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Waarom een vliegtuig vliegt
Het is nog maar kort dat de mens kan vliegen. Vooral in de negentiende eeuw werd er druk geëxperimenteerd
met vleugelvormen. Een van de bekendste ontwerpers was Otto Lilienthal, die deltavleugels bouwde waarmee
hij succesvolle glijvluchten maakte. De Russische hoogleraar Nikolai Joukowski was een van zijn eerste klanten.
Hij gebruikte Lilienthal’s deltavleugel voor experimenten in een windtunnel.
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Een eeuw eerder had de Fransman Navier al ontdekt hoe een stroming wiskundig kan worden beschreven. Deze
beschrijving combineert vier verschillende soorten krachten (versnelling, druk, wrijving en massa-krachten). Door
onder andere de wrijving en de circulatie te verwaarlozen is het mogelijk een eenvoudig stromingsprofiel te vinden.
Dit verklaart echter niet waarom de vleugel lift heeft. De populaire uitleg – de stroomlijnen boven de vleugel
stromen sneller dan de stroomlijnen onder de
vleugel waardoor een drukverschil ontstaat –
klopt niet. Er is meer aan de hand.
Lift
In 1906 kwam Joukowski met een uitleg over
waarom Lilienthal’s deltavleugel vloog. In
windtunneltesten en bij observaties van
pioniers zoals Lilienthal was het hem en
Drag
anderen al opgevallen dat er altijd wervels
van de vleugels afgleden. Het waren volgens
Joukowski nu juist deze wervels die voor de lift
zorgden. Als bekend was hoe sterk de wervel
was, was het mogelijk direct de lift berekenen.
Later bleek dat de Duitse wiskundige Martin
Kutta dit principe al in 1902 in zijn proefschrift
had geopperd. De stelling die laat zien dat de
vorm van de vleugel circulatie genereert heet
daarom de Kutta-Joukowksi stelling. De wiskundige beschrijving van stroming in lucht of water en de numerieke
simulaties ervan zijn een onmisbaar hulpmiddel geworden bij tal van problemen.Vaak speelt ook de temperatuur
hierbij een rol. De dagelijkse weersvoorspelling is misschien wel het bekendste voorbeeld.

Nadat hij een dag eerder zeventien meter naar
beneden was gestort, was het laatste statement van
Lilienthal een understatement: “Kleine offers moeten
nu eenmaal gebracht worden.” Hij was de eerste
mens geweest, die echt had gevlogen, als een vogel,
en niet hulpeloos onder een met rook gevulde ballon.
Hoewel zijn laatste vlucht in 1896 hem fataal werd,
waren zijn deltavleugels een daverend succes.

Claude-Louis Navier
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✳ 1785 Dijon – 1836 Parijs
Navier was Inspecteur general
van het Corps des Ponts et
Chaussées. Onder zijn leiding
werden talrijke bruggen
gebouwd. In 1824 werd hij lid
van de Franse Academie des Sciences en in 1831
hoogleraar wiskunde en mechanica aan de
Ecole polytechnique. Hij heeft grote bijdragen
geleverd aan de stromingsleer (Navier-Stokes
vergelijkingen) en de elasticiteitsleer.

Nikolai Yegorovich
Joukowski
✳ 1847 Orekhova, Rusland –
1921 Moskou
Joukowski studeerde aan de
universiteit van Moskou. In 1872 werd hij
hoogleraar aan de Keizerlijke Technische
Universiteit. In 1904 vestigde hij het eerste
Aerodynamische instituut ter wereld. Hij was de
grondlegger van de moderne aerodynamica. Een
van zijn vernieuwende ideeën was het gebruik
van een windtunnel voor experimenten.

