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INLEIDING 

Bet ontwerpen van een prestatie-zweefvliegtuigmodel kent de volgende 

fasen a 

1. Keuze van de te gebruiken materialen 

2. Keuze van profielen voor vleugel en stabilo 
' 

:5. Keuze van de konfiguratie van het mod~l. 

De materiaalkeuze levert de modelbouwer weinig problemen. 

De profielen, die gedurende de laatste d~cennia door zweefmodelbouwers 
i 

gebruikt zijn, tenderen duidelijk in een:bepaalde richting: dunne pro-
' fielen met holle onderzijde, kleine neu8radius, vlak verloop van de 

"staart" en de maximale dikte niet teveel naar achteren. 

Voor het stabilo: profielen met vlakke onderlant en eveneens kleine neusradius, 

Middelen, die een turbulente omstroming bevorderen (zoals een turbulentiedraad 

v66r de vleugel) werken gunstig. Van enkele profielen zijn in het lafe bereik 

van Reynoldsgeta.llen, waarin de modellen vliegen, de aerodynamische polat~~n 
gemeten. 

Wat betreft de konfiguratie van het model ( oppervlakteverhouding vleugel -' 

stabilo, afstand vleugel - stabilo, slankheden en instelhOéken van vleugel 

en stabilo, zwaartepuntsligging), hiervoor heeft de modelbouwer slechts 

enkele vuistregels ter beschikking. 

Het uitgangspunt in het onderzoek, w&arvan dit verslag bericht, is de 

hypothese, dat onder gegeven weersomstandigheden bij een eenmaal gekozen 

profielering voor vleugel en stabilo, ~~n optimale konfiguratie van het 

model bestaat, die de beste vliegprestaties levert. De modelbouwer, die 

van dezelfde veronderstelling zou uitgaan, weet echter niet in welke riohting 

hij zoeken moet, om deze optimale konfiguratie te verwezenlijken, omdat hij 

te weinig kennis heeft over de aerodynamieche processen, die zich rond het 

model afspelen. Dit verslag geeft de resultaten weer van een onderzoek in 

de aerodynamische processen, die plaatsvinden bij het uitvoeren van een 

rechtlijnige eenparige beweging door het model en bij kleine verstoringen 

in deze beweging. De kwantitatieve gevolgen voor het gedrag van het model 

zijn nu uit te drukken in een aantal 11 konstruktieve parameters", die tezamen 

de konfiguratie van het model vastleggen. Deze afhankelijkheid zal in dit versl1 

geformuleerd worden. Met de reeuitaten daexvan kan dan een rekenprogramma 

opgesteld worden, dat de optimale waarden van de konetruktieve grottheden 

bepaalt voor een model, waarvan de profielering van vleugel en stabilo 



reeds vastliggen. Vanwege de uitgebreidheid van het rekenprogramma 

zal voor de uitv•ering daarvan een komputer gebruikt moeten worden. 

Het rekenprogramma is daarom geschreven als een komputerprogramma 

(in Algol). In dit verslag zal tevens de struktuur van het komputer

programma en enkele resultaten van de uitvoering vermeld worden. 
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1 • DEFINITIES VAN DE BELANGRIJKSTE GROOTHEDEN 

Fig. 1 en 2 geven een schematische weergave van een modelvliegtuig en de 

definitie van de grootheden, die de afmetingen v&ll. het model, de zwaarte

puntsligging en de ketelhoeken van de vleugel en stabilo vastleggen. 

In de navolgende analyse van de evenwichts- en stablli te i tseigenschappen 

van een model blijken een aantal bepaalde kombinatie& van deze grootheden 

telkens terug te keren. We voeren nu al deze zgn. "k<matruktieve parameters" 

in, die tezamen ook de konfiguratie van het model vastleggen. 

1 

'- ~/sw 
.~ ... 

~ • b~/Sh 

iw 

id •ivf- ~ 

K - sh;s,., s 

K • x..fxh x 

Kj • ("kj/1)2 

m 

~- ~] sw 

karakteristieke vleugel - stabilo afstand 

(afstand tussen aerodyn. centra van vleugel en stabilo) 

slankheid van de vleugel 

(voor rechthoekige vleugel: A • 'b.wfo.,,) 

slankheid van het stabilo 

(voor rechthoekig stabilo: \\ ~ * bh/eh) 
h 

instelhoek van de vleugel i 

( hoek tussen rompas en null,iftrichting van de vleugel) 

instelhoekverschil 

( hoek tussen nulliftricht~en van vleugel en stabilo) 
\ 

oppervlakteverhouding stabilo\ - vleugel 

zwaarte puntsparameter 

massa traagheideparameter 

(waarin 1j massatraagheidsmomentradius volgens J•m.k~ ) 

relatieve massa 
< 

( waarin r de luchtdichtheid) ,
1 

In overeenstemming met de huidige modellen zullen we voorts de volgende 

aannamen makena 

1. 1Vleugel en stabilo hebben ge~n pijling. 

2. Vleugel en stabilo hebben ge~n V - vorm. 

;. Invloed van de romp op het aarodynamisch krachtenspel op het model is 

te verwaarlozen. 

ad 2. Voor de zijdelingse stabiliteit is behalve het kielvlak bij het stabilo 

ook een V - vorm van de vleugel nodig. Uitgegaan 
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wordt van een vleugel, waarvan alleen de tip een V - vora heeft. De 

invloed hiervan op de lift en weerstand van de vleugel wordt deels 

beschreven door in de uitdrukking van deze krachten i.p.v. het vleugel

oppervlak diens projektie op het horizontale vlak te nemen. 

De overige invloeden van de V - vorm der tippen, zoals die op de neer

stroming en stuwdruk ter plaatse van het stabilo worden verwaarloosd. 

Het stabilo mag daarvoor geen al te grote slanYJleid bezitten. 

ad3.0m de invloed van de romp op de aerodynamische krachten op het model te 

mogen verwaarlozen, moet de ramp zo dum mogelijk worden uitgevoerd en de 

instelhoek van de vleugel zodanig zijn, dat de romp ( in de evenwiehts

toestand van het model) tangentieel aangestroomd wordt. 

Naast de konstru.ktieve pa.ramet,=rs, die voor elk model vaste waarden bezitten, 

krijgen wij ook te maken met grootheden, die tijdens de vlucht van waarde 

kunnen veranderen. 

Indien wij de bewegingsmogelijkheden van het mo8el in het vertikale symmetrie

vlak alleen beschouwen, heeft het model 3 vrijheidsgraden, dus 3 onafhankelijke 

"bewegi~s~ameters". Hiervoor kiezen wij: 

8 standhoek hoek tussen modelas en ho,rizon 

(positief indien modelas. omlaag wijst) 

~ invalshoek hoek tussen modelasrichting en richting van de 

relatieve snelheid van het.model t.o.v. de om

ringende lucht (:positief als modelas van onderen 

aangestroomd wordt) 

V stroomanetheid r8latieve snelheid van het $Odel t.o.v. de omringende 

lucht. 

Voor de aerodynamische krachten op vleugel en stabilo zijn bepalend: 

~w vleugel - invalshoek 

(hoek stroomrichting - nulliftrichting van de vleugel) 

stabilo - invalshoek 

(hoek stroomrichting ter plaatse van het stabilo - nulliftrichting 

van het stabilo) 

vleugel - stuwdruk: 

stabilo - stuwdruk: 
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De ligging van het drukpunt op een vleugel {snijpunt van de werklijn van 

de aerodynamische kracht met de vleugelkoorde} kan gekarakterizeerd wordan 

door de grootte van het moment t.g.v. de aerodynamische krachten t.o.v. een 

vast punt op de vleugelkoorde. Hiervoor kiest men het aerogynam1soh oen!rga 

(A.c.)a het punt met de eigenschap dat het daarop betrokken a~ent in 

eerste benadering ( en voor vleugels met Symlletriache profielering exact) 

onafhankelijk ia van de invalshoek van de vleugel. Voor vleugel en stabilo 

met momenten t.o.v. hun A.C.'s MACW en MACh worden de momentkoëff'ioilnten 

cJlw en c.Mh gedefinieerd volgene a 

De lift- en weersta.ndskolfficilnten van een vleugel zijn afhankelijk van de in

valshoek. Deze afhankelijkheid moet voor elk profiel empirisch bepaald 

worden en wordt grafisch weergegeven in zgn. "polairen", 

Deze'pólairen gelden i.h.a. voor vleugels met oneindig grote spanwijdte. 

Om de lift- en weerstandak~fficiinten voor vleugels aet eindige spanwijdte 

te vel'krijgèn moeten omrekeningen worden uitgevoerd, zoals in 

zal worden. 

beschréven 

In de navolgende theorie zijn de grootten van de afgeleiden van de lift

en weerstandakolfficilnten van essentieel belanr. Hiervoor zullen we de 

volgende standaard-notatie gebruiken: 

cL • 0 cLw 
d --o ocw 

CL~ ii 
()CLh 

v cxh 

• 
~CDw 

CDIXh • 
;)CDh 

~OI. ... ~ ex• è) 0\h 

De afgeleiden van de momentkoifficiënten naar de invalshoek zijn per definitie 

nul (indien moment betrokken wordt op het AC zoals hier is gebeurd). 

De ~ •onafhankelijkheid van cMh en ~ geldt echter alleen voor die 

waarden van c< waa* de liftkoiffioiënt evenredig met o< toeneemt. Daarbv.iten 
is de momentkoBffioiint toch ~ -athankelijka 
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Achter de vleugel wordt de stroming benedenwaarts afgebogen en vertraagd. 

Om het stromiDg!veld achter de vleugels te beschrijven worden de vol

gende lokale grootheden gebruikta 

~ neerstroomhoek 

(hoek tussen lokale stroomrichting en dd.e bij vleupl) 

q dynamische druk & tp y2 
(waarin V de lokale stroomsnelheid) 

Omdat E, in eerste instantie evenredig gesteld kan worden met de vleusel

invalshoek en q met de vleugelstuwdruk, worden als par.~ters ook 

,·gebruikt 1 

'1t ~ ;~"" neerstroomafgeleide 

'i 7<J. = ( 1- 'lw) relatief drukverlies 

ZOdat· 

en (1) 

De uitdrukkingen van de••dyna.mische parameten'" w , h' %,· en qh 

~n de oaafhankelijke bewegings- en konst~tieve paraeters luidan dana 
. '~· .. 

cxh - ( D< + i,..) ( 1 - '1t- ) - id_ 

qh. -à-.pv2 ( 1.- 7q). 
(2)' 

waarin 1t en ?q de waarden van. de neerstroomafgeleide en ~t relatieve dru: 

.verlies ter plaatse van het stabilo zijn. 

De grootten van lift FL en weerstand FD van een vleugel zijn in eerste 

instantie evenredig met de stuwdruk en het. vleugelopperv1ak. 

De (dimensieloze) lift- en weerstandskolfficiënten cLw' cDw en cLh' 
cDh van resp. vleugel en stabilo, waarop resp. de liftkrachten 

.··· FLw , FLh en de weerstandskrachten Fnw en FDh werken, worden dan ale 

volgt gedefinieerd• 

0 Lw • FLw/ ~·8w 
0 Lh • FLh/ qh.Sh 

cl)w • FDw/!!w• Sy 

0 Dh • FDhjqh. Sh
1

. 
C~) 
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Voor de berekening van de eveuwichtstoeetand en stabiliteiteeigenechappen 

.an het aodel mijn de grootten van lift ~L en weer•tand JW die werken op 

het hele model en het aerod.ynamiach ••ent ~G om bet naartepmt T&n 

bele.ng. We definilren de lift-, .weerst&nds• en m011entkolfficilnten van 

het hele model volgens• 

(4) 

en de afgeleiden van deze k~lff'ioiënten naar de invalshoek van het modela 

()CL / 
é) CD 

() ex CD ex • J ex 



2. DE zyENWICHTSTOESTAND 

Het model zal een eenparige rechtlijnige beweging uitvoeren, wanneer de 

aerodynamische krachten in evenwicht zijn met het gewicht en bovendien 

g~'n moment om het zwaartepunt opleveren. Voor deze evenwichtsteestand 

moet dus gelden a C zte t:l"~. 1) 

FL - tpv2 swcL * m.g.cos ~ 

FD 
' 2 • ~-rv swcD -m.g.sin () 

2 
s c c"Jd o MCG • tpv WW 

waarin c
1

, CD en CM funkties zijn van de invalshoek o< , die aanstonde 

bepaali zullen worden. 

(5) 

De evenwichtswaarden voor de glijhoek ~ en de stroomen~lheid V, aan te 

duiden met de index o zijn uit de twee krachtenvergelijkingen te bepalens 

De evemrich tewaarde ()( 
0 

van de invalshoek van het model volgt •i t het nul 

stellen van de ui tdrulèdng voor CM. De standhoek 0 
0 

is dan 

CJ) 

Deze evenwichtsteestand zullen we de aerodyuamische evenwichtsteestand noemen, 

ter onderscheiding van de vlieg - evemrichtstoesta.nd. De laatstgenoemde 

onderscheidt zich van de eerste· daarin, dat deze ook nog bepaald wordt door 

de snelheid en de richting van de luchtstroming. Duiden we de horizontale 

en vertikale komponenten van de luchtsnelheid aan met resp. U en W g g 
{positief bij tegenwind en termiek) dan zijn de evenwichtswaarden van de 

horizontale komponent van de vliegsnelheid en de daalsnelheid resp. 

VHo .. V
0

cos 

VDo • V0 sin 

co- ug 
)( - w 
IJO g 

Stellen we bij benadering sin 0 0 • tan 0 0 
...- Cr/ c1 dan wordt de A!.!l,

enelhe1d' 

2.m.g (0) 

'. 
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Verwaarlosen we bovendien ( OnfCL)2 t.o.v. 1, dan wordt een minimale daalanel

heid ( of maximale stijgsnelheid bij hoge termiek) verkregen bij di6 waarde 

van cx
0 

waar 

J 
2 0Djc31 . · · 1 ·a m~n~maa l. • 

In de uitdrukking voor CM, die enkele konstruktieve grootheden bevat, 

kunnen voor het bereiken ván minimale daalsnelheid dan di' kombinatie& 

van waarden van deze grootheden gekozen worden, die CM gelijk aan nul 

maken voor ex • ex. • 
. 0 

Hoe luiden nu de ui~drukkingen van c1 , CD en CM in ~ ? 

M.b.v. fig.5 zien we dat. geldta 

F1 .., FLw + FLhcos t, - FDhsin E. 

FD • Fnw + FDhcos E. + FLhsin t:. , 

MCG • (F1wcos ex + FDwsin o< )xw + J.1A0w 

-(FLhcos( ex- S) + FDhsin ( cx- f, ))xh + .MACh 

zodat voor lift-, weerstands- en momentkoëffioiënt geldta 

CL • cLw + ( cLh cos E: - oDhsin E. )Kc 

CD • cDw + (cDhoos E + cLhsin & )Kc 
c 

CM • (c1 cos o< + c.,_sinrx + ~..!..)K 
iW .l,IW . "";" x 

-( cLh cos ( o.. - E- } + oDhsin (ex - E. ) 

waarin Kc • (1 - 7q)K8 

f- • V(F_ ( 0( + iW) 

Dit zijn uitdrukkingen, waarin <X impliciet voorkomt in .de lift- en 

weerstandsko~ffici~nten •. 
'.· ·. ,···· 



3 • STATISCHE STABILlUIT 

Een evenwichtstoeatand wordt statisch stabiel genoemd, indien een veretaring 

d~ in de invalshoek een aerodynaaisch moment rond het zwaartepunt opwekt, 

dat de neiging heeft de verstoring teniet te doen. De voorwaarde ia ale 

volgt te formuleren& 

of: 

Differentiatie van uitdrukking ( 11) voor CM naar c::< levert nu: 

omdat 
ooc'w 
-·1 ucx. en 

Verwaarlozen we de termen van kleinere grootte-orde en stellen we 

doende klein, dan komen we tot de volgende benadering: 

Deze formule illustreert duidelijk de funktie van het stabilo. 

(12) 

(13) 

(14) 

ex vol-

(i'S) 

De eerste term is nl. steeds positief. Zou het stabilo ontbreken, dan zou 

de tweed.è term vervallen en kan nimmer a.sn de voorwaarde van statische 
j'. 

stabiliteit voldaan worden. 

Met ( 15 ) kan deze voorwaarde ook als volet eeforreuleerd worden: 

dus 
(ib) 

Hieruit blijkt, dat er een kritische waarde van de zwaartepuntsparameter 'z 
is, die niet overschreden mag worden op straffe van statische instabiliteit. 
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Bet overeenkomstig punt op de romp wordt neutraalpunt genoemd. 

Dit ligt vast door a 
OLo(h 

• (1-n-Y1)K 
(E. {'1 s 

Voor statische stabiliteit moet het zwaartepunt dus steeds v66r het 

neutraalpunt liggen. Anderzijde moet het zwaartepunt ook altijd achter he1; 

AC van de vleugel liggen, wil het moment om het zwaartepunt nul kunnen 

worden. Uit {17) kan gekonkludeerd worden, dat een verkleining van het stabile

oppervla.lc een verschuiving van het Neutraalpunt naar voren tot gevolg heeft, 

waardoor ook het zwaartepunt meer naar voren moet worden gelegd. 

De Koëfficiënten c~" en cL«h' de hellingen van de liftkurve van resp. 

vleugel en stabilo zijn i.h.a. binnen een bepaald bereik. van ocw- en O(h.,. 

waard.en konst1:1nt (zie fig. 6 ) , terwijl ook de neerstroomafgeleide '1€. 1n 

eerste benadering onafhankelijk van o< gesteld ka.n worden. Onder deze 

omstandigheden kan uit (17) tevens gekonkludeerd worden, dat de .ligging van 

het Neutraalpunt onafhankelijk is van de invalshoek ex en instelhoekver

schil id. 

Beschouwen we nu een model, waarvan het zwaartepunt op een willekeurige 

plaats tussen het AC van de tleugel en het Neutraalpunt ligt (zodat er een 

stabiele evenwichtstoastand isJ. Stel dat de vleugel een zodanige instel

hoek iw heeft, dat de romp tangentieel wordt aan~estroomd. Het moment om het 

zwaartepunt luidt dana 

( 18) 

In deze uitdrukking kan de laatste term t.o.v. de derde verwaarloosd worden. 

Nemen we aan, dat de ws.Erden van cx.w en. 0( h binnen het hierboven aange

duide lineaire bereik liggen, dan geldta 

Deze ui tdrukl:ing is te splitsen in een <X w- afhankelijk en een kons&t deel. 

Het konst~nte deel is te beschouwen als het moment om het neutraalpunt ~ 

(omd~t ~~de~- afhankelijke term vervalt), terwijl het ~-afhankelijke deel 

de afgeleide van de momentkoëfficiënt bevat,volgenaa 

(20) 



Met ( i<3) worden CMIX en cMN 

Cw 
id (1- ?CJ.)Ks (2~) 0 MN "' 0

Mw ~ + CLO(h 

c = 
M'·" 

c K 
Lo<w x - c10(h( 1 -7E)Kc (22) 

De uitdrukking voor cM~ kan op de volgende wUze geschreven wordens 

De eerste twee termen vormen samen de waarde van eMoe indien }\et 

zwaartepunt in het neutraalpunt zou liggen en dan is cM~ nul, zodat: 

0M~ • - cL~w(KxN - Kx) 

c.Loch 

(2.3) 

met 
KxN = c-1 ( 1 - ?E.- ~i) Ks 

c<W 

Voor evenwicht moet cM nul z~n, hetgeen volgens (20) plaatsvindt 

bü een invalshoek van de vleugel ter waarde van 

ex wo 

Omdat we aangenomen hadden, dat de romp tangentieel aangestroomd 

wordt, is (?./i) dus ook de waarde van de vleugelinstelhoek iw. 

Samenvattènd kunnen we konkluderen: 

(24) 

1. Het instelhoekverschil id is van géén invloed op de mate van 

statische stabiliteit, gekwantiseerd door cMc<' maar bepaalt alleen 

de waarde van cMN' nodig voor evenwicht volgens (21 ). 

2. De mate van statische stabiliteit is evenredig met de afstand tus

sen het neutraalpunt en het zwaartepunt, en de helling van dè Tleu

gelliftkurve volgens (2~). 
I 

3. De ligging van het neutraalpunt wordt bepaald door de verhouding 

tussen de liftafgeleiden van stabilo en vleugel, en de oppervlakte

verhouding K
8 

volgens (1r)· 
4. De waarde die de vleugelinstelhoek i moet hebben voor een tangenti

w 
ele rompaanstroming in de evenwichtsteestand is te berekenen met 

( 24). 
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Opm. Aan de beschouwing, die tot bovenstaande konklusie& geleid heeft, 
ligt de aanname ten grondslag, dat binnen een groot bereik van de 
instelhoek de liftkolfficiënt lineair toeneemt met de inatelhoak. 

Duiten bet lineaire bereik zal het neutraalpunt versohuiven bij 

ex - variatie, en zijn oliN en cMO< eveneens o< - afhankelijk. De 
statische stabiliteitsparameter oM~ moet dan berekend worden met 

( ~3 ). 



4. DYNAMISCHE STABILITEIT EN DE BEWEGINGSVERGELIJKINGEN 

4.1. Afleiding van de (gelineariseerde) bewegingsvergelijkingen 

We noemen de evenwichtsteestand van het model dyhamisch stabiel in

dien na een kortstondige verstoring uit de evenwichtsteestand het 

model weer tot de oorspronkelijke evenwichtsteestand terugkeert. 

Wordt na de verstoring de afwijking van de evenwichtsteestand in 

het verdere verloop van de vlucht steeds groter, dan heet de oor

spronkelijke evenwichtsteestand dynamisch instabiel. Blijft na Ter

loop van tijà een konstante afwijking van de evenwichtsteestand be

staan, dan heet de oorspronkelijke evenwichtsteestand indifferent. 

De verstoringen worden veroorzaakt door onregelmatigheden in de 

luchtstroming, waardoor invalshoek en/of aanstroomsnelheid gaan af

wijken van hun evenwichtswaarden. Daardoor treden er ook afwijkingen 

op in de aerodynamische krachten en het moment om het zwaartepunt. 

Deze veroorzaken lineaire en hoekversnellingen, die andermaal in

valshoek, aanstroomsnelheid én standhoek veranderen. 

Het gedrag van het model na een verstoring, de respons, is nu quan

titatief volledig te beschrijven door de waarden van de bewegin~s

parameters V, ~ en 8 ~Is funktie van de tijd. Voor stabiliteitsbe

schouwingen wordt aangenomen, dat deze waarden slechts een weinig 

afwijken van de evenwichtswaarden V , ~ en G ; dus 
0 0 0 

V = V
0 

+ dV 

0( ::r 0( + d:x 
0 

8 e
0 

+ dG 

(~s) 

Dan zullen aanstonds in de uitdrukkingen voor de krachten en momertt 

FL = .B,Lo + 

l!"'D = F Do + 

MOO .. diiCG 
(2b) 

als funktie van de bewegingsparameters 2e-orde-termen verwaarloosd 

mogen worden. De bewegingsvergelijkingen voor dV; d~ en dG heten 

onder deze verwaarlozingen gelineariseerd. 

T.g.v. de afwUkingen dF1 , dFD en dMCG zal de vlucht van het model 

afwijken van de eenparig rechtlUnige beweging, die bij kontinu even

wicht uitgevoerd zou worden. Voor de beschrijving van de "gestoorde 

vlucht" of respons moet een assenstelsel gedefinieerd worden, waarin 



de relaties tussen de krachten en rnament en de bewegingsparameters 

kunnen worden geformuleerd. De voorkeur gaat uit naar een assenstel

ael, waarvan de oorsprong met het zwaartepunt van het model meebe

weegt en de assen vaut gekoppeld zUn aan de assen van het modelvlieg

tuig. De t.v.v. de lift-, weerstnd- en mornentafwijkingen opgewekte 

krachten langs x-as en z-as, FX' F2 , en het moment om het zwaartepumt M 

roepen dan lineaire- en hoekversnellingen op, die als volgt met elkaar 

in verband staan: 

waarin 

Fx .. m(Ü - q.w) 

Fz m(w + q.U) 

U,W X- en Z-kompanenten van de vliegsnelheid 

~,M hoeksnelheid en mbment om het zwaartepunt 
(positief gerekend van X-as naar Z-as) 

~-:·_. '.· ' 

m,kj : massa en traa.gheidsmomentradius (J = m.k2.j) 

Û,W,q : versnellingen in X- en Z-richting en hoekversnelling 

'Tie kunnen weer stellen: 
. . 

u uo + dU u = dU 
. . 

(.28) w = w + dN w = dW 
0 

dq 
. 

dq q = q -
Na linearisering (verwaarlozing van termen die minstens twee diffe

rentiële grootheden bevatten) wordt stelsel (27) hiermee: 

dFX = m(dÜ - dq.W ) 
0 

dl" z .. m ( d\v + dq.U
0

) (2C3) 

dM 
2. • .. m.kj.dq 

Het ligt nu voor de hand X- en l-as zodanig te kiezen, dat de relaties 

tussen dF1 , dl"2 , dM, U, Wen q enerszijds en dF1 , dFD' dMCG' V,~ ene 

eenvJudig formuleerbaar zijn. We nemen daarvoor de X-as zodanig, dat 

deze een hoek ~0 maakt met de ro~pas van het model en dus overeenkomt 

met de aanstroomrichting in de evenwichtstoestand. 
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Voor de evenwichtstoastand geldt dant 

Fxo ,.. m.g.sin(cx +G) - I<, Do '"' 0 
0 0 

Fzo = m.g.cos(oc. +G.) FLo ... 0 -0 0 

Mo - - MCG "" 0 
.. 

en tijdens de gestoorde be:l'{~.gi:ng: 

- m.g.cos(oi +e )(do<+ de) 
' 0 0 

dF
2 

- m.g.sin(cx' +e )(dcx + dG) - dF1 ,0 0 

dM • - dMCG 

• FLo (do< + 

"" .I<,Lo ( dcx + 

(.30) 

waarin dlt,L' dPD en dMCG uit,drukkingen zijn in dV, d~ en de en hun af:~. 

gelei~~~\ naar de tijd. Een algemene vorm van de uitdrukking van biJ~· .•. :.·:dF 1 
in de·,ttiff·ere:ntiële l?ewegingsparameters en hun tijdsafgeleiden is~ 

Tayloi;:t~eks. Bij verwaarloüng van 2e- en hogere orde-termen en 2e~-~ 
hoge·rfi~.o'rd.e-afgeleiden (hetgeen toegestaan is bij voldoende kleine~·~-,: .. :,·o:- :· '• • • 

wijkin~~n dV, dot. en de) 
-é . • }.i' 

ê) L 
·dJ<l L • "1)iT dV + 

]<, 

dFD .. 
0ê)J dV + 

è)MCO , 
dMa:; • i)i[ dV 

levert dit: 

al<, L · ë.l L 
~V+~ dcx 

(32) 

M o rod. 
+ - D( 

()<)( 

N.B. Ötndat de aerodynamische krachtwerking onafhankeljjk is van de , 

standho~k0 zijn ook de ter•en van dS weggelaten. 

(3( 

Voor de \coëfficiënten in deze uitdrukkingen worden de waarden gen~n, 

die ze in de evenwichtstoastand aannemen, dus onafhankelijk van d~ .. ~oot

ten van de (differentiele) bewegingsparameters. 

liet i~ gewenst de rl3chterleden van de vergelijkingen ( 32) in dimensi,sToze 
. I 

vorm te zetten. Daartoe nemen we als eenheid van tijd: 

t .; 1/V 
0 0 

en de velgende dirnenialoze differentiele parameters: 

dV dv to. vV • t ~ · oe 
dv .., V o - ~ rt do< = o ut dG • to St (3~) 

Het stelsel (32) kan dan geschreven worden als: 



r vl' 
d .. , C. -jv + CLV'iv + C Lex dO\ + c1Ö<dÖ< + C. .dé = dCL '). >._) ~L 1. V LG 

"' 0 w 
1 

dFD c dv c .,. dv CDo< d~ c Ó<dÓ( CD.dé ( 3 Lt) .,p v2.s = + '- + + = dCll Dv lJ 0 
"' 0 w -~v 

1 
J:\1 -~ ··-. c){v dv + cr·v'lv c do< CM!Xdöc + Cr,• dG ' y2 ~ = + ·f' = dCrn ;.Ir X. Cu ·' Mcx 1119 !l.·J 

~) w h 

7faarin: 

F () ]<' ') 
c 1 û L 

cy, 
1 ( ' 

= : y2. C' ûv 
... -r'1 .~ èJy J..N .. r ~) 

i •• 
~r \1 d 

~ 0 w 0 w 

l,fl 

c,m icrV~S x 
o"'cc - () ' r 

k: 0 w h V 

" 
1 à}' 1 

c'. 
oF .l 

v LV ,· fv 2 s ov .,pva s ov lJ'II 
. 0 w "- 0 w 

CM, 
1 oM CG 

c;pV2 S X ov y 2 o w.h 

è:lli'L 1 () F, 

c 10( C D01 
L) 

"" JpV~Sw v~ - .. ~ rvl ') OOI 2 o'w 

'1 

CMo< 
1 a"·cc (30) - -'-rvz s x ocx 

? 0 w h 

1 èll 1 oFD 
CL!X 

.u c . = >,p V2 s ê)Ó< - 2pV 2 S ()c:X [Jo< 
"' 0 w 0 w 

CM.cX 
1 ê)' cc - 1. v~"' . ()óc ''f ,) xt ' 0 w l 

1 
~~ 

1 oFD 
r< J L c . "Lé "" 2p y2 ~) . ()G - 1 a., .. oG JGJ --rv 0 

. 0 w ?, () w 

1 è) \,' '., 
cM. 

.J'.l 

1 y2 ~ aë e 2 p .. xh . 0 w 

.Jit z ~n de ver,;elUkin,;r:n, die weergr:v•·n, h:>e groot de kr•: eh h'r; en hot 

m·mt:r:t 4 .n, zo•Llo ze opgeroepen word.(·n do Jr de (dlr:.r:nn:iPLJos i_',en,aakte) '~-

afw~kit!;en in de bewegingsparameters van hun evenwichtwa~rdcn. Je rela-

tie tus;:;en de kr'lchten en momc:nt en het gPv!lg da11rv.'1n: vorntdering in 

de ~rw~kingen in de vliegp11ramcters van hun ev•!nwicht3Naarien zott~n we 

o J k cc· r:..; t in d i mens ie 1 J ze vorm: 

1 ;-:vr :i?z 
0 

w dq 
0 

dw • ll :jp u :1. 

dM · d ~l 
2. ,2 

m. V • ;; . 
0 .J 

wa·trin nu d.u, ûw r•r: ,i"' '.:t: dl :iiT.:::;.;;,Lo>s L-jn. 

du = 
dû 

V 
0 

dw dW 
V 

0 

~ 
') 0 J ----· 

\' C> t 

t:; à VI dw " - --
'/ è) t 

0 
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loodrecht op de aanstroomrichting in evenwichtstoestand, ug en wg, dan 

geldt, onder de aanname, dat 

- de hoek tussen aanstroomrichting en vliegrichting gedurende de 

respons nagenoeg konstant blüft (zie fig.8) 

u0 - v0 - ug 

W • -W 0 g 

en dU 

en dW 

dV 

Vdcx 

terwül de relatie q en G eenvoudtg luidt: 

()(j 
q - ()t 

Hiermee worden de uitdrukkingen (3~): 

1 
-;;vr dFX 

• 0 

1 
dFz m v2. 

• 0 

f . 
y'i kl. dM 

m • o • j 

= 

dt + 
• 

w de 
g 

• ( 1-u )de do< + g 

•• 
- d6 

(38) 

\~) 

De vergelijkingen (31) koppelen nu·de stelsels (3~) en (3~) aan elkaar tot 

de bewegingsvergelUkingen in iimensieloze vorm. 

Om onze notatie niet te laten afwüken van die, welke in de_vliegtuigbouw 

algemeen gebruikt wordt, vervangen we in de koëfficiënten,(35) de 

indices v en ë door u en q, zodat de bewegingsvergel~kingen voor de 

differentiele grootheden du, d~. en d0 dan worden: ). 

[-c1 +(CDq+2fAwg)D )de. 0 

lCD t(C 1q+2f(1-ug))D]de. 0 

] de - o-

.... 

waarin (4o) 

D 

~= 

K 

1 0 
tot 

0 

m 

Differentiatie-operator 

relatieve massa (4 i) 

traagheidsparameter 





4.2. Methode van oplossen van de bewegingsvergelUkingen 

De bewegingsvergelUking~n vormen een stelsel van 3 simultane homogene 

differentiaalvergelUkingen. Do~rdat we 2e- en hogere orde termen Ter

waarloosd hebben, zUn ze bovendien lineair. Als oplossing kunnen we 

daarom stellen: 

>-.t/t
0 du ... du e 

0 
dO< = dO< e 

0 

:>-.t 1t I 0 >--t/t 
0 

dB = dG e 
0 

Substitueren we dit in de bewegingsvergelUkingen ( ) dan 

c Du + ( 2f+CDü)À (CDcx-CL)+ CDó<À -C 1 +(CDq-2fAwg)~ 

c + Lu CLÜ~ (c 1cx+CD)+(2~+C 1~)À CD+(C 1q+2~(1-ug»À 

CMÜÀ 
2 

CMu + CMo<. + CMÖ< ~ CMq'>~ + 2f"'KX 

levert dit a 
;, 

du 
0 

d()( -0 

dG> 
0 

Hiermee is het stelsel simultane differentiaalvergelUkingen voor du, 

dcx en d6 teruggàbracht tot een stelsel simultane algebraische verge-

lUkingen in du , dO<' en 
0 0 

Deze drie vergelUkingen 

de , lineair en homogeen. 
0 

zUn i.h.a. strUdig. Door speciale keuze T&B 

0 

0 

0 

>. zun de vergelUkingen afhankelijk en oplosbaar te maken. Deze "eigen-

waarden" van ~ kunnen berekend worden uit het nulstellen van de deter

minant der koëfficienten van de bewegingsvergelUkingen. Hierdoor wordt 

een 48 -graads vergelUking voor ~ verkregen, waaruit de 4 wortels 

>-'1 , >-.. 2 , ~ 3 en >..
4 

(i.h.a. verschillend en komplex) volgen. 

De algemene oplossing van de bewegingsvergelUkingen luidt dan: 

du = du 1e 
~1t/to 

du2e 
>..2t/to >.. 3t/t 0 .\4t/to 

+ + du
3

e + du
4

e 

>-.1t/to >,.2t/to >--3tjt
0 

À'4t/t
0 dO( dcx1 e + do<

2
e + d0<'

3
e + d!X

4
e 

de = 
~1 t/ t 0 >--2t/to ,\

3 
t/t

0 >.4t/to 
de1 e + de2e + d6

3
e + de

4
e 

Van de 12 amplitudes kunnen er 8 in de resterende 4 uitgedrukt worden, 

omdat voor elke eigenwaarde ~. de (i.h.a. komplexe) verhoudingen tus-
1 

sen du., d~. en dS. vastliggen (volgen uit determinant nul). De reste-
~ l l 

rende 4 amplitudes volgen uit de beginvoorwaarden voor du, d~, d9 en dq. 

(11: 

(43~ 
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We zijn niet zozeer geïnteresseerd in de verloop van de respons 

voor gegeven beginvoorwaarden, dan wel in het karakter van de be

weging, die volgt op de kortstondige verstoring. Dit laatste wordt 

bepaald door de waarden, die de 4 eigenwaarden~ i aannemen. 

De 4e graadsvergelijking voor ~ , 

levert i.h.a. 4 komplexe wortels. De reële delen van deze wortels 

geven de mate van demping weer van de verschillende komponenten van 

(44) 

de responsbeweging,en de imaginaire delen de grootte van de trillings

periode. De volgende drie mogel~kheden doen zich voor: 

A. 4 reële eigenwaarden ~4=a4 

B. 

De responsbeweging is dan 

opgebouwd uit 4 zuivere e-machten, met de volgende waarden voor de 

4 demptijden: -lt) t t t t 
l1= 

0 0 0 
T4= 

0 - "T = -- T3= - -
a1 2 a2 a3 a4 

2 toegevoegd komplexe Earen >-1 ~ a 1+ia2 À3= a
3
+ia

4 

De responsbeweging bestaat >-.2= a 1-ia2 ~ = 4 
a

3
-ia

4 

uit 2 oscillatorische bewegingen, waarvan de amplitude volgens een 

e-macht toe- of afneemt. De demptijdenr
1 

en trillingstijden~) Ti zijn 

dan: t
0 2nt

0 
t 

0 2
TTt

0 
T1 = - ~ Tr= a2 T2== - a3 T2.. a4 

C. 2 reële wortels en kamplex paar À 3=a 3+ia4 • 

)..4=a3-ia4 De responsbeweging is nu samen-

gesteld uit 1 zuivere e-machten en 1 oscillatorische beweging aèt 

amplitude volgens een e-macht. Demp- en trillingstijden zijn: 

t 
T = - o 

2 a2 

~) . De trillingst~d is de tijd, nodig 

voor het uitvoeren van één trilling 

De demptijd is de tijd, nodig om de 

(amplitude van de) betreffende kom

ponent van de responsbeweging met 

een faktor e te verkleinen (demptijd 

positief) of te vergroten (demptijd 

is dan negatief). 

T 
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4.3. Kriterium voor dyn~mische stabiliteit 

Dynamische stabiliteit treedt op, indien alle komponenten van de 

responsbeweging dempend zUn: alle dempt~den moeten positief z~na 

Alle reële eigenwaarden en/of reële delen van de komplexe eigen-

waarden van moetn negatief zun. 

Dynamische instabiliteit treedt' op, indien minstens één komponent 

van de responsbeweging niet dempend is. Dit korrespondeert met 

minstens ~én positief reële eigenwaarde of minstens één komplexe 

eigenwaarde met positief reëel deel. 

In het bizonáere geval, dat een reële eigenwaarde of het reële deel 

van een komplexe eigenwaarde nul is, terwUI de andere eigenwaarden 

alle negatief reëel zijn of negatieg reële delen bezitten, wordt de 

oorspronkelijke evenwichtstoestand indifferent genoemd. 

De voorwaarden, waaraan de eigenwaarden van ~ moeten voldoen, wi1 

er dynamische stabiliteit optreden, stellen nu een beperking aan 4e 

mogelijke korobinaties van waarden van de koëfficiënten in de karakt•ris

tieke -vergelijking. Zonder de algemeenheid van de bescho1.1'win8' ''fe

vers~oren, kan de koëfficiënt vóór À4 positief gesteld worden. De -

stabiliteitsvocwaarde luidt dan volgens Routh: 

A
3
> 0 A

4
> 0 

R 2 2 A
0

A
3

- A
1

A
4

>o 

De laatste uitdrukking wordt de Routh-dis~riminant genoemd. 

HU het uitrekenen van de koëfficiënten A
0

, A
1

, A
2

, A
3 

en A
4

, als 

funkties van de koëfficienten van de bewegingsvergel~kingen, zal 

in par. 7 bl~ken, dat A4 evenredig is met -CM~· Indien CM« negatief 

is wordt de evenwichtstoestand statisch stabiel genoemd. Uit de bo

venstaande .. ·stabiliteitsvoorwaarde blijkt, dat voor dynamische stabi

liteit statische stabiliteit vereist is~ maar nog niet voldoende is. 

(4S) 
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5. ENKELE BELANGRIJKE EFFEKTEli 

Alvorens de kolffici•nten van de bewegingsvergelijkingen te berekenen , 

sullen we eerst enk$le aerodyn.amische processen, die het stromingeheeld 

rond het model beinvloeden, beschouwen. Deze zijne 

1. Invloed van omtreksvorm en slankheid van vleugel en stabilo. 

2. Invloed van het Reynoldsgetal. 

3. De neerstroming en het drukverlies achter de vleugel. 

4. E.ffekt van hoeksnelheid van het model. 

5. Vertragingseffekten. 

5. 1. Invloed van omtrekevorm en ela9kheid van vleugel en stabilo. 

De lift-, weerstands- en momentkoëfficiënten als fu~ktie van de invalshoek 

van een vleugel met bepaalde profielering moeten empirisch bepaald worden 

en worden dan in de literatuur dikwijls gegeven in de vorm van polairen 

(zie fig.6 ). De2e polairen zijn i.h.a. geldig voor vleugels met oneindig 

grote spanwijdte. Bij vleugels met een eindige slankheid treden de volgende 

processen op: 

T.g.v. het drukverschil tussen boven- en ondsrzijde van de vleugel zal bij 

eindige spanwijdte de stroming aa.n de onderzijde een zijdelingde komponent 

in tiprichting hebben en aan de bovenzijde een zijdeling•e komponent in 

romprichting. Deze komponenten worden groter bij vleugelsegmenten op klei

nere afstanf van de tip. Aan de beide tippen heeft dit de vorming van zgn. 

tipwervels tot gevolg, die kontinu gevormd en met de stroming mee afgevoerd 

worden. Dit verschijnsel is van invloed op de waarden van de lift- en weer

standskoëffioi~nten van de gehele vleugel. 

Het is nu gebruikelijk de liftko~fficiënt bij variabele spanwijdte ale 

konstant arun te nemen en de invalshoek en weerstandskoëfficiänt variabel. 

Men spreekt van de ge-tn:duceerde invalshoek o<
1 

en geinduoeerde weerstan4s

kolffici~nt ~i· Noteren we de invalshoek en weerstandskoëfficiënt bij 

oneindige spanwijdte met resp. ~~ en cD~ , dan geldt bij eindige spanwijdtea 

O< .. o<QQ + ex i 
(4b) 
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Voor een vleugel met een elliptische liftverdeling in spanriohting ( hetgeen 
' 

optreedt bij elliptische omtrekv0%"11) kan men bewij~en, dat o< i in span-

richting konstant is en de waarden van o< 1 en cDi als volgt van de slankheid 

A afhankelijk zijna 

cL 
O(i ·IT. A --n-.A 

Voor vleugels met willekeurige omtrekvorm worden de korrektietaktoren oe~~ 

ingevoerçl o_p de volgende wijze: 

waarin T en b afhankelijk zijn van A. 

Voor vle~ls met r~chthoekige omtrekvorm is deze 1\-afhankelil)kheid als in ti&'• 
,.;_ ·:.t-.·•· ' . 

~. ln e~n niet al te groot A-bereik kunnen de leurYen goed door rechten 

benad.erd. Tiorden en we 1: 

- Binnen het bereik, dat voor modelvliegtuigvleugels geldt: 

10< A<14 "'C • 1, 095 + 0,013 Aw 

ó. 1,ooo + o,ooa A." 

- Binnen het bereik, dat voor het stabilo van modelvliegtuigen geldt: 

r = 1,030 + 0,023 ~ 

b u 0,985 + 0,010 ~ 

(49Fl) 

Het is duidelijk, dat ook de hellingen van de lift- en weerstandskurven bij 

variatie in de slankheid veranderen • .M.b.v. (48) is uit de definitie va.n"'oL 

te leidenl 
~OL 

CLo<ii
ê)o< 

(50) 

( 1 + 8 ) 
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5. 2. Invloed van het Reznoldsgetal. 

De Torm van de aerodynamisohe polairen is mede afhankelijk van de waarde van 

het Reynoldsgetal (betrokken op de koorde van het profiel)• 

Re • c.v 
-""!".y-

wnarin .Y de dynamische viscositeit van de lucht is. Op zeeniveau geldt dana 
5 Re • 0,85 • 10 .c.V 

Schmitz (ref. B ) en Kraemer (ref. 3 ) hebben bij profielmetingen in het 

lage Re-bereik, waarin modelvliegtuigen vliegen, gevonden, dat bij een kri

tische waarde van Re de lift- en weerstand.skoëfficiënten sprongsgewijs kunnen 

veranderen (bij konstante o< ).(Zie fig. fO.) Dit verschijnsel blijkt bovendien 

hysterese te vertonen. De verklaring moet gezocht worden in de processen, die 

zich in de grenslaag afspelen, en wel: de neigingen tot loslaten van de gr'enala&&. 

en de ontwikkeling van turbulentie. (zie ref. 10 ) In het bovenkritisch 

gebied is .de grenslaag turbulent aanliggenä, in het onderkritisch gebied 
' 

laminair losgelaten. Bij verhoging van ~verschuift dit verschijnsel naar 

lagere Re-waarden. Wordt Re konstant gehouden en o< gevarieerd, dan zal dit 

verschijnsel in de liftkurve tot uiting komen op een wijze, zoals in fig.if 

weergegeven. 

Het is duidelijk, dat.aen modelvliegtuig, afgesteld op ~inimale daalsnelheid, 

9et bovenkritische waarden van Re zal moeten vliegen. Indien voor het gebruikte 

vleugelprofiel Rekrit ecl1ter groot is, zal dit niet altijd ·gerealiseerd kunnen 

worden. Rekrit kan in dat geval echter verlaagd worden door de stroming rand de 

vleugel kunstmatig turbulent te maken, bijv. door het gebruik van een zg. 

turbulentie-draad v66r de vleugel. 

In de navolgende beschouwingen zal steeds worden aangenomen, dat de stroming rond 

de vleugel van het model bovenkritisch is en de stroming rond het stabilo 

eveneens blijft aanliggen. In deze omstandigheden is de invloed van Re-variatie 

op de polairen gering, en zullen we deze verwaarlozen. Dit betekenta 

"0°1 • 0 
uV 



5·'· Neeratraming en drukTerlies achter de vleugel. 

Achter de vl~el breidt zich, vanaf de ata~tkant van de vleugel en tangenti

eel aan het vleugelvlak, een zoggebied uit, dat gezien kan worden als de voort· 
zetting van de grenslaag rond de vleugel. In dit gebied vloeien mlt de 

stroming vrije wervals af, die kontinu ontstaan, t.g.v. het inetandhouclen 
van de { liftproducerende) gebonden werTela in het Tleugelvlak. De vrije 

wervels worden gekoncentreerd gedacht in een vlak binnen het zoggebieda 

het staartwervelvlak. 

Dit ie een gekromd vlak, dat zich op tipafstand aan weerszijden van de 

vleugelsymmetrielijn oprolt. Onder invloed van de door de wervels getndu

ceerde vertikale snelheden wordt bet warTelvlak bovendien naar beneden 

verplaatst {zie fig. tt ). De vertikale verplaatsing (zakking) en d.etor
matie van het wervelvlak en het oproleffekt is des te groter op plaatsen, 

cUe verder stroomafwaarts liggen. De toenae van de zakking wordt dan 

echter steeds kleiner: het wervelvlak buigt at in de r~chting van de 

ongestoorde stroming. 

De neeratromigg, gevolg van de gebonden en vrije wervels, en het druk

verlies, gevolg van turbulente menging, zijn muimaal ~in het wervelvlak. 

Deze maximale waarden zijn kleiner bij grotere afstand tot de vleugel

aohterrand. De neerstroomhoek en het drukverlies nemeri in vertikale rich

ting aan weerszijden van het warTelvlak kontinu af, het drukverlies tot een 

waarde nul op de grenzen van het zoggebied. 

Voor rechthoekige vleugels met grote slankheid is het oproleffekt voor 

alle waarden van de invalshoek, waarbij de grenalaag rond de vleugel blijft 
aanliggen, van weinig invloed en kan de vervorming van het wervelvlak in apan

riohting verwaarloosd warden. In deze situatie kunnen de theorie en 
kwantitatieve resultaten van ref.1~ en ref.{~ voor de bepaling van de 

neerstroomhoek en het drukverlies ale fUnktie van de plaats achter de 

vleugel, de invalshoek en slankheid van de vleugel, gebruikt worden. 

Hierin wordt gesteld• 

- de gebonden wervels zijn gelok:aliaeerd op de t- koorde-lijn, v.:m de \J leu~el. 

- het gehele wervelsysteem bestaat uit elementaire U-wervels, zodanig 
verdeeld, dat de resulterende liftwaarde voor de gehele vleugel gelijk 

is aan de gemeten waarde. 

- de neerstroomhoek ale funktie van de loodrechte afstand tot het wervelw 

vlak is symmetrisch t.o.v. het wervelvlak. 
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De plaats van een punt achter de vleugel wordt vastgeleid door de volgende 

dimensieloze grootheden (zie fig. ~Z.. ) a 

I z-•ol 
fb 

waarin x de afstand tot het i-koordepunt in aanetroomriohting, 

z de afstand tot de achterrand van de vleugel loodrecht op de 

aanstroomrichting 

a
0 

de verzakking (waarde van z) van het wervelvlak. 

(52) 

Omdat de wervelstarkten evenredig zijn met de liftkoëfficilnt kan men voor 

de downwashhoek E. en de verzakking 1o stellen: 

E-(1 •1) .. e( 1•7w).cLw 

~o ( ~ ) • h( ~ ) • 0 Lw 

De ~afieken in ref. ~Z voor e en h als funktie van de plaats achter de 

vleugel voor verschillende waarden van slankh6id Aw zijn in fig. 1L~ · 

getekend. Deze kunnen met de volgende formules benaderd worden: 

h( f ) • ho + ...:_ ( h1 + ~ J ) 
Aw 

e( i' 7w) • a o + e11" + (.2_ + e2+ e3 rw)(e 4/f + e5 ) 
. Aw 

waarin de konstanten de volgende numerieke waarden aannemen: 

h-
0 

0,014 e • 
0 

-2,0 e3 - -0,12 

h1· -0, 132 e1 • +1,0 e4 • +5,5 

h2· 0,48 e2 .. 0,03 

• 30,4·- 497w + 4331~ 
3 

•s - 1832 7w 

(53) 

(54) 

Opm'. Deze formules gelden voor de downwaah en verzakking in het vertikale 

symmetrievlak. Terzijde van dit symmetrievlak wijken de waarden af. 

'Wil men de downwash voor een stabilo aohter de vletagel berekenen, dan 

moet volgens ref.12. de volgende korrektie worden toegepast: 

8 stab. • 8 ( 1 + Öe) (?5) 

waarin 8e afhankelijk· is van de verhouding vleugelslankheid /stabilo

slankheid volgent de grafieken in fig.15 ~ Een numerieke benadering van 

d.e k:urven luidt : 
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waarin (56) 

()f. 
Voor de bepaling van de neerstroomafgeleide 1~ • ~ kan de volgende 
methode gevolgd worden: 

Onidat t. • e .oLw lr..an men in eerste instantie voor ?& stellen: 

Nu dient echter bedacht te warden, dat bij een verandering van ook het 

assebsteliel, waarin de plaatsko8rdinaten x en z bepaald worden, verandert, 

zodat ook e een funktie is van ~ , dus: 

csr) 
... 

waarin de index 0 duidt op de waarde van~ waarvoor ?&bepaald moet worden 

en A e de ( numeriek te berekenen) verandering in e bij verhoging in ex 

van IX. 0 - iócx tot cx0 + -~óO(• 

Voor de bepaling van het drukverlies achter de vleugel worden in ret.12 
'de volgende dimensielozé grootheden als plaatsparameters gebruikte 

~ - -
x ?c • •o •o t z - zo( 

- u: - - er - ------a" o c" o cw o" 

waarin s
0 

de helft van de afstand tussen de grenzen van het zoggebied 

in vertikale rioht.ing vo.orstelt (zie fig. ~'2.. ). Er geldts 

(58) 

· ~ &0 - o,6e Vo;w.< J + o, 15 ) (sg) 

Op het wervelvlak geldt voor het atuwdrukverliesa 

2,42 ~00 
~q • ?qo • 5 + o, ~0 

en op vertikale (dimensieloze) afstand van dit vlaka 

1q • r?q 0 [ 1- ( ~0 ) ~ J 2. voor \<Tl < Cfo 

- 0 voor 1 al ~ G"o 

(6o) 

(6~) 

De afgeleide van ?q naar~ , 7q~ , waarin we ook geinteresaeerd zijn 
(zoals in de volgende paragraaf zal blijken) ia te bepalen op een wijze, 

analo<>l aan ?&- bepaling. 



5.4. Effekt van hoeksnelheid van het model. 

We beschouwen nu de invloed van de hoeksnelheid q ( positief gerekend 

bij koplastig model) op de stroming rond de vleugel en het stabilo, 

indien de waarden van de andere 2 parameters (bewegingsparameteral 

V en or. konstant worden gehouden. Ilij een konstante positieve hoeksnelheid 

om het zwaartepunt krijgt de vliegbaan een kromming. De gehele beweging 

van het model kan dan beschouwd worden als een rotatie om een rotatie

centrum op loodrechte afstand R van de X-as met hoeksnelheid q. (zlè ç:'c~ 2.0) 

R volgt dan uit. 

V • q.R 
(bi) 

'I'engevolge van deze beweging wordt ook de stroming waarin het model zich 

bevindt, gezien vanuit het model, gekromd. Het invalshoekverschil 

tuàsen vleugel en stabilo wordt daardoor groter dan bij de rechtlijnige 

aanstroming en wel met een bedrag 

zodat 

- 1 
C(h ""O(w - ~- td V q 

Ook à.e wwarde van de aanstroomsnelheid voor het stabilo, waarvoor bij 

rechtlijnige vlucht geldt: 

v~ .. v2 
( 1 - 7 q) 

is nu een andere tengevolge van twee effekten: (zt~ Ç\~,2o) 

- het zoggebied achter de vleugel wordt met de vleugel meegekromd 

de snelheid van het stabilo wijkt af van die van de vleugel. 

l!!r geldt dan bij benadering: 

waarin 

· zoda.t 

V2 • (V + AV) 2 (1- 7 °Y?q 6( ) h q - ~. 0(.- c<~) 

AV • q(R+l.A(Q'w-cx~)-

2 . 2 2 1
2 

vh.v (1+'2q --v-)(1-

2 qR .. q • 
12 

-V 

• In de bewegingavergelijkingen heeft q een kleine waarde t~d0 waarin 

t • 1 /V en dë de dimensieloze hoeksnelheid. Bovendien wiJ' kt V slechts 
0 0 

(62) 

(b3) 

(b 4) 

, 'tfeinig, af van V 6• Bij verwaarlozing van 2e-orde termen krijgen we dan a 
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(65) 

Opm. De waarden van de lift- en weerstandkoëfficiënten van vleugel 

en stabilo als funktie van de'invalshoek, zijn in het algemeen 

ook afhankel~k van de krom~ing van de stroming. Dit 2e-orde 

effekt wordt verwaarloosd. Voor de waarden van aanstroomsnelheid 

en inv~lshoek van vleugel en stabilo nemen we de waardea, die bij 

bU ong~stoorde stroming zouden gelden op de plaatsen, waar de 

AC's van resp. vleugel en stabilo zich bevinden. 

Opm. In feite verandert de hoeksnelheid in de loop der tUd (bUv. sinus

vormig). In dat geval beschouwen we op elk moment de toestand als 

quasi-stationair. Dit betekent: verwaarlozing van de invloed van 

hoekversnelling op de aanstroomrichting en -snelheid van vleugel 

en stabilo. 

Uit (b'S) volgt: 

-1 en (bh) 

"FIG. 2.0 VLIEGBAAN 

EN GEK~oMDE '5TROM\NG 

VOOR EEN MODEL MET KoN~TAI'H~ HOE V(SNËL.I-IElD e>~ \<ONSIA NTE' ex. 



5.5. Vertragiágseffekten. 

Stel, dat op een zeker tijdstip de inValshoek van de vleugel verandert 

met een bedrag d~ • Hierdoor zal ook de neerstroming ~ achter de vleugel 

en dus de invalshoek van het stabilo veranderen. 

Deze 0<. h -verandering treedt echter pas een tijdje At later op dan de 

~ -verandering, waarin At de tijd ie, die de stroomdeeltjes nodig hebben w 
om van de vleugel naar het stabilo te stromen: ongeveer l/V

0 
• Indien 

we aannemen, dat de verandering in 0( w gedurende deze korte tijdsperiode 

lineair in de tijd verloopt ( ~ konstant) dan geldt: 

l aC(w ) 
d&stab = (d~w - V

0 
2)t 

1 2>o<" 
dO{h - ( 1- ~t )dOt'. + ~f. v- -n 

0 

oftewel in dimensieloze vorm a ( met: to =-
1/vo en d<X"' = to ~~ ) 

(dO( - a& ) w w (69) 

Ook de verandering in het drukverlies terplaatse van het stabilo t.g.v. 

«..,~veranderingen zal een tijdje At later opgemerkt worden: 

(6')) 

Eenzelfde vertragingseffckt treedt ook op bij veranderingen in de vlieg

snelheid. De verandering in snelheid van vleugel en stabilo treedt dan 

geli.jktijdig op, maar dê verandering van het drukverlies ter plaatee •&ft 

het stabilo wordt een tijd D. t later bemerkt, zodat dan 

o v2 
a~ - dv-2 - V) • t -

(q 0 àt 

Indienwe stellena 

V • V (1+ du) 
0 

en 01. • 0( +do< .. wo 

dan kan uit bovenstaande formules gekonkludeerd worden: 

v2 - v2 ( 1- V) +V) d~) ( 1 + 2du - 2 Yl dû) h o !q (qot rq 

{)(h •(i{wo< 1-?s) • id + ( 1 -?f)d~ +?fdÓ( 

~ • ex wo 1f. + ?Ede< - ~i dÖ< 
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6. BEPALING VAN DE KOEFFICIENTEN VAN DE BEWEGINGSVERGELIJKINGEN 

We zullen nu de koëfficiënten van de bewegingsvergelijkingen bepalen 

met als uitgangspunt de uitdrukkingen ( 11 ) : 

FD - tpv2
swcDw + tpv~sh(cDhcos~ + 

Moo"' !pV2Swxh(cLwcosO\ + cDwsino< + 

cLhsin&) 
c 

c _:!!_ ) K 
Mw x x 

w 

Om de schrijfwijze in de navolgende afleidingen te verkorten voeren 

we de volgende grootheden in: 

CLw • 0 Lw c LOIW c 'LOIW 

CDw • 0 Dw c D01w V DOIW 

CLh""(cLhcosE.. -cDh sin~) Kc C LOl h = ( c LO! h cos e, - c Dq h s in ~) Kc 

CDh•(cDhcos E. +CLhsiné)K
0 C Doch= ( 0 Doch cos E. + c1o<hsint)K

0 

. Cw 
CNw"'(cLwcoso{ +CDwslnOI+CMw XW)Kx 

. Cw) CN = (cL cos EX + cD Slno< +CM -::;- K 
o(W 0\W cxW O(W"11!1 X 

CTw=(cDwcoso< -c1 wsina)Kx CT =(cD cos~- cL sin~)K 
O(W 0\W 0\W X 

CT h = ( c .D h cos ( o< - E-) - c Lh s in (ex - E,)) K 
0 

zodat dan 

CL CLw + CLh 

CD CDw + CDh 

CM ::0 c - CNh Nw 

N.B. De index N en T duiden op de komponenten van de aerodynamische 

krachten Normaal op en Tangentieel aan de rompas van het model, bij 

vleugel en stabilo. 

(?4) 



Differentiatie van F
1

, FD en MCG naar de grootheden du, dÜ, d~, d« en 

dë levert na deling door tnv2 s (resp. 2nv 2s xh voor het moment) de 
\ 0 w ,- 0 w 

koëfficiënten van de bewegingsvergelUkingen~ 

oo(h of-
c Lc~ w + CL"< h ê.l OI - CD h o 0( 

1 ()MCG 
_l_n_V_2 _S_x_ ()o< = 

2 ,- 0 w h 

1 ~Men 

1 nv2 s 2 1 0 w 

êlcxh ë)~ 
CD[)(h uo< + CLh oo< 

a()(h vL 1 vV'n2. 
CDo<h uÖ< + CLh ()oi + CDh V2 ()Ö( 

0 
2. 

o<:Xh oE: 1 uVh 
C Loc.h oG - CDh C>é + C Lh y2 oé~ 

0 
2. oÇ)(., o~ 1 èJVh 

C !Jo<h ~ + C Lh ~ + C 'îh y2 ê>G 
0 

ë)Ç)(h aCo<-€) c + c - c c Nocw Tw No<h ê> 01 - Th o o< 

0 

0 

=2.C D 

De hierin voorkomende afgeleiden kunnen berekend worden uit de resul

taten, die in de vorige paragraaf verkregen zUn: 

Cr5) 



zodat 

• e.- (o< 0 +iw) + ?tdo< - ?f.d~ + de 

O(h'"' (CX
0
+iw)(1-?f)-id- ?,do< +?fdÓ<- dG 

v:- v~(1-?'l)(1 + 2du- 2?'ldÜ) + v~~q~d~- dé) 

-= vcx 

1 c:N~ vr ~ = - 2'19. 
0 u(..(. 

2>~ 

-oè = 

()Ot'h 

ûè = -
1 

Substitueren we dit in de uitdrukkingen voor de koëeficiënten van de 

bewegingsvergelUkingen op de vorige pagina, dan levrt dit: 

l 

CL<X • CLh 79.« + (C Lo<h +C Dh) ?~ 

CD« • C Dh '?9.o< + (CD•h-CLh)~~ 

CKQc • -CNh ?qo< - (CN~+CTh)'?E 

c -Lq -CLh11« - ( C Lcxh +C Dh) 

Cri-) 

c - -CDh ?<iet. - (CDcxh-CLh) 
(78) 

Dq 

CMq • +CNh ~'!« +, (CNO\h+CTh) 

CLu 2·C CLÛ -2? CLh 1 ,C} 

CDu ., 2·CD CDÜ -2 ?~ CDh 

CM. u - 0 CMÛ +2 ~1 CNh 



De waarden van deze koëfficiënten liggen vast, wanneer naast de 

konstruktieve pararoters ook de evenwichtstoestand van het model 

vastligt, dus V
0

, oe. 
0 

en 8
0 

bekend zijn. 

q 
0 

is pas dan bekf'"ld, indien we• het nulpunt van de funktie CM( 0( ) 

gevonden hebben. Nu is CM(o<) geen analytische funktie, maar een 

funktie die voor elke waarde van ~ numeriek berekend moet worden 

uit: 
- de aerodynamische polairen van vleugel en stabilo 

- de neerstroming, drukverlies als funktie van O(w 

- de waarden van de konstruktieve parameters. 

Het zoeken naar het nulpunt van CM(O() kan dan i.h.a. ook alleen 

met een trial-and-error-methode uitgevoerd worden. Hiervoor is het 

gebruik van een computer onontbeerlijk. 

Indien de evenwichtstoestand aldus berekend is, en daarbij dus tevena 

invalshoek van vleugel en stabilo bekend zijn, kunnen alle grootheden, 

die de waarde van de koêfficiënten van de beweg1ngsvergelijkingen 

bepalen, uit de aerodynamische polairen afgelezen worden. 

Door het nulstellen van de determinant van de koëfficiënten van de 

bewegingsvergelijkingen worden de koëfficiënten van de karakteristieke 

vergelijking van À verkregen. 

M.b.v. de kriteria (45) kan dan bepaald worden of de betreffende 

evenwichtstoestand stabiel is. Om de waarden van de demp- en trillings

tijden te kennen, moet de karakteristieke vergelijking opgelost worden. 

Voor het oplossen van een 4e-graadsvergelijking bestaat een algemene 

iteratieve procedure, die door een computer snel uitgevoerd kan worden, 

met de gewenste nauwkeurigheid. 
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7. EEN VEREENVOUDIGD, KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE STABILITEITSEIGEN

SCHAPPEN ALS ~JNKTIE VAN DE KONSTRUKTIEVE PARAMETERS VAN HET MODEL 

De exakte uitvoering van de berekeningen, waarmee de stabiliteita

eigenschappen van een model bepaald kunnen worden, (zoals aangegeven op 

het einde van de vorige paragraaf) is zeer tUdrovend, zodat daarvoor 

een computer noodzakelUk is. De invloed van variaties in de waardeB 

van één of meerdere konstruktieve parameters op de daalsnelheid en d• -

stabiliteitseigenschappen van het model kan dan eveneens met de compu

ter numeriek bepaald worden. Het daartoe vereiste rekenprogramma zal 

in de volgende paragraaf behandeld worden. 

In deze paragraaf zullen we proberen een globale indruk te krUgen over 

de situaties, waarin instabiliteit kan optreden. Hiertoe zullen we een 

kwalitatieve beschouwing opzetten, waarin noodzakelUkerwUs een groot 

aantal verwaarlozingen g~maakt moeten worden. In de uitdrukkingen voor 

de koëfficiënten van de bewegingsvergelUkingen ( 4o) nemen we alleen 

de grootste bUdragen in de opbouw van elk der koëfficiënten mee in de 

beschouwing. Daartoe maken we de volgende verwaarlozingen: 

In de veronderstelling, dat de waarden van 0( en c zo klein zun, dat 

cos 0( ~ cos E. ~ 1 en sin o<. ~ sin €. <$; 1 ' nemen we: 

c 

CLw ~ 0
Lw CNw ::::: (cLw+cMw -.!.)K 

x x w 

CDw J:::; 0 Dw CTw ::::: cD K w x 

c .... c c ~ c K LOI.W - Lotw NC(W Lo< w x 

c ..... DO(W ..... c Do<w c Toc.w - c K - D .... w x (19) 

CLh ::::: CLh CNh ~ cLhKc 

CDh :;:: cDh CTh -.:::: cDhKc 

CL01.h ~ CL<Xh CNO(h ::::: cNo<hKc 

CDo<h ~ cDO(h CTO(h ~ cDo<hKc 

- We verwaarlozen ?E- en ~-termen in de uitdrukkingen, waar deze termen 

voorkomen naast termen met hogere grootte-orde, zodat: 



0Lo< :::::: 0 Lxw+Cl..d.hKc CLq ~ -(ol.to<h+cDh)Kc 0Lcil ::: -CLq 1E 

CDo< ~ c~y+oD~hKo CDq '-'= -(cDO(h-cLh)Ko 0Dóc ~::: -CDq ?E 

0Moc.:::::: 0 Lo-.wKx-oDD(hKo c.Mq ~ (oLoth+cDh)Kc CMo( :::: -CMq ?E-

- We verwaarlozen de kolfficiënten CLu' CDu' CMu' CLq, CDq' t.o.v.2~ 
- We stellen u • w ·0 g g 

Met deze aanzienlijke vereenvoudigingen wordt de matrix van de koifficiln

ten van de bewegingsvergelijkingen& 

CD:>< -CL 

CLC( + 2~). 

CM - Cllq~ 

-CL 

CD +2~~ 

CMqÀ + 2~K '* 
De koöfficiënten vand-e karakteristieke vergelijkingen worden dana 

Ao • (2 f ~31{ 

A1 • (2f)
2

K(CLO(+ 2CD) + (2f)
2

c.Mq(1+1f.) 

(8o~ 

A2 • (2f )K(2CL+2Cj)CLO<) + (2f )c11q(2CD+CL +3CD?s) + (2 f) 2c11D< (82) 

A3 • ( 2 fJ" ) CM i -3CD) + 2Cllq (CL +CDCLo< +{CL +CD .CL? Do<} ?f ) . 
A4 • -2CMiCL+CD-CLCDX) 

De grootte-orden van de hierin optredende grootheden zijns 

2.r ~ 25 ~ ... ~.i CL<>- o:::5 (Do(_ z.i 

K ~ .o5 CD ::::: ·1 

Stabiliteit is ver~ekerd, indien volgens Routh voldaan wordt aana 

A
0 

> 0 :11 '> 0 

2 
R ... A1 A2 A3 - A

0 
A3 

De koëfficiënten van A
0 

en A1 zijn altijd positief. 

A4 wordt negatief, indien CM positief is. Dit korrespondeert met de 

resultaten van de statische stabiliteit. 

A2 en A3 zouden negetief kunnen worden voor zeer lage negatieve waarden 

van c11!X , lafe positieve waarden van CMq, hoge waarden voor f" • 
In ue praktijk blijven A2 en 4

3 
voor modelvliegtuigen echter steeds 

positief. Dan resteert nog de mogelijkheid van dynamische instabiliteit, 

.· (83) 



t.g.v. bet negatief worden van de Routb-diakriminant. Dit doet zich voor, 

Wanneer Ci'41X ·te sterk negatief is. Dan zal A
4 

en daarmee de laatste term V&! 

de Routh-diekriminant in absolute waarde zogroot worden, dat de Routh

diskriminant negatief wordt. 

We zullen nu m.b.v. deze resultaten nagaan, welke de invloed is van ver

anderingen in de waarden van diverse konstruktieve grootheden op de 

stabiliteit van het modelvliegtuig. De navolgende beschouwingen zijn 

weliswaar gebaseerd op een verregaande simpliîikatie, aaar kunnen bij

dragen tot een beter inzicht in de stabiliteitseigenschappen van een 

modelvliegtuig, waarvan het komputerrekebprogramma de kwantitatieve 

resultaten levert. 

7.1. Invloed van id-veranderingen. 

Bij de analyse van de statische stabiliteit (par.3) hebben we al 

gezien, dat de ws.arde van het instelboekverschil alléén van invloed 

ia o 1~ de waarde o<
0 

van rX , nodig voor momentevenwicht, en de 

n~utraalpuntsligging en CM;waarde ongemoeid laten. Daarbij ia eohter 

uitgegaan van de aanname, dat de invalshoeken van vleugel en stabilo 

binr1en het bereik liggen, waar de liît lineair toeneemt met de invals

hoek. In werkelijY~eid treden er echter afwijkingen op van dit lineaire 

gedrag, vooral bij de hoge 0(~-waarden, die het model de gewenste lage 

daalsnelheden geven. 

Vfe zulleh de invloed ·hiervan op de sta.bili tei t in beschouwing nemen 

door vanuit een stabiele evenwichtstoastand met ()( • cx
0 

id te gaan 

verhogen. Zou 0( daarbij niet veranderen, dan zou dit een verlaging van 

c1h dus een staartlastig model tot gevolg hebben. De nieuwe even

wichtstiestand moet daarom een hogere cx
0

-waarde hebben.·Weliswaar 

wordt hierdoor c1w ook verhoogd, doch de invloed hiervan op de 

momentkoëfficiënt 
c 

CM • ( OLW +cMh X W )KX - cLh Kc (84) 
w 

is kleiner dan de cLh-verhoging omdat K < K • De verhoging van x c 
cLw kan echter w~l tot gevolg hebben, dat cL~w is afgenomen. Dit 

kan zover gftan, dat· cMot.' volgens 

te s•erk negatief wordt en het model dynamisch instabiel wordt. 

Over een verlaging van id kunnen we opnerken, dat daardoor 01
0 

zal 

moeten afnemen omwille van momentevenwicht en dientengevolge de 

.daalsnelheid al snel zal toenemen. 



]12. Invloed van zwaartepgptnera,nderingen. 

De invloed van zwaartepuntsveranderingen zal eerst nagegaan worden bij 

konstanthouden V&ft id. Het zal blijken, dat het voor de vorm van in

stabiliteit (statisch of dynamisch) die kan optreden, verschil uit

maakt of het zwaartepunt veranderd wordt bij kleine •r hoge waarden 

van de zwaartepuntspara.meter K • Dit wordt veroo:Dzaakt door het :feit, 
. ' .· x 
dat het id•bereik waarbinnen evenwichtsteestanden mogelijk zijn, voor 

lage K -waarden veel hoger ligt, dan voor hogere K -waarden. Dit kan x x 
eenvoudig aangetoond worden m.b.v. de formule 

. c. 
CM - (CL +Cl/i - ) K - OLh K c 

iW w x... x 

- Bij hoge K -waarden (zwaartepunt ver naar achteren) aoet het instel-
x 

hoekverschil id klein zijn , opdat cLh groot genoeg is voor het mo-

mentevenwicht •. .A.l.e uitgangstoestand nemen we een stabiele evenwichts

toestand, d.w.z. oMOl is negatiefJ omdat Kx relatief groot is, zai de 

absolute waarde va.ri. oMO( volgens 

echter relati~:f'klein1 zijn. Verdere verhoging van Kx brengt een 

vergroting van ~0 met zich mee, die oL~w en c~h echter nagenoeg 

niet be!nvloed. Door de Kx-verhoging kan cM~ , die toch al klein 

was, van teken ve.rwisselen. De nieuwe evenwichtst•estand is dan 

statisch instabiel: het Neutraalpunt is overschreden. Verlaging 

van K zal geen dynamisch instabiele toestand kunnen be•ertstelligen• x 
Bij lage Kx-waarden (zwaartepunt ver naar voren) moet id omwille van 

het momentevenwicht groot zijn. cM~ is negatief en relatief groot. 

Verhoging van K heeft verhoging van ~ tot gevolg, waardoor Oy_ x 0 ~ 

groter wordt. Dit kan zolang voortgezet worden, totdat een verhoging 

van 0{
0 

geen c1"-verhoging meer tot geyolg heeft. Dan kan 6t peJa 

evenwichtsteestand meer mogelijk zijn ( het model wordt staartlastig) 

6f dynamische instabiliteit optreden, omdat de verlaging van o~w 

de waarde van oM~ te sterk negatief heeft gemaakt. 

Om de niet-lineaire effekten, zoals hierboven beschouwd, uit te aoha

. kelen wordt nu de invloed van K -verandering onderzocht bij konstante . x 
waarde van c1.", dus ook konstante C:X. 0- en oLo~w -waarden. 
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ei kan 1dj K -V3riatie kcnst:1nt gehc uden W'. rden door id steeds 
"w x 

mee te v~rieren, cpd3t het mementevenwicht gehandhaafd blijfto 

Stellen we nd3St cL~w :ok cL~h konstant bij id-v~riatie, dan is 

eenvcudig in te zien, Lt voor hoge Kx-waarclen cHDI bij verdere 

verhoging positief kan worden, dus het evenwicht statisch in

stabiel, en voor lage K -waarden bij voortdurende verlaging van K 
x x 

cMU steeds meer negatief wordt, zodat de kans op dynamische in-

stabiliteit toeneemt. 

De resultaten van de beschouwingcri over de stabiliteitsveranderin

gen bij variatie in id en K kunnen grafisch worden samengevat 
x 

volgens onderstaande figuur. 

C,E.EN 
t;VENWlCH.f 

( KOPLR':>TIG t'{OOEL) 

GEf.I'J 
E\/éNWICKT 

('STAR!<rLRSTlG MoDEL) 

STfHI':>CH 
!N':>IR~tEL 



7.3. Invloed van vetanderipg in dt oppervlakteverhouding K
8 

De statische stabiliteitsanalyse leverde het resultaat, dat de Neu

traalspuntparameter KxN evenredig is met de oppervlakteverhouding 

K • Zouden we K konstant honden, dan kan bij verlaging van K s x s 
statische stabiliteit optreden, omdat dan het zwaartepunt achter 

het naar voren geschoven Neutraalpunt komt te liggen. Om konstruktieve 

redenen zal een verlaging van de oppervlakteverhouding ook een ver

sohuiving van het zwaartepunt naar voren met zich meebrengen • .M.b.v. 

de uitdrukking voor cM is in te zien, dat de evenwichtswaarde ~0 
ongewijzigd zal blijven, indien bij K -verandering K met dezelfde s x 
fal:tor gewijzigd wordt. clrlo< zal dan eveneens variëren met dezelfde 

faktor, maar kan daardoor niet van teken veranderen. Statische 

stabiliteit blijft dan dus gehandhaafd. Voor verdere beschouwing t.a.v. 

de dynamische stabiliteit moet bedacht worden, dat CMq bij K
8
-ver

andering 66k verandert en wel evenredig volgens ( ao ) • Hierdoor 

zullen de koi·fficiänten A
4 

en A
3 

met dezlefde faktor gewijzigd worden~ 

terwij 1 A1 ,::en A2 iets minder zullen veranderen en A
0 

konstant blijft • 

De invloed hiervan op het teken van de Routhdiskriminant is niet 

zonder meer duidelijk~ zodat een kwantitatief onderzoek hierover 

uitsluitsel zal moeten geven. Voor hoge Kx-waarden (wa:a:r de sta-

tische stabiliteit het belangrijkst is)' kan eohter de vuistregel aange

houden worden, d.at veranderingen in K
8 

gepaard moeten gaan met veranda.• · 

ringen in Kx met dezelfde faktor. 

~4· Invloed van verandering in de traagheidsmomentpar~eter Kj 

Bij vergroting van Kj wordt A
0 

evenredig vergroot en blijven A'3 en 

.A;4 ongewijzigd• In de uitdrukkingen (82.) voor A1 en A2 komt de Kj

termvoor naast andere termen• die voor modelvliegtuigen veel groter 

zijn, zodat A
1 

e:n A2 slechts wei,nig zullen veranderen bij Kj-variatie. 

De r~latieve verandering in de termen van de Routhdiekriminant zal 

dus het grootst zijn in de negatieve 2e term. Door verhoging van K. 
J 

kan dan de Routhd.iskriminant negatief worden en dynamische instabili-

teit optreden. De statische stabiliteit wordt n!ét bernvloed door de 

waarde van Kj. 
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7. 5- Invloed van ve;randèt~n in vleugelllt@;hti46 A" 

De vleugelspanwijdte is van invloed op de geinduoeerde weerstand en 

- invalshoek van de vleugel en de neerstroming achter de vleugel. 

Een verhoging van A,.. heeft dan vergroting van de lifthelling oL~w 

en verlaging van oDw' ~f. en ?q tot gevolg. De daalsnelheid kan 

hierdoor verlaagd worden. 

Omdat de geinduoeerde vleugelinvalshoek bij A,..-verhoging kleiner wordt, 

zal voor behoud van o1w de instelhoek van de vleugel iw verhoogd 

moeten worden, 6f het instelhoekverschil id kleiner gemaakt moeten 

worden. Deze id-verkleining is bovendien nodig vari'Wege de verkleining 
. . 

va~ dè neerstroomhoek bij Aw-verhoging. 

Vanwege de c
1 

·verhoging versohuift het Neutraalpunt volgens 
. rJ..W 

c 
K~t.T • Loth ( 1 - Yl - VJ ) 

.lU,' cLocw lt. fs. 

naar voren, wordt cM~ ~der negatief en kan statische stabiliteit 

optreden, indien het zwaartepunt te ver naar achter ligt. Voor lage 

K -waarden is de statische stabiliteit sterk, terwijl de neiging tot x . 
.. dynamische instabiliteit bij A,..-verhoging, dus oLD<W-verhogtng, 

afneemt, zoals is in te zien aan ( .85 ) • 

Een algemene konklusie uit het bovenstaande is, dat de stabiliteita

eigenschappen ~ij ~-verhoging niet veel zullen veranderen, indien men 

het model een kleiner instelhoekverschil id en een·xl.einere waarde 

van de zwaart:epuntspara.meter K geeft. 
x 

7.6. Invloed van veranderingen in stabilO!lykbéid · ' 

Eij vergroting van de stabilospanwijdte zullen, bij konstant houden 

vári cLh, de weerstand en de invalshoek van het stabilo afnemen en de 

lifthelling c~ toenemen. Voor evenwichtsbehoud met dezelfde 

~0-waarde, moet instelhoekverschil id verlaagd worden. Zoals a.b.v. 

( 85 ) is in te zien, zal bij hoge Kx -waarden de neiging tot statische 

instabiliteit toenemen bij o11l'.h-verla.ging, dus ~-verhoging, terwijl 

. bij lage K:x:-waard.en de neiging tot dynamische instä.bili teit ltán toenemen 

bij o101.h-verhoging, dus ~-verhoging. Deze laatste.mogeli~kheid 

dient echter kwantitatief té worden nagegaan, omdat ook C afhanke-mq 
· lijk is van ol.«h. 



8. DE OPTIMALE KONFIGURATIES VAN EEN MODELVLIEGTUIG 

De eisen, die gesteld kunnen worden aan een "optimale konfiguratie" 

van het modelvliegtuig worden o.a. bepaald door de weersomstandighedeD, 

waaronder de vlucht uitgevoerd wordt. We zullen nu twee uiterste geval

len onderscheiden: 

1. Zeer rustig weer. De onregèlmatigheden in de luchtbeweging zijn dan 

zeer klein en zo ook de àmplitude van de responsbeweging na een 

kortstondige verstoring. Het extra hoogteverlies t.g.v. de ver

storingen is dan te verwaarlozen: Het model voert een rechtlijnige 

eenparige beweging uit met konstante daalsnelheid. Hoewel de even-
' wiehtstoestand wél dynamisch stabiel moet zijn, is de mate van ataDi-

liteit onbelangrijk. We definieren nu de "statisch optimale konfiguratie" 

van een modelvliegtuig met eenmaal gekozen vleugel- en stabilopolairen 

als d!~ konfiguratie, die een stabiele evenwichtstoastand met minimale 

daalsnelheid levert. 

2. Zeer onrustig weer. De onregelmatigheden in de luchtbeweging zijn ko

men nu frakwenter voor en in zijn veel groter. Tijdens de respons op 

een verstoring zal er een extra hoogteverlies optreden t.o.v. het 

hoogteverlies bij kontinue evenwichtstoest~nd. Nu is de mate van stabi

liteit, de "snelheid'' waarmee de oorspronkelijke evenwichtsteestand 

na een kortstondige verstoring weer dicht benaderd wordt wél van grot·e 

betekenis. De vlucht zal des te langer kunnen duren, naarmate het àer

stel van de evenwichtsteestand sneller gerealiseerd is. Onder deze 

omstandigheden kunnen we een "dynamisch optimale konfiguratie" defini

eren. De juiste definitie zal hieronder gegeven worden. 

'Ne beschouwen nu een model in een zekere klasse (daarmee worden het ge

wicht en het totale oppervlak van vleugel en stabilo vastgelegd), waar

van de profielering van vleugel en stabilo reeds gekozen zijn en de polai

ren van deze profielen bekend wordt verondersteld. We zoeken nu naar_lle 

statisoa. en dynam1s~h optimale konfiguratie van zo!n model, daarbij ervan 

uitgaande, dat de konfiguratie volledig vastligt, indien de waarden van 

de volgende konstruktieve parameters gegeven zijn: 

Oppervlakteverhouding K 
s 

Zwaartepuntsparameter K 
x 

Vleugel-stab.-afstand l 

vleugelslankheid A 
w 

stabiloslankheid Ah 

instelhoekverschil iq 
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en massatraagheidsparameter Kj 

Van deze parameters nemen Kx en id een bizondere plaats in, omdat ze 

bij een eenmaal gebouwd model nog "in het veld" ingesteld kunnen worden 

door de modelvlieger. Voor elke kombinatie van waarden van de overige 

konstruktieve parameters kunnen we in een Kx-id-vlak grafisch infor

matie weergeven over de stabiliteitseigenschappen van het modelvlieg

tuig. Voor elke waarde van K kan aangegeven worde-:-,: ('Z.\~ Ç\~ 21) 
x 

- de waarde van id' waarbij de daalsnelheid in de evenwichtsteestand 

minimaal is: Vd . ; de korrespond0rend waarde van id noemen we 
m~n 

de minimale en maximale waarden van id' 

geen evenwichtsteestand mogelijk is. 

id . en 
m~n 

i waarbuiten dmax' 

- de waarde van id' waarvoor de evenwichtsteestand op de grens tua•en 

dynamische stabiliteit en instabiliteit ligt: idd • yngr 
- de waarde van id' waarvoor de evenwichtsteestand op de grens tussen 

statische stabiliteit en instabiliteit ligt: id t t • s a gr 

N.B. Eventueel kunnen iddyngr en idstatgr samenvallen resp. i~max 

en id .• 
m~n 

Voor een stabiele evenwichtsteestand is altijd vereist, dat id binnen de 

grenzen id t t en idd ligt. a a gr yngr 

In het Kx-id-vlak kunnen we deze speciale id-waarden voor variabele Kx 

grafisch weergeven, waarmee kurven als in fig. worden verkregen. 

In het algemeen zal de minimale daalsnelheid weinig veranderen, indien 

we de lijn van optimale id-waarden volgen. 

We bedenken nu, dat de modelvlieger bij vastliggende Kx de optimale id

waarde niet exakt kan instellen. Bovendien kunnen er tijdens de vluoht 

veranderingen in id optreden t.g.v. aero-elastische effekten. We defini

eren nu de "statische kwaliteit" van een optimale id-instelling als het 

bereik van id-waarden, waarbinnen de daalsnelheid niet meer dan een op

gegeven waarde AVd afwijkt van Vd .• 
m~n 

De statisch-optimale konfiguratie noemen we nu dfé kombinatie van waar

den van Aw' Ah' 1, K8 , id' waar Vdmin minimaal is bij id ~ idop~' en 

waarde van Kx' waar de statische kwaliteit maximaal is. Bovendien moet 

de korresponderende evenwichtsteestand stabiel zijn. 

Daarnaast kunnen we de "dynamische kwaliteit" defenieren als waarde, 
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waarmee id vanaf idopt verhoogd kan worden zonder dat dynamische insta-

biliteit optreedt; dus het verschil idd - id t• Uit de numerieke yngr op 
resultaten van het rekenprogramma blijkt nu, dat een hoge dynamische kwa-

liteit korrespondeert met relatief kleine demptijden en relatief hoge 

trillingstijden. 

De dynamisch-optimale konfiguratie noemen we nu dié kombinatie van 

waarden van Aw' Ah' 1, Ks en id, waar Vdmin minimaal is bij id • idopt' 

en waarde van Kx' waar de dynamische kwaliteit maximaal is en groter dan 

een opgegeven waarde Aid. 

M ••• v. een computer kunnen de statisch- en dynamisch optimale konfigu

raties van een model bepaald worden. 
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9. HET REKENPR OGRA.MltiA EN ENKELE B.ESULTATEf! 

9. 1. De struktuur van het rekenproqamma ia als volgta 

1. A. Deklaratie van voorkomende grootheden en voorkomende procedures. 

::s. Lezen van de inputgegevens t.w. 

a. De bereiken waarbinnen de waarden van de konatruktieve 

grootheden gevarieerd moeten worden en de grootte van de 

stapjes~- A'ld. e" Al'cl; 

b. De aerodynamiache polairen van de vleugel en het stabilo en 

het bereik van Re-waarden waarvoor deze geldig sijn. 

c. Modelklasse (massa en totaal vle~eloppervlak). 

d. ::Booleans, die aangeven welke resultaten geprint en geplot 

moeten worden en of de demp- en trillingstijden berekend 

moeten worden. 

2. Voor elke waarde van ..&."• ~· K8 en la 
A. De waarde van de neutraalpuntsparameter KxN bepalen. 

B. Voor elke waarde van id en Xx<~binnen aangegeven bereik• 

a. bepalen of er evenwicht mogelijk is, en zo ja• 

b. berekening evenwichtwaarden V 
0

, cx'
0 

, {f 
0

, V do' Re", Reh ,o<"
0 

• 

o. de koëffiviënten van de beweging&vergelijkingen en de 

karakteristieke vergelijking berekenen (voor elke kj) 

d. bepalen of de evenwiohtstoe&tand stabiel, etatieoh instabiel 

of statisch.stabiel maar dynamisch instabiel is, en evt. de 

demP- en t~illingstijden berekenen (voor elke kj). 

e. indien aangegeven, de resultaten printen. 

c:)indien aangegeven de resultaten in het Kx-id-vlak plotten 

( de grafieken op_~pag. S5 ) 

D. Berekening van de statisch-optimale waarden van Kx' id' (bij 

gegeven A V d) en de dynemisoh-optimale waarden van K::x: en id • . 

onder de voorwaarde, dat Rew en Reh binnen het aangegeven bereik 
liggen. 

3. A. Bepalen voor welke waarde van ~· Aw' K
8 

en 1 · 
a. de daalsnélheid in de statisch-optimale situatie minimaal ia, 

b. de daalsnelheid in de ~isch-optimale situatie minimaal is. 

B. Indien aangegeven de dynamisch-optimale en statiscj-optima1e 

situatie plotten als fUnktie van ~' A", K
8

, kj en 1. 

c. Eindresultaten printen. 

~) Be'l'ekeVJt'i..ï~ Ld.o~~ ldQ'Illfl ic\IMDJ( ('4o.y..,q,r LJ~ta~~ VOo( e{~ (..()( 

h) OV\d<2V"" c,l(2 vCJC'CWooY'ûl(' J dat- l ('ÓÁlf"':J'f - td.opt) < .6 lc\ 

r 
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Voorbeeld van koaputer-plo' in het Kx-id-vlak voor aangegeven waarden 

van de konstruktieve parameters A•, ~, K
8

, 1 eh kj. 
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