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Samenvatting. 

Correcties voor de invloed van de wanden bij windtunnels Z1Jn bij 

metingen aan lift en weerstand coëfficiënten van een profiel zijn 

reeds lang bekend. Deze corredties zijn gebaseerd op de wervel

theorie, waarmee men een eindige vleugel kan beschrijven. 

Vergelijken we de correcties die we vinden bij een open en een ge

sloten tunnel, dan blijkt, dat de corredties tegengesteld en even 

groot zijn. 

Over correcties voor metingen aan windrotoren in windtunnels is 

minder bekend. Oorzaak hiervan is, dat men tunnelconfiguraties heeft 

gevonden, waar geen correcties nodig zijn ("slotted tunnels"). 

Met behulp van wervels is een model voor een rotorzog opgesteld 

en hiermee 1s de stromingssnelheid ver achter de rotor bepaald. 

Voor gesloten tunnels is met de impulstheorie, als functie van de 

rotor-tunnel oppervlakte verhouding de tunnelinvloed bepaald. De 

resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten, die Glauert geeft 

in GLA-33. Eigen metingen aan het THE 2-4-20 rotortje komen echter 

niet goed overeen met de berekeningen. 

Voor de open tunnel is, binnen ons model, theoretisch de wandin

vloed te verwaarlozen, zolang de straal diameter groter is dan de 

rotor diameter. Experimenteel blijkt, dat de invloed niet merkbaar 

is, als de rotor-tunnel oppervlakte verhouding kleiner is dan 60 à 

70%. 

Uit de metingen aan de THE 2-6-180 rotor blijkt, dat de gemeten 

karakteristieken afwijken van de theoretische, die Heil berekend 

heeft (HEI-79). 

De theoretische optimale bladhoekinstelling wijkt vier graden af 

van de experimentele optimale bladhoekinstelling. De experimentele 

vermogenscoëfficiënt ligt dan 9% hoger dan de theoretische. De 

"vortex-ring state" is bij de metingen niet opgetreden. 



inleiding. 

Een van de werkeenheden van de vakgroep Transportfysica op de THE is 

de groep "Windenergie". Binnen deze groep is men onder andere bezig 

om windmolens te ontwerpen, die in ontwikkelingslanden toegepast kun

nen worden, om water op te pompen. 

Om voorspellingen te kunnen doen over de karakteristieken van wind

rotoren ontwierp Heil een computerprogramma (HEI-79). Hiermee kunnen 

rotoren worden ontworpen en van dit ontwerp kunnen de karakteristieken 

berekend worden. 

Als controle op dit programma ~s er een rotor ontworpen, die geschikt 

is om door te meten ~n de tunnel van TNO. Dit is de THE 2-6-180 rotor, 

hij heeft twee bladen, een optimale snellopendbeid van zes en een dia

meter van 1,80 m. 

Bij de eerst metingen, die gedaan werden ~n de open tunnel van TNO, 

kwam meteen het probleem naar voren, hoe men voor de eindige stroming 

moet corr~geren. Jansen (JAN-76) heeft in die open tunnel metingen ge

daan aan diverse rotoren. De wandinvloed heeft hij op de volgende 

manier afgeschat (zie figuur 1). 
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Figuur I. Schets van de proef om de wandinvloed te bepalen, zoals ge

daan door Jansen. 

De open windtunnel van TNO heeft een ronde uitstroomopening met een 

diameter van 2,2 m. Op twee meter afstand van deze opening bepaalde 

hij de karakteristieken van een rotor met een diameter van 0,75m. 

Uaarna reduceerde hij de uitstroomopening met behulp van een inzetstuk 
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tot 1,1 men deed gelijke metingen op I mafstand van de verkleinde 

uitstroomopening. Het blee~dat de karakteristieken binnen de meetnauw

keurigheid gelijk waren. Uit deze resultaten concludeerde Jansen, dat 

het geoorloofd is, om in deze tunnel rotoren door te meten met een dia

meter van 1,5 m, zonder rekening te houden met wandinvloeden. Geirnaert 

beschrijft later, hoe hij metingen deed met een rotor van 0,95 m dia

meter in de verkleinde tunnel (GEI-77). Ook hierbij was er geen verschil 

Ln de metingen bepaald in de gewone tunnel en in de verkleinde tunnel. 

De Vries heeft metingen gedaan aan een rotor van 0,75 m diameter in de 

gesloten tunnel van het NLR (VRI-79). Deze tunnel heeft een doorsnede 

van 2 m bij 3 m, de hoeken van deze rechthoek zijn afgeschuind. Als 

correctie voor de wand invloed werd gebruik gemaakt van de zogenaamde 

"Maskell" correctie. Deze gaat uit van de ondervonden weerstand in de 

meetsectie, die een maat is voor de correcties van de ongestoorde aan

stroomsnelheid tot de werkelijk ondervonden snelheid. De gecorrigeerde 

gemeten rotor karakteristieken verschillen nogal sterk van de theore

tisch bepaalde en het is onduidelijk, of deze verschillen het gevolg 

zijn van een foutieve correctie methode. 

Inmiddels waren er in de windtunnel van de THE proeven gedaan met het 

THE 2-4-20 rotortje (twee bladen, optimale snellopendbeid van vier en 

een diameter van 20 cm). De karakteristieken van dit rotortje bepaald 

in de gesloten tunnel met meetsectie van 0,5 m bij 0,5 m waren ver

schillend van de karakteristieken bepaald in de open tunnel met afme

tingen van 0,7 m bij 1,2 m. Het maximale vermogen was 10% hoger in de 

gesloten tunnel (BON-78). Door metingen, gedaan door van Leeuwen en 

Wasser in de open tunnel van 0,5 m bij 0,5 m, bleek, dat de karakteris

tieken gelijk waren aan die, bepaald in de open tunnel van 0,7 m bij 

I ,2 m. 

Garner e.a. geven een overzicht over de wandcorrecties bij subsone 

windtunnels (GAR-66). Voor correcties bij propellors verwijst hij 

naar de theorie, die Glauert heeft uitgewerkt. Er wordt een benaderings

formule gegeven voor de exacte oplossing. Over deze benadering merkt 

men op, dat deze waarschijnlijk ook geldt voor metingen bij windrotoren 

Ln gesloten tunnels. 

Al met al bestond er nogal wat onduidelijkheid over de correcties, die 

nodig zijn voor de metingen van rotoren in tunnels. Voor de bepaling 

van de karakteristieken van de THE 2-6-180 rotor wilde men iets 

meer duidelijkheid hieroverhebben. Daartoe ben ik uitgegaan van de 

correcties, op basis van een werveltheorie, zoals deze gewoonlijk 
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wordt toegepast bij eindige vleugels in een tunnel(hoofdstuk 1). Daarna 

heb ik met dezelfde wervel theorie het zog, dat ontstaat bij een wind

rotor, beschreven, de ge1nduceerde snelheid hiervan bepaald en gecombi

neerd met de impulstheorie. De resultaten zal ik vergelijken met de 

theorie van Glauert (GLA-33) en met enkele inleidende metingen. Deze 

metingen zijn gedaan met het THE 2-4-20 rotertje; deze heb ik geplaatst 

Ln gesloten ronde buizen van 28 cm en 45 cm diameter (Hoofdstuk 2). 

In het laatste hoofdstuk zal ik beschrijven, hoe de THE 2-6-180 rotor 

LS ontworpen en gemaakt. Daarna zal ik de metingen beschrijven, die ge

daan zijn in de tunnel van TNO en deze metingen vergelijken met de 

theoretische berekeningen. 
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Wandcorrecties voor lift en weerstand metingen aan eindige vleugels 

in open en gesloten windtunnels met cirkelvormige doorsnede. 

I. I Inleiding. 

We zullen in dit hoofdstuk duidelijk maken, hoe eenvoudige correcties 

kunnen worden bepaald voor lift en weerstand metingen aan eindige vleu

gels. Deze theorie staat ook beschreven in DUR-63. Eerst laten we zien, 

hoe een aangestroomde vleugel benaderd kan worden met de zogenaamde 

"lifting-line" theorie. Daarna beschrijven we de randvoorwaarde op de 

tunnelwand en hoe we deze wand kunnen vervangen door "beelden" in het 

geval van wervellijnen. 

Voor een eindige vleugel bepalen we de invloed op de aanstroomhoek, 

lift en weerstand, door deze beelden te gebruiken. We zullen dit doen 

voor zowel een open tunnel als een gesloten. We beperken ons echter tot 

meetsecties met cirkelvormige doorsnede. 

1.2 Vleugeltheorie. 

Bij de bepaling van lift en weerstand van een profiel maakt men ge

bruik van vleugels met een constante profiel doorsnede. We kunnen zo'n 

vleugel beschrijven met een twee-dimensionaal model. 

Door aanstroming van zo'n profiel met snelheid V ondervindt dit pro

fiel een opwaartse kracht, lift genoemd (L, zie figuur 1.1). Indien 

we uitgaan van een medium met wrijving, dan ondervindt het profiel 

ook nog een weerstand D, in de richting van de aanstroomsnelheid. 

We zullen echter uitgaan van een wrijvingsloos medium. De grootte van 

de liftkracht, ontstaan door de asymmetrische omstroming van het pro

fiel, kan bepaald worden met de wet van Kutta-Youkowski 

L = p.V.f. 1.1 

Met p wordt de soortelijke massa van het medium bedoeld, r staat voor 

de circulatie. Deze wordt bepaald door de volgende integraal verge

lijking. 

f _,. ~ 
r = V. ds. 1.2 

Hierin moet de kringintegraal genomen worden in de richting, zoals 

staat aangegeven in figuur 1.1, ~is een stukje weglengte langs de 

kring. In plaats van de vleugel met zijn specifieke vorm kunnen we 

ook een wervelverdeling kiezen met totale sterkte r, die eenzelfde 

asymmetrische stroming tot gevolg heeft. 

Doordat de vleugel eindige afmetingen heeft, zal op de uiteinden deze 
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V 

Figuur 1.1 Aangestroomd profiel, liftkracht, weerstand en de rich

ting van de kringintegraal. 

twee-dimensianale theorie niet meer geldig zijn. Door de asymmetrische 

omstroming heerst er aan de bovenkant van de vleugel een lagere druk, 

dan aan de onderkant. Door dit drukverschil wil de lucht, die aan de 

onderkant zit naar de bovenkant toe. In het midden van de vleugel kan 

dit enkel v~a de afstroomkant (trailing edge). Aan de uiteinden kan de 

lucht echter ook via de zijrand van de onderkant naar de bovenkant 

stromen. Door de aanstroomsnelheid V wordt deze draaiing om de tip 

weggeblazen en achter de vleugel doorgezet. Deze draaiing kan bij 

benadering zeer goed beschreven worden door de zogenaamde tipwervel 

(figuur 1.2). 

8 

Figuur 1.2 Aangestroomde vleugel met tipwervels en de benadering 

met d<:> lifting-line theorie. 

Uiteindelijk hebben we dus een vleugel waarlangs een gebonden wervel

lijn ligt van tip A naar tip B. Bij tip A komt van oneindig een wer-
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vellijn aan en bij tip B gaat een vrije wervellijn naar oneindig toe. 

Deze benadering.waarbij de afmetingen van de koorde worden verwaar

loosd, noemt men de lifting-line theorie (zie ROB-56). 

Bij een werkelijke vleugel ~s er een geÏnduceerde snelheid door de tip

wervels ter plaatse van de vleugel. De invloed hiervan op lift, weer

stand en aanstroomhoek zullen we hier niet behandelen;Mel zullen we de 

invloed van de tunnelwand, hetzij open, hetzij gesloten, bepalen. 

1.3 De randvoorwaarde van een stroming in een tunnel. 

Bij een gesloten wand wordt geëist, dat de snelheid loodrecht op de 

wand nul is. Bij een vrije wand van een open tunnel geldt, dat de 

buitenste stroomlijnen in druk evenwicht moeten zijn met de omringende 

stilstaande lucht. Met deze voorwaarden gaan we als volgt te werk 

(DUR-63). 

Indien men een voorwerp aanstroomt met een uniforme stroming met snel

heid W (tevens rotatievrij), dan kan men dit beschrijven met een po

tentiaal ~· Deze potentiaal is opgebouwd uit de potentiaal voor de 

uniforme stroming W.z en de potentiaal ten gevolge van het voorwerp 

~'. In formule 

~=W.z+~'· 1.3 

De stromingsrichting is de positieve Z-richting. Indien we hetzelfde 

voorwerp met eenzelfde snelheid aanstromen, echter nu in een begrensde 

stroming, dan krijgen we voor de totale potentiaal 

~ + ~ • c 
1.4 

~c is de correctieterm ten gevolge van de begrensde stroming. We kun

nen deze term bepalen aan de hand van de randvoorwaarden. 

1.3.1 De vaste wand. 

We hebben gez~en, dat aan een vaste wand de snelheid loodrecht op de 

wand nul is. Voor 

Met formule 1.3 en 

de totale potentiaal ~ 
tot 

;;rp /an = 0, (n is de 
tot 

1.4 geeft dit voor ~c 

op de wand geldt dus 

normaalrichting). 

a~ /'dn 
c 

-a~/an -a~'/an, 

(n en Z staan Joodrecht op elkaar). 

1.5 

1.6 
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1.3.2 De vrije wand. 

Bij een vrije wand geldt, dat er druk evenwicht is met de omringende 

lucht. Met de wel van Bernoulli voor een stationaire stroming geldt dan 

(figuur 1.3) 
I 2 

P + 2•P·W 
2 2 2 

P' + !.p.{(W+w) +u + v }. 1.7 

P,W 

Figuur 1.3 Voorwerp aangestroomd ~neen tunnel met vrije wanden. 

In formule 1.7 stelt W de ongestoorde snelheid voor en u,v,w de 

stoorsnelheden, P en P' zijn de drukken bij de uitstroomopening en bij 

het voorwerp. Door het evenwicht langs de buitenste stroomlijn geldt 

er 

P=P=P'. 
0 

In combinatie met 1.7 geeft dit op de rand 
2 2 2 

2.W.w + u + v + w 0. 

Na verwaarlozen van de kwadratische storingstermen geeft dit 

w = o. 

1.8 

1.9 

I. 10 

Langs de rand geldt dus, dat er geen verstoring ~s van de uniforme 

snelheid in de richting van de stroomlijn. Indien we die richting de 

s-richting noemen, dan geeft dit voor de totale potentiaal * 
tot 

a*tot/()s !rand = w. 1• 11 

Na integratie geeft dit samen met formule 1.3 en 1.4 
I 

(W. z + <PI + * ) I d = w. s. I. 12 c ran 

Iudjen de verstoringen u en v klein zijn, dan is de s-richting zowat 

gelijk aan de z-richting, zodat we uiteindelijk krijgen 

epe/rand=-<~>'/ rand· I. 13 

8 



1.4 Wandinvloed bij een wervellijn ~neen tunnel. 

Om de invloed van de wanden te bepalen, in het geval dat er een 

wervellijn in de tunnel is, maken we gebruik van boven gevonden ver

gelijkingen 1.6 en 1.13. Deze invloed gebruiken we in de volgende para

graaf, om de wandinvloed te bepalen bij een eindige vleugel. 

Zoals reeds gezegd, zullen we deze invloed enkel bepalen voor tunnels 

met een cirkelvormige doorsnede. De wervellijn nemen we oneindig 

lang even als de meetsectie van de tunnel. We mogen daardoor de stroming 

als twee-dimensionaal beschouwen. 

1.4.1 Wervellijn ~neen gesloten tunnel. 

We nemen een wervellijn M in een willekeurig punt in de tunnel. Het 

coordinaten stelsel X-Y nemen we zo, dat de X-as de wervellijn snijdt 

(figuur 1.4). 

Y-as 

Figuur 1.4 Wervellijn M ~neen gesloten tunnel en Z~Jn beeld M'. 

De tunnelstraal noemen we R en de afstand van M tot de oorsprong is 

b. Om te voldoen aan de voorwaarde 1.6 nemen we een tweede wervellijn 

M' aan met tegengestelde, maar even grote wervelsterkte. We noemen 

M' het beeld van M. De ligging van dit beeld is eveneens op de X-as. 

De afstand tot de oorsprong is R2/b. 

Ue complexe snelheidspotentiaal ~ (= ~ + i.~ , ~ 1s de gewone poten-
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tiaal en ~ de stroomfunktie, z1e appendix A) van deze twee wervellij-

nen samen 1s 

~ = f/2ni.{ln(z-b)- ln(z-R2/b)}. 1.14 

Het reeële deel van ~ geeft de potentiaal ~; deze is 

~ Re{~}= fl2n. Im{ln(z-b)- ln(z-R2Ib)} 1.15 

r sine r.sine rl2n {arctg( ' ) - arctgE 2 )} 
r.cos8 - b r.cos6 - R lb · 

De eerste term geeft de potentiaal~' uit formule 1.3, de tweede term 

geeft, zoals zal blijken, de correctieterm ~ uit formule 1.4. Om 
c 

te voldoen aan vergelijking 1.6 moet er gelden 

(3~cl3r)r=R + (3~'13r)r=R = 0 = (3~l3r)r=R' 1.16 

Dit geeft met formule 1.15 

(3~l3r)r•R 
2 . I 

ri 2TI { 
R .s1n6 b 

= - 2 4 2 
r + R lb - (2rR. cose)lb 

+ 

R .s1n6 b . } 2 . I i 
2 2 2 2 2 

R r lb + R -(2rR .cos~lb r=R 

= o. I. 17 

We kunnen dus bij een wervellijn in een gesloten tunnel in plaats van 

de wand het beeld M' nemen. Het gevolg is in beide situaties, dat de 

snelheid in radiële richting op afstand R van de oorsprong nul is. 

1.4.2 Wervellijn 1n een open tunnel. 

We nemen een gelijke situatie aan als geschetst 1n figuur 1.4, nu 

echter met een vrije wand (figuur 1.5). 

Om aan voorwaarde 1.13 te voldoen nemen we een wervellijn 1n het punt 

M' (x = R
2
/b) met gelijke wervelsterkte en een wervellijn 1n de oor

sprong met tegengestelde wervelsterkte. De complexe snelheidspoten

tiaal ~ wordt 

~ = fl2ni.{ln(z-b) + ln(z-R2Ib) - ln(z)}. I. 18 

Voor de potentiaal ~ krijgen we 

~ = fl2n.{arctg( r.sin6 ) + ( arct ( r.sin6 
r.cos6 - b g r.cos6 -

- arctg(tg6)}. 1.19 

lJe laatste twee termen geven de potentiaal~ uit formule I .13, de eerste 
c 

term geeft de potentiaal~'. Voor r=R is formule 1.19 gelijk aan nul, 

zodat voldaan is aan de randvoorwaarde bij een open tunnel. 
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Y-as 

M' 
X-as 

Figuur 1.5 Wervellijn M 1n een open tunnel met zijn beelden. 

1.5 Eindige vleugel in een tunnel. 

We zullen nu de correcties bepalen voor eindige vleugels 1n een open 

dan wel gesloten tunnel, gebruikmakend van bovengevonden beelden. 

We hebben gezien, dat in de lifting-line theorie een vleugel vervangen 

wordt door een gebonden wervel en twee vrije wervels. Bij de be

paling van correcties op de lift, weerstand en aanstroomhoek van de 

vleugel, zullen we in de eerste instantie uitgaan van deze twee 

vrije wervels. De invloed van het beeld van de gebonden wervel heeft 

geen invloed op de snelheid ter plaatse van de gebonden wervel zelf 

(appendix B). Het beeld van de gebonden wervel bevindt zich op de 

X-as, de plaats wordt bepaald met de formule 
2. x' = k /x. 1.20 

Met deze formule hebben we ook de plaats van de beelden van de vrije 

wervels bepaald(figuur 1.6). 

Ver stroomafwaarts van de vleugel zal de invloed van de gebonden wer

vel verwaarloosbaar zijn, met gevolg, dat we daar de stroming twee

dimensionaal mogen beschouwen. 

1.5.1 Eindige vleugel 1n een gesloten tunnel. 

We plaatsen nu een vleugel met spanwijdte 2b in de tunnel, zo, dat 

h<~t middelpunt van d8 vleugel en de tunnel samenvallen (figuur I. 7). 

Voor de twee tipwervels kunnen we, zoals gezien in de vorige para-
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Figuur 1.6 Eindige vleugel benaderd volgens de lifting-line theorie 

in een gesloten tunnel, plaats van de beelden. 

Y -as 

X-as 

Figuur 1.7 De twee tipwervels ~neen gesloten tunnel met de twee 

beelden ver van de vleugel stroomafwaarts gezien. 

graaf, de tunnelwand representeren door twee wervels te nemen ~n R2/b 

en in- R2/b met sterkte respectievelijk +I' en -r. Deze twee beelden 

veroorzaken in een punt P op de X-as, de geÏnduceerde snelheid 

v.(x,z=co) {I'/2n}.{i/(R
2
/b-x) + 1/(R

2
/b+x)}. 1.21 

~ 

We hebben hierbij aangenomen, dat de twee wervellijnen oneindig lang 

zijn. Willen we de geÏnduceerde snelheid ter plaatse van de vleugel 

bepalen, dan 1s de grootte van de geÏnduceerde snelheid de helft van 

bovenstaande uitdrukking. Dit komt, omdat de wervellijnen enkel in één 

richting (stroomafwaarts) naar oneindig gaan. 

v.(x,z==O) = {l'/2Jr}.{l/(R
2/b-x) + I/(R

2
/b+x)}. 1.22 

I 

Middelen we over h~L blad, dan geeft dit 
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v. 
~ 

+bf 
-b vi (x,z=0)/2b. dx 

{r/4nb}.ln((R2+b 2)/(R2-b2)). I. 23 

Ten opzichte van de eindige vleugel in een oneindige stroming verandert 

de aanstroomhoek a met een bedrag a. (figuur 1.8) 
~ 

ä: = arctg (~/W). 
~ ~ 

1.24 

Figuur 1.8 De verandering ä: van de aanstroomhoek a tengevolge van v .• 
~ ~ 

Voor kleine hoeken ä: geeft dit 
~ 

~ = ~/W = {f/4nbW}.ln((R2+b 2)/(R2-b
2
)). 1.25 

~ ~ 

We zullen deze uitdrukking omrekenen tot een formule met de liftcoëf

ficiënt, daar deze meestal gegeven ~s. Hiertoe gebruiken we twee uit

drukkingen voor de liftkracht, een uit de bladelementtheorie en een 

uit de werveltheorie (Kutta-Youkowski) 

L ~pW2 .2bc.C 1 , 
L pWr.2b. 

I. 26 

De koorde van de vleugel, c, veronderstellen we hierbij constant. 

Door deze twee vergelijkingen aan elkaar gelijk te stellen vinden we 

voor f' een uitdrukking die we kunnen invullen in vergelijking 1.25 

r = 6.wcc
1

, 1.27 

? 2 
ai= J/8.c 1 ;n.c/R.R/b.ln((l+(b/R)~)/(1-(b/R) ~:zs 

We hebben in figuur 1.9 uitgezet hoe a. varieert als funktie van b/R 
~ 

met c/R als parameter. 

Voor de verandering van de weerstand kunnen we nu ook een schatting 

maken, deze is gelijk aan (figuur 1.10) 

6CD -c1 .sinäi ~ c1 .ai 

2 ? 2 
-I/8.C 1 /n.c/R.R/b.ln((1+(b/R)~)/(J-(b/R) )). 

I. 29 

Alhoewel we ztJn uitgegaan van een wrijvingsloos medium vinden we een 

negatieve geinduceerde weerstand. Deze uitkomst kunnen we gebruiken 

als eerste benadering voor de correctie, voor de invloed van de tunnel-

13 
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Figuur 1.9 De invloed van b/R op~- bij verschillende waarden van c/R 
1 

volgens formule I .28. Het midden van de vleugel is in het 

midden van de gesloten tunnel, 
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Figuur 1.10 De verandering van lift en weerstand door de verandering 

Ln de aanstroomhoek a. 

wand op de weerstand. 

De lift verandert nagenoeg niet door de wand invloed, want 

~cl= cl - cl,.cosai ~ 0. 
0 

1.30 

Bij een profiel met liftcoefficient en een weerstandcoefficient van 

0,03 is de correctie voor de weerstand gelijk aan 0,002 (7%); indien 

we voor b/R = 0,5 nemen en c/R = 0,1. 

We kunnen de vleugel ook zo in de tunnel plaatsen, dat een tip Ln het 

midden van de tunnel LS geplaatst (figuur 1.11). Als correctie voor de 

wand invloed krijgen we nu enkel een wervellijn in het punt R2/2b op de 

X-as. 

Y -as 

Figuur l.ll De twee tipwervels en de beelden ten gevolge van de tunnel

wand. Een tip van de vleugel is in het midden van de tunnel 

geplaatst. 

15 



De wervel in deoarsprang voldoet al aan de randvoorwaarde 1.5. De 

geinduceerde snelheid op de vl~ugel wordt nu 

v.(x) = ~.{f/2~}/{R2/2b- !}. 
l 

De gemiddelde geinduceerde hoekverdraaiing wordt 

!. 31 

ai= -I/16.C1 /~. c/R.R/b.ln{l- (2b/R) 2}. !.32 

Voor de geÏnduceerde weerstand krijgen we 

~CD= -J/16.Ci/n.c/R.R/b.ln{l - (2b/R) 2}. 1.33 

In figuur 1.12 staat a. uitgezet als funktie van b/R met c/R als 
l 

parameter. 

1.5.2 Eindige vleugel in een open tunnel. 

We plaatsen de vleugel nu weer zo 1n de tunnel, dat de middelpun

ten samenvallen (figuur 1. 13). 

Y-as 

Figuur 1.13 Tipwervels en beelden behorende bij een eindige vleugel 

1n een open tunnel ver van de vleugel stroomafwaarts ge-

z1en. 

Zoals afgeleid in paragraaf 1.4 kunnen de volgende wervellijnen de 

wand vervangen; een wervel in R2/b met sterkte-r en een 1n -R
2

/b met 

sterkte +r. Tevens twee wervels in de oorsprong, die elkaar echter op

heffen. De geinduceerde snelheid in punt P op de vleugel is dus van 

gelijke grootte, maar tegengesteld aan die bij een gesloten tunnel, 

dus 

16 
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Figuur 1.12 De invloed van b/R op~. voor verschillende waarden van c/R. 
~ 

Een tip van de vleugel bevindt zich in het midden van de 

gesloten tunnel, Let op dat de verticale schaal een factor 

2 verschilt met de schaal in figuur 1,12. 



v.(x) = -{r/4n}.{I/(R2/b- x)+ J/(R2/b +x)}. 
~ 

1. 34 

Voor de gemiddelde correctie voor de aanstroomhoek krijgen we 

(figuur I. 14) 

--..:I 
v.. 

I 

Figuur 1.14 De verandering~ in de aanstroomhoek door de correctie 
~ 

ten gevolge van vrije wand van een tunnel. 

2 2 I/8.C1/n.c/b.ln((I+(b/R) )/(1-(b/R) ), 1.35 

Voor de weerstandscorrectie krijgen we 
2 2 2 

~CD=+ 1/S.C1/n.c/b.ln((J+(b/R) )/(1-(b/R) ). 1.36 

We zien, dat de geÏnduceerde snelheden ten gevolge van de open tunnel 

~n dezelfde richting werken als die tengevolge van de eindigheid van 

de vleugel zelf. Beide geven een vergroting van de weerstand. Dit 

in tegenstelling tot de situatie bij de gesloten tunnel, waar de ge

induceerde weerstand tegengesteld ~s aan de weerstand ten gevolge 

van de eindige vleugel zelf. 
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2 Karakteristieken van een rotor bij een begrensde stroming. 

2.1 Inleiding. 

Om de invloed te bepalen van de begrensde stroming van een tunnel op 

het gedrag van een windrotor, moeten we eerst een model opstellen voor 

de omstroming van een rotor. Bij het opstellen van dit model gaan we 

uit van een horizontale as molen. Bij aanstroming van deze molen geven 

de bladen, door de erop werkende lift krachten, een koppel aan de ro

tor, waardoor deze gaat draaien. De lift kracht op de bladen kunnen we 

beschrijven met de lifting-line theorie. Het meest eenvoudige model 

gaat uit van een constante, gebonden wervel op het blad en vrije tip

en bladvoetwervels, die aan beide einden van de bladen ontstaan. Het 

totale beeld voor één blad van een rotor is geschetst in figuur 2.1. 

I 

/' V 
' t' ....__,,.,., 

Figuur 2.1 De gebonden wervel over het blad, en de twee vrij wervels 

bij een rotorblad. 

De schroefvorm van de tipwervels ontstaat, doordat de tipwervels steeds 

op een andere plaats ontstaan van de cirkel, die de tippen beschrijven. 

In figuur 2.2 is het zog van een twee bladige rotor geschetst. 

Om de invloed van een tunnel te bepalen, als we hierin een rotor testen, 

willen we, zoals we deden bij een eindige vleugel, beelden van de vrije 

wervels, ver achter de rotor, bepalen. 

We gaan ervan uit, dat de tipwervels ver achter de rotor op een cilinder 

liggen met constante straal. Het bepalen van het beeld van zo'n wervel 

met schroefvorm is echter zo ingewikkeld, dat we eerst de geinduceerde 

snelheid bepalen. Deze snelheid bepalen we, nadat we de schroefwervels 

hebben ontbonden in een tangentiële en een axiale component. 

Bij een molen met oneindig veel bladen kunnen we de discrete wervels be

naderen door een unitarme verdeling van wervels. De tangentiële com-
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Figuur 2.2 Het zog van een twee bladige rotor beschreven met wervels. 

De wervelsterkte over het blad is constant. 

ponenten van die wervels kunnen we dan beschrijven met een uniforme 

wervelring verdeling, de axiale componenten met een uniforme wervellijn 

verdeling. 

Omdat nu de snelheden van deze wervelverdelingen kunnen bepalen, kunnen 

we ook de totale snelheid ver achter de rotor bepalen, die geÏnduceerd 

wordt door de schroefwervels. 

Doordat we de snelheden ver achter de rotor nu kennen, is het mogelijk 

om de impulstheorie te gebruiken. De snelheden behorende bij de wervel

ring verdeling zullen we combineren met de axiale impulstheorie, de 

totaal geÏnduceerde snelheid combineren we met de algemene impuls

theorie. De resultaten die we krijgen uit de combinatie met de axiale 

impulstheorie zullen we vergelijken met de theorie die Glauert gaf in 

GLA-33. 

Daarna beschrijven we wat de invloed LS van een begrensde stroming 

van een open tunnel op een rotor. 

Tenslotte zullen we enkele metingen geven, die gedaan zijn met het 

THE 2-4-20 rotortje in twee gesloten tunnels met verschillende diameter. 

Wat betreft metingen aan rotoren in open tunnels zullen we enkele metingen 

aanhalen, die Glauert geeft in GLA-33 en de metingen die van Leeuwen 

en Wasser deden. 

2.2 De geÏnduceerde snelheden behorende bij de wervelverdelingen. 

We zullen eerst de snelheid bepalen, die behoord bij een uniforme wer

velring verdeling. We nemen aan, dat deze ringen ver achter de rotor op 

een cilinder liggen met constante straal. In het tweede deel van deze 

paragraaf zullen we de geinduceerde snelheid bepalen van de wervellijn 

verdeling en de bladvoetwervels. Daarna zullen we beide snelheidsverde-
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lingen bij elkaar optellen en hierop de ongestoorde snelheid superpone-

ren. 

2.2.1 De snelheid behorende bij een uniforme wervelring verdeling. 

Uitgaande van de snelheid, die we bepaald hebben voor een ring

wervel (appendix C), gaan we nu de snelheid bepalen ten gevolge van 

een oneindig lange cilinder uniform bedekt met ringwervels (figuur 2.3). 

dz 

X-as 

~....a~ ..... 'f'P 
v r 
~-------"---- Z- as 

Figuur 2.3 Oneindig lange cilinder uniform bedekt met ringwervels, 

de geinduceerde snelheid in P. 

De wervelsterkte per lengteëenheid (dit is in de Z-richting) noemen we 

21 

y. De sterkte van een ring met breedte dz ~s dus y.dz. Vanwege de cirkel

symmetrie mogen we een willekeurig punt P op de X-as kiezen. De snelheid 

in dat punt is dan 

-;(p) = 'rV'. (P). (y/r) .dz. _J' nng 
2. I 

De uitdrukking~- (P) staat gegeven in appendix C. De snelheid ver
r~ng 

oorzaakt door de hele cilinder is 
--"-
v(P) 

VCP) 

(0,0,-y) 

(0,0,0) 

r < o, 
2.2 r < o. 

We hebben de snelheidsverdeling 2.2 bepaald met het computerprogramma, 

dat gegeven is in appendix D. 

Binnen de cilinder ontstaat er dus een snelheid - y in axiale richting, 

buiten de cilinder wordt er geen snelheid geinduceerd. De cilinderwand 

zelf is een singuliervlak, het probleem heeft daar geen oplossing. 



2.2.2 De snelheid behorende bij de wenlellijn verdeling en de bladvoet

wervels. 

We zullen nu de geinduceerde snelheid bepalen van een cilinder bedekt 

met een uniforme verdeling coaxiale wervellijnen. Later zullen we de 

snelheid veroorzaakt door de bladvoet wervels hierbij optellen. 

We definiëren een wervelsterkte 13 per lengteëenheid (dit is in de rich

ting loodrecht op de wervellijnen, dus in tangentiële richting); de 

wervelsterkte van een lijn met breedte o.de is dan s.o.d8 (figuur 2.4). 

X-as 

""' Z-as 

Figuur 2.4 Oneindig lange cilinder bedekt met rechte wervellijnen 

(half oneindig geschetst). 

We z1en, dat het probleem cirkelsymmetrisch is en dat de snelheid, die 

geinduceerd wordt, alleen tangentiëel gericht is. Om de grootte van deze 

snelheid te bepalen maken we gebruik van een bekende integraal vergelij

king. We kijken daarvoor in het X-Y vlak (figuur 2.5). 

De integraal wet luidt 

fV'.<is = r . omsloten 2.3 

Als we voor de kring een concentrische cirkel nemen ten opzichte van 
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Figuur 2.5 Het X-Y vlak en de twee kringen voor de integraalwet. 

de cilinder, dan mogen we de snelheid buiten de integraal nemen. Verge

lijking 2.3 wordt dan 

JV.~ = V ,2Tir = f e omsloten' 2.4 

23 

r ~s de straal van de kring welke we gekozen hebben. Voor de geÏnduceer

de snelheid binnen (kring I) en buiten (kring II) de cilinder krijgen 

we (in poolcoÖrdinaten (r,e,z)): 
~ 

v = (0,0,0) r < o, 
__.. 
v = (O,S.cr/r,O) r <a. 

2.5 

De snelheid, geÏnduceerd door de bladvoetwervels, moeten we bij deze 

snelheid optellen. De bladvoetwervelsmogen we beschouwen als een lijn

wervel met sterkte gelijk aan de som van alle bladvoetwervels. Deze lijn

wervel ligt op de as van de rotor. De totale sterkte is -s.2.n.cr. 

De geÏnduceerde snelheid van deze wervel is 

~ = (0 -s.o/r O) bladvoetwervel ' ' · 
2.6 

Ook deze snelheid is gegeven in poolcoÖrdinaten. 

De snelheid ver achter de rotor, geÏnduceerd door de bladvoetwervels 

en de axiale component van de tipwervels is dus 
___. 
v = (0,-S.cr/r,O) r < o, 
___. 
v = (0,0,0) r < o. 

2.7 



2.2.3 De snelheden ver achter de rotor. 

Als we de snelheden, die we hierboven hebben afgeleid, willen ge

bruiken om de ernstraming van een rotor te beschrijven, moeten we 

rekening houden n1et de aanstroomsnelheid. Deze kunnen we superpo

neren op de berekende snelheden. Ook moeten we deze snelheid op de 

wervels zelf superponeren. We krijgen voor de totale snelheid ver 

achter de rotor,als we het zog enkel beschrijven met een wervelring 

verdeling 

V = 
V = 

(o,o,v - y) 
0 

r < a, 

(o,o,V ) 
0 

r < a. 
2.8 

De totale wervel verdeling srunen met de aanstroomsnelheid heeft ver 

achter de rotor de snelheid 
~ 

V = 
~ 

V = 
(O,-s.a/r,V -y) 

0 

(O,O,V ) 
0 

r < a. 

r < a, 

De boven gegeven snelheden zijn in poolcoÖrdinaten gegeven. 

2.9 

We zien, dat er geen radiële snelheden ontstaan. Bij plaatsing van 

zo'n model in een gesloten windtunnel zal er daarom ver achter de 

rotor geen beeld nodig zijn om aan de randvoorwaarde te voldoen. 

Nu we de snelheden voor en achter de rotor bepaald hebben en weten, dat 

er geen beeld wervels nodig z~Jn, als we de rotor in een gesloten 

windtunnel plaatsen, kunnen we met behulp van de behoudswetten bepalen 

wat het vermogen is, dat de rotor kan onttrekken uit de lucht. De 

verhouding tussen het rotor en tunneloppervlakte nemen we hierbij als 

parameter. 

De snelheidsverdeling volgens 2.8 combineren we met de axiale impuls

theorie, de verdeling volgens 2.9 met de algemene impulstheorie. 

2.3 Rotor beschreven met een wervelring verdeling, met sterkte y, 

geplaatst in een ronde gesloten tunnel. 

In de vorige paragraaf hebben we de snelheid afgeleid, die ver achter 

de rotor veroorzaakt wordt door een uniforme wervelring verdeling. 

We plaatsen deze rotor nu in een tunnel met een ronde dichte doorsnede. 

De rotorstraal noemen we R, de tunnelstraal Rt (figuur 2.6). 

De snelheid buiten het zog, ver achter de rotor noemen we u
2 

en de 

axiale snelheid in het zog (v
0
-y). Uit de continuiteitsvergelijking 
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Rt 

I R, R. p p 
K __ Q_ 

'· ---v u v.-o ~ 

0 

P. P, 

\{ 
~ u.t 

Figuur 2.6 Rotor beschreven met een wervelring verdeling in een 

gesloten tunnel. 

volgt 
2 V .1r.R 

0 0 

2 
V .1r.R 

0 0 

2 
vo.(1TRt 

o)u.21Tr.dr, 

2 (V -y )1rR
1 

, 
o R 

- 1TR2) (t 2 d o R'l u2. 1Tr I . r I • 

2. 10 

2. 11 

2. 12 

We kunnen de wet van Bernoulli toepassen, tweemaal voor een stroombuis 

door de rotor en eenmaal voor een stroombuis buiten de rotor 

po + I v2 2P 
0 P2 + 

I 2 
2P•U2' 2.13 

I v2 !P .u 
2 2. 14 

Po + 2P 
0 

p + ' 

p' !pu 
2 !P. (V -y) 

2
• 2. 15 + PI + 

0 

Met p wordt de dichtheid van de lucht bedoeld. 

De wet van behoud van impuls kunnen we binnen en buiten het zog toe-

passen op een volume, dat tot ver 
2 2 p(V -y) 1rR -

o I 

voor en ver achter de rotor reikt. 
2 2 2 Jl pV 1rR = p 1rR - p 1.21rr 1dr 1 -K 
o o o o a 

2. I 7 

Optellen geeft voor de axiale kracht K 
a 

25 

+ x, 



K 
a 

2 2 2 
- p(V

0
-y) nR 1 + p

0
nRt + 

R 

26 

- Jt p
2
2nr

1
dr

1
. 2. 18 

I 

De kracl1t X is de kracht van de zoggebieden op elkaar. De axiale kracht 

kunnen we ook bepalen door de impulswet toe te passen op een volume, dat 

vlak voor en vlak achterJ rotor ophoudt. 

K = (p-p'). 2nr.dr. 
a 

Het vermogen van de rotor 1s het product van de axiale kracht en de 

snelheid in het rotorvlak 

p = o:ru(p-p')2nr dr. 

Voor de druk ver achter de rotor geldt de randvoorwaarde,dat voor 

r
1 

= R
1 

de druk p
1 

gelijk is aan de druk p
2

. 

2. 19 

2.20 

Met bovenstaande vergelijkingen 1s het mogelijk om als functie van de 

snelheid u,de andere grootheden te bepalen. Als we de snelheid u con

stant veronderstellen, evenals de snelheid u
2

, dan zijn alle drukken uni

form. Stellen we de twee uitdrukkingen voor de axiale kracht aan elkaar 

gelijk en elimineren we de drukverschillen met 2.13 tot en met 2.15, 

dan geeft dit 

2. 21 

Uit de continuiteitsvergelijkingen kunnen we uitdrukkingen voor u2 , R
0 

en R1 bepalen 

2.22 

Als we dit invullen 1n vergelijking 2.21, dan krijgen we uiteindelijk een 

vergelijking met u en y als onbekenden. 

We voeren nu enkele dimensieloze variabelen 1n, door alle snelheden te 

relateren aan de ongestoorde aanstroomsnelheid V en alle afstanden aan 
0 

de tunnelstraal S. We noemen deze variabelen als volgt 

V u/V , 
0 

IJ. = (R/S) 2 , 

! - y/V a = 
o' I 

a "" 
0 

Invullen 1n vergelijking 3.21 geeft 

2 
(R

1
/S) , 

2 
(R

0
/S) . 

2.23 



27 

4 
(V ) -

I 
3 2 2 (v

1
) .(2v+2va) + (v 1) .(2v+3v a+2va-J) + 

2 2 - (v
1
).(4v a)+ v .a= 0, 2.24 

en 2.22 wordt 

a va, 
0 

al (vlv 1)a, 

v2 ( I-va) I ( 1-a 
1 

) , 2.25 

CT K 1( 1 v2
nR

2) 2 2 (v - V I)' a 2P o 2 

CP p I ( 1 pV3nR2) 
2 0 veT. 

Als de verhouding tussen rotor en tunneloppervlakte bekend ·is, dan kan men 

uit vergelijking 3.24 voor waarden van v de waarde van v
1 

oplossen. Met 

vergelijking 3.25 kunnen we dan ook de andere variabelen bepalen. Voor ver

schillende waarden van~ hebben we de resultaten uitgezet in figuur 2.7 

tot en met 2.14. Deze resultaten hebben we verkregen met het computer 

programma, dat staat gegeven in appendix E; in appendix F hebben we de 

resultaten getabelleerd. 

Als parameter hebben we niet v genomen, maar de axiale interferentie

factor a, die een maat is voor de snelheidsafname in het rotorvlak 

a = (V - u)/V . 
0 0 

2.26 

Voor het limietgeval a + 0, krijgen we de bekende situatie van een rotor 

in een oneindig medium. 

Opmerkelijk is tevens de grootte van de axiale kracht, deze ~s namelijk 

evenredig met het verschil van de snelheden in het kwadraat buiten en bin

nen het zog, ver achter de rotor, in formule 
1 ( 2 2) 2 Ka 2 p u

2 
-u 

1 
• nR ; u 

1 
V -y. 

0 
2.27 

2.4 Rotor beschreven met een wervelring en een wervellijn verdeling ge

plaatst in een gesloten ronde tunnel. 

Bij een rotor met oneindig veel bladen is de snelheidsverdeling, ver 

achter de rotor, als het zog beschreven wordt met een wervelring en 

lijnwervel verdeling 
-----"' 
V = 

----" 
V = (O,O,V ) 

0 

r I < RI' 
2.28 
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Figuur 2, 9 Het oppervlakte IX als functie van a bij een gesloten 
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Figuur 2.12 Het verloop van Ctals functie van ~biJ' grote waarden van oe... 
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a1 is de straal van het zog ver achter de rotor, we veronderstellen R
1 

constant. We plaatsen de rotor in een tunnel met straal Rt, en krijgen 

dan de situatie, zoals geschetst in figuur 2.7. De axiale snelheid ver 

achter de rotor noemen we(V0-~, de tangentiële snelheid SR
1
/r

1
; de 

snelheid buiten het zog noemen we u
2

. 

R. 
R, 

(3 R'" 
------·-

// 
r, 

v"-o P, 
---~v. 

----------------~-

~ 

Figuur 2.7 Rotor beschreven met een wervelring en een wervellijn verde

ling geplaatst in een gesloten tunnel. 

Met de massa behoudswet k~i~ge~we 

V .nR -
0 

u.2nr.dr, 
0 0 2.28 

2 2 V .nR = (V -y) nR
1

, 
0 0 0 

V .(nR
2
-rrR

2
) = Rjt u2 (r

1
).2nr

1
dr

1
• 

0 t 0 1 

2.29 

2.30 

Met de massa behoudswet kunnen we ook een vergelijking afleiden voor 

r 1 en r, door deze wet op een stukje van het zog toe te passen, dit 

geeft 

oJ u(r) .2rrr.dr 

De wet van Bernoulli geeft 

P + ~P v2 
0 0 

2 
(V 

0
-y) .nr 

1
• 2.31 

2.32 

2.33 
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2 2 = p1(rl) + !P{(Vo-~) + ( Rl/r1) }, 

2.34 



Met de wet voor 

en 

2 2 
p(r) + !p(u + (Or) ) 

33 

2 2 p'(r) + !p(u + (v + nr) ). 
tg 

2.35 

impuls behoud krijgen we voor de axiale kracht 

K 
a pV~TIR~- ~R2 pu; 2Tir 1dr 1 - ~1 pu~ 2Tir 1dr 1 + 

+JRI (po-pl)2Tirldrl + R(Rt ( ) 2 d 
( po -p2 Tir 1 r 1' 

2.36 

Ka =051 (p- p').2nr.dr. 2.37 

De impulswet toegepast in radiële richtin~gecombineerd met de randvoor

waarde voor de druk op de rand van het zog geeft 
2 2 2 2 

P1 = P2 + ~PS - (~pS R1)/r 1. 

Met het theorema van Helmholz kunnen we afleiden 

v .r=S.R
1

• 
tg 

Voor het vermogen P kunnen we schrijven 

P = 
0
J pu.v .nr.2Tir.dr. tg 

2.38 

2.39 

2.40 

We hebben uiteindelijk 13 vergelijkingen met 15 onbekenden gekregen. Deze 

onbekenden zijn 

u(r), 

p(r), p'(r), 

R , 
0 

K , P, n. 
a 

y, v (r), 
tg 

pl(rl), P2' 

De grootheden V , p , R , R en p worden bekend verondersteld. 
0 0 t 

2.41 

Bij een molen met discrete tipwervels zal de schroefbeweging van de tip

wervels geheel vast liggen door de snelheid van de lucht en de rotor

rotatie. In bovenstaand model is echter de snelheid van de wervels vast-

gelegd door de model opzet; alle wervels bewegen met een snelheid V • 
0 

Indien we bij een molen naar maximale energieopbrengst willen kijken, 

dan moeten we het vermogen P optimaliseren. Dit geeft een extra verge

lijking. In BEU-74 staat dit uitgewerkt voor de situatie, dat de rotor in 

een oneindig medium draait. Bij deze uitwerking wordt er vanuit gegaan, 

dat de rotor in het optimale punt werkt. Dit heeft tot gevolg, dat de 

snelheid door het rotor vlak en de axiale kracht op de rotor beschreven 

kunnen worden met de axiale in plaats van de algemene impulstheorie. 

Deze benaderingen zijn echter zeker niet altijd geldig. In mijn afstu

deerperiode heb ik geen tijd meer gehad om dit beter te bekijken, zodat 

we hier volstaan met het geven van de vergelijkingen. 
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2.5 De theorie van Glauert. 

Glauert publiceerde in 1933 een rapport waarin hij een theorie beschrijft 

waarmee correcties kunnen worden bepaald voor metingen van propellors 

in gesloten windtunnels (GLA-33). Deze theorie is in eerst instantie opge

zet door Wood en Harris. 

Uitganspunt van deze theorie ~s, dat de axiale kracht van de propellor 

met oppervlakte A alleen afhankelijk is van de stromingssnelheid van de 

lucht door de propellor. Verder leidde Glauert met de impulstheorie af, 

dat de verhouding van de aanstroom snelheid V' in een gesloten tunnel, met 

oppervakte C en de aanstroom snelheid V in een oneindige stroming, de vol

gende verhouding heeft, wil men een gelijke axiale kracht K meten 
a 

V'/V = 1 -{(CT.a)/(4.1(1+Ct))}. 2.42 

De paragraaf uit GLA-33 waarin de afleiding van deze formule staat is 

opgenomen in appendix G. De formule is een benadering van de uitkomst. 

Glauert zegt echter, dat het verschil met de werkelijke waarden kleiner is 

dan 1%, voor waarden van a tussen 0,05 en 0,25 en voor waarden van CT 

tussen 1 en 6. De variabelen CT en a zijn respectievelijk 

CT= Ka/ (~p.V2 .A), 
2.43 

a = A/C. 

Deze theorie leidde Glauert af voor propellors; het verschil met windro

toren is, dat het zog achter een rotor expandeert, terwijl het bij een 

propellor samentrekt. In de inleiding hadden we reeds gezien, dat uit 

GAR-66 blijkt, dat de theorie toch geldig is voor rotoren. 

De axiale kracht is bij een propellor tegengesteld gericht in vergelijking 

met een windrotor, zodat we in formule 2.42 nêgatieve waarden moeten 

nemen voor de axiale kracht coëfficiënt. 

We kunnen deze resultaten vergelijken met de berekeningen die getabelleerd 

staan in appendix F. Voor ~=0,4 en CT=0,65 zien we, dat de snelheid door 

het rotorvlak 0,9 V ~s. Met formule 2.42 vinden we dan 
0 

V'/V = 1 + (0,65 • 0,4)/(4.1(1-0,65)) = 0,11. 2.45 

De waarde van V in de oneindige situatie voor gelijke waarde van CT (0,64) 

~s 0,8 V (volgens appendix F). 
0 

De verhouding tussen de snelheden door de rotor indien deze in een one~n-

dig medium is geplaatst ten opzichte van de rotor, als deze in een tunnel 

is geplaatst («= 0,4) is 1,125; volgens formule 2.44 is deze verhouding 

1 , I 1. 

Deze overeenkomst ~s eigenlijk niet zo vreemd, als we bedenken, dat in be 

beide theoriën gebruik gemaakt wordt van de impulstheorie. Het verschil in 
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opzet 1s echter, dat Glauert de propellor in een tunnel vergelijkt met 

de propellor in een oneindig medium, terwijl de waarden, die getabelleerd 

staan in appendix F, bepaald zijn voor de betreffende configuratie 

zelf. 

2.6 De rotor geplaatst 1n een open tunnel. 

Wanneer een rotor is geplaatst in een open tunnel, is het veel moei

lijker om de impulstheorie hierop toe te passen, in vergelijking met 

de situatie bij een gesloten tunnel. Dit komt, omdat de omstromende 

lucht vrij kan expanderen en contraheren. Glauert zegt hierover in 

GLA-33, dat de buitenste luchtlaag vrij kan samentrekken om dezelfde 

luchtdruk en snelheid te houden als voor het propellor vlak. Daarom 1s 

er ook geen noemenswaardige invloed van de vrije tunnelwand op het 

rotor gedrag. Glauert zegt daarbij, dat deze veronderstelling bevestigd 

wordt door metingen van Durand. Durand testte vier luchtschroeven 

van respectievelijk 2!, 3, 3~ en 4 voet diameter in een vrije luchtstraal 

van 5~ voet diameter. Daarbij traden er geen noemenswaardige verschillen 

op in de resultaten betreffende de axiale kracht coëfficiënt. Ook testte 

Durand een luchtschroef van 3 voet diameter in een vrije straal met dia

meter van 5! tot 4 voet diameter, teruglopend met stappen van ! voet. 

De gemeten waarden van de axiale kracht coëffiënt waren bij de twee grootste 

stralen gelijk aan elkaar, bij de straal van 4~ voet diameter 2~% en bij 

de straal van 4 voet diameter 6!% lager, dan bij de grootste straal 

diameter. Uit deze metingen concludeerde Durand, dat het rotor oppervlakte 

50 tot 70% mag bedragen van het tunnel oppervlakte, zonder rekening 

hoeven te houden met de randinvloed. 

In de inleiding van dit verslag hebben we reeds besproken hoe Geirnaert een 

rotor met een diameter van 0,95 m in een open straal met diameter van 

1,1 m testte. In vergelijking met dezelfde testen gedaan in een tunnel met 

een diameter van 2.2 m was er geen verschil te zien in de resultaten. 

Bij de kleinste tunnelstraal is de oppervlakte verhouding tussen rotor en 

tunnel 75%. Van Leeuwen heeft metingen gedaan aan het THE 2-4-20 rotortje 

1n een open tunnel met afmeting van 0,5 m bij 0,5 m en 1n een open tunnel 

met afmeting 0,7 m bij 1,2 m. Bij deze metingen werden geen verschillen in 

de resultaten gevonden. 

We moeten hierbij wel een kanttekening plaatsen. Glauert past zijn theorie 

toe op propellors. Indien propellors in hun optimale punt draaien, dan 1s 

het zog geheel anders dan wanneer een windrotor in zijn optimale punt 

draait. De optimalisatie van propellors is een optimalisatie naar maxi-



male efficiëntie. Deze propellors Zl.Jn daarom in "normale" omstandig

heden licht belast. Het zog vertoont dan nauwelijks een contractie. 

Windrotoren worden geÖptimaliseerd naar maximale energie opbrengst. Het 

gevolg voor het zog is dan, dat wanneer een rotor in zijn optimaal punt 

werkt, het zog een tamelijk grote divergentie vertoont (drie keer 

zo groot oppervlakte). 

De metingen, die gedaan zijn door Durand, kunnen dus niet zonder meer 

vergeleken worden met de metingen van Geirnaert of van van Leeuwen. 

Binnen ons model, dat een potentiaal model is, kunnen we nog zeggen, dat 

het voor het rotor gedrag formeel niets uitmaakt hoe groot de omstromende 

luchtstraal is. De enige eis is, dat deze straal groter moet zijn dan de 

rotorstraal. 

2.7 Metingen aan de THE 2-4-20 rotor in een dichte tunnel. 

Als controle op de theorie beschreven 1.n de voorgaande paragrafen hebben 

we oriënterende metingen gedaan in de windtunnel van de vakgroep Trans

portfysica. De meetsectie van de windtunnel hebben we verkleind tot 

een ronde meetsectie van 0,45 m en 0,28 m diameter. Met behulp van de THE 

2-4-20 rotor hebben we enkele metingen gedaan van de vermogenscurves. 

In figuur 2.8 hebben we geschetst, hoe de meetopstelling eruit zag. 

V 

Figuur 2.8 Aangepaste meetsectie van de windtunnel van de vakgroep 

Transportfysica. 

De tussenstukken, die we gebruikt hebben om de tunnel te verkleinen, 

waren I m lang. Het rotortje kunnen we vanaf het begin van de buis 

op eenafstand tussen 0,27 m en 0,49 m plaatsen. Van dit rotortje hebben 

we het toerental en de bijbehorende belasting gemeten op de manier, 

36 
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zoals beschreven staat in BON-78. 

Voordat de metingen gedaan werden, werd eerst ~econtroleerd,of het 

snelheidsprofiel in de buis uniform was. Dit hebben we zowel bij een on

belaste rotor gedaan als bij een belaste. We deden deze metingen met een 

pitotbuis in een vlak, dat 0,1 m na het begin van de buis lag. In zowel de 

belaste, als de onbelaste toestand maten we een uniform snelheidsverloop 

over de buis. 

De resultaten van de metingen aan het rotortje zijn uitgezet Ln figuur 

2.9. Achteraf is gebleken, dat er waarschijnlijk een fout gemaakt is bij 

de bladhoekinstelling, hetgeen achteraf niet meer te controleren was. De 

metingen zijn wel onderling vergelijkbaar. De verschillende karakteristie

ken, behorende bij een andere plaatsing van de rotor in de b~is zijn bin

nen de meetnauwkeurigheid aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de twee 

verschillende buiz·en, zijn de grafieken echter wel te vergelijken. Het opti

male punt van de karakteristiek is verschoven van Cp= 0,29 naar_Cp = 0,36. 

Dit is een verschuiving van 20%. Uit de waarden van appendix F zou je 

verwachten, dat deze verschuiving meer dan 100% zou zijn (van 0,926 naar 

2,37) . 

De verschillen, die Bontekoe vond tussen de karakteristieken behorende 

bij de THE 2-4-20 rotor, gemeten in de open tunnel van 0,7 m bij 1,2 m 

en gemeten in de gesloten tunnel van 0,5 m bij 0,5 m, staan getabel

leerd in de onderstaande tabel. 

s (CP) open ma x (CP) gesl. ma x 
(;\) open 

ma x 
0..) gesl. 

ma x 

20 0,27 0,30 6,7 7,2 

40 0,28 0,28 6,8 6,7 
80 0,23 0,24 5,7 5,7 

12° 0,20 0,20 4,8 4,7 

18° 0,14 0, I 7 3,7 3,7 

34° 0,06 0,08 2,0 2,0 

-20 0,24 0,29 6,6 7,6 

-60 0,12 0, I 7 5,6 6,4 

-36° 0,06 0,07 2,5 2,5 

De oppervlakte verhouding in de gesloten tunnel tussen rotor en tun

nel oppervlakte is 0,12. De verschuiving van de maximale CP waarde 

is voor ~ = 2° gelijk aan 10%. Volgens de waarden in appendix F ver

wacht je een verschuiving, die groter is dan 23%. 
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Figuur 2,9 Het verloop van C als functie van 
p in de gesloten meetsecties 

van de windtunnel, De cijfess geven de diameter van de sectie 

aan, de tekentjes de verschillende plaatsen in de tunnel, waar 

gemeten 1s, 



3 Ontwerp, fabricage en metingen aan de THE 2-6-180 rotor. 

3.1 Inleiding. 

In zijn afstudeer periode heeft Heil een rotor ontworpen met behulp 

van een door hem geschreven computer programma. Deze rotor, in eerste 

instantie gemaakt door Heil zelf, later echter overnieuw door van 

Leeuwen en Wasser, is door gemeten in de windtunnel van TNO door 

Lenssen en Sangen. 

In dit hoofdstuk zullen we in het kort beschrijven hoe het computer 

programma is opgebouwd. Enige aantekeningen over tipverliesfactoren 

39 

Z1Jn hierbij noodzakelijk. Daarna zullen we beschrijven hoe de fabri

cage van de rotor te werk ging en tenslotte worden de metingen beschre

ven die gedaan zijn in de windtunnel van TNO. Er wordt een vergelijking 

gemaakt met de theoretisch berekende waarden; voor de beschrijving 

van de meetmethode wordt verwezen naar GEI-77 en FRA-79. 

3.2 Korte beschrijving van het computer programma en het rotor ontwerp. 

Als afstudeeropdracht heeft Heil (HEI-79) de aerodynamische aspekten 

van een rotor bestudeerd en een computer programma geschreven, om 

windrotoren te ontwerpen met vooraf gestelde eisen. Deze eisen zijn 

het aantal bladen B, de minimale CD/C
1 

verhouding van het profiel en 

de optimale snellopendheid À • Tevens kan men bij dit ontwerpen kie-
a 

zen tussen drie rotorvormen,· te weten 

-Het verloop van de koorde wordt vast gelegd, 

-De aanstroomhoek a wordt vast gelegd, 

~De instelhoek S wordt vast gelegd. 

Met dit programma wordt de windrotor geÖptimaliseerd naar maximale 

energie opbrengst. Daarnaast is er een programma geschreven om rotor

karakteristieken te bepalen. Als controle voor dit programma is er een 

rotor ontworpen, die geschikt is om in de tunnel van TNO te worden door

gemeten. Als profiel voor de rotor is het GÖ-623 profiel gekozen, 

omdat dit profiel bij het geschat Reynolds getal (2,5 105 ) een gunstige 

minimale weerstand-lift verhouding heeft (0,03). Verder is gekozen 

voor 2 bladen en een optimale snellopendheid van zes. Het beÖogde 

Reynolds getal wordt bereikt bij een windsnelheid van 10 m/s. De rotor 

is zo ontworpen, dat de aanstroomhoek a, overal 4 graden is (de CD/c
1 
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verhouding is dan minimaal). Achteraf is het verloop van de koorde ge

liniariseerd voor een gunstige fabricage. Met deze geliniariseerde gege

vens zijn de karakteristieken bepaald. De door Heil berekende C - À curves 
p 

z~n uitgezet in figuur 3.1. 

Het computer programma is later door Lenssen veranderd. Hij splitste het 

programma in een ontwerpprogramma en een berekeningsprogramma voor de 

rotor karakteristieken (LEN-80). Daarbij veranderde Lenssen de tipver

liesfactor F van Prandtl. De formule, die Heil gebruikt, is 

F = 2/n. arccos{exp{-~.B(l-x)/sinf}}. 3.1 

De formule, die Lenssen gebruikt, luidt 

F = 2/n. arccos{exp{-!.B(J-x)/(x.sinf)}}. 3.2 

In het verslag van Heil staat hierover al een opmerking gemaakt 

door de Vries. Lenssen gebruikte naar aanleiding van deze opmerking 

al in het programma voor scheve aanstroming de tipverliesfactor 

volgens formule 3.2. Voor de preciese betekenis van deze factoren 

en symbolen wordt verwezen naar het verslag van Heil. Duidelijk is 

echter, dat de keuze van de formule invloed heeft op de te berekenen 

karakteristieken. Lenssen heeft in zijn programma voor de berekeningen 

van de rotor karakteristieken de tipverliezen berekend volgens formule 

3.2. Later heb ik dit ook veranderd in het ontwerp programma. 

De berekende rotor karakteristieken volgens methode Lenssen, van de 

THE 2-6-180 rotor, worden voor optimale bladhoekinstelling vergeleken 

met de volgens Heil berekende karakteristieken in figuur 3.2. 

3.3 Fabricage en balsneering van de THE 2-6-180 rotor. 

Met behulp van het boven beschreven computerprogramma ~s het ook moge

lijk om van een rotorontwerp op diverse plaatsen van het blad de door

snedes te tekenen. Deze plotjes zijn zo getekend, dat de referentie

lijn van het profiel de goede bladinstelhoek heeft ten opzichte van het 

kader. In figuur 3.3 staat een voorbeeld van zo'n doorsnede. Met behulp 

van deze plotjes zijn mallen gemaakt van 10 doorsnedes. Zo'n mal bestaat 

uit twee delen; langs de lijnen AA' en BB' is deze mal doorgesneden. Sa

mengesteld zijn de mallen weergegeven op foto I tot en met foto 3. 

Met behulp van deze mallen is de THE 2-6-180 rotor gemaakt. In eerste 

instantie heeft Heil dat zelf gedaan. Daartoe tekende hij alle profielen 

over elkaar om de grootte van de balk te bepalen waaruit hij het rotor

blad wilde snijden (figuur 3.4). De profielen zijn zo over elkaar gete

kend, dat de zwaartepunten van de doorsnedes samenvallen. Dit heeft als 

voordeel, dat de centrifugaalkracht langs een lijn aangrijpt. Met be-
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Figuur 3.2 Vergelijking van de twee theoretisch berekende krommes 

met tipverliesfactoren volgens 3,1 (kromme 2; Heil) en 

volgens 3,2 (kromme 1; Lenssen), 



Foto's 1 t/m 3. De mallen, die gebruikt werden voor de fabricage 

van de THE 2-6-180 rotor. Links boven de mallen voor 

de vlakke anderkant, rechts boven de mallen voor de 

bolle bovenkant. Onder de twee mallen op elkaar ge

plaatst, doorkijk van de bladvoet naar de tip. 

hulp van een vijf keer zo grote tekening als in figuur 3.4 staat, be

paalde hij per doorsnede een aantal referentiepunten. We hebben in 

figuur 3.3 een doorsnede uitgelicht en daarin aangegeven welke refe

rentie punten werden bepaald. Deze zijn de snijpunten van de raaklijn 
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Figuur 3.3 Bladdoorsnede ten opzichte van de balk, waar Heil vanuit 

ging, om het blad te maken, De doorsnede van de mal en de 

bepaling van de karakteristieke punten, 
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Figuur 3.4 Situëring van de doorsnedes ten opzichte van elkaar en 

plaatsing ervan in de balk, waar men bij de fabricage 

van uit ging. 
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aan de vlakke onderkant met de balk (CC'). de raaklijn aan het achter

ste gedeelte van de bolle bovenkant met de balk (DD'), het hoogste 

punt van de bovenkant E en het voorste en achterste punt van de door

snede (FF' en GG'). Deze punten werden allemaal getekend op de balk. 

Heil gebruikte hiervoor een gelamineerde grenen houten balk. Eerst werd 

van ieder aangegeven station de vlakke onderkant ingezaagd. Daarna werd 

het hout tussen de zaagsnedes verwijderd, totdat de onderkant "volko

men" vlak was. De bovenkant van het profiel werd net zo aangepakt. Bij 

het vloeiend aansluiten met de onderkant ging Heil echter teveel letten 

op de aansluitingen in plaats van de vleugel te vergelijken met 

de mallen. Gevolg was uiteindelijk, dat er teveel van de vleugel werd 

afgehaald. Tevens bleek, dat grenen hout eigenlijk niet geschikt was; 

aan de voorkant van het profiel was nl. een knoest uit het hout geval

len. 

Van Leeuwen en Wasser hebben daarna de fabricage van een nieuwe rotor 

ter hand genomen. Zij gebruikten gelamineerd parana-pine hout als 

materiaal voor de twee vleugels. De referentie punten tekenden zij 

net zo af als Heil. Nadat de onderkant klaar was en goed in de samen

gestelde mal paste hebben zij niets meer aan de onderkant weggeschuurd. 

De bovenkant werd net zo gemaakt. Door vooral op het eind zeer voor

zichtig te werk te gaan, en steeds vergelijken met de mallen, kregen 

z~J een goede aansluiting bij neus en staart met de onderkant van 

de vleugel. De uiteindelijke bladen 

zijn weergegeven op foto 4. 

Anders als bij Heil haalden van 

Leeuwen en Wasser de bladen uit het 

midden van de beschikbare balk, zodat 

ze zowel bij de tip als bij de blad

voet een stuk balk overhielden. Dit 

had als voordeel, dat zij altijd met 

behulp van een lat nauwkeurig de af

stand konden bepalen van de neus, 

staart en bovenkant van het profiel, 

ten opzichte van de rand van de balk. 

Heil maakte de tip van het blad aan 

het begin van de balk, zodat hij op 

het einde alle maten moest refereren 

aan de bladvoet. 

, 

Foto 4. De bladen van de THE 

2-6-180 rotor. 

De bladvoet lag bij Heil op een straal van 13.5 cm. Voor deze configu

ratie zijn ook de karakteristieken bepaald. Van Leeuwen en Wasser legden 
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de bladvoetstraal op 18 cm in verband met de bevestigingsconstructie 

van de bladen aan de as. 

Voordat de bladen op maat gezaagd werden en vast gemaakt aan de beves

tigingsflens, zijn ze doorgemeten op hun afmetingen en instelhoek. 

De afstanden die gemeten zijn staan aangegeven in figuur 3.5, de geme

ten waarden staan uitgezet in figuur 3.6. 

Figuur 3~5 De afstanden die gemeten zijn bij de twee bladen van de THE 

2-6-180 rotor, voordat deze aan de bevestigingsflens werden 

vast~maakt. 

De bevestigingsconstructie ziet eruit, zoals geschets in figuur 3.7. 

Ook op foto 5 is ze duidelijk te zien. 

Beide bladen kunnen om de as AA' draai

en, waardoor de bladinstelhoek kan wor

den veranderd. In de figuur zien we ook 

het verschil in de bladvoet, dat er was 

tussen de eerste en tweede meetserie. 

Voordat we met de metingen begonnen 

hebben we de rotor uitgebalanceerd. 

Het bleek, dat we bij blad 2 aan de blad

voet een gewicht moesten aanbrengen van 

± 50 gr. De diameter van de rotor bleek 

toen 1,801 m te zijn. 

Bij de metingen bleek, dat ondanks de 

balancering er toch trillingen optraden. 

Naderhand bleek, dat de tippen niet in 
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een vlak draaiden. Met behulp van latoen 

koper is de inklemming van blad twee zo 

veranderd, dat de tip zover stroomopwaarts 

kwam, dat deze 1n hetzelfde vlak draaide 

als de tip van blad een. 

Foto 5. De bevestigingscan

stuctie van de bla

den van de THE 2-6-180 

rotor aan de as. 
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0 0 0• 

0 0 + 
Ä G 0 -

0 0 0 

0 0 0 0 

Figuur 3.7 Bevestigingsflens van de THE 2-6-180 rotor 1 links de bladvoet 

bij de eerste meetserie, rechts bij de tweede. 



50 

3.4 Metingen aan de THE 2-6-180 rotor. 

Na fabricage van de THE 2-6-180 rotor zijn door Lenssen en Sangen metingen 

gedaan aan deze rotor. Lenssen was ~_einterresseerd in het gedrag van de 

rotor bij scheve aanstroming en wel in het zelfrichtende gedrag (LEN-80-a). 

De vermogenskarakteristieken van de rotor voor verschillende bladhoek

instellingen en bij scheve aanstroming bij optimale bladhoekinstelling 

zijn door hem niet gerapporteerd en worden hier besproken. 

De metingen van de vermogenskarakteristiekenzij~hoofdzakelijk gedaan 

op 26 tot en met 28 november 1979; op 18 en 19 december 1979 zijn twee 

controle metingen gedaan bij rechte aanstroming en optimale bladhoek

instelling. 

Uit de metingen blijkt, dat bij rechte aanstroming de "optimale" blad

hoekins telling, waarbij de rotor maximale energieopbreng_st heeft niet 

gelijk is aan de berekende optimale instelling (figuur 3.8). In figuur 

3.9 tot en met 3.13 worden de metingen voor diverse bladhoekinstellingen 

vergeleken met de theoretisch berekende krommes. De controle metingen 

van 18 en 19 december staan in figuur 3.13. Deze worden vergeleken met 

de berekende kromme en met het gemiddelde van de metingen gedaan op 

26 tot en met 28 november. 

De berekende en de gemeten krommes verschillen nogal van elkaar. Vol

gens Franssen (FRA-79) zijn de fouten in gemeten CP waarden 1%, de fout 

in de À waarde is 3%. De afwijkingen in de CP waarden zijn hiermee niet 

te verklaren, ook de verschuiving van de optimale snellopendbeid niet. 

De verschillen tussen de drie gemeten krommes bij optimale bladhoek

instelling zijn hiermee wel te verklaren (figuur 3.10). De verschillen 

tussen de eerste en tweede meetserie is echter weer groter dan de 

maximale onnauwkeurigheid in de metingen (figuur 3.13). Ook Schumack 

(SCH-79) merkt in zijn verslag op, dat identieke metingen gedaan aan 

het THE-I/2 model nogal verschillen van elkaar. Voor optimale bladhoek

instelling bij rechte aanstroming vond hij een verschil van ongeveer 

4% in de maximale CP waarde. Oorzaken daarvoor zijn waarschijnlijk niet 

alleen een onnauwkeurigheid in de bladhoekinstelling, maar ook vooral 

het verloop van de koppelmeter, waar Franssen onvoldoende rekening 

mee hield. 

Tussen de eerst en tweede meetserie was er nog een verschil in de blad

voet van de THE 2-6-180 rotor. De tweede keer was deze namelijk beter 

afgerond (figuur 3.7). Of dit echter zo'n groot verschil maakt met de 

eerste meetserie valt te betwijfelen. 
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Figuur 3.9 Vergelijking van berekende en gemeten vermogenscurves van de 

THE 2-6-180 rotor bij een bladinstelhoek van -2° ( t -

theoretische kromme). 
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In figuur 3.14 staan de vermogens karakteristieken uitgezet voor verschil

lende hoeken van scheefstand. Opmerkelijk is, dat de optimale labda 

waarde nagenoeg niet veranderd, voor kleine hoeken van scheefstand neemt 

deze zelf iets toe. 

Resumerend kunnen we zeggen, dat de berekeningsmetheden geen goede op

timalisatie hebben opgeleverd. Dit is duidelijk te zien in figuur 3.8. 

Tevens wijken berekeningen en metingen nogal van elkaar af. Een oorzaak 

hiervan kan zijn, dat voor de optimalisatie verkeerde Cfr/Ç~ wa~rden 

gebruikt zijn. Vooral de CD waarden hebben een grote invloed op de ver

mogens karakteristieken. 

Het is ook zinvol om de lift en weerstands waarden in te voeren voor 

verschillende waarden van het Reynolds getal, zodat op ieder station de 

goede waarden van lift en weerstand kunnen worden uitgezocht. 

Uit figuur 3.8 blijkt, dat de zogenaamde "vortex-ring-state" niet op

treedt. In deze situatie wordt er door de buitenste ring van de rotor 

de lucht tegen de aanstroomsnelheid in door de rotor gepompt. Dit ken

merkt zich in de vermogens karakteristieken door de snelle afname van 

de CP waarden bij hoge À waarden(figuur 3.1). 

De CP - À curves wijken nogal af van de berekende curves, voor posi

tieve bladhoekinstelling is zowel de gemeten optimale À waarde als de 

maximale CP waarde hoger dan de berekende. Voor optimale bladhoek

instelling is de maximale gemeten CP waarde hoger dan de berekende, het 

optimale À punt ligt bij kleinere À waarde. Voor een bladhoekinstelling 

van -2 graden is de gemeten optimale À waarde eveneens verschoven naar 

een lagere waarde; de maximale CP waarde is dan zowat gelijk aan de be

rekende waarde. 
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Conclusies. 

De snelheden geïnduceerd door de tunnelwand bij metingen aan 

eindige vleugels, zijn bij open en gesloten tunnel tegengesteld 

en evengroot. Bij een gesloten tunnel heeft de tunnelwand een 

grotere aanstroomhoek tot gevolg, bij een open tunnel wordt de 

aanstroomhoek kleiner. De preciese invloed bij een gesloten tunnel 

staat uitgezet in figuur 1.9. 

Uit metingen van rotorkarakteristieken 1n een open tunnel blijkt, 

dat men geen rekening hoeft te houden met wandinvloeden, zolang de 

rotor-tunnel oppervlakte verhouding kleiner is dan 60 à 70%. Dit 

resultaat past binnen ons model, dat we hebben opgesteld voor een 

rotor. 

Bij metingen van de rotorkarakteristieken in een gesloten tunnel 

moet men wel rekening houden met de wandinvloed. In appendix F staat 

getabelleerd, hoe de invloed op de karakteristieke grootheden is, als 

functie van de rotor-tunnel oppervlakte verhouding, bij een model 

met alleen axiale snelheden. Deze berekeningen komen overeen met 

de resultaten, die Glauert geeft in GLA-33, 

Eigen metingen aan de THE 2-4-20 rotor bevestigen de wandinvloed bij 

de gesloten tunnel, de grootte van de invloed is echter veel minder 

dan verwacht volgens het model, Het is daarom mijns inziens nuttig, 

om het model met zowel axiale als tangentiale snelheden uit te rekenen 

en de resultaten daarvan met metingen te controleren, 

De metingen, die gedaan zijn in de twee dichte tunnels, moeten secuur

der worden overgedaan, Eventueel moeten er in meer verschillende 

buizen worden gemeten, om de wandinvloed experimenteel beter te 

kunnen beschrijven, 

Het computerprogramma volgens Heil geeft geen goede optimalisatie 

voor de THE 2-6-180 rotor (zie figuur 3,8), Een oorzaak hiervan kan 

zijn, dat er niet met de goede tipverliesfactor werd gerekend, Het 

is ook zinvol, om te controleren, of de gebruikte CD/c
1 

karakteris

tieken na te meten, vooral de CD- karakteristiek heeft een grote 

invloed op de vermogenskarakteristiek, 

De linearisatie van de koorde, die Heil heeft toegepast vanwege een 

eenvoudige fabricage, maakt deze fabricage echter niet gemakkelijker, 

Het is mijns inziens beter, om vlakke platen als bladen te nemen in 

plaats van bewerkelijke profielen, als het er alleen maar om gaat 

om een indruk te krijgen van de nauwkeurigheid van de berekende 

karakteristieken ten opzichte van de gemeten, 



Om een indruk te krijgen hoe goed het computer programma karakte

ristieken bepaald, is het zinvol, om van alle doorgemeten model 

rotoren de karakteristieken te berekenen en deze te vergelijken met 

de experimenteel bepaalde. 

Bij de metingen aan de THE 2-6-180 rotor is de "vortex-ring state" 

niet gevonden. 

Voordat er weer metingen aan de THE 2-6-180 rotor gedaan worden is 

het zinval om de bladen op de diverse stations nogmaals goed door 

te meten. Ook 1s een dynamische uitbalancering gewenst. 

De man1er om de rotorkarakteristieken te bepalen moet nog eens 

nauwkeurig worden nagegaan. Vooral het verloop van de rekstrook

brug, die bij deze metingen gebruikt wordt, is erg hinderlijk en 

heeft waarschijnlijk ook een grote invloed op de karakteristieken 

zelf (zie figuur 3.13). 
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Appendix A. De complexe snelheidspotentiaal. 

In het complexe vlak z • x + i.ij kunnen we voor een rotatie vrije 

twee-dimensionale stroming een complexe snelheidspotentiaal invoeren 

<P = cp + i. tjJ. A. I 

Hierin is <P de gewone potentiaal (v = gradcp) en tjJ is de stroomfunktie 

(v = rottjJ). <P en tjJ voldoen aan 

v2
cp = 0, 

2 V tjJ = Q. A.2 

De complexe snelheid bij een gegeven complexe snelheidspotentiaal is 

u - i.v = 'd/P/'dz, A.3 

waarbij u en v de componenten zijn van de snelheid in respectievelijk 

x en ij richting. 

Voor een oneindig lange wervellijn is de complexe snelheidspotentiaal 

<P = {r /21Ti} .ln(z - z ). A.4 
0 

De lijn snijdt dan het z-vlak loodrecht, in het punt z • 
0 

Voor de snel-

heid in het Z-vlak krijgen we 

u- i.v = {f/21Ti}.{l/(z- z )}, 
0 

Dit is een roterende stromi~g om het punt z met sterkte 
0 

A.5 

v6 = f/21Tr. A.6 
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Appendix B. Invloed van het beeld van de gebonden wervel op de snel

heid ter plaatse van de gebonden wervel zelf. 

We zullen dit probleem als volgt iets algemener behandelen; wat 1s de 

invloed van een half oneindige wervellijn op de snelheid in een punt, 

dat in het verlengde ligt van deze wervellijn. We beschouwen daartoe 

het probleem, zoals geschetst in figuur B.l. 

Y-as 

a 

Figuur B.l Half oneindige wervellijn (van a totoo) op de X-as. 

We willen de snelheid bepalen in het punt P op de X-as. Daar echter 

de X-as een singulier punt is voor de wervellijn bepalen we de snel

heid in het punt P' en laten daarna de afstand h naderen tot nul. 

De snelheid, veroorzaakt door het wervelelementje dx in punt P ', 

bedraagt 
2 2 3/2 

~v(P') = {r.h.dx}/{h + (x-1) } • B. 1 

We gebruiken hiervoor de wet van Biot en Savart, r is de wervelsterkte 

(appendix C). 

Sommatie over de hele wervellijn geeft 

roo 
2 2 

3/2 
v(P') = {r/4n}. a h.dx /{h + (x-1) } 

= {fh/4nh2}. {(x-l)/(h2 
+ (x-1) 2}!J'aoo 

{r/4nh}.{l -{(a-l)/(h2 
+ (a-1) 2)i}}. 

Voor de snelheid in punt P krijgen we 

B.2 
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v(P) lim V (P 1
) 

h-~o 

2 2 1 
lim {I'/4n}.{ (I - (a-1)/(h + (a-1) ) 2 )/h}. 
h-rO 

Met behulp van de stelling van l'Hopital vinden we als uitkomst 

voor deze limiet 
(a-1).3.h 

, 0 + v(P) lim U I 411} • { (h2 + (a-l) 2) D 
h-+0 

0. 

Het beeld van de gebonden wervel heeft dus geen invloed op de 

snelheid ter plaatse van de gebonden wervel zelf. 

B.3 

B.4 



Appendix C. De geÏnduceerde snelheid van een ring.wervel met constante 

wervel sterkte. 

Met de wet van Biot en Savart is de geÏnduceerde snelheid in een 

punt P ten gevolge van een wervelelementje met lengte dl en sterkte 

r (figuur C. I) 

dV. 
~ 

__... .... 
= _r"""'__;:d;..;;;l_x...,..=.s_ 

4 1r Jsl 3 
c.J 

-" 
Figuur C.l De geÏnduceerde snelheid dv. in punt P ten gevolge van 

~ ...... 
het wervelelementje met lengte dl. 

Met s wordt de afstand bedoeld van het wervelelementje tot het punt 

P. Met behulp van C.l kunnen we de snelheid bepalen, die wordt geÏndu

ceerd door een ringwervel met sterkte r en straal o. We nemen deze 

ringwervel zo, dat deze in het X-Y vlak ligt en de Z-as door het mid

delpunt van de ring gaat (figuur C.2). Het probleem is rotatie symme

trisch, zodat we een willekeurig punt P in het X-Z vlak mogen nemen. 

De coordinaten van het punt P zijn 

P = (r,O,z) C.2 
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We kiezen een punt Q op de ringwervel en nemen daar een wervelelementje 

met lengte dl. De coordinaten van het punt Q en de richting en grootte 

van het elementje zijn 

Q = (o.cose,o.sine,O), C.3 
~ 

C.4 dl = (-o.sin6,o.cos6,0).d6. 

De afstand s wordt dus 
__. 

(r - o.cos6,-o.sin6,z). c.s s 



Z-as 

Figuur C.2 Ringwervel met sterkte f 1n het X-Y vlak. 

Met formule C.l wordt de snelheid in punt P ten gevolge van het ele-
~ 

mentje dl 
~ 

dv. 
1 

{r/4 } (zacos6,zasin6,(a 2 - racos6))de 
1f • 2 2 2 3/2 

(r - 2racos6 + a + z ) 

Integreren over de hele ring geeft voor de snelheid in punt P uit-

eindelijk 
........ (21f~ 
v i = c) . dv i. 

Om deze integraaluitdrukking te bepalen maken we alle afstanden di

mensieloos met een afstand R; we noemen nu alle dimensieloze afstan

den als volgt 

a/R -11 a, 

z/R z~ 

r/R = r~ 
(a-11)2 + (z~)2 + (r*)2 

-11 
2r.a b. 

a, 

C.6 

C.7 

C.8 

Als we de integraal voor de drie componenten splitsen, dan komt hierin 

voor de X-component de volgende integraal voor 

cos8/(a - bcose) 312 de 

= -1/b 
2n( 1 

oJ(a- bcos8)- 2 d8 + 

21f" -3/2 
a/b oJ<a- bcos8) d6 
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C.9 

1 1 
-l/b.4/(a + b) 2 .K(a) + a/b.4/(a- b)(a + b) 2 .E(a). 



In deze formule staat a voor 
! 

a = {2bl(a + b)} 2
, c .1 0 

E(a) en K(a) staan respectievelijk voor de tweede en eerste complete 

elliptische integraal (zie GRA-65) en bestaan alleen als 0 <a < b. 

De Y-component wordt 

c2n. ç} sin8l(a -

o)<a 
bcos8) 312 d8 

- bcos8)-312 d(a- bcos8) = 0. c. 11 

De Z-component kunnen we oplossen door gebruik te maken van de oplossing 

van de X-component. We krijgen uiteindelijk voor de snelheid in het 

punt P 
_.. 
v. (P) 

l 

2 {riR}.{(z .cr .(int)ln, 0, (cr).l(n.(a-b).(a+b) + 

-r.cr.(int)ln }, c. 12 

met 
1 I 

int a.E(a)l(b.(a-b).(a+b) 2 )- K(a)l(b.(a+b) 2).C.13 

We moeten nu enkel nog kijken, of aan de randvoorwaarde voldaan is, deze 

~ebben we gevonden bij het oplossen van de integralen. 

Uit vergelijking C.8 volgt, dat altijd voldaan is aan 

b ,:. 0, 

a ~ b. 
c. 14 

We moeten dus nog nagaan of er ook een oplossing te vinden is als geldt 

b = 0; r .. 

a = b; z1' 

0 

0 er"'= r* 
' 

Bij de laatste mogelijkheid ligt punt P op de ring, deze situatie 

sluiten we uit. 

c. 15 

In de eerste situatie ligt punt P op de as van de wervelring. De oplos

sing kunnen we dan bepalen, door r~ met een limiet tot nul te laten 

naderen. Dit geeft voor de snelheid 

-:. ( p' r * = 0) = ( cr .".) 2 I { 2 • ( ( z '*') 2 + ( cr -'lf ) 2} 3 I 2 • 
l 

c. 16 
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Appendix D. Computer progranuna, waarmee de oplossingen bepaald zijn 

voor de snelheidsverdeling behorende bij een cilinder, die 

uniform bedekt is met rin2wervels. 
" b: T .L N ~::: ·r t: 1..1.. t: ·r 1 u r···! 
r~ cC:> 1 t-i 
F ! 1. [ ll: :./.':: i.; i'~. i.;<(: ;:.y f il.: 1 1:: :• :; 
r · : 1.. c ::; c H h' r . F I r 1 ~ , 1· 1 r .• t ' .. , :: r .. , 1. •• r L: ~ i'! t: ;\ F-· i r : · , ; ; 1 , ;; 

F·: E f::·1 1. h: F 1 N 11 E. ~· 1·.·:. i>~:. ,. / • .: :,, u;: ~ .. '~ E. ~· · ::: :.· t: y r: ~ >< v h: 1 . 1 '! '1 v / 1·-:. u J'1 ~ i:< h ·; E: r. v ,,:. ::; 1 L. r..: v 

~::; !:C:i~'i(\::::Tt:F: v 

1 r-rr L Ci ,:: ;::: I v ... J , t1 t: f'{l >"!i . :.: 

h: [ t: L. F> ~~ !] c; i:: I.! :.J h' E i·.: h. U t·i i:' Cl t1 fv! t'i t1 L i. h: I·~ F L .. ( F: b I E:. F( v /. ~:; f 1:: 1·: :' b 1 U r·1 t: ~:;TE 1:~ ) ii 
VAL.UC RSTER 9 ZSTLR,~IGMASTER; 
REAL RSTER,ZSTE.R.S1GMASTER~ 
E: F G I 1'-.1 F;· F r\ L ti 7 E~ v ti r·'' T N r:: , ~J 1 l F~ TL L t: r·· 1.. u~:; u , ï c: ;,: r·1 c: E tJ y ; 1 :·.: 1·: T L,i F F , 1-:.: c , I\\) i:~, N !'; , F 1-J t1 N 1'\ y F' :r ii 

A:=SIGMASTER~*~~RSTER**2tZSTER**2; 

E::~2~RSfER*SlGMASfER; 

PI:=4•ARCTAN<1>; 
IF (.\ FDI... B 
THEN RKDMPGAMMACIRKEL:=lOOOOOO 
ELSE BEGIN AMINB ~= A-B; . 

[f,i[l 

WORTELAPLUSB:~SQRT(A~B>; 

IF :c: FOL. 0 
TH EN F< 1·;; Ct r·iP t:;t, î'l î'l i': C \ F;: 1\ F L :: ::· 0 
F \... ::1 F 13 C G T N T F F< l·î F F ~'·' :: ' : ··l lt t.: / ( f; li· f:1 M I N f:. '1!· W D 1:~ T E.I... p., P 1. .. U ::; ü > ~ 

TFh:nTWFE:: :: :::.q,·· ( Hii·I,JCJF::TE!...t,Pl...U\:)El) ~ 

KC:=SQRT<l ·i~2*B)/(A+B))); 

EN :U 

1-:.: V ti N I\ :: "'' CE L. :L ( r( C ) ~: 

FVANK:~CFL2(KC~l~KC~•2>; 

RKDMPGAMMACIRKEL:~<ZSTER*SIGMASTER/(4*Pll) 
:tl· ( T [ F~ l·iF EN li· [ 'v1tt Ni·< .... T EF<i·-i TWEE:'·"' I'~ IJ i~~~N 1'\) 

C N f: F:· h: CJ C:: F U li 1·: L r:·1< U i"r F' U(.:, r''\ 1·'1 tt C IJ< i"< E: L. :.: 

'·:Li:,, r•r<UC:E:LIL'~··E: z,;,Uî/,r:·r:;(.~~~"'iMt,c 1 h:I'\Ct.. < 1::bTLF..: !' z ~:;rr.F: v 3 I Cidti~:;Tcr::) v 
1..) 1::-1, l l !::· r:.~ :-_::; ··1· i:· i.: " ? h .. ;·· :::: h~ y ~:~ T C:.i t-"1 t·~ ~:;TE F~ y 
!·;.' ::: (:,;,__ :-.:·::::TL 1:;.: ~ .. :.:-: ~::; T F h' •: :_;:: 1 Ct r~·~ r, ~:) T [ r;~ ~: 

r-: r · ::, .. r·-1 1::: Ft. 1. (, 1 H :, (, v1 T r-, r: v 1..; n I·< T F 1. .. t, F'l . , J' ; f; y r Fr~ r··: c F N :, r E· 1 :: , .. , T !..J FE.: v :< c v 1< t.J t:l'·i F.: 1• E: \) r::, r.: h. v 1 · J v 
A:~SlGMASlE.R**2+RSTER~*20lS'fER**2i 

B:~2xRSIER~SlGMASTFR~ 

Pl:~4*ARCTAN!l)~ 

i: F (, E: UI f 
TH F: r·; Z !·::U !''i!'· r:-.' r': i'! i''l t·: C T r:: i<, [ L. :: ::: 1 0 0 0 0 0 () 

11' r-: ~: (.1 i. ( I 
T ! :1

: i·, i'. I<. U i"i F' U t-1 !"1 r-'1 t, L .[ F~ 1\ 1::: I. 
:: : 1 ·:: r c-:i ~"' (:·, ~:; ï' CF: 1\' ·)(· '2 / :.:.' :· i · •. ::, l :.:1 f·: ,,, :::~ r CF: ·l(· ·)( 2 t· Z F, T F 1:;:. :01 :•(· ;_~ > ·!t:· ''(· :1. .. ~:.; ) 

F.: . :: r~ E:. C:i :: 1'--J T Fr~ ME: F ~"'~ :: '''· Lj -:oe ".,,... , "' ){ ,::·,,···i 1 r-,1 n ·!(·(,.Ju r::: Tc: 1... t1 Pi... IJ~::: n ) ? 
i FF..::···1TI,.JFF :: .. ::/},'i U •I !.!!_;:::: ïT l.t,PL.l.J:::r:);: 
KC:~SQRT(l i ~~~hl/IA+B))); 

1< 1) r.~, f\1 i\ :: :::: C F I :L i 1': ï ~. ;. 

FUANK:=CFL2(KC 1 l~KC**2>~ 
/ i\ Cl i-'l F> U t: n f'1 (, C : ; ~ !0:. C :. :: "' ( I I h: l''t F F N ·)(· ( E·: / f.\ ) x L ~) ~~ N !< 

*SlGMASll~*fl)/(4APl1)-CRS'ï'ER* 

'; T (; r · ,:, : . T r:: i' . . :• n·l J > ) ·)( ( TC F:: f'î 1::: F N ·)(· F V(.:, NI\ 
···· T ~:: ::..: ,,., r .. ·.JE ,: ·n. ;· .. · .. : /., N !"< ;o 
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i:: r· n 0 ( I F" Z CF:; , / ~ F<: E [ N f!: 1 /.I !: i~ ü F. v ~; .l r:! h (, ::.; r C h· , r;: Cr·~:; v Z CF·~:; ; t, {,t-i T t, 1... ) ;; 

[ •. J F.; I T F ( ~:; C:: HF< I •. 11-.J [ r:~ 1• < 11 t, L. L : () N I.1 Fr,··: ; ·r p, t, i•l ü F Ci ::.:.i t, ' ... 1 .. F N ?. I .. .J N I! I i-1 EN b T F L.. U C! G u y 

"Ci[f"l,.,,,:'d<T r11.: i Jq J.'f) Hlh:~:;rr~r,,·,i !·: eH: !1F r C)(,f'!f"'(, e:=}~ l..Ct·-.lCdT. · i:FNHF I \1" .' ~ 

L.:r::ITI:. ( ':.:)CHf-~1 ... \\JFh. v · / y "' .. :i r~nt.~::)T;: i· .. ··.~::: ": .. 1:1:;. .. :5> 1 bTr::iMt,::JTFF;:) v 
i,..Jr:: I TE: ( ~:;C:HF~ I .J~)[F' ~ : / ~ "!.:1: T NTFLih:(,"f J l:::c-;F:Ct-.J/.Fr·J B 1. J l.i TT F'I:<OGP!-\i"'iMr~: LCir··cr•' ','(,N" 

v " f•IT N :"i '::i : ;: Y 1 :j : F:·t. Uh Z b T F ~~ , 11 v / v " T EJ:: W T . 1. (I F t., F:· ::rr ('!:'··'I.. "T ( 1 . ü I ~:rr M r'l " 

1 
11 

[ Tl:~ 1 F (·, r:; v h: ~ ; T I h' y N I F T ~) F r:: r0 N D F i·.: T .. " v / 1 
11 ü [ I NT E G f< A T f F C! F~ 1:: N ~:; l.J Cl r~ ü T " 

v "\:;TFFI:I::; UF'CiFHDDC:ü f'1FT ZFF·<:i ::: u ,F/:)"3 1• 
11 TOT ZEINDE :::: • ,F? .. :.·.:s::-

'ZFF'G v ZL 1 f'.'I")F ·, ;; 
FOR I:~o STEF' 1 UNTIL R~INDE DO 
BEGIN RSTER:=I*REPS; 

E:Nü 
CNL!. 

(,J F~ J T F < ::; C H F~ ::: ..J t.} F 1::.' ~ <. I r 11 F< !:; TEr~ I n " , F (;, .. 3 "> , h: ::; T C F: ) i1 

w F;~ I T [ ( !3 c H r~ I ..) \) F F;~ , <I V x:~:.; y " z ~;; t, 8 r " y )( / V • F~ ... k 0 ,,., r· D n 1'.'· (I t • ' x~; V n z .... k n ,,, r· 0 n <.• n t • 
··: .. , , . 
. · ' ' 

FOR J:~O STEP l UNTIL ZEINDE DO 
BEGIN A:=JMZEPS~ 

:t:: :: :::: .... ti~ 
r-::!\DM :: :: .. 

TRAPSOMCRKOMF'OAMMACIRKEI_(RSTER,ZSTER,SIGMASTER>,ZSTER, 
t, ~ B, i::,r,NTt-,L.) ~ 

Zl'<Dt1 ::::: 
TRAPSOM<ZKOMPGAMMACIRKEL<RSTER,ZSTER,SIGMASTER>v2STER, 

(\V B V FittNTî-~1...) li 
WRITC(SCHRIJVER,<3CF11.6,X5>>,A,RKOM,ZKOM> 
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6.600576 

11.510'?74 
17.162158 
23.29'?673 
2'?.668301 
36.012675 
42.076512 
47.606516 
52.343370 
56.036840 
58.42468/ 
59.261074 
58.278073 
55.223489 
49.852853 
41.8'?9/04 
31.108842 
17.227'?65 
o.oooooo 
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Appendix G. De paragraaf uit GLA-33, die de theorie behandeld voor 

propellors in een gesloten windtunnel. 

21. Closed wint# ~unnels.-The theoretica! metbod of calculating 
t he int erferenee experienced by an ~irscrew in a closed wind tunnel 
is due to Wood and Harris•0 , and t~ rcsulting ~quatiQns have been 
n·dtwed to a fonn more suitable for numerical.computation by thc 
pr<·:-,t•tlt authvr22. The fundamental basis of the mcthod is to replace 
t Iu: airscrew by an ~Çtuator çlisk, as in thç classkal momentum theory 
ut an airscrew,,tQ ipóit' the _rot!lt!mJ .. ~f. the sljpstream. due to thc 
torqne of the awscrèw, and to constder the .fio'k m the dtstant wake 
.t:-, rnoditied by thc constraint of the tunnel walls. The flow is then 
of the type illustrated 'in Fig. 33, where V is the tunnel velocity 
Lt r ir. front of the airscrew, " is tlit- velocity through the airscrew 
di,;k and 1t 1 is the slipstream velocity, whilst u• and w1 are the 
··orrcsponding velQ~;:itiès of tlte flow surrounqmg tbe slipstream. 
lïw ncxt step in the argument depends on the fact that the th131st __ 
gtwn hy thc bladt.-s of an airscrcw, at a given mte of rotatton, 
d, l"'n!ls only on the vdc;lCity u tl;l.rough the disk. Thus in an 
unlimitfd stft:atff ftrt'ä1rsrrcw-wttl give thc same thrust T as in 
t Iw wind tunnel if the velocity tbrough the disk bas the same value, 
IHtt this condition w.iU in general coJ,Tespond to an equivaknt free 
<~ihp!·t·d V' whicb differs from the t-unnel veiQCity V .. The problem 
t o be considered is therefore the deteoqnin8,tion -of the equivaJcpt 
Jn·t.· airspeed V' coqeaponding ·to 'all)' ,pven "«lÖJ\ditions in the wi~q 
t llllnel. ; ,. · ,

1
• · ' · ·· ,'. •. · •.· ·· ·, · 

. ' ,\\ . ,. . '•. ' ' ; '' ~ •: ' :. t 

.Now if A i~~ thé disk \\rea of .t,~e air$crew;' the ~çonditions U. 
"n unlimited str~a.m ~r' determme~ ~Y the w~~llfno"'n equation 

.... . . ~ l>; · .. , . ;.- i'o '•l:. • .• ~ ·.:· •,, i) 

T=Jl.A.-1•:....:. V') •, ... # ( .. UH) 
·.·" ...... . 

. ".;l 

--~------_....;-......,....._ ... / 
--..r .~ l~.: '• 

·~ ' ... 

- V 

(~'f:: .. 

. ~~ ~ ~ 

·t,'·. 
. . . . .;. ~· 
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Turnmg next to the conditions in a wind tunnel, as illustr.ttt-d hv 
Fig. 33, let C be the cross--sectionat area of the tunnt>l awl :-, th.1t 
of the slipstream. 'fben the.conditions for continuity of 1lm ... · .1t•· 

Au = Su1 (:'.1 r ;:~) 

and 
. · . . r;· .. , 

''' '\ I ·~ I 

CV- Sll1 +IC .. ~ S),w~ ( (2t.o:~) 
Secondly the thrust per unit~rea of the disk is equal to the inrrt·asf· 
of total pressure head in tbc slipsb:eam, or 

T -iAJ (u1
1 ~~)' i. (:~1 0.1) 

and thirdly, the increa5e of pressure fat beJijnd the ain;crew is 

P1- Po · 'i ~rv•-.w~'> . . · · ~:;.· 121.os) 

Finally the momenturn equ'ation for tbe .. Wbole flow in tht- \\i11· l 
tunnel is · .. , : 

T - C (p1 -Po) == S ,_,u1 (u1 ;:_ V) - (C - S) ~w1 (V - w 1) (21.0H) 

These equations suffice to give a complete,, solution of the probkm 
under consideration. Writing r. : · · · · 

and 

• I , 

t ' .. , , '1' I , 1\ ~, 

T == A VI \ ··~ .. ·~ , ... ;,j~<~ ,· 
.~ ' . ···•', ;-' ,· ' 

' .~ . 
.J'Al:f,.1(''.f·~ . 

• t!' ~~ 
• ~!. .. 

. .'1' 

\ 

(21.07) 

(21.08) 

to define two non~dimen'sional q_uantities ~hose values are known in 
any wind tunnel experiment, it lS possible theoretically to eliminaie 
the five quantities S, u, u 1, w1 and (p1 - p8) from the first !;ix 
equations and to derive a relationship of the fonn 

V' 
V =/(T, a) 

Actually, it is not possible to optain a simple expression of this 
form, and· it is necessary to calculate tbe valnes of V' /V corresponding 
to chosen values of T and a by using certain subsidiary variabks. 
Numerical values derived in this manner are given in Table 22 l>t'l<•W 
and are shown graphically in Fig. 34. 

In general the ratio a of the disk area A to the tunnel area C is 
·smal I. and it is therefore legitimate to derive au approximate formula. 
by rctaining only the first power of a in the ·genentl solution. The 
approximate fonnula obtained by Wood and Harris'0 by thîs mt>IIJP(} 

is 
V' Ta 

V-· = { --- • /==·.o 
2y 1 + 2-r 

--·--·-··· .. ---- .. 

(2J ,()')) 

and values of the equiwlent free airspeed derivt'rl from this s1mple 
fonnula do not differ by more than 1 per cent. from tl1e arcuratf' 
values of Table 22 for the range of values of a and T givt>n thcre. 

,,. 

11=0 ·05 
0·10 
0·15 
0·20 
0·25 

0·5 

o~99J 
0·982 
0·973 
0·964 
0·955 

TABLE22 

Values. of V'{V 

1·5 2·0 

0·986 0·981 0·978 
0·971 0·963 0·955 
0·956 0·942 0·931 
0·940 0·922 0·906 
0·924 0·899 0·881 

2·5 

0· 
0· 
0· 
0· 
U· 

-

(I 'IÎ:.! 
0 ·!143 
ll ~ 1:! 
O·HH:! 
O·H'>l 
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lt is possible to derive the approximate formula (~l.OH) dm·cUy 
in the following simple manner. In free air at a rate of advance \' wc 
have the equation 

T = l~e (u1
1 ~VI) 

and hence 'l<· 1• •., 

. 1111 = V )71 +2T ·· · ' ... (21.10) 

Alsö ' ' 

I . 

(:21.11\ 

' As a fust approximation we can assûme that these two tdationships 
remain true in a wind tUJUlel when the ratio a is smail, and tht 11 

from the equation of continuity (21.03) we obtain 

(C-S) (V- w1) = S(t41 -V) 
or approximately . ., ".'.· 

"\ ' ,. J· ''~ ·, 

V- Wt s "• V. V ' -~~.· ·, .. -v- = c : == ·;;y::::.=,-~ .. ' ' ,,1 + ..!-r 
by virtue of the equations (21.10) :md (21.11). Finally, h~ ;.ao.ol"g\ 
with otber work on wind tunnel intt>rlt"J\'1\C\', \11'\" mav ;,s_.,um~· th.11 

the effective velocity V' tX'p{'ritncrd by tlw aif'Sl'rt•\~· in 11: ,. "i nol 
tunnel is tbe mean of the wlodtit>s V :md "'• f,,r bt>f,•n· .111.! t... hin·l 

'the airscrew. Tims we obtain 

V- V' T(l 

-v- == 2\/i :r2: ' ' ,, 
which is identical with the npproxii•l•tt- fomml.\ c:.!tu~•t .l.·mt·d 
from the more detailed Rnalysis of the ptnblt'rn. 

:t..' 
V 

I 

·--·--J 
~·'' ~t·. \:: :~1 .... 

\ •' .' ·;~~ 

~· '' 
i ' i~l, 
~< 
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H< fort~ ll'aving tJtis problem it is inf<'rcsting to exarninll the 
vuhw of t lte vdorit y z,• of t he surrounding st n·;lm in thc plane of 
tlw airs< f!'W, sinn· this v,·Jocity is occasionally uscd as the basisofan 
l'mpirical cont·clion to the \vind tunnel obscrvations. From tlw 
equation ot continuity 

(C--A) 1.:• ,=CV- Au .. 

or n})proximJtdy 

V--w At{-V 
-v=ë-v 

and h··nce 
w a ------
V ::;;: 1 :- 2 (yl + 2T - I) 

(21. ~4) 

... 

(2U5) _ 

To 'the first order of T the value pf this velocity w is equal to that 
of the equivalent free airspeed V' as given by equation (21.00) but_ 
for largervalues of 1- the tunnel interference will 'be over-estimat~d 
j( the vdocity U' is used instead of the equivalent free airspeed V'~ 
On the other hand this theoretica} estimate of tbe velocitywis based 
on the assumption of a _uniform velocity of the stream outside the 
airscrew, whereas in fact the velocity may vary from the tip of the 
airscrew to the walls of the tunnel. The possibilityC}f using measure .. 
ments of the velocity in thc plane of the airscrew as a ~neasure of the 
equivalent free airspeed has been examined by Fage41 who measured 
the radial distribut ion of axial velocity in three planes adjacent to that 
of the airserew disk. In a phme immediately behind the airscrew 
th~ mean vdocity outside the slipstream agreed approximately 
with the value of w given by tbc formula (21.15), but the velocity 
was increasing from the edge of the slipstream outwards. Apart 
from a. drop on approaching the boundary layer along the walls 
of the wind tunnel, thc velocity in cach of the three planes of 
obstrvation appeared to be tending towards a common limiting 
valuc, wllicl1 agreed closely with the equivalent free airspeed given 
by tne formula (21.09). Consequently this expcrimental metbod 
of measuring the vtlocity distribution outside the disk of the air
screw provides an alternative method of estimating tbe magnitude 
of thc tunnel constraint. · 
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