 

lager en het katrol. 

Foto 4: Meetopstelling voor de momentmetingen. 
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De straal van het katrolletje is bekend en door nu weer de 

kracht op de balans af te lezen is het moment om het bevestigings

pijpje van de rotor te bepalen. De fout die nu gemaakt wordt 

bij de bepaling van de kracht is -t.g.v. een verwaarloosbare 

wrijving maximaal 0,5 g. Door een gunstige keuze van de straal 

van de katrolletjes is er voor te zorgen dat de kracht telkens 

+ 20 - 30 g. bedraagt. De fout in het dimensieloze moment be

draagt dan 6 - 8%. 

7.3 Verloop van de eigen metingen. 

Om de invloed van de meetopstelling op de resultaten te bepalen 

is gemeten hoe de krachten zijn indien de opstelling zonder rotor 

met een windsnelheid van 5 m/s. wordt a a ngestroomd. Het bleek 

dat de uitslag van de balans binnen de meetnauwkeurigheid viel 

(< 1 gram). 

Bij elke meetserie werden, behalve de atmosferische druk en de 

temperatuur, de volgende gegevens genoteerd: 

-de bladinstelhoek p, 
-de hoek van scheefstand J, 
-het toerental n, 

-het drukverschil ~p, afgelezen op de Betz-manometer, 

-de kracht F, afgelezen op de balans. 

Uit deze gegevens werden d~ bij elke hoek van scheefstand de wind

snelheid V, de snellopendheid À en de dimensieloze kracht cF 

bepaald. 

De krachten zijn in de X- en Y-richting, dus loodrecht op en 

evenwijdig aan de windsnelheid, bepaald. Uit de meetwaarden werden 

dan de krachten IN (es) en LOODRECHT OP (cT) het rotorvlak af

geleid. Het verband tussen de dimensieloze krachten is simpel-

weg: cT = eX sinà + cy cos ;t 

CS = CX COS Ó - Cy • sin~ 

Voor de resultaten wordt verwezen naar de figuren 1.3, 1.4, 1.6 

en 1.7 in hoofdstuk 1. 
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Alhoewel de dimensieloze krachten eX en cy vrij nauwkeurig be

paald zijn (zie vorige paragraaf) is de fout in de dimensieloze 

zijdelingse kracht cS volgens de regels van de foutenvoortplan

ting toch erg groot omdat cS bepaald wordt uit het verschil van 

twee bijna even grote getallen. Deze fout kan zelfs oplopen tot 100%. 

Het valt echter niet aan te nemen dat alle foutenbronnen in de

zelfde richting werken zodat de werkelijke relatieve fout in eS 

waarschijnlijk kleiner zal zijn. 

De gemeten waarden voor de maximale snellopendheid ~ bij een max 
bepaalde hoek y an scheefstand Ö moesten voor metingen in de X-rich-

ting gelijk zijn aan de waarden, gevonden bij de metingen in de 

Y-richting. Dit maakte het mogelijk om te controleren of in beide 

situaties van dezelfde bladhoekinstelling ~ en van dezelfde hoek 

van scheefstand d was uitgegaan. Het verband tussen À en d ma x 
staat uitgezet in fig. 7.6 voor de bladhoekinstellingen ~= -10°, 

I 

60 0 0 
- , 2 en 10 • 

~ 
0 20 

., -60 

0 10° 

• -10° 
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Ook voor deze metingen geldt dat de aanwezigheid van de opstel

ling de meetwaarden niet beinvloedt, althans binnen de meetnauw

keurigheid valt. 

Het zelfrichtende moment M wordt bepaald door het moment M te z 
meten om een punt op 30,0 mm. achter het rotorvlak. Dit moment M 

moet dan gecorrigeerd worden voor de momentbijdrage van de zijde

lingse kracht S. 

Bij elke meting zijn de volgende grootheden genoteerd: 

-de bladinstelhoek ~' 

-de hoek van scheefstand J, 
-het toerental n, 

-het drukverschil Ap, afgelezen op de Betz-manometer, 

-de kracht F, afgelezen op de balans. 

De kracht F vermenigvuldigt met de straal van het katrolletje 

geeft het moment M. Bij elke hoek van scheefstand d werden uit 

deze gegevens dan de snellopendheid À en het dimensieloze moment 

cM bepaald. Het verband tussen cM en het dimensieloze zelfrich

tende moment cM is: cM = cM + 0,3 • eS. 
z z 

Het meten van het moment M bleek voor een groot d-gebied onmoge

lijk. Een verklaring voor de dan optredende onstabiele situatie 

wordt gegeven in appendix III. Het verband tussenMen dwordt in 

dat gebied in de grafieken 1.5 en 1.8 aangegeven met een stip

pellijn. Deze stippellijn is dan m.b.v. interpolatie gevonden. 

Voor de rotor met een optimale bladhoekinstelling geldt dat de fout 

in het dimensieloze moment cM (in het stabiele gebied) in zowel 

de belaste als onbelaste toestand maximaal 6-8% is. De relatieve 

fout in het dimensieloze zelfrichtende moment is t.g.v. de grote 

onnauwkeurigheid in cS uiteraard groter. 

A. Het dimensieloze zelfrichtende moment is voor de onbelaste 

toestand van de rotor voor enkele bladhoekinstellingen be

paald en in grafiek 1.8 weergegeven. De hierbij gemeten À max 
waarden verschilden voor de bladhoekinstelling 0= 10° 

voor alle d's systematisch een weinig (5%) met die uit fig. 7.6. 
(van de krachtenmetingen). Dit betekent dat de bladhoekinstel

ling niet precies 10° is gewees t maar iets lager. Hiervoor is 



echter in figuur 1.8 niet gecorrigeerd. 

B. Bij de metingen van het moment M voor de belaste rotor werd 

de belasting m.b.v. de vilten slipring aangebracht (zie ?.1). 

Omdat de belasting niet rechtstreeks bepaald kon worden werd 

deze afgeleid uit de meetgegevens. Uit de À- end-waarden van 

de meting was m.b.v. grafiek 7.7 de belasting cQ af te lezen. 

Deze grafiek is afgeleid uit de eerder door van Leeuwen en 

Wasser gemeten cQ-À grafiek (fig. 7.5) bij verschillende scheef

standen d (14]. Door nu in de cM- J grafiek de meetpunten met 

gelijke cQ waarden te verbinden ontstonden de lijnen zoals deze 

getekend zijn in fig. 1.5. 

Om bij deze metingen verzekerd te zijn van een goed te bepalen 

kracht F en moment M werd gebruik gemaakt van het katrolletje 

met straal r = 2,7 mm. 

Voor de resultaten van de uitgevoerde metingen wordt weer ver

wezen naar grafiek 1·5· 

À 

1 
6 

3 

0 

Fig. 7.7: De snellopendheid als funktie van J voor verschillende 

belastingen cQ. Afgeleid uit grafiek 7.5. 
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8. METINGEN AAN DE THE 2-6-180 ROTOR. 

Genoemde houten rotor kwam eerst eind 1979 gereed. De in para

graaf 8.3 beschreven metingen hebben een oriënterend karakter: 

de beschikbare tijd voor de voorbereiding en uitvoering van de 

metingen was zeer kort omdat vrij onverwacht de windtunnel van 

TNO-IWECO in Waddinxveen voor 1 januari 1980 moest worden ont

manteld. Voor het meten van het zelfrichtende moment en de 

krachten is een eenvoudige constructie ontworpen die in 8.2 
wordt beschreven. De rotor wordt beschreven in 8.1. Jammer genoeg 

kon voor deze metingen geen gebruik worden gemaakt van een meet

kop met randapparatuur, die bij TNO voor windrotoren in ontwikke

ling is en waarmee tegelijkertijd 3 moment- en 3 krachtcomponenten 

kunnen worden gemeten. Deze meetkop is in opzet ontwikkeld voor 

metingen aan scheepsschroeven. 

8.1 Beschrijving van de rotor. 

In 1.1.2 is al een korte beschrijving gegeven van de door Kees 

Heil ~2] ontworpen, houten THE 2-6-180 rotor. Heil berekende 

tevens de cp-À' cQ-~' etc. krommen bij rechte aanstroming. 

Hieronder volgen nogmaals de belangrijkste gegevens: 

B = 2, 

Ào = 6, 
diameter= 180 cm., 

A t t • = 1,6o, ,-op • ~P , 
= 40 ~opt. ' 

crJ = 0,03 bij Re = 
CL 

profiel: GÖ 623. 

5 2,3 • 10 ' 

Het koordeverloop van het blad is gelineariseerd: 

c(r) = 25,2 - 0,22 • r c en r in cm. 

De bladinstelhoek f varieert tussen 1,6° aan de tip en 21,8° 
aan de voet van het blad (r = 18 cm.). 

Foto 2 (zie hoofdstuk 1) geeft een beeld van het door van Leeuwen

Wasser gemaakte blad en de d9or hun geconstrueerde voet waarmee 

het blad op een flens bevestigd wordt en de bladinstelhoek ge

varieerd kan worden. 
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Door de afmetingen van de inklemmingsconstructie begint het eigen

l~ke blad op 18 cm van de rotoras i.p.v. op 13,5 cm zoals bij 

de berekeningen werd aangenomen. 

8.2 Beschrijving van de meetopstelling TNO-IWECO. 

De bestaande meetopstelling van TNO-IWECO te Waddinxveen is uit

voerig beschreven door Geirnaert [22], Franssen [18] en Hoffman 

[19]. Zie ook fig 8.1 en foto 6. 

Foto 6: Meetopstelling. 

windtunnel 

bok 
~ 

~ 

220 
180 
cm. 

cm. ~ 

~ 

V 
~ 

draaipunt. 

Fig. 8.1: Zijaanzicht van de meetopstelling TNO-IWECO. 
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Om het zelfrichtende moment en de krachten op de rotor te meten 

is de as waaraan normaliter de rotor bevestigd wordt, met lijm

tangen vastgezet. Op de stilstaande flens is een plaat geschroefd 

met daaraan twee tanden gelast. 

Scharnierend om de as DD'kan 

nu de rotor met daaraan direct ge

koppeld een gelijkstroommotor-

generator worden opgehangen. 

De ophanging kan op drie 

manieren geschieden zoals 

aangegeven in figuur 1.9 en 

8.2 en op de foto's 7 t./m. 9. 

D 

0 

0 laat 

Het koppel om de as DD' wordt gemeten middels een druk- en trek-

krachtmeter, die tussen de generator en de starre ophangconstruc

tie wordt geplaatst en daarmee de rotor fixeert. 

Meting M
1 

om 

DD' 

f Meting M
2 

om DD' 

f 

Meting M
3 

om 

DD' 

1= trek- druk
krachtmeter 

Fig. 8.2: Bovenaanzicht van de ophangconstructie in de drie 

verschillende meetsituaties. 

Uit de drie momentmetingen kunnen de axiale kracht T, de zijdeling

se kracht S en het zelfrichtende moment M bepaald worden met de z 
formules 1.1 t./m. 1.3. 

Met de gelijkstroommotor-generator van het type Mavilor servover

sterker en de toebehorende voeding en regelkast [23] was het mo

gelijk om de rotor (gedeeltelijk) te belasten. De meest belangrijke 

gegevens van deze motor-generator zijn: 
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Foto 7: Meting van moment M
1

• 

Foto 8: Meting van moment M
2

• 

Foto 9: Meting van moment M
3

• 



-8.5-

nominale hoeksnelheid 

nominale spanning 

nominale stroom 

3000 omw/min. 

100 V 

13 A 

traagheidsmoment 2 • 10-3 kgm2 • 

Voor verdere informatie zie (17, 23]. 
Het signaal dat de Broza rekstrookbrug (druk- en trekkrachtmeter 

met een bereik van ~103 N) afgeeft wordt versterkt door een 

Peekel strain indicator CA 300 en daarna afgelezen op een digi

tale voltmeter. Foto 10 (en ook 

7 - 9) geeft een goed beeld van 

de constructie en de plaats van 

de rekstrookbrug. 

Foto 10: Rotor en ophangconstuc

tie. 

De rekstrookbrug werd geijkt 

door op een bekende afstand 

van de as DD' via een ijzer

draad bekende gewichten aan 

te brengen. 

Zie foto 11. 

Foto 11: Yking rekstrookbrug. 
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8.3 Verloop van de eigen metingen. 

Bij elke hoek van scheefstand Öen bij elke belasting (dus bij elke 

À) werden drie verschillende momenten M
1

, M
2 

en M
3 

gemeten. Als 

voorbeeld staan deze drie momenten voor Ó= -60° in figuur 8.3 
uitgezet als funktie van de snellopendheid A. 

c 
M 

0 

-.01 

-.02 

-.03 

-.04 

1 2 3 4 5 6 7 
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Fig. 8.3: De 3 experimenteel bepaalde dimensieloze momenten als 

funktie van de snellopendheid À voor een hoek van scheef
o 

stand o = -60 • 

De meetnauwkeurigheid wordt sterk nadelig beÏnvloed door trillingen 

in de totale constructie, die waarschijnl~k het gevolg z~n van dy

namische onbalans van de rotor. Bij hoge toerentallen (n>17) bleek 

nog een andere trilling van onbekende herkomst op het meetsig-
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naal gesuperponeerd te zijn met een frequentie van ~0,2 - 0,1 Hz. 

Als funktie van de tijd vari

eert het meetsignaal zoals 

aangegeven is in fig. 8.4. 

Om de fout in de metingen 

te verminderen werd het 

meetsignaal bij alle metingen 

gedurende een bepaalde tijd 

geintegreerd en op e en x-t re

corder uitgezet. Tijdens de 

hele meetserie is slechts 1 

maal de nulstand van het 

20 

10 

0 8 
tijd [s] 

Fig.8.4: Voorbeeld meetsignaal; 

n=18,9 omw/s.;d=10°;rotor vrijloop 

signaal over 60 seconden geintegreerd. Omdat de nulstand tijdens de 

metingen verliep zijn de geintegreerde waarden nog onnauwkeuriger 

dan de op de digitale voltmeter afgelezen waarden, waarbij wel 

met het verloop van het nulpunt rekening is gehouden. 

De üitslag op de voltmeter werd gedurende enige tijd geobserveerd 

waarna de gemiddelde spanning genoteerd werd. Wat is nu de betrouw

baarheid van de metingen? In hoofdstuk 1 is bij de presentatie 

van de resultaten telkens over de maximale absolute fout gespro

ken. Hiervoor is de amplitudo van de samengestelde trilling 

(fig. 8.4) genomen. De berekeningen zijn echter uitgevoerd met de 

gemiddelde waarden van de momenten zodat aangenomen kan worden 

dat de werkelijke fout beduidend kleiner zal zijn dan · de maximaal 

mogelijke fout. 

De krachten T en S en het zelfrichtende moment M , die in dit rapport z 
gepresenteerd worden, werden uit de op de voltmeter afgelezen 

gegevens bepaald. Een overzicht van de resultaten wordt in tabel 

8.1 gegeven. 

Voordat T,S en M afgeleid werden is nog gekeken of bij de bepaling 
z 

van de 3 momenten M1 , M
2 

en M
3 

dezelfde À-waarde gemeten is. 

Indien dit het geval was dan werden direct de g ewenste grootheden 

bepaald. Deze situaties worden in tabel 8.1 aangegeven door de 

letter M in de laatste kolom. De letter A duidt de situatie aan 

waarbij de A-waard e n niet gelijk waren; de momentwaarden worden dan 

afgelezen uit cM - À grafieken waarvan fig. 8.3 een voorbeeld 
1,2,3 

is. 
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' M=meetw. 

d À CT cs CM A=afgeleid 
z uit grafie~ 

30° 10,6 1 '01 -,005 ,022 M 

9,6 1,03 -,018 ,027 M 

8,8 0,96 -,006 ,026 M 

8,0 0,90 ,010 ,026 M 

00 10,5 1,10 ,020 -,003 A 

10,0 1,05 ,037 ,003 A 

9,0 1,16 -,026 -,010 A 

8,5 1,09 0 -,005 A 

-10° 10,75 ,94 ,o88 -,027 M 

9,75 1,02 ,041 -,020 M 

9,0 1,05 ,035 -,019 M 

8,5 1,06 ,034 -,019 M 

-20° 10,6 1,00 ,042 -,029 M 

9,75 1,06 ,072 -,033 M 

9,0 1 '01 ,057 -,031 M 

8,4 1,01 ,049 -,032 A 

-30° 10,6 ,95 ,067 -,036 M 

9,6 ,99 ,045 -,034 M 

8,8 ,95 ,052 -,039 M 

8,1 ,93 ,034 -,035 M 

-40° 10,4 1,03 ,028 -,030 M 

9,5 ,96 ,027 -,031 M 

8,6 ,88. ,051 -,039 M 

7,8 ,91 ,019 -,032 M 

7,3 ,86 ,037 -,034 A 

-50° 9,7 ,84 ,016 -,029 M 

8,25 ,81 ,oo4 -,027 M 

7,2 ,76 -,008 -,021 M 

5,8 ,67 -,003 -,014 A 

-60° 8,5 ,73 -,016 -,010 A 

8,0 ,68 -,010 -,011 A 

7,0 ,60 -,003 .,. ,011 A 

Tabel 8. 1: Overzi cht van de gemeten resul taten . 
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M=meetw. 

CT cs CM A=afgeleid 
z uit grafiek 

-60° 6,0 ,53 -,001 -,009 A 

5,0 ,46 0 -,006 A 

4,0 ,38 ,014 -,007 A 

3,0 ,32 -,009 -,006 A 

2,0 ,28 -,006 -,006 A 

1 ,o ,23 -,003 -,005 A 

Tabel 8.1 vervolg. 

Ter vergelijking van de door ons gemeten waarden worden in tabel 

8.2 de resultaten gegeven die de Vries [8] in een gesloten wind

tunnel gemeten heeft aan een tweebladige rotor met een berekende 

À t= 8 en een diameter van 75 cm. op 
Het is opmerkelijk dat zijn resultaten vrij goed overeenkomen met 

onze metingen temeer daar hij zelf op blz. 24 van zijn verslag zegt: 

"The resulting inaccuracy is so large that it seems useless 

to draw conclusions from the results". 

CT cs c 
Mz 

00 8,0 ,77 -,005 -,015 

6,1 ,66 - -,005 -,014 

5,4 ,58 -,005 -,015 

10° 8,0 ,76 -,022 ,015 

6,1 ,65 -,022 ,019 

0 5,4 ,57 -,016 ,013 

20 8,0 ,73 -,036 ,035 

6,1 ,62 -,035 ,030 

5,4 ,57 -,030 ,028 

Tabel 8.2: Resultaten van de Vries [8). 
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Zoals al in 8.2 vermeld staat bedraagt het nominale toerental 

van de Mavilor motor-generator 3000 omwentelingen per minuut 

terwijl de rotor bij een windsnelheid van 10 m/s. maximaal 1000 

omw/min. maakt. Dit had tot gevolg dat de rotor niet geheel be

last kon worden bij hoeken van scheefstand ldl<60°. 

Indien in de toekomst nog verdere metingen met deze constructie 

uitgevoerd zullen worden is een overbrenging tussen generator 

en rotor onontbeerlijk. Er zal verder ook aandacht besteed moeten 

worden aan: 

-de dynamische onbalans van de rotor; indien de trillingen 

in de ophanging gereduceert kunnen worden zal de meetnauw

keurigheid toenemen. 

-de lagering van de draaias DD' van de gelijkstroommotor

generator; de motor-generator draait nu met een roestvrij 

stalen pin in een messing bus om de as DD' van de ophanging 

(zie fig. 8.2). Dit gebeurt niet geheel wrijvingsloos. 

Het verdient aanbeveling om hiervoor cilinderlagers te 

gebruiken. 

-het verloop van de nulinstelling van de rekstrookbrug; 

indien gebruik gemaakt wordt van een integrator is het 

noodzaak om bij elke meting én het meetsignaal én de nul

stand te integreren om de grootheden nauwkeuriger te be

palen. 
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9. CONCLUSIES EN AANB .i!:VELINGEN. 

De twee, in dit verslag be s chreven, snellopende rotoren onder

v i nden alle bei een zelfrichtend moment indien ze onder een hoek 

J worden a a ngestroomd. Het bleek goed rnogel:ijk om dit moment en 

de op de rotor werkende krachten te bepalen. Vooral de metingen 

a a n de kleine rotor zijn nauwkeurig; met in acht name van de sug

gesties g edaan in 8.3, is het echter ook mogel:ijk om voor een wil

lekeur i ge rotor het zelfrichtend• moment met een geringe fout te 

meten. 

Een verklaring voor het zelfrichtende sedrag is gevonden in de 

asymmetrische drukverdeling over het rotorvlak, die verkregen 

kan worde n door uit te gaan van een niet symmetrische verdeling 

va n de iaterferentiefaetoren. Voor deze laa tste verdeling z:ijn 

e on a a ntal mod e llen gevonden. Op de koppeling van impuls- en 

bla delementtheorie is een model gebaseerd om b:ij scheefstand 

de toest a ndsgrooth e den te kunnen berekenen. 

VergeljJ1dng van de berekeningen, gedaa n aan het model, met de 

experimenten lever t 3 belangr~ke conclusies op: 

1. in de "vortex ring" toestand van de rotor treedt het 

berekende gedr ag van de axiale kracht, het vermogen en 

het zelfrichtende moment niet op, zodat gesteld wordt 

dat die situatie niet correct beschreven wordt. 

2. in de gewone windmolentoestand (À~?) komt het verloop 

van de dive , se grootheden als funktie van ~kwalitatief 

vr:ij goed overeen met de experimenten. 

3 . er is e e n sterke discrepantie geconstateerd tus s en de 

t heor e tis che en experimentele A -waarden. Soortgel:ijke 
ma x 

versc hillen z~n oo k waargenomen b:ij rechte aanstroming 

zodat eerst onderzocht dient t e worden of dit geheel 

aan de foutieve bes c hrijving van de "vortex ring" toestand 

te wUten is of dat er ook spr a ke is van niet correcte 

uit gangspunten waaronder evt. de c:L- ~ en cD-.( ver

ba nden. 

Er zal nu a chtereenvolg ens nog aandacht worden besteed aan de 

experimenten, de theorie en het rekenmodel. 
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De belangrijkste gevolgtrekkingen uit de experimenten zijn al in 

1.2 vermeld. Het bleek dat de bladinstelhoekp, de snellopend

beid A en de hoek van scheefstand J bela.ngr],jke parameters z:ijn 

voor het zelfrichtende gedrag. 

Vo or À-waard e n in de buurt Tan À t is de theoretische veronder-op 
stelling dat de situatie qu~si-stationair is zoadermeer geoorloofd, 

althans voor de THE 2-6-180 rotor b:ij d= 30°. De geldigheid van 

de Prandtl tipverliesfactor is erg discutabel en vereist verdere 

theoretische uitdieping. Ook de invloed van andere veronderstelling

en is niet geheel bekend, zoals ook al bescbreven is in pa~ag~aaf 

6.3. 
Het rekenprogramma voldoet goed in die situaties waarin geen 

11 vortex ring" toestand optreedt. Voor bladeleraenten die zich in 

een toestand bevinden, die in hoofdstuk 3 aangegeven is met 

"turbulent zoggebied" en die bijna in de "vortex ring" toestand 

kunnen zijn, kunnen convergentieproblemen optreden. 

Al met al is het u i trekenen van de toestandsgrootheden b:ij scheve 

aanstroming een b ewerkelijke aangelegenheid en kost vr:ij veel reken

tijd. Deze rekentijd is sterk afhankelijk van het a a ntal rotorstanden 

dat in de berekeningen wordt meegenomen. 

Ten slotte wordt h i er nog gesteld dat, gezien de kleine absolute 

waarden van a', de verdeling van de axiale interferentiefactoren 

a voor snellopers bepalend is voor het zelfrichtende gedrag van 

deze rotoren. 

Zoals hierboven is g econcludeerd is er e e n b eduidend vers~ hil tussen 

theori e e n p r a kt Uk in het verloop van de toestandsgrootheden b:ij 

hoge ~-waarden. Het wordt als een noodzaa k g ezien om het theore

tische mode l en de experimenten aan een uitgebreide en kritische 

verge l ijking te ond e rwe rpe n, te be g innen b:ij de rechte aanstroming 

om duide l ijk de e v e ntuele t ekortkomingen van d e diverse best a nd

de len va n d e th e o r i e te k unnen on derkenne n e n om de invloed van de 

diverse veronderstellingen, waa rbij in 6.3 a l enige kritische 

kantteke ninge n z ijn g eplaatst, b eter te ku nnen afschatten. 
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Verder onderzoe k naa r de "vortex ring'' toestand is nodig zodat 

het rekenprogramma en het model ook in off-design situatie's 

beter gebruikt kunnen worden. Een mogel~k hulpmiddel hierbij is de 

de visualisatie van de omstroming van de bladen, waarmee momen

teel binnen de groep geëxperimenteerd wordt. 

Aan langzaamlopers is tot nog toe weinig onderzoek verricht op 

het gebied van het zelfrichtende gedrag. Theoretisch zou voor 

deze rotore• gekeken kunnen worden naar de a'-verdeling en ex

perimenteel kunnen, met in acht name van de suggesties gedaan in 

8.3, rotoren met lage Àopt-waarde worden doorgemeten. 

Indien een beter inzicht in de "vortex ring'' toestand verkregen 

ia en het rekenmodel hieraan ia aangepast kan de invloed van de 

bladinstelhoek, de hoek van scheefstand en de verdeling van de 

interferentiefactoren volgens dit model onderzocht worden. 
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APPENDIX I: LISTING REKENPROGRAMMA: W.E.G./ YAW. 

Op de volgende bladzijden is een listing afgedrukt van het 
I 

FORTRAN rekenprogramma ten behoeve van de berekenjog van 

de volgende grootheden, als funktie van ~hij verschillende 

hoeken van scheefstand: 

-het zelfrichtende moment, 

-de axiale kracht, 

-de zijdelingse kracht, 

-het drijvende moment Q, 

-het vermogen van de rotor. 

De subroutines zijn achter elkaar afgedrukt! 
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~EG/VAW (02/1~/80) . ... .. J 

S RESET FREE 
FILE 60CKI~O=GIS~,FilETYPE~7> 
FILE 61CKI~~=PRl~TERr~AXRECSIZE=221 

c 

REAl lAMDOPrlA~EDArHAX,GI•GISlrGISTP 
INTEGER E 
OIHE~SIQ~ XFC30J,SIG~Cl(30l• FHICJOl•CRCJOl ,BETACJOlrOCP~AX{JQ) 
REAL CPTOTClOlrCTTOTClO>,CTNT{T(lOl,CSTOTClC>•CHZTCTC10) 
LOGIC#L lEST,YE)T 
REA0(6Q,.J) JlEST 
TEST = • f Al ~ E. 
IF C IlEST .EQ. 1 l lEST = .TPUE. 
PI = 3.1415926535898 
GRAO = lSO.C/ PI 
REACCEQ,./) LAMBCPrB,CDClr~S,GIST•OELTA•OELGI•GISTP 

DO 2.0 I = lrNS 
20 REAC (60,/) XR(J), CRCI>• BETI(Jl 

IJO SC I = lrf\S 
50 BETICI>=BETICll/GRAO 

C •**** UllliK~EN INGflEZE~ GEGEVENS ***•*******•*********••••••••••> 
c 

c 

WRITEC61r30) B 
3C FOR~I1C///,3),•#~NT~l WIEKEN: "•12) 

WRI1EC61•80) LAtBOP 
80 FOR~AlC//•lXr"GEWENSTE SNELLOFENCHEJO,WAAREIJ CP MAXIHAAL IS: •, 

I "CPTl~AlE lA~EOA= •,F4.1 l 
WRilf (61•9C) DElTA 

90 FOR~Il (//,~),nHCEX VAN SCHEEFSTINO:•,f4.1J 
REAC C60r/) )R~US 

AEAC t60r/) CEltAM 
WRilE (61rl€0) CELLAM 

160 FOR~AlC//r3X•ftVCOR DE KARAKTERISTIEKEN WORCT LAHSO# VANAF •, 
I "0.10 TEL~ENS tEl •rf4·2," VERHOCGO"l 
REAC( 60•/ ) O[lNUl r OEL • NtH 
W~ITE< 61•lE2S l GISlrOELGI,GISTf 

1€25 FCRM-1{//,J),"DE HCE~ DIE DE FEFERENTIEWIE~ MAAKT MET DE HORIZCN•J 
1•, ~EE~T TOE VA~Af "•fl.o.• G~AOEN ~ET "•f3.0r• GRACEN TOT "rf5.1J 
I • GR~CE~··I/ > 

c •••••• UllVOERI~G VI~ RE~ENPROGRAJHA; BERE~ENI~G VAW C~z, CT, CS, 
Cf EN CH • LJ~BOA KURVEN VIN CE ROTCR BIJ OE GEGEVE~ AAN
ST~OO~HOE~ DELTA ******************••••••******************* 

c 
c 
c 

START = ~TAFT I GRAO 
DELTA = CELTAlGFAO 
GIST=EIST/GF~I: 
CELGl=DElGI/(R.AC 
GISTF=GISTPifRAC 
IJO 1E3 I =1• NS 

163 BET~CI> = BET~CI> •CDELNUL-DEt>JGRAO 
K == " 

lEE K = K • 1 
00 1€7 I =lr NS 

167 BET~<I> = BET-(1) + CEL/GRAO 
~RilEC 6Jr16e ) DELN~l+(K•ll•CEL 

tee FOR~AlC 3X,"HCEK~ERSTELLI~G I~ "rF3.o~· GR-CEN•,) 
llRilEC61,.17Cl 



c 

-!.3-
170 FOR~A1(////,3Xr•Cp-,c"- EN CT·lA~BOA KARAKlERISTIEKEN •, 

I "VCO~ O~l~ERP:",//rlCX,•LAHBCA"rlOX•"Cf•,t2Xr"CH",t2Xr 
I "Cl"r12X,•CT z•,tOXr"C!"r12X,•c~z•,t2X,•Gt"r//r 
I ·- -· 5Xr")•,tCXr"PhJ",aX,~A•rtClXr".\AI<S•,lXr•f•,1CXr"DCPOX"r 
• · Gx.•cc~ox·.Gx.•ocTcx~.Ex.•ocrox z•.4x.•ocsox•,Gx. 
I "DCK2UX"r5X,"J"r/) 

GI = GIST-OEl(J 
175 G~ = GI • OELGI 

~RITE C61•177) CGI•G~AO> 
177 FOR~Al(/r5X•"GI IS:",f6.2r//) 
180 J = () 

lAMB[- = 1.~0 - DEtl~H 
200 LAHEC- = lA~EDA + DEllAM 

\IEHl = .fAl5E. 
J = J • 1 
CP = Q .• o 
CM = C.O 
CT = C.O 
es = e.o 
CTN= C.O 
CHZ= C.O 
I = ~ 

300 l = I • 1 
X = 0·5*( XA(J) • XRCI+l) ) 
~ = 0 
DXR = XR(l+ll -)R(l) 
BETAX = O.S•C BflA{I) +BETACI+lll 
CRX = 0.5•( CRCI) +CfiCI+l)) 
A = .c.to 
AAKS = 0.00~ 
CAll CALC( trAA~S•OrCRXrOETAX,XrlAMBOArOCP[XrCCTOXrOCHOXrOCSOXr 

I [ClC)NrCC~ZOXrGlrOELTirlESTrVENll . 
CP = CP + DCFDX•VXR 
CH = C~ • OC~OX•OXR 
CT = CT + OCTOX~DXR 
CS = CS + OCSOX•DXR 
CTN=CT~ + OCTOX~•OX~ 
CHZ=C~Z + OC~2D~•OXR 

302 lf C I .EQ. ~S-l ) GC TO 310 
GO TC 300 

310 CONTlt'UE 
GI = GI•CRAD 
WRITE (GlrJ2~> tAHBDI•CP.CMrCl•ClNrCS•CMZrGI 

320 FOR~Al( /rllXrF~.2,6(6XrfE.4)•7X•F6.2) 
CPTCl(J) = CPTCTCJ) + CP 
CTTCT(J) = CTTCTCJ) + CT 
CTNTCl(Jl = CT~!OT(J)+CTN 
CSTCl(J) = CSTCT(J) + CS 
CHZTGT<Jl = CHZTOT(J)+CMZ 
Gl = €1/GRAC 

325 CONTif\UE 
IFCCLA~BCA .CT.LAHBOF ).A~O.C CP .LT. 0.0 )) GO TO 350 
GO Hl 20C 

350 CONTHUE 

C ************ UITSCHRIJ~EN VAN OE GEMIOOELDEN OVER GI********** 
c 

40C CONTJ);.UE 
If CGI.Ll.(CISTF-OElGil> GO TC 115 
lAMeDJ = 1.0 



c 

DO SCO ll -= 1•9 
CPGE~ = CPJCl{fl)/9 
CTGE~ = CTICT<Il)/9 
CSGEM • CSffjl(Jl)/9 
ClNGE•=clNlCl(ll)/9 
CMZGE,:CMZTCl<ll)/9 
~RITE (61•4~0)l,HBDA•CPGE~•CTGE~.C1NGE~•CSGEM.CMZGEM 

450 FORPAl(//,lC,.•tAMBD# = •,f7.3,/,• CP GEMJODELC ; •,rto.s,/, 
I • Ct GE~IDDELO = •,flO.S.J,• CTN 'EHI(CELO = •,f9.5•/• 
I • CS GEtiDOflO = •,flO.~•I•" CHZ 'EHICCELD = •,f9.5) 
LAMEC, = LA,ED, • 1. 

500 CONliNtJE 
fiOO STOP 

END 

SUB~~CTIWE CALC( A•A-KS•B•CR.EETI•X•LA"BDA.DCPCX.OCTCX•OCMOX, 
I CCSOJ,OCTDXN.OCHZOJ.GI• OELTA.l(ST.~E~T) 

c •••••• CEZE SUD~OUTJNE BERE~E~T DE AXIALE EN OE l'NGENllELE 
lllERfEREiliEFACTCREN OP EEN ([GEVE~ fliATS CF DE WIEK EN 
EE~EKINT FUNCTIES OIE 'FHA~KEliJK ZIJN V~N DEZE PARAMETERS •• 

c 
c 
c 

REAt LAMBDA, LA,BDR• GI, GIK 
lOGICIL ~tOCEl.EXTRAf,~ENT •lEST.8EVEil•OEVEL•8EvEL2•CtNTRL•lAHOOP 
REAl tA(2)• "AA•S<2>• HPHI(2)• MCAZ<2>• MCITC2l• ~Gl(2) 
LAMet~ = lAPtiCA * X 
PI = 3.1415~2E5' 
SIG~A = 8 • CR/(2.•PI•X) 
~IDCEl = .FllSE. 
COlTil = .f-lSE. 
EXTJ;-f = .F-lSE. 
lAHC~P = .FILSE. 
BE ~E IL=.F Al SE. 
BEVEl =.FALSE. 
BEVEL2 = .FAlSE. 
11 = 0 
JOEVEL = 0 
J = 0 
CC T D X r. :: 0 • 
DCSC l =0.0 
OCMZDX :0.0 

C •••••• SV(CESSIE~E SUBSTITUTIE ••••••••••••••• 
l G .J = J•l . 

lf (( J .EG. lOt) .A.D. EXTR'P ) EXlRAf = .FALSE. 
IF' .( .. J .• (Q.. 100 - ) Ge~ JO 18 
1~ - C~.EO.lSOl GC TO 150 
AK$CLD = AA~S 
AOLC = A 
lf (( J .HE. 1) .At.U •• NOJ.(EXlRAfJ) A= ANEW 
lf <EXlRIP) I = YA~E~ 
lf ([JJRAP ) VAClD = ANf.N 
STOlt : 0.0 
ST012 = 0·0 
s = a.o 
IC :: t 

6 0 IC = ~· t 
CALl CAlCA (I.AAKS.GI•B·DflTA.AK.AAKSK•ll 
fHIK=JlA.C(t.-A")/{lJMDOR•<l·•••~SKJ/C~S(D(LfAJ•JAr.CDELTAJ•SJN( 

• Gl))) 
If ((PHIK.Ll.O.O>.AN[.((l.•AKl.Gl.O.O)) PHJK=PHIIC•fl 
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ALPHA = fHIP-8ETA 
CAll GCT623 (~lPHA.Cl•CO,tJ 
SNPHI' = SI~ <P~IK) 
CSPHI~ = CO~ <PHI~) 
CAZ = Cl * S~PHIK • CO * CSPHIK 
CAT = Cl • CSPHI~ • CO • SNPHI~ 
KA( P) = AK 
ftAAK~(K) = ''KS~ 
ltPHI(P) : PJHK 
MGIU'l : Gl 
"CA1(1~) = CIZ 
"CAT(IO ·.: C-T 
IF (f~IK.GE.o.tl S=SIGMA•(t.·-KJ••21(4•e•S~P~IK••2J 
lf <FHIK.LT.O.tl S=SIGHA•<<<Ct.•IAKSKl•lAMIDR-SI~{~IJ•SIN<DELTAJ) 

I /(COSCOEllA)•CsP•I~J)••ZJ/(4•81 
STOlt = STOlt • S•COS(0EllAJ•CAZILA"80~ 
STOTZ = STOT2 • S•CAJ 
Gl = El • (2•PIJ/8 
Jf C~.IE.BJ GO 10 60 
GI= .. GI ct 1 
PHI=G .. o 
DO 11, L=l•B 

1~ PHJ:f•t•~PHI<l) 
fHI=ftH/Il 
f = (2 .. 1fi1•,RCCS<EXFC0.5•8•()-t.)/(X•SIN(SGRTCPHI••Z•0.0001))))) 
AAKS=STO~ti<F•<t.-A•FJ) 
ANE~= STDT2/Cf•(t.·A•f•(l.•CSJN(tElTA)••2)/81)) 
JF < J • fQ. I J GC Tf lO 
Jf(( J .~[. 1 ) .AND •• NOT. (EXTRIP)) CONV = (A~t~-1)/(A-AOLD) 
IF <E•TAIP J COJV = ( ANEW - lAN(WJ /( YAOlD • AJ 
IF ( ABS(ANe~ - A ) .tE. O.OGOO<t ) GO 10 50 
lf( J .LT. tn) GO TU 10 
IF((J .GE. 15 J •• KO.<CONV .Lt. -C .. l ) .AND •• ~Ol.(E,TRAPlJ 

I HICOEl = .TIHiE .. 
t5 IF((((N~ .LE .. -0.8) .~NO. <CON~ .GE.-1.0095l.AND •• ~~l.<EXTRAPJ) 

I MltOEl = .T .. UE. 
JF ( tiO~El ) GC TO 17 

C •••••• EXTRIPOliTJE ~OlGENS JITKEN •••••••• 
IF((,(NV.GE.e.9l.A~O.(CONV.llw!•)~AND •• NQT.tMIODElJ.AND.(J.GE.50)J 

I EXlR-F = .T,.UE. 
IF(EXlRAfJ YANEW = ANEW t ( INEW-AJ• Cf~V/(t.• CONV) 
lf ((J8SCCO~V).GT .. t.GJ.ANO •• NOT.({MJODELJ.CA. ([XTRAf)) 

t . . ~ .• AJC ... ( ... G(. 4) •• NC.<IBSC A•AOltJ .Gt.0.05)) GO TIJ 18 . 
GO lO 10 . 

t ••••• PitDEliNG •••••• 
ll ANE~:0.5•<A~(V•') 

lAKS = -0.5•( -AAJS • AMSOlD) 
JF(( JIDDEL) .AfD.( CÓNV .Gt. 10. J.ANO.(J .GE. JO)) GO TO 18 
GO Ui lC 

tl lf ( X .LT. G.J5 )GO TO 10 
-~ ••••••••~E~A-1 ("OO~DE ) METHODE •••••••••••••••••• 

CONUil=. lRUE. 
19 AKSOlt = 0 .. 0 

AAKS = 0 .n 
20 PHI "_ = O•OD 

PHI8 = 0.02 
22 IF <~EVEll G~ TC tSO 

M=l'tl 
IF (~.EQ.t5) GO TO Z~ 
lf (~.GT~t5) G~ TO 150 
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GO Hl 28 

2~ WRilE (6lrZEl X 
26 FOR~~T( llK~·UE~EKENI~G CON~E~GEERT NIET Of X = •• F/.5•/• 

I • OAAAO~ ~UBROlliNE AFU~C CPNIEU~ EE'~AAt TOEGEPAST • 
I ·~ET fHI START = 0.0 EN A~KS = O.O•) 

PHIJ = 0.0 
PHI8 = O.OZ 
AAKS = 0.0 

28 Jf ( lE~l ) PHIE = •G.Ol 
CAll -FUNC(PHIArAAKS•lAHBD~·BETArCRrB•,•GI•JKSrJrfrFUA.VENTr 

f CELTil 
CAll AFU"C{P~IH•AAKSrlAHRORrBETArCRrB•••GirAKSrArfrfUBrVENTr 

I CElTJl 
J = 0 

100 J =J•l 
tf ( FUB .EC. flA ) GO TO JO 
PHIC = PHI9 - FC~•(PHI8•PHIAl/{flB-FUAl 

GO l(J 16G 
160 CAll AFUNC{fHIC-AAKSrLAHBORrBETArCR•~•)rGirAKSrArfrFUCrVENTr 

I tELT•) 
lf < IBS< rtc > .tr. o.oooooot , GO To ~o 
PHI, = PtiiB 
FUA = FUI! 
PHIB : PtiiC 
ruo -= ruc 
lf t J .LT. 25 l GO 10100 
IF ((J.G1.2~l.A~D.8EVE1ll GO 10 150 
IF ((J.f.~.2~).A~O.(.~OT.VENT>.ANt.(M.Ll.t5J.ANO.LAHOOP) GO TO 41 
lf ((J.(G.Z~l.AWO.(.~OT.VENT).ANt.<.N01.8E1El2)) GO TO 29 
GD TG lO 

29 PHIJ=.02 
PH18=.03 
JBEV= JBIV + 1 
lf (JB(V.E~.t) AAKS=-.005 
lf (JBE~.EQ.l) IKS~LO = -0.00! 
IF (J8EV.NE.t1 JAKS=AAKS-.005 
IF (J8EV.EQ.l0) BEVEL2=.TRUE. 
GO TG 22 

30 VENl-=.NOJ.vE•t 
BEVElt=.tRUE. 
GO lC 19 

40 AAKS~AAKS - .005 
VERSCM = AKS·AKSOLO 
AKSCUl = AAICS 
lf . (,.-8S(,EilSCHl .GT. O.OaOl.,.r.O.(M.LT.l5).ANo.L~HCOP) GO TG · 42 
lf ((l8S(VERSC~J .LT. O.OtOl.INO.(M.LT.15l •• NO.LAHC0f) GO TO 43 
lf tliBS<VEASCHl .GT. 8.005).1ND.(M.LT.l5)l GO lO 20 
GO TG 43 

41 AAKS=AlKS•.COS 
AKSCLC=AJK$ 

42 PHIA = .1 
PHte = .as 
GO Ul 22 

43 AAKS=,.l$ 
44 lW 45 K =l•S 

CALL CAlCA (I•A-~S.GI•B•OELT-rAICrAAKSKrl) 
PHI~=AlA~((t.-A~)/(lAM8DR•(t.tAA,SK)/CCSCDELIA)·J-N(UELTA)•SIN( 

• Gil)) 
lf ((PHI~.LT.O.O).INO.(Cl.-AKJ.GT.O.O)) PHI~ = PHitctPI 

AlPHA = fHI~·OETA 
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CAll GOT623 <JLPHA.Cl·CD•l> 
SNPHII' = SI~ <P~tKJ 
CSPHI' = COS (P~IK) 
CAl • Cl • 5~PHIK - CO • CSPHIK 
CAT = Cl • tSPHI" + CO * SNPHIK 
... (I~) = -te: 
MAA~SUO = AAKSi' 
MPHI(trl = PtlJI( 
I'GI(I') == Gl 
.. CAZ(IO = C'l 
ICCAJ(Il) = CJl 
Gl=€1 • C2•PI/8l 

45 CONllfiUE 
Gl = P.GI(ll 
PHI .:: O.Cl 
00 41 K=l•8 

47 PHI=f~l • MF~I('J 
fHI=FtH/E 
F 2 <2.1PIJ•~RCDS(EXFC0.5•8•<)-l.)/(X•SIN(SQRT<PHI••Z+O.OOOlJ))J) 

50 VCHDX = 8.•X•X•-AKS•F•ABS(t.·I•FJ•lAHBER•C(S(0ElTAJ 
tCTCX =8.•X•A•f•ABS(t.-A•f•C1.+(51NCOElTA)••2J/6)J•(C0SCOElTAJ••2) 
OCPCJC = DCHtll • l-HRO' . 
DO 7G ~-:1•·8 
HOE"M =MPHI(fl) 
GIK = JtGI(K) 
IF <~DEKK.GE.O.tl CO=X•<t.-MA(Kll••2/(SIN(HCEKKJ••2) 
IF <tttEKK.Ll.O.tl CO=X•<<<t.+t'AJJIS(IOJ•LAHSVR•SIN( 

I O[llAJ•SIW(GJK)l/(COstDElTAJ•COS(MOEP"J))a•2 
OCTOJ~:OCTOX~ t <CO•MCAl(I(J) 
OCSOI =DCSOX • CCO•MCAZ(KJ•SI~(GJK )) 
DCMZG•=DCMZ&X t (CO•)•MCAT(tc:J•CO~(GIK )) 

10 CONTJJU[ 
CON =<2•SIG~~/8J•CCOS<OELTAJ••2J 
DCTtJJ ~ CO~•OCTOKN 
OCMZDX = CO~•DC~ZOX 
OCSEX =-to••DCSDX 
IF (~(Nl.ANC •• N,T.CO.TRll VENT = .F~LSE. 
JEN-=0 · 
lf (VElT) dEÀ=l 
WAITE <61•72) x.PHI•••AAKS•f•CCPtX.DCMDX•DCTDX•OCTDXN• 

I OCSOX.OCPZDX•J•JEN 
72 FOR,J1(/•llClJ•F9.6l•2<1,JJ 

lf ( (.1101 .VEMT J eAND.(fHJ.Ll.O.O J .AID. (.NOT •l A HOOP l) GO TO 73 
lfCABSlOCTOJ.-DC10X1.GT.G.OtSJ Gt 10 15 
GO TC ZOO 

73 fHIA • •1 
PKIB : , -di -
AAKS=•G.COS · 
AKSGLC =-'e.A.05 
BEYEJL=.'lRUE. 
LAH(()f = .Tf'~E • 
.. ::: 1 
GO Hi 28 

75 WRITEC61•88} X 
8G fOR,Jl(liX••GP X = ••f7.5•• IS Cl(tHPULST~EORIEJ NIET GELIJ~·. 

I • Al~ CTCBLADELE~E~Tl.EORIEJ") 
lf (((0C1DX.GT.C.O).-NO.(OCTOJN.LT.O.Ol).OP.((0CTOX.LT.O.OJ 

I .ANC.<DCTOXN.GT.O.O>JJ GC T( 82 
GO HJ 85 

82 IF <BEVEILJ 8EVEL=.T~UE. 
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VENT = .NOT.VENT 
8t:VEil = .TFUE. 
CCT [ Xft = 0-(1 
DCSCll = o.c 
llCHZilX = 0·0 

" = 1 
GO Hl 19 
KTEL ::; 0 
f8:::f 
fHIB=FHI 
AAKSB=AAilS 
A8= .. 
v = -a. 
lf CF.IC.lf.O.O) V=t.O 
fHJ(Il=P~IC ·CW•C.0051 
PHI(~=PHIC •(V•C.050) 
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CAlt 'FUNC(fHICC.AAKS•lAMBDR•fET'•CR•D•X•GI•AKS•~•f•fUCOlO•VENT. 
I CEI.TA) 
CAll AFUNC(PHIC~·AAKS.LAMBC~~EETA.CR•B•X•GI•AKS.A.F.fUCNEW.YENT• 

I DEL TA) 
WRilE (61•5198) fUCClO•fUCNEW 

5198 FOR~Al(/,2(2),Ft0.7lJ 
lf((((fUCNEW.lT.O.OJ •• NO.CFUCCLO.LT.O.OJl.(A.CCFUCNEW.GT.O.O>.ANC. 

I (f~COL0.(1.0.0))).0R. VE~l) G~ 10 9. 
C ******* J~TERVAl~Al,ERING MET AFU~C ****************************** 

93 PHIC = CfHICN• PHICOJ/2 
CALL AfU.CCPHIC~•AKS•LAMDDR.BET-·CR•B•)•GI.AilS•A•f•fUC•VENl• 

I DEL TA) 
KTEl = KlEL • l 
lf CK1EL.GT.25) GO T~ tSO 
IF (ABSCFUCJ.LT.O.OOCOlJ GO 16 91 
lf(((f~COlO.Ll.O.Ol.-ND.CFuC.LT.C.OJl.OR.CCFUCDLO.GT.O.O>.AND. 

I CfUC.GT.O.OJ)) G~ 10 94 
GO Tfl 95 

94 fHICC== PHIC 
ruccul= ruc 
GO Hl 93 

95 PHIC~ = PHIC 
GO TO 93 

91 AAKS:;,KS 
GO TO 44 .. 

98 COITIIUE 
f = FE 
A = '6 
AAKS = IIAK$1 
PHI = PHIB 
GO ltJ 20G 

15~ MRITE(6l•lllll X 
1333 fOR~Il( 11X••I[~fKENIWG CON,EJG[(RJ HELEHAll NIET OP X ~ •.rl.5) 

DCNCJC : C.O 
OCPO X : Cl.O 
DCTCX = 0.0 
OCJCJ• = O.C 
OCMZDll = 0.0 
DCStX = 0.0 

200 RETtJJi~ 
END 
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' VEtH•DElTAJ 
c 
c ••••••••• D~ZE S~eRO~TINE BEREKENT. UITGIAHOf lAW OE PHI VAM BLAD I 

EN CE -IKS GEHIODElC tE FUNKTIEWAIADE FUWKlt EN OE GE~JC-c 
c 
c 

DElCEN IKS E~ A •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

fi[Al LAHeOR.GI.GIOLD 
LOGtCil ~ENT 
REAl PAC2> .. ~PHI(2).HCAZC2J,HCITC2l•~GIC2J 
GIOLD=GI 
PI"' 3.t~ t5f2654 
AlPHA = PHI • Bfll 
CAll GOT6Z3CALP~A .. cL,CD~t) 
SINFHJ : SJ~( PHI ) 
COSFHI ~ CO~< P~l ) 
CAZ = Cl•Sl~fHI - CO•COSPHI 
CAT = Cl•COSf~I • CD•SINPHI 
SIG~- = 6 • CR/(2.•PI•Xl 
CAll CAlC-(I .. AA~S.GJ,e,OElTA•IK,IAKSK•ll 
A= t. -(((t.+AA«S~l*LAMBOR•SJ"CtEllAl•SINCGilJ•SIWPHI/(COSP~t 

I •COS<DEllA)JJ 
IF (ffll .GE.C.IJ S=SJGMA•(t.-1 J••2/C~•9•SJNPHI••2) 
IF (f~J .tT.O.tl S=SIGMA•((((J.+-AKS l•lA"ECR•Sf~(Gil•SIN(OELTAJ) 

I /(C0S(OillAl•CO~FHilJ••2JIC4•8J 
STOTl = S•CCSCOELTAJ•CAZ/LAHBCR 
STOT2 ::: S•CIT 
IIA( 1 l=A 
~CATCIJ=C-T 
flCAZCll=CAZ 
IIPHICIJ=PHI 
IIGJ(ll=GI 
AN=A 
CAll CALCA(J•AA~S•GI•B•OELTA•IN,IAKSK•2J 
co toe t-:z.e 
GI=Git((2•Pil18l 
CAll CALCA (I•AIKS~Gl•B•OEllA•Al•AAKSl•l) 
PHll=ATA~((l.·Al)/(~AMBOR•(l.tAA,Sll/COS<OEtfA)·l~W<DElTAl•SJN( 

I GIJl) 
Jf ((fHIL.LT.O.OJ.JNO.<Ct.--tJ.Gl.G.G)J PHJl:PHil+Pt 
AlPH A=PHIL•6fTA · 
CAll ~QT623 lALPHA.cL .. COrll 
SNPHJL = SI~<PMJl) 
C.SPHJl = . C()$--.(P .. IL) 
C.AZ = Cl. * ·-SIPHIL ~ · CO * CSPH ll 
CAT = CL * CSPHil • CO * S"PHil 
IIA(l) = ,L 
MPKI (L) .:::;_ -P.tUL

- ·liG I ll l = · G J · 
MCAZ(l) = CA2 
MCAT<ll = C'f 

-- --· ... · - · lf- t.f• 1-t~E-·0·1 l ··- S=SIGMA•tt.• ll l••Z/C 4•8• s•PHil• •2) 
IF -- fftHL.,LT .0.1 1 S=SJGMA•(((( t.+tAKSl l•LAflltCR-sltHGI l•S IN( DEL TA)) 

I /CCOSCDEL1A>•CSPtllJl••2)/(~•BJ 
STOlt = STOlt +S•COSCDELTAl•CJZ/lAMfOR 
Sl0f2 = STOT2 • S•CA1 

l 00 COlt 1• UE 
PHI=C.O 
DO 40 l=l•9 

4G PHI=f~I•~PHI(ll 
PHl=PHI/1! 
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lf < IBSCPHI) .Gl. 3. ) PHI = J. 
F = (2.1Pil•IRCCS(E~PCO.~•B•C)-J.)/(X•SINCS~Rl(F~1••2+C.0001ll))) 

AKS=<A•ST0TlJSlOT2)a((l.·A•F•<t.•<SINCOEllJ)••2)/el>l<t.-A•f)) 
Jf < ~ENT ) ST012 = ·STOT2 
FUNCll = A•F•(t.-A•F•(l.+CSI~COE~TA1••2)/8l) - STCT2 
Gt=GICLO 
fHI=~ftHCll 
AETliA~ 

ENO 

SUB~DUTI~E {CT62lC ALPH- • Cl • CO • I~YER5 ) 
PI = ~.141592653~898 
IF C INVERS ~EQ. 2 ) GO TO lOC 
AlP = AlfH-•180./PI 
IF ( JlP .GE. 2.0 ) GO TO 10 
Cl = 0.0~1538 ·-LP + o.so 
CO = 0.00035137!30l•CALP+2.C)••2 • 0.02 
GO 10 200 

10 lf ( llP .GE. 3.0 ) GO TO 2C 
Cl = 0.091538 ·~LP • 0.50 
CD = C.0~048~286384•CALP-t.a1••2 • 0.02513f6S 
GO Hl 200 

20 lf C ALP .GE- 9.0 l GO TO 30 
Cl = 0.0709•AtP +0.561914 
CO = 0.0004e,28638,•CALP-l.01••2 • ~·02SllE69 
GO 10 200 

30 lf < JlP .GE. 12.0 ) GO TO 40 
Cl = -o.Ol7725•1LP••2•0.38995•~LF·0.81Jetl 
CO = O.OC048~286384•(ALP-t.Ol••2 + C.02~13E69 
GO Hl ZOO 

40 lf ( llP .GE. 13.0 ) GO TO 50 
Cl = ·0.017125•1LP••2+0.38995•Alf-0.8738tl 
CO = t.725t7275•SIN( AlPHA ) - 0.27,82125 
GO TIJ 200 

50 lf ( ILP .G[. 2C.O ) GO TO 60 
Cl = O.OOSOE42157•AlP••2·0.2~25114286•AlPt2.977578286 
CO = 1.72517275•SINC AlPHJ l • 0.27412125 
GO Hi 20() 

60 Cl = 0.9518~3994•CtSfCAlP•2C.CJ•fl/140. ) 
CO = l.72~t7215•SJW( AlPHA ) - C.27482725 
GO Hl 20.0 

lOG lf C CL .LT. 0.774614 ) AlP = C (l-0.5G )IC.09l538 
lf ( CL ~GE. O.ll4't' ) Alf ~ ( Cl-C.S~l9l4 J/0.0709 
ALPH' = -lP• PI/180. 

200 AETt:IUl 
t:NO 

SUB~OtTIWE CALC' CA-·AKS•GI•B•DELTA•AK•~AKS~·CDMTR.) 
lillEGER COJUIU . 
lf fCGITRA.EQ.2) GO 10 100 
'K = J•CI.-.S•CCSCGtl•SINCOEll-)1 
AAKSM = ·ft~S•Ct.-.5•SINCGI)•SJM(tEtTAJJ 
GO Hl 200 

100 A= ~~/(t.-.S•CtSCGIJ•SIN(OfllA)J 
200 RETtJ~r-

END 
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APPENDIX !~:BEREKENING VAN DE GE!NDUCEERDE S!ffiLHEDEN IN HET ROTORVLAK. 

In deze appendix wordt een model beschreven waarmee de totale 

geinducearde snelheid in een willekeurig punt P in het rotorvlak 

van een twee-bladige rotor, berekend kan worden. Bij de opstelling 

van het model waren m:ij de verdelingen van a en a', die voortkomen 

uit de helicoptertheorie, niet bekend. Het doel was daardoor 

tweeledig: 1. het aantonen van een asymmetrische interferen

tiefactorenverdeling over het rotorvlak, 

2. een indruk krijgen van de mathematische vorm van -.._ 

·de verdeling om daarmee een rekenprogramma op 

te zetten om M te berekenen. 
z 

Hier wordt uitgegaan van andere coÖrdinaatstelsels dan welke in 

hoofdstuk 2 gedefinieerd zijn. Ook de gebruikte symbolen zijn in 

deze appendix anders dan in de rest van het verslag. Dit maakt 

het lezen wellicht verwarrend. Daarom zal eerst een uitgebreide 

symbolenlijst, specifiek voor deze appendix, gegeven worden. 

Op de volgende bladzijde staat een tekening die in deze appendix 

centraal zal staan. Het gebruikte coÖrdinatenstelsel en de diverse 

symbolen staan hier impliciet in aangegeven. 

Na de symbolenlijst zal in het kort aangegeven worden wat de 

uitgangspunten van het model z5jn, waarna per kwadrant (zie sym

bolenlijst) beschreven wordt hoe voor beide bladen de componenten 

voor de berekening van de geinduceerde snelheid bepaald z:ijn. 

Er zal een voorbeeld van de gebruikte formules gegeven worden 

en er wordt ingegaan op de methode, die gebruikt is om v. om 
~ 

te rekenen naar a en a'. 

Ten slotte volgt dan nog een korte beschrijving en een listing 

van het rekenprogrruama. 
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X-as 

/ 

H~ gebruikte coÖrdinatenstelsel met daarin aangegeven 

één werveldraad. 
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II.1 Symbolenlijst. 

XYZ-stelsel is het coÖrdinatenstelsel dat gekoppeld is aan het 

zog van de rotor zoals is aangegeven in fig. II.1. 

YZ-vlak 

0 

p 

Q 

P' 

P' t 

Q' 

blad 

blad 

s 

r 

r' 

dk 

h 

H 

À 

R 

RN 

2 a 

J 

1 

2 

dient hier als een soort referentievlak. De projectie 

van de rotor op dit vlak is een ellips: 
2 2 2 · . [ ..J....] + (z) = R 

cosJ 

oorsprong XYZ-stelsel. 

het punt in het rotorvlak waar de geînduceerde snel

heid vi zal worden berekend. 

een punt op de werveldraad waar een circulatie aanwe-

zig is. 

het punt waar de werveldraad, afkomstig van het blad 

waar P op ligt, het YZ-vlak snijdt; P' ligt op de ellips. 

het punt waar de werveldraad, afkomstig van het blad 

waar P niet op ligt, het YZ-vlak snijdt. 

het projectiepunt van Q op het grondvlak YZ; ook Q' 
ligt op de ellips. 

het rotorblad waar P op ligt. 

het rotorblad waar P niet op ligt. 

afstand van P tot het middelpunt van de rotor. 

vectoriële afstand van P tot de oorsprong 0 van het 

XYZ-stelsel. 

vectoriële afstand van Q tot 0. 

een infinitesimaal stukje werveldraad (in Q) 

afstand van Q tot het grondvlak YZ: h = eRj~ 

spoed van de werveldraad: H = 2~/~ 
snellopendbeid van de rotor. 

straal van de rotor. 

geprojecteerde straal van de rotor op het YZ-vlak: 

~= R 

de hoek die het zog maakt met de normaa~ op het rotor

vlak; hoeft niet gelijk te zijn aan de a anstroomhoek van 

de wind. 
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de hoek tussen de Y-as en de verbindings~ijn 0-Q' 

de hoek tussen de Y-as en de verbindingslijn 0-P' 

de hoek tussendeY-as en de verbindingslijn 0-P'' 

het verschil tussen t.f en ! : ~ 2 = Cf. - '!1 2 . t t 
de hoek die de projectie van de wervellijn, af-

komstig van resp. blad 1 en 2, aflegt, voordat de 

wervellijn het YZ-vlak snijdt. 

het verschil van ~1 en e 
s1 

kwadrant 1 : 0 '~ ~ ! 
2 

kwadrant 2: ~~o<<11' 

kwadrant 3: 1\ ~ol... < 2._ 
.... 2 

kwadrant 4: t~oe.. <2"1{ 

Uitgangspunten van het model. 

Bij dit model wordt uitgegaan van de volgende veronderstellingen: 

-de circulatiesterkte rover de bladen is constant, 

-de werveldraden liggen op een ellipsvormige cilinder, 

-de werveldraden hebben e en constante spoed H, 

-de werveldraden hebben, zodra het zog "ontwikkeld" is, een 

constante afstand t.o.v. elkaar, nml. tH. 
-er wordt geen rekening gehouden met zgn. "shed-vortices", 

die ontstaan t.g.v. gebonden-wervelsterkte veranderingen in 

de tijd. 

Het is nu mogel~K om een mathematische formulering te vinden voor 

het zog. Alleen in de buurt van de rotor moet e en overgang gevonden wor

den tussen de op een constante afstand van elkaar naar -O)draaiende 

spiralen (het "ontwik.lcelde gedeelte" van het zog), en de twee bladen. 

Hoe de werveldraden aan de twee bladen worden gekoppeld staat ver-

derop per kwadrant beschreven. 

Buiten dit overga ngsgebied z~n de coÖrdinaten van Q: 

(
-R6, Rcos("C+6>) , Rsin("f+ c9) ) 

)\ " { 1+cos
2

(-r+$) t a n
2J} v{1+cos

2
(-c+G)tan

2J} 
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Het ~unt P op blad 1 van de rotor wordt bepaald door de afstand 

sen de hoek~. Het is na te gaan dat de x,y,z coÖrdinaten van P 

zijn: (si~~ stanJcos o<. 
' 

scos o(, 

' V {1 +cos
2
1( tan

2J} V {1+cos
2
oc tan

2d} 

ssin~ ) 

V {1 +cos
2

o<. tan 
2 J} 

In punt P wordt m.b.v. de wet van Biot & Savart de geÏnduceerde 

snelheid v. ui t e erekend. De bijdrage van een stukje Yrerveldraad 
-l. 

d~ in Q tot de totale 

p dv. = 
-l. 

v. bedraagt: 
-l. 

1 "rdk 1+ii dë d0•(.!:-E,' ) •••• (II.1) 

jr-r'13 

De totale geÏnduceerde snelheidsvector v. 
-l. 

wordt gevonden door te integreren over 

e voor beide werveldraden. 

dk 

In het vervolg van deze appendix wordt nu per kwadrant bekeken 

wat de coÖrdinaten zijn van de vektoren (.!:-.!:') en dk. 

d9 

II.2.1 Eerste knadrant. 

Blad 1: Punt P ligt nu in het eerst kwadrant. Er wordt veronder

stelt dat vanaf blad 1 direct een wervelspiraal naa r -V) 

gaat en wel met een constante spoed H, zodat hiervoor 

geen overgangsgebied is. Dan wordt: 

dk 

d@ = , ' 

- { -R)..e,} , Yp - 11-l cos 

zp - ~sin ( 1'1 + ~ ) ) 
-Rsin( 1'

1 
+ 0

1
) 

( 1+a2)3/2 

Rcos( r'1+ ~) 

VC1+a2 ) 

~--



-II.6-

€)1 loopt van -I es 11 tot GA, waarbij IBs 11 bepaald wordt ui-t;; 

de volgende vergel~king: 

R (sin J - tandco~O(. 
2 

- -~' 
( 1+COS O'.tan d) ~; 

= -R0 s 1 • 
). 

Blad 2: De projectie van blad 2 op het grondvlak YZ maakt een 

hoek <,e = "'+'!( met de Y-as. Vanaf dit blad loopt weer een 

werveldraad naar -~maar nu zodanig dat bij tt= 0'... + 1{" +'TT'"" es 1 

de afstand van de werveldraad tot het YZ vlak ( en dus de 

afstand tot de andere werveldraa d, want die is dan juist 

in P') gel~k is aan de halve spoed: x= -~R • 
/:" 

Vanaf dit punt beschouwen we het zog als ontwikkeld én 

daarvóór ( het aangepaste gedeelte van de wervellijn ) nemen 

we aan dat de afstand van de werveldraad tot ~et YZ-vlak 

lineair afneemt met <.(, zodanig dat bij '!= 11'\.+ 21T" + es 1 

precies aangesloten wordt bij de spiraal met const ante 

spoed. Dit geeft dan voor de twee verschillende gebie-

den: 

-Aangepaste gedeelte: o<+lf'l(' o<.+ 2"1" + 0s 1 ; 

o{ + 'Tf - r 1 ~ e1 ~ 2 1t"' ; 

(!,-!,') = (Xp _ {Rsind _ Rcos(o<.+'Tf)tand 
.J ( 1+cos2 (o<..+1l')tan

2J) 
+ 

{
1fR R . ' Rcos(~+1T)tand } - + s~nd - _/ , 

À y (1+cos2 (o<.+mt a.n2J }. ( ~-o(-lT+ l 1 ) ~ 

"lt" + 1°sl1 



dk 

d01 
= 
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lRlt "\ Rcos(o<.+1Ö tand - l 
"V (1+cos (OC..+'lfhan J) 

(

- T + Rsind - _/ 
2 

. 
2 

~ 

-Rsin( 1"
1

+ 0
1

) 

( 1+a2)3/2 

1T + l0sl1 

' 

-Ontwikkelde gedeelte: ~,.'1 + 211' ; 61
1 

"7 2tr 

<!:-!:') = (V l ~- R(\211") I 

= 

R 

II.2.2 Tweede kwadrant. 

Het punt P ligt nu in het tweede kwadrant zodat ~ligt tussen 

1f/2 en 1f' en dus is Yp ~ 0 en ~ "7 o. 
We nemen nu als uitgangspunt het blad 2, waarvan de geprojecteer

de op het grondvlak een hoek (.(_ = -<.+ 1t met de Y -as maakt: de hoeken 

e, t: en e worden nu op blad 2 5ebaseerd. s 
Blad 2: In dit geval wordt voor de werveldraad, afkomstig van blad 

2, geen overgangsgebied verondersteld, zodat direct vanaf 

blad 2 een spiraalvormige werveldraad met constante spoed 

naar -(/) loopt. 

Er moet nu gerntegreerd worden over e
2 

waarbij ~ loopt 

van tot~. 

= -}.{sin'à+ tan~cos IJ(. J 
V ( 1 +tEm~cos~) 
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de vektoren (~-~') end~ geldt nu: 

de 

<!:-!:. ) = ( " - rR:2 } 

R 

."P - ~sin(<(2+ ~)) 
-Rsin( 1' 

2
+ 8

2
) 

(î+a2)3/2 

,··) 

' 

Blad 1: Op dezelfde manier als bij blad 2 in het eerste kwadrant 

moet nu de wervellijn van blad 1 opgedeeld worden in een 

aangepast en een ontwikkeld gedeelte. Het punt waar deze 

twee stukken op elkaar aansluiten is het punt 0
2 

= 0, 

oftewel ce = ~ + "1f + 1 esl 2 waarin de afstand tot de wer

veldraad tot het YZ-vlak weer precies geljJk is aan de 

halve spoed: -Rn • 
T 

-Aangepaste gedeelte: o<. ~ <.( ~ ~+ "1f + fc9s f 2 ; - 1f-l es 12 ... ~ e2 ~ 0; 

Het verschil in x-coÖrdinaten tussen de punten~=~ en 

ce = o<. +"TT+ 1~12 op de werveldraad: 

R 
• \ Rtan~ cos ex:: R'TT' 

s~nd - _/ 2 2 + T 
'I ( î+ta n Jcos ex:) 

wordt weer veronderstelt lineair overbrugd te worden. 

Dit geeft dan: 

(!,-,!:.' ) 
Rt a nJcoso< 

V ( 1+tan;;rcos 2~) + 

e2 + 1r + 18s 12 
.... + lesl2 

{ 
Rrr 
- + 

.\ 

y - R._cos("'C" + e) 
P -TI 2 2 

R . ' Rtanlcos~ } 
s~n d - _ 1 2 2 'J (1+tan Jcos I(') 
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dk __ ( -~ R).rr + Rsin d RtanJcos oe. l ....;.V~(-1;;;.;+...;;c...;o...:;.s_2D{.:...t-a-n~2-J-)- ~ , 
d~ --~------------~~~~--~--~ 

1t + l0sl2 
-Rsin(t:2+ e

2
) 

( 1+a2)3/2 

Re os ( r
2

+ c9
2

) 

'\} ( 1+a2 ) 

·--__ o_n~t-w_i __ kk~e;..:;l;;..;d..;.e'--lg.._e_d..;.e;...e;;..;l_t __ e : ce Jo(+ 1'1" + \ es\ 2 

(!,-_!: t ) -~-~ - ~e ~ ' 

II.2.3 Derde kwadrant. 

Indien P in het derde kwadrant ligt kan dezelfde methode toege

past worden als in het tweede kwadrant. 

De formules z:ijn identiek aan die van II.2.2. 

II.2.4 Vierde kwadrant. 

Voor de opbouw van het zog en de gebruikte formules wordt ver

wezen naar II.2.1. De s ituatie waarbij P in het vierde kwadrant 

ligt is identiek aan die, waarb:ij P in het eerste kwadrant ligt. 
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Stel dat P in het eerste kwadrant ligt. De geÏnduceerde snelheid 

in de x-richting t.g.v. de wervellijn, afkomstig van blad 1, be

draagt dan: 

v. 
l..x blad 1 

------------------------------------------~-·~ d( 

1 
2 1+a 

2 

+ (î) + 

Omrekening van de geÏnduceerde snelheid naar a en a'. 

2:xp8 + 

R ~ 

Uitgaande van tekening II.1 is het gemakkel~k in te zien dat een 

coÖrdinatenstelsel, dat gelcoppeld is aan de rotor, eerst gedraaid 

moet worden over een hoek - d en daarna getransleerd over een af

stand Rsin d in negatieve x-richting, om samen te vallen met 

het XYZ-stelsel. 

De richtingsvector in het rotor-coÖrdinatenstelsel van een raak

lijn in P aan de cirkel met als middelpunt het midden van de rotor 

en straal s ziet er als volgt uit: 

( 0 t -sinD<. , COSO( ) 

Rotatie over - J geeft: 
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(
cos~ 
sin~ 

0 
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-sind 

cos~ 
0 

0) ( 0 ~ ( sin«.sind) 
0 -sin~ = · -sinKcosJ 

1 · cos . cos~ 

De richtingsvektor verandert niet t.g.v. de translatie in -x rich

ting, zodat de richtingsvector van de geinducearde rotatiesnel

heid in het XYZ stelsel gegeven wordt door 

(sinCll.sind , -sinc(cosJ , cos o<. ) 

D.oor nu het inprodukt van deze vektor te nemen met de totaie 

g ernduceerde snelheidsvektor V. 
-J. 

v. sint<.sinJ 
J. 

a' = x 

vinden we voor 

v. sint<.cosJ 
J. 

..fl. s 

a' : 

+ v. cos~ 
J. z 

Door dezelfde transformatie toe te passen op de vektor (1,0,0) 
in het rotorstelsel, vinden we voor a: 

v. cos.l+ v. sin~ 
J. J. 

a = x y 

V cos~ 
Het rekenprogramma. 

Het FORTRAN-rekenprogramma bestaat uit drie onderdelen: 

a. het hoofdprogramma: hier worden achtereenvolgens de volgende 

gegevens ingelezen: 

-de hoek o<, 

-de stapgrootte in « b~ 

-de straal s, 

-de snellopendheid X, 
-de hoek die het zog maakt met de normaal op het ro-

torvlak: d, 
-het aantal bladen. 

In dit gedeelte worden een aantal malen de subroutines aange

roepen. Dit aantal wordt gegeven door Ao(: het programma begint 

met de v. te berekenen in het punt P(~,s) en daarna in de 
-J. 

punten, die gegeven worden door (~+n.6~s), met n=1,2,3 •••••• , 

totdat de uitgangspositie weer bereikt is. 

b. subroutine CALCV; hierin wordt de totale gernduçeerde snel

heid v. berekend in een punt P in het rotorvlak door integra-
-J. 

tie over e zoals aangegeven is in formule (II.1). 
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Allereerst wordt bekeken in welk kwadrant het punt ligt en 

vervolgens wordt de kleinste e-waarde 0 bepaald waarvoor 
s 

de infinitesimale bijdrage tot v. berekend 
-~ 

moet worden. 

Daarna wor dt voor verschillende S-waarden ' startend bij e s 
en daarna 0 ophogend met Af), de subroutine CALCDV aangeroepen. 

De integratie verloopt zoals aangegeven is in fig. II~2. 

Voor de stapgrootte Ae~ordt achtereenvolgens 200 maal 2,5° 

5°, 10° en 20° genomen. Na deze serie's worden ten slotte 

nog eens voor AG= 40° 9 stappen genomen en de waarden over de

ze 9 stappen gemiddeld en als v.uitgeprint. 
-~ 

dv. 
-~ -

I 

---t d0 

Fig. II.2: Voorbeeld van een integratie. Zie formule (II.1). 

c. subroutine CALCDV: deze berekent de vectoriële bijdrage dv. van 
~ 

dë 
beide bladen, t.g.v. een circulatie "ter plaatse" (dus in Q) 

In eerste instantie wordt nagegaan in welk kwadrant P ligt en 

op welk gedeelte van de wervellijn Q zich bevindt. Daarna 

word voor beide bladen dv. uitgerekend met soortgel~ke formu
-~ -

les als in 11.2.5. Deze informatie wordt dan "gestuurd11 naar 

de subroutine CALCV. 

Op de volgende bladzjjde staat een listing van het FORTRAN-reken-

programma. 



NO 
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P = P(s,a.- !J.a.) 
n = 0 

a. = a. + !J.a. 
n = n + l 
6 =-6 -M 
~ .s 0 ... = J = 

6 = 6 +6.6 
i = i + 1 

BEREKEN dv. 
~ 

j = j + l 
M = 2 • 6.6 

NO 

NO 

YES 

i = 0 
6.6=2.6.6 

i = i + 1 

BEREKEN dvi 
d8 

dv. 
v. 
~ 

v. + ~ 
~ cm 

YES 

MIDDELEN VAN DE LAATSTE 
NEGEN v. \-JAARDEN 

Blokschema rekenprogram

ma W.E.G./ INDUCED VELO

CITIES. 

OUTPUT 

'------~0 ~--------------------~V V V x y z 

a a' 
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Listing rekenprogramma: W.E.G./ INDUCED VELOCITIES. 

Hieronder wordt de listing van het rel~enprogramma gegeven zoals 

dit gebruikt is om de geÏnduceerde snelheden in het rotorvlak 

uit te rekenen. 

FILE 60= FILE60 ,UNIT=READER 

FILE 61 = PIET JE 

c 

RE AL LAMBOA 
INTEGER B,EINOE,OELAL 
REAO <60,/) ALP,OELAL ,x,LAMBOA,OELTA ,9 
PI = 3.1415526535é98 
GRAO = 180/PI 
EINDE = 360/DELAL 
A = 0 
AACT = 0 

C ***** UITTIKKE~ VAN DE INGELEZEN GEGEVENS *************************** 
c 

c 

WRITE <61,10> 8 
10 FORMAT(/, .. AANTAL BLADEN ... ,12> 

WRITE <61,20 > LAMEOA 
20 FORMAT(/," SNELLOPEND~EIO VAN OE ROTOR :",F8.4) 

WRITEC61,30> DELTA 
30 FORMATC/," OE HOE~ ·TUSSEN ROTDRAS EN ONGESTOORDE WINDSNELHEID BEDF 

*A AG T : ", F 8 • 2," G RA 0 EN" > 
WRITE <61,40> 

40 FORMAT(//," ALPHA",9X,"RELATIEVE",3X,"COORDINATEN VAN PUNT IN ROTG 
•RVLAK",4X, .. GEINDUCEERDE SNELHEID IN DE RICHTING VAN",/, 
* 15 X, .. S T RA A L ", 1 0 X , "X ", 11 X , "Y ", 11 X , "Z", 11 X, "X ", 11 X, "Y ", 11 X, " Z " 
* ,ux,"V*COS", 7X,"OMEGA",/J 

c ***** 
c 

UITVOERING PROGRAMMA *************************** * ************** , 

DELALP = DELAL/GRAO 
DELTA= OELTA/GRAC 
ALPHA = <ALP/GRAO> - DELALP 
00 100 J= 1, EINDE 
ALPHA = ALPJ-iA + DELALP 
CALL CALCV<,LPHA,CELTA,LAMBOA,B,x,A,AACT> 

100 CONTINUE 
STOP 
ENO 



c 
c *** 
c 
c 

100 

110 
120 

125 

126 

127 
200 
250 

260 

270 
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SUBROUTINE CALCVCALPHA,OELTA,LAMBOA,B,x,A,AACT> 

DEZE SUBROUTINE BEREKE~T IN EEN PUNT VAN HET ROTORVLAK DE TOTALE 
GE INDUCEERDE SNEL~E ID ****** 

REAL LAMBDA 
INTEGER B 
HULP= COSCftLPHA>•SINCDELTA>ICOSCOELTA> 
XP= SINCDC:LTA) - X•HULP/CSQRTC1+HULP••2» 
YP = COSCALPHA>*XISQRTC1+~ULP**2> 
ZP= SINCALPHA>*X/SQRT<l+HULP**2) 
PI = 3.1415926535e98 
I = 0 
IF CALPHA .GT. PI/2) GO TO 110 
GO TO 120 
IF CALPHA .LE. 3•FII2> GO TO 300 
XPP = SINC)ELTA>- HULP/SQRTC1+HULP••2> 
THETAS = -Lt4MEDA•XPP 
ATHETS = ABSCTHET.6S> 
TAU= ALPHA + ATHETS 
DTH = 2.5•PI/180 
THETA = -ATHETS - < 2•DTH> 
DV X = 0 
OVY = 0 
ov z = 0 
vx = 0 
VY = 0 
vz = 0 
VXSOM = 0 
VYSOM = 0 
VZSOH = 0 
DO 25 0 K = 1 # 4 
DTH = 2•0TH 
DO 2 0 0 I = 1, 2 0 0 
THETA = THETA+DTH 
CALL CALCOVCALPHA,THETA,OELTA,LAHBOA,TAU,XP,yp,zp,g,ovx,ovy,ovz> 
IF << I.EQ.1 > .OR. C !.EQ.200)) GC TO 125 
GO TO 126 
V X = V X + D V X* 0 T H /2 
V Y = V Y + 0 V Y * D T H /2 
VZ = VZ + OVZ•DTH/2 
GO TO 127 
CONTI f\UE 
vx = vx + 
V Y = VY + 
VZ = V Z + 
CO NT I t\UE 
CONTI t\UE 
CONTINUE 

'JVX •DTH 
DVY •DTH 
'JVZ •DTH 

DO 29 0 I :: 1, 9 
TH ET A = T HET A + 0 TH 

, 

CALL CALCOV<ALPHA,THETA,DELTA,LAMBOA,TAU,XP,YP,zP,B~ovx,ovY,QVZ> 
IF << I.EQ.l) .OR. < I.EQ.9 » GO TO 260 . 
GO TO 270 
vx = vx + 
VY = VY + 
vz = vz + 
GO TO 280 

0 V X•DT H/2 
0 VY •OT H/2 
[)VZ•DTH/2 

VX = VX + DVX •OTH 
VY = VY + DVY •DTr 



VZ = VZ + D V Z*DT H 
280 VXSOM = VXSOM+VX 

VYSOM = VYSOH+VY 
VZSOM = VZSOM+VZ 

290 CONTINUE 
VX = VXSOM/9 
VY = VYSOM/9 
VZ = VZSOM/9 
GO TO 500 
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300 XPP = SIN<)ELTA> + HULP/SQRTC1+HULP**2> 
THETAS = -LAH8DA*XPP 
ATHETS = ABSCTHETAS> 
TAU = ALPHA + PI + ATHETS 
OTH = 2.5•PI/1BO 
THETA = ·<PI + ATHETS + <2.-0TH» 
ov x = 0 
DV Y = 0 
ov z = 0 
vx = 0 
VY = 0 
vz = 0 
VZSOM = 0 
VYSOM = 0 
VXSOM = 0 
DO 40 5 K = 1" 4 
OTH = 2*DTH 
DO 400 I = 1" 200 
THETA = THETA+DTH 
CALL CALCDV<ALPHA~THETA~DELTA~LAMBOA,TAU,XP,yp,zp,s,ovx,ovY,OVZ> 
IF « I.EQ.l l .OR. < I.EQ.200» GO TO 310 
GO TO 320 

3 1 0 V X = V X + 0 V X* D T H /2 
VY = VY + ~VY*DTH/2 
V Z = V Z + D V Z * D T H /2 
GO TO 325 

320 CONTINUE 
VX = VX + DVX *OT~ 
VY = VY + 'JVY *DTH 
VZ = VZ + DVZ •OTf-, 

325 CONTINUE 
400 CONTINUE 
405 CONTINUE 

00 49 0 I = 1, 9 
THETA = THETA + OTH 
CALL CALCDVCALPHA,THETA,DELTA,LAMBOA,TAU,XP,YP,zP,B,DVX,OVYPOVZ> 
IF «I.EQ.ll .OR. <I.EQ.9 »GO TO 460 
GO TO 470 

460 VX = VX + uVX*DTH/2 
VY = VY + DVY*DTH/2 
VZ = VZ + )VZ•DTH/2 
GO TO 480 

470 VX = VX + DVX •OT'" 
VY = VY + DVY •DTH 
VZ = VZ + DVZ•DTH 

480 VXSOM = VXSOM+VX 
VYSOM = VYSGM+VY 
VZSOM = VZSOM+VZ 

490 CONTII\UE 
VX = VXSOM/9 
VY = VYSOM/S 
VZ = VZSOM/9 

500 U = VX*COSCOELTA> + VY•SINCOELTA> 



550 
600 
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W= VX *SIN< Al PHA >*SIN< DELTA> •V Y* SIN< ALP HA >*COS< DELTA>+ VZ *COS< A LP HA.> 
ALP · .=. <ALPHAIPI>*180 .... ·- -· 
lolRITE <61,550> ALP, x, XP, yp., zp, vx, vy, vz., u, H -- .. 
F 0 R MA T ( 1 X , F 6. 2 , 6 X , F 7 • 3, 5 X , 3 < F 8 • 4, 4 X > , 2 X, 5 f 1 2 • 8, I L ____ .. _ ___ . .. .. 
RETURN 
END 
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SUBROUTINE CALCOVCALPHA,THETA,OELTA,LAMBOA,TAU,xP,YP,z?,B,OVX, 
OVY,DVZ> 

c *** 
c 

DEZE SUBROUTI~E BEREKENT DE VECTORIELE BVDRAGE VAN ALLE BLACEN 
TOT OE GEINDUCEERCE SNELHEID IN EEN BEPAALD PUNT T.G.V. EEN 
CIRCULATIE "TER PlAATSE" THETA ****** c 

c 
REAL NOEM, NOEHRl, NOEMR2, NOEMR3 
REAL LAMBDA 
INTEGER 8 

. HO EK = TH ET A + TA U 
VARA = COSCHOEK> 
VARB = SINCfDEK> 
VARC = VARA•SIN CCELTA>ICOSCOELTA> 
VARO = SQRTC1+CVARC**2>> 
VARE = VARBIVARD 
VARF = VARAIVARO 
PI = 3.1415S2653Se98 
NOEM = XP**2 + YP••2 + ZP••2 + 1/Cl+VARC••2> - 2•(1/VARD>•<<YP• 

* COSCHOEK> + ZP•SINCHOEK>>> 
I F < A LP HA • G T • P I /2 > G 0 T 0 10 
GO TD 20 

10 IFCALPHA .LE. 3•Pll2> GO TO 200 
20 NOEHRl =CI·lDEH + <THETA/LAHBOA>••2 + 2•XP•CTHETA/LAMBDA>>••C3/2) 

TELRXl = <ZP - VARE>•<-VARE/CVARD••3>> • <YP- VARF>•<VARf* 
* Cl+CVARE••2>•<<SIN<DELTA>ICOSCDELTA>>••2>>> 

TELRY1 = CXP + CTHETA/LAHBDA>>• CVARF•<l+CVARE••2>•<<SIN<DELTA>I 
* COSCOELTA>>••Z»>+ CZP- VARE>•Cl/LA MBOA> -

TELRZl = <-1/LAMBCA l * CYP· VARF> + <VARE/( · VARD••3 > >•<XP+ 
* CTHETA/LAI'JBOA» 

OVX = TELRXl/NOEHRl 
OVY = TELRYl/NDEHRl 
OVZ = TELRZl/NOEMRl 
Ir <THETA .LT. CP! + ALPHA- TAU>> GO TO 500 
Ir CTHETA .GT. < 2•PI>> GO TO 100 
ATHETS = ABS<TAU·.ALPHA> 
VAHO = CTHETA-~I+~THETS>I<PI+ATHETS> 
fAKT = CCDSCALPH~>•S!NCDELTA>ICOS<DELTA>> I Cl+CCOSCALPHA>• 

* SINCDELTA>ICOSCDELTA>>••2>••<112> 
VARIA = SINCOELTA>•<l-VAHO>+rAKT•<l·VAHO> - <PI/LAMBDA>•VAHO 
NOEHR2 =<NOEM + CVARIA••2> - 2•XP•VARIA>••C3/2) 
TELRX2 = TElRXl 
TELRY2 =<XP- VARIA>*< VARF•<l+CVARE*•2>•C<SIN<DELTA>ICOS<OELTA 

* »**2))) +<ZP- VARE>•<<PI/LAMBDA>+SIN<DELTA> + fAKT>/ 
* < P I+ AT HE TS > 

TELRZ2 =-<YP- VARF> *<<PI/LAMBDA>+ SIN<OELTA> + F"AKT>I<PI + 
* ATrETS> + CXP -VARIA> * CVARE I CVARD**3>> 

DVX = OVX + TELRX2/NOEMR2 
OVY = DVY t TELRY2/NO EHR2 
OV Z = DVZ + TELR Z2/ NOEMR2 
GO TO 500 

100 NOEMR2 = <~OEM +CCTHETA-PI J/LAHBDA>**2 + 2*XP•CTHETA-Pil/ 
* LAfJBDA>••C312> 

TELRX2 = iELRXl 
TELRY2 = <ZP• VARE>*Cl/LAHBDA> + CXP+CTHETA-P! )/LAHBOA>•< 

* V AR F * < 1 +CV AR E** 2 > * < < SI 1\ < D~ L TA >IC 0 S ( DELTA > > * * 2 > > > 
TELRZ2 = CYP·VARr> * C•l/LAHBDA> + CVARE/CVARD* *3>>* CXP +(TH ETA 

* ·P I >/LA H EO A> 
DV X = DVX + TELR X2/ NO EHR2 
DV Y = DVY + TELR Y2/ NO EMR2 
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OVZ = OVZ + TELRZ2/NOEMR2 
GO TO 500 
AB TH E S = T A U • A L PH A • PI 
lf <THETA .GT. 0) GO TO 210 
VAHO = CTHETA + PI + ABTHESJ/CPI + ABTHES> 
fAKT = CCOSCALPHAl*SIN<DELTA>ICOS<OELTA>> I Cl+<COSCALPHA>* 

SIN<CELTA>ICOS<DELTA>>**2>**(1/2) 
VARIA= SI'4COELTA>*C1-VAHO> • fAKT*<l-VAtW>- CPI/LAMBOA>•VAHO 
NOEMRl = CNCE~ + VARIA**2 - 2•XP•VARIA>•*C3/2) 
TELRXl =<ZP- VARE>*<-VARE/~VARD*•3» • CYP- VARf>*<VARf* 

Cl+CVARE**2>•<<SINCDELTA)/COSCDELTA>>**2>>> 
TE LR Y 1 = <XP •V AR IA > * 

CI/ARf•Cl+CVARE••2>•<<SIN<OELTAl/COS<OELTA>>**2>>> + 
<ZP • VARE>• <<PI/LAMBDA>+ SI~<DELTA> ·FAKT>I<PI+AETHES> 

TELRZl =-CYP - VARf >• <<PI/LAMBDA>+ SIN<DfLTA> ·FAKT>I<PI+AeTHES> 
+ <VARE/CVARD**3»* <XP -VARIA> 

OVX = TELRXl/NOEMRl 
OVY = TELRY1/NOEMR1 
OV Z = TELRZ 1/NOE MR1 
If <THETA .GT. ·AETHES >GO TO 220 
GO TO 500 
NOEMR1 = <NCEM + «PI +THETA>ILAMBDA>••2 + 2•XP•<PI+THETA>IlAMBDA 

)*11(3/2) 
TELRX1 = <ZP·VARE>•<·VAREI<VARD**3>> - CYP·VARF>•<VARf*(l+<VARE** 

2>•<<SINCDELTA>!COS<DELTA>>**2>>> 
TELRY1 = <ZP-VARE>*Cl/LAHBDA> + CXP+CTHETA+PI>ILAMBDA>*<VARF*Cl+ 

< 1/ A R E * * 2 >* < < S I N < 0 E L T A > IC 0 S < 0 E L T A > h * 2 > > > 
TELRZl = <YP-VARf>•C-1/LAHBDA> + CVARE/CVAR0••3>>•<XP+CPI+THETA>I 

LA~BDA> 

OV X = TELRX 1 /NOE MRl 
OVY:: TELRY1/NOEMR1 
OVZ = TELRZl/NOEMRl 
NOEMR2 = C~OEM + <THETA/LAHBOA>**2 + 2•XP•THETA/LAHBOA>**(3/2) 
TELRX2 = <ZP·VARE>*<-VARE/CVARD**3>>· <YP·VARF>•<VARF•<l+CVARE** 

2>•<<SIN<OELTAJ/COSCDELTA>>••2>>> 
TELRY2 = CXP+THETA/LAHBDA>*VARF*C1+CVARE**2>*<<SIN<DELTAJ/COSCDEL 

TA >**2 >) > + <ZP-VARE >•< 1/LAMBOA> 
TELRZ2 = <YP·VARfl*C-1/LAHBDA> + CXP+THETA/LA~BDA>*<VARE/(VAR0••3 

)) 

OV X = OVX + TELR X21 NO:::MR2 
OVY = OVY + TELRY2/NOEHR2 
OVZ = OVZ + TELRZ2/NOEf'tR2 
RETURN 
END 
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APPENDIX III: INSTABILITEIT IN DE MOMENTMETINGEN AAN DE THE 2-4-20 ROTOR. 

We gaan uit van de hier getekende situatie en nemen aan dat het 

moment Mb dat door de balans op het draaipunt 0 wordt uitgeoefend, 

gelijk is aan F.r, waarbij F de op de balans afgelezen kracht is 

en r de straal van het katrol-

let je. 

Dit moment moet gelijk zijn aan 

het in de wind draaiende moment 

M om 0 van de molen (M + S.d) 
m z 

en aan de momentbijdrage t.g.v. 

draaiing van de totale rotor 

om 0: I.J waarbij I het traag

heidsmoment van de rotor om 0 is. 

Dus: 

waarbij Mb 

en M 
m 

Uitgaande 

= F(J).r 

= M 
m 

= M(V,cÏ,).) 

+ I.i 

van een toestand waarin: 

' 

•••••• (III.1) 

M = M b m 

krijgen we bij linearisatie van vergelijking (III.1) de volgende .. 
vergelijking: V+~M .).-ri.d 

m 

é>>. 

Dit levert de volgende differentiaalvergelijking op: . 
I. d + a. J = f( t) •••• (III.3) 

waarin a :=dM 
m 

';))" 

en f ( t) : = -dM • V 
m 

Oplossen van (III.3) geeft als totale oplossing voor d(t): 

d(t) = C.e 
- a.t 

I + particuliere oplossing. 

C = constante. 

•• (III.2) 
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Omdat het massatraagheidsmoment I positief is kan geconcludeerd 

worden dat d(t) voor t70 altijd begrensd zal zijn indien: 

-1. a~O 

2. de particuliere oplossing begrensd is. In de 

praktijk zal dit altijd het geval zijn. 

Als voorwaarde voor een stabiele meetsituatie geldt dus: 

••••• (III.4) 

Moment 
om 0 

M 

~M 
"-----------+[ 

stabiel niet stabiel 

m 

Het differentiaalquotiënt dMb kan als volgt worden uitgewerkt: 

')d 

= F.r 

= c • 21fr. ( J 
0

- d) • r 

~ Mb = -c. 2"1fr2 

d~ 

waarbij c de "veerkonstante" van de balans is en 2'"'!fr. (J0-d) 
is aan de indrukking van de balans. Hieruit volgt dat d Mb 

een funktie is van de straal )Mb i) d" 

gelijk · 

nog 

van het katrolletje. IT 0 """"==:------t-'------!t-=---......, r 

r Uit de hiernaast getekende 

figuur 

geldt: 

Wat de consequentie hiervan is 

op de meetsituatie wordt aangegeven in de figuren op de v~lgende 

bladzijde. 
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Moment om 0 M 

\ 

'r1 
m ....__ ______ J 

I II 

In situatie I kan met beide katrollen stabiel worden gemeten. 

Echter in II zal met het katrol met straal r 1 niet meer en met 

het katrol met straal r
2 

nog wel stabiel gemeten kunnen worden. 

Hieruit blijkt dat twee tegenstrijdige kriteria opgesteld kunnen 

worden voor het meten met deze opstelling: 

1. Maak de straal van het katrolletje zo groot mogelijk, 

zodat over een groot J-gebied stabiel gemeten kan 

worden. 

2. Maak de straal van het katrolletje zo klein mogelijk 

zodat de kracht F, die afgelezen moet worden, groot 

is en daardoor afleesfouten geen grote rol spelen 

en de nauwkeurigheid van de metingen verhoogd wordt. 
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APPENDIX IV: CONVERGENTIEPROBLEMEN BIJ DE BEPALING VAN DE GROOTHEDEN M.B.V. 

HET REKENPROGRAMMA. 

Het rekenprogramma gaat bij hoge À-waarden en voor posities op het 

blad met een relatieve straal x~ 0.8, over op nulpuntsbepaling 

van de fu(~1 ), gegeven door de formule (5.24): 

fuC'f
1

) = 4äF( 1-äF(1+iK
2

) )-vent. 
B 

~ 
i=1 

Ç { ( 1 +a.')). - sin 'x. sin~ }2 
- l r -~ 
B 2 2 

cos ~cos ~ 
•••• (5.24) 

De waarde van vent is +1 of -1 1 afhankelijk van de toestand 

waarin het bladelement zich bevindt. De funktie wordt hier 

voortaan in de windmolentoestand (vent=+1) aangegeven met fu
1 

en in de "vertex ring" toestand met fu_
1

• 

De nulpuntsbepaling geschiedt met successieve interpolatie 

(Regula Falsi) óf met de koorde-methode. 

De funktie is afhankelijk van de waarde van ä•. Bij elk nulpunt 

~1 behoort een waarde voor ä en ä•. Deze ä• moet overeenkomen 

met de ä•, behorende bij de funktie. 
0 

Bij 30 scheefstand, À=6 en x=.45 en ~0° wordt m.b.v. het reken-

programma gevonden a = .35 

ä•= .019 

De bijbehorende fu
1 

ziet er als volgt uit: 

fu 

I 

I 

I 

• 1 

In het nulpunt is de waarde van ä en ä• 
.019. 

({1 

wederom resp.: .35 en 

De bij ä•=.019 behorende fu_
1 

is ook in bovenstaande figuur weer

gegeven; Deze funktie heeft ook een nulpunt maar de waarde van q
1 
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is positief en de bij dit nulpunt behorende waarde van a is bijna 2, 

zodat op fysische gronden gesteld kan worden dat dit nulpunt niet 

acceptabel is en dat de bybehorende toestand niet op zal tre-

den. 

Het hierboven beschreven nulpunt is in het rekenprogramma niet op 

deze wijze gevonden maar m.b.v. successieve substitutie, wat sneller 

werkt omdat er van te voren geen informatie over de grootte van 

ä• bekend is. 

Het programma werkt wel op deze manier indien ä• erg klein is: 

dit is het geval in de situatie zoals die beschreven is aan het 

begin van deze bijlage. De fu
1 

ziet er dan anders uit; als voor

beeld wordt hier genomen: d= 30°, À= 9,x= .825 en\_= 60~ 

fu 

I 

Nu heeft de fu
1 

met 

/ 

/ 

/fu 
-1 

ä• = 0 geen nulpunt. Het programma probeert 

dan voor andere waarden van ä• nulpunten te vinden, die dan uiter

aard dezelfde ä• tot gevolg dienen te hebben. Lukt dit niet dan 

wordt hetzelfde -getracht met fu_
1

• 

De situatie kan er echter ook op een andere wijze uit zien, zoals 

bijv. bij ~ = 30°, >.= 9, X= .975, \= 100° 

fu 

/ 

I 
• 1 ~1 
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Nu heeft fu
1 

3 nulpunten. Het nulpunt met de negatieve ~1 -waarde 
valt af omdat ~ negatief is en ä• niet overeenkomt met de bij de 

funktie gebruikte ä•. 

De ätwaarden van de · andere twee nulpunten zijn ongeveer gelijk. 

De bijbehorende ä is voor het nulpunt met de grootste ~ waarde 

het kleinste: op die grond wordt dat nulpunt dan in de bereke

ningen meegenomen. 

Soms ligt de funktie voor positieve domeinwaarden geheel onder 

de ~-as. Dan rolt uit de nulpuntsbepaling het nulpunt met nega

tieve ~-waarde wat dan op fysische gronden verworpen moet wor

den. 

Het kan dan vnorkomen dat bij de nulpuntsbepaling van fu_ 1 een 

nulpunt gevond en wordt waarbij oftewel de 41 waarde erg negatief 

is of de bij het nulpunt behorende ä kleiner is dan 1. Dit nulpunt 

wordt dan ook verworpen waardoor geen convergentie optreedt. 

Deze problematiek doet zich voor bij de overgang van de windmolen

toestand naar de "vortex ring" toestand. 

Om dit proces te kunnen beheersen en om de juiste criteria aan 

te leggen is inzicht en kennis van het funktieverloop onont

beerlijk. Dit funktieverloop is afhankelijk van o.a. het cL-~ 

en cD-~verband, de stand van de rotor, de snellopendheid, het 

profiel van het blad, etc. 

Gezien de in dit verslag gemaakte conclusies is het aan te raden 

om, voordat met een uitgebreid funktie-onderzoek begonnen wordt, 

de toepassing van de formules in de "vortex ring" toestand op

nieuw te onderzoeken. 

De Vries f9] stopt zijn berekeningen zodra de "vortex ring" toe

stand zich aandient. Zijn karakteristieken lopen dan ook niet 

verder door. Indien dit hier ook gedaan wordt dan treden er geen 

problemen met convergentie op. 


