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Samenvatting 
Deze scriptie omvat een numerieke studie en optimalisatie van de vleugeltippen van een 

microvliegtuig. Het vliegtuig heeft een span van 1 m en een gewicht van 1,9 kg. In kruisvlucht 

bedraagt de vliegsnelheid 20,83 m/s, bij een geometrische aanvalshoek van ongeveer 6°.  

In het eerste deel van deze thesis werd de invloed van de vleugeltippen op de stroming zowel 

kwalitatief als kwantitatief onderzocht. Als tipgeometrie werd geopteerd voor een driehoekig profiel, 

waarbij de hoogte zowel boven als onder de vleugel de variabele parameters zijn. Criteria als 

aerodynamische efficiëntie en statische en dynamische stabiliteit werden beoordeeld.  

- Naar efficiëntie toe blijkt een grote tip boven de vleugel bijzonder goed geschikt.  

- Voor longitudinale statische stabiliteit blijkt een grote tip gunstig te zijn, ongeacht of deze 

zich boven of onder de vleugel bevindt. 

- Voor transversale statische stabiliteit blijkt een tip boven de vleugel stabiliserend te werken, 

terwijl een tipgedeelte onder de vleugel een negatieve invloed heeft. 

- Wat Dutch rol stabiliteit betreft blijkt een grotere vleugeltip, zowel boven als onder de 

vleugel, een positieve invloed te hebben op de stabiliteit. 

- Voor de Phugoid en Spiral mode kunnen geen duidelijke conclusies getrokken worden uit de 

gemaakte simulaties. 

In het tweede deel wordt een optimalisatieprocedure uitgewerkt. De conclusie is dat voor dit type 

vliegtuig een tip van 70 mm boven de vleugel, en geen tipsectie onder de vleugel de meest optimale 

aerodynamische efficiëntie levert, waarbij nog voldoende stabiliteit gewaarborgd wordt. 

Trefwoorden 
Microvliegtuig, vleugeltip, aerodynamica, optimalisatie  
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Numerical investigation of the wingtips of 

an unmanned airplane with usage of CFD. 
Jens Verbrugge 

Supervisors: prof. dr. ir. Jan Vierendeels, dr. ir. Joris Degroote 

 

Abstract – This thesis entitles a numerical study and 

optimization of the wingtips of a micro aerial vehicle. The first 

section is a study of the qualitative influence of winglets on 

aerodynamic efficiency and stability. 

 The second section shows an optimization procedure for the 

wingtips in order to reach a maximum L/D ratio, while a 

sufficient amount of stability is still guaranteed.   

Keywords – Micro Aerial vehicle (MAV), wingtip, 

aerodynamics, optimization. 

 

I. INTRODUCTION 

This thesis studies the airflow around the wingtips, the 

influence of the wingtips on the stability and performance, 

and the optimization of the wingtips of an existing micro 

aerial vehicle, the X100 of Gatewing N.V. This airplane has a 

wingspan of 1m and weighs 1.9 kg. Cruising speed is 20.83 

m/s and the airplane flies at an angle of attack of 6 degrees. 

The Reynolds number is 300000.   

 

Figure 1: Gatewing’s X100 

Note that this airplane does not have a vertical stabilizer. The 

wingtips have to double as the vertical stabilizer, to guarantee 

stability. In order to accomplish this, stability criteria were 

established. Differentiation is made between static and 

dynamic stability.  

The goal of this research is first to find out what the influence 

of winglets is on the airflow, performance and stability of the 

airplane, and secondly, to come up with an optimization 

procedure in order to reach an optimal aerodynamic efficiency 

that guarantees a sufficient amount of stability. (The amount of 

stability required for the airplane is also discussed in this 

thesis.) 

There are a lot of possibilities when it comes to the shape of 

the winglets. The different choices used throughout aviation 

history are described briefly. In this thesis, we use triangular 

wingtips (which are easy to construct and install on the existing 

X100 aircraft of Gatewing N.V.) and investigate the influence 

of 2 parameters: the height of the wingtip above and below the 

wing. 

  

II. STABILITY 

First, the static stability criteria were established: 

- Longitudinal static stability: 𝐶𝑚𝛼
< 0 

- Lateral static stability: 𝐶𝑛𝛽
> 0 

- Transverse static stability: 𝐶𝑙𝛽
< 0 

𝐶𝑚𝛼
is the dimensionless coefficient of the pitching moment, 

𝐶𝑛𝛽
 the dimensionless coefficient of the yawing moment and 

𝐶𝑙𝛽
 the dimensionless coefficient of the rolling moment.  

After that, the equations of motion were established, which are 

used to determine the dynamic stability criteria that are 

important to this research: 

- Phugoid mode: This is an oscillating motion in which the 

aircraft pitches up and climb then pitches down and descends, 

accompanied by speeding up and slowing down as it goes up 

and down. The higher the aerodynamic efficiency, the stronger 

the oscillations will be.  

- Spiral mode: When the aircraft encounters a small initial roll 

angle due to a disturbance, it will encounter a side slip. This 

slip then causes a yawing moment. If the dihedral stability is 

too low, and yaw damping is too small, the airplane will keep 

turning, with an increasing bank angle.  
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- Dutch Roll mode: This is a combined yaw and roll motion, 

followed by a recovery towards the equilibrium condition, then 

an overshooting of this condition and a yaw and roll to the 

other side, then back passed the equilibrium, and so on. 

Damping of this mode is increased by large directional stability 

and small dihedral stability. 

A good wingtip-design makes the aircraft has acceptable 

results for all this criteria. In this thesis, there was also an extra 

condition: The oscillation period of the Dutch Roll had to be 

more than 2 seconds. This  condition is caused by the reaction 

speed of the autopilot, which is 0.2 seconds. If the frequency of 

the Dutch roll is 10 times lower than the frequency of the 

autopilot, the motion can easily be countered by the autopilot. 

 

III. MESHING AND FLOW CALCULATIONS 

The flow calculations were performed in the Fluent CFD 

package. The meshing used was constructed in Gambit. 

 

 

Figure 2: Meshing 

 

A structured grid was used in the immediate vicinity of the 

airplane , and an unstructured grid with a growth rate was 

used further away from the airplane. The influence of the 

boundary conditions on the results is also investigated, as 

well as the influence of the shape of the boundary, the 

fineness of the mesh and the size of the boundary compared 

to the airplane. A lot of attention was devoted to this part of 

the research, since a good grid is essential to obtaining 

reliable results. 

 

In Fluent, the density based solver was used, and –as 

additional boundary conditions – the pressure farfield 

condition was given. The turbulence modeling was made 

using the Spalart-Allmaras algorithm, and a 2
nd

 order upwind 

discretization was used. The influence of all these choices 

and parameters on the results were also investigated.  

 

IV. INFLUENCE OF THE WINGTIP ON PERFORMANCE AND 

STABILITY 

  

When looking at the qualitative influence of the winglets, 

the following was observed: 

- A large upward deflected winglet seems to be very 

suitable when it comes to efficiency.  

- Longitudinal static stability is positively influenced by 

a large winglet, regardless of up-or downward 

deflection. 

- An upward deflected winglet seems to have a positive 

influence on transverse static stability, while a 

downward deflected winglet has a negative influence. 

- When it comes to Dutch roll stability, a larger wingtip 

upward or downward deflected has a positive effect. 

- Definite conclusions regarding Phugoid en Spiral 

mode could not be made from these simulations. 

 

V. OPTIMIZATION 

Finally, an optimization procedure was established. For the 

design of experiments, the Latin Hypercubes method was used, 

and the simulated annealing algorithm was used for the 

optimization itself. In order to have the calculations carried out 

automatically, we started from the meshing of a profile without 

winglets, to which a winglet with certain measurements was 

then attached. Then, a new mesh was generated around these 

winglets. After that, the flow calculations were performed on 

this meshing, which is how the performance of the geometry of 

the winglets was rated. The profile with the best L/D ratio that 

meets all stability criteria, including a Dutch Roll period 

greater than 2 seconds,  is considered to be the most effective.  

 

VI. CONCLUSION 

When it comes to aerodynamic efficiency, an upward 

deflected winglet of 70 mm, and no downward reflected 

winglet provides the best results. It improves L/D ratio with 

more than 30% compared to a profile without winglets. This 

results in an aircraft which meets the requirements for static 

and dynamic stability (the airplane without wingtips for 

example is of course not directionally stable), and has a Dutch 

Roll period of 2.576 seconds.  
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Nomenclatuur 
 

AC  Aerodynamisch Centrum 

AR  aspect ratio 

c  gemiddelde koorde 

CD  weerstandscoëfficiënt 

Cd,i  geïnduceerde weerstand 

cf  wrijvingscoëfficiënt 

CFD  Computational Fluid Dynamics 

Cl  rolmomentcoëfficiënt 

CL  liftcoëfficiënt 

𝐶𝐿𝛼
  afgeleide van de dimensieloze liftcoëfficiënt naar de aanvalshoek 

𝐶𝐿𝛽
  afgeleide van de dimensieloze liftmomentcoëfficient naar de sliphoek 

CM  momentencoëfficiënt 

𝐶𝑚0
  dimensieloze pitchmomentcoëfficiënt bij 0° aanvalshoek 

𝐶𝑛𝛽
  afgeleide van de dimensieloze giermomentcoëfficient naar de sliphoek 

ct  koorde aan de tip 

D  drag, weerstandskracht 

F  krachtvector 

g  zwaarteveldsterkte (9.81 m/s²) 

H  impulsmoment 

h  dikte van het vliegtuig (in z-richting) 

Ix,Iy,Iz,Ixy, … traagheidsmomenten 

l  rolmoment 

L  liftkracht 

lδa  afgeleide van het giermoment naar δa 

lδr  afgeleide van het giermoment naar δr 

m  langsmoment 
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MAV  Micro-Aerial Vehicles  

mtot  massa 

N  normaalkracht 

n  giermoment 

Ɵ  pitchhoek 

P,Q,R  hoeksnelheden om respectievelijk de XB, YB en ZB as. 

pa  atmosfeerdruk 

P𝜔  periode van een mode 

R  universele gasconstante 

Rey  getal van Reynolds 

S  oppervlakte 

s  de halve span 

SPPO  Short Period Pitch Oscillation 

T  thrust, stuwkracht 

Te  temperatuur 

thalf  tijd nodig om de amplitude van een mode te halveren 

U  snelheidscomponent volgens x-as 

uτ  wrijvingssnelheid 

v  vluchtsnelheid 

V  snelheidscomponent volgens y-as 

W  snelheidscomponent volgens z-as 

w  gewicht van het vliegtuig 

xAC  afstand van aanvalsboord tot het AC, gemeten vanaf de wortelkoorde 

XBYBZB  assenstelsel vast aan vliegtuig (body axis system) 

xCG  afstand van aanvalsboord tot het zwaartepunt 

Xe,Ye,Ze  aards coördinatenstelsel (zie hoofdstuk 4) 

Xf,Yf,Zf  coördinatenstelsel met de richting van de assen vast t.o.v. de aarde, en oorsprong in 

zwaartepunt van MAV (zie hoofdstuk 4) 
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Xu,Xq,Xα  afgeleide van X naar u, q en α 

Y  zijwaartse kracht 

y+  wall y plus 

Yβ,Yp,Yr  afgeleide van Y naar β, p en r 

α  aanvalshoek 

ά  verandering van de aanvalshoek 

α0  aanvalshoek bij kruiscondities 

β  sliphoek 

Γ   dihedral hoek 

δ  uitslaghoek van de elevons 

δa  rolroerhoek bij asymmetrische elevon  

δr  rolroerhoek bij symmetrische elevon  

Λ  pijlstelling van de vleugels 

ρ  densiteit 

φ  rolhoek 

Ψ  gierhoek 

𝝀sys  eigenwaarde van het systeem 

µ  dynamische viscositeit 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 
 

1.1 Historisch: 
Al vanaf het prille begin van de luchtvaartindustrie hebben mensen de wil, passie en gedrevenheid 

om steeds grotere, betere en snellere vliegtuigen te ontwikkelen. Al vanaf de eerste vlucht van de 

gebroeders Wright, op 17 december 1903 was het doel om steeds sneller te kunnen vliegen, grotere 

afstanden te kunnen overbruggen, en op steeds grotere hoogtes te vliegen.  

Recent is daar echter verandering in gekomen. Sinds midden de jaren ’90 is er ook interesse 

gekomen in zogenaamde Micro-Aerial Vehicles (MAV’s), zowel voor militaire als voor civiele 

toepassingen. Tijdens de oorlogen in Afghanistan en Irak werden ondermeer kleine onbemande 

vliegtuigjes, de zogenaamde “DragonEyes”, ingezet. Anderzijds maken bedrijven zoals Gatewing 

gebruik van deze technologie voor meer vredelievende toepassingen, zoals het fotograferen van 

bepaalde gebieden voor cartografische toepassingen. 

Het idee om kleine vliegtuigjes in te zetten voor dit soort toepassingen kwam van Hundley en 

Gritton, in 1992 [1]. Ze dachten dat het mogelijk moest zijn om binnen de 10 jaar een vliegtuigje te 

ontwikkelen met een spanwijdte van minder dan 1 cm, dat in staat zou zijn een payload van 1 gram 

te dragen. Inmiddels weten we dat ze niet slaagden in hun opzet, omdat hun doel onrealistisch was; 

MAV’s zijn immers niet zomaar een herschaling van een ‘gewoon’ vliegtuig, maar vergen een 

compleet nieuw design, dat aangepast is aan aerodynamische verschijnselen die zich op kleinere 

schaal voordoen. Bovendien is het ook vanuit elektronisch opzicht niet eenvoudig om alle nodige 

apparatuur op deze kleine afmetingen te ontwerpen. Desondanks is men er inmiddels wel al in 

geslaagd een MAV met spanwijdte van minder dan 15 cm te produceren [2]. 

 

1.2 Problemen en moeilijkheden: 
Een MAV is niet gewoon een herschaalde versie van een conventioneel vliegtuig. Om het met de 

wijze woorden van Samuel Blankenship, chief researcher en coordinator van de MAV-afdeling van 

het Georgia Tech Research Institute te zeggen: “You cannot just shrink a 747 proportionally down to 

six inches and expect it to fly.” 

Er zijn enkele technische moeilijkheden waarmee men rekening moet houden bij het maken van een 

microvliegtuigje: 

- De Reynoldsgetallen zijn relatief laag; benaderend tussen 5x104 en 2x105. Hierdoor kunnen 

laminaire afscheidingsbellen ontstaan.  

- De slankheid, dit is de span gedeeld door de gemiddelde lengte van de koorde, is een heel 

stuk lager dan bij conventionele vliegtuigen. Dit verhoogt onder andere de invloed van de 

driedimensionale  stromingspatronen nabij de vleugeltip op de rest van het vliegtuig. 
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- MAV’s zijn lichter en kleiner dan conventionele vliegtuigen. Ze hebben dus kleine 

traagheidsmomenten, en perturbaties in de atmosfeer zijn relatief groot ten opzichte van de 

grootte van het vliegtuig. 

Al deze invloeden samen zorgen ervoor dat de klassieke theoretische formules uit de aerodynamica 

niet zomaar toegepast mogen worden op dit soort vliegtuigen. Bovendien is de beschikbare 

experimentele data op dit domein nog zeer beperkt.  

Dit alles zorgt ervoor dat het optimaliseren van de aerodynamica van een microvliegtuig, zowel naar 

stabiliteitseisen als naar prestaties, een hele uitdaging wordt. 

 

1.3 Doelstelling 
Het doel van deze thesis is om met behulp van CFD de stroming rond zo’n onbemand vliegtuig te 

berekenen in kruiscondities, en gegevens omtrent lift, weerstand, dwarsstabiliteit, giermoment en 

stabiliteitsafgeleiden te verzamelen, alsook de prestaties omtrent statische directionele controle en 

Dutch rol te beoordelen.  

Vervolgens bekijken we een aantal tipconfiguraties. Uit de literatuur blijkt dat vleugeltippen een 

invloed hebben op het stromingspatroon rond het vliegtuig, en bijgevolg elementen als lift, 

weerstand, en stabiliteit zullen beïnvloeden (zie hoofdstuk 7). Deze invloeden zowel kwalitatief als 

kwantitatief onderzoeken behoort ook tot de doelstellingen. 

Tenslotte maken we een optimalisatie van de vleugeltip, met als doel een zo goed mogelijke 

aerodynamische efficiëntie te creëren, waarbij nog een zekere graad van stabiliteit gewaarborgd 

wordt. 

 

1.4 Oplossingsmethodologie 
In het eerste deel van deze thesis beschouwt men enkele inleidende begrippen, en worden de 

basisgegevens van het vliegtuig gedefinieerd. Vervolgens worden de statische stabiliteitscriteria van 

het vliegtuig gedefinieerd in hoofdstuk 3.  

In hoofdstuk 4 worden de gebruikte assenstelsels en de Eulerhoeken gedefinieerd, en worden de 

dynamische bewegingsvergelijkingen opgesteld.  

Hoofdstuk 5  behandelt de simulatiemethode an sich: grid, meshing, en Fluent-instellingen worden 

besproken.  

De stroming omheen het profiel zonder vleugeltip wordt in hoofdstuk 6 bekeken. 

De invloed van de vleugeltippen op het stromingspatroon, de prestaties en de stabiliteitscriteria 

komt in hoofdstuk 7 aan bod.  

In hoofdstuk 8 wordt een optimalisatieprocedure uitgewerkt, en wordt het optimale profiel 

vergeleken met het profiel zonder vleugeltippen van hoofdstuk 6. 

Er wordt afgesloten met hoofdstuk 9, waar de voornaamste conclusies nog eens vermeld worden.    
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Hoofdstuk 2  

Basisgegevens en inleidende begrippen 
 

2.1 Basisgegevens 

Voor onze studie vertrekken we van een bestaand microvliegtuigje, de X100. Dit model werd 

hoofdzakelijk op experimentele basis ontwikkeld door de firma Gatewing N.V. De basisgegevens 

omtrent dit model, inclusief kruiscondities, werden ons ter beschikking gesteld. 
 

 

Figuur 2.1: de X100 van Gatewing N.V. 

Afmetingen: 

Lengte 0,582 m 

Span 2s 1,000 m 

dikte h 0,113 m 

Koorde aan de tip ct 0,150 m 

 

Het gewicht van het vliegtuig bedraagt 1,9 kg. 

We beschouwen het gehele vliegtuig als een soort vliegende vleugel. Als referentie voor de 

oppervlakte S nemen we het geprojecteerde oppervlak van boven af gezien. Dit bedraagt: 

Oppervlakte S 0.2248 m² 

 

Voor het berekenen van de gemiddelde koorde c passen we volgende formule toe: 

𝑐 =
𝑆

2𝑠
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De gemiddelde koorde is dus de verhouding van het bovenoppervlak tot de span. Dit geeft: 

Gemiddelde koorde c 0.2248 m 

 

Hiermee kunnen we nu de aspect ratio berekenen: 

𝐴𝑅 =
2𝑠

𝑐
 

De aspect ratio is dus de span gedeeld door de gemiddelde koorde. Deze bedraagt: 

Aspect ratio AR 4.4483 

 

Dit is veel lager dan bij conventionele vliegtuigen, die typisch een AR van 10 of meer hebben.  

Verder kregen we nog enkele vluchtgegevens mee:  

- De vluchtsnelheid v in cruise bedraagt 75 km/u (= 20,833 m/s).  

- De aanvalshoek bedraagt ‘vermoedelijk’ 6°.  

- Het zwaartepunt ligt 0,280 m achter het voorste punt.  

Het werkelijke toestel bevat ook nog een propeller, die voor de aandrijving zorgt. Deze heeft een 

diameter van 0,20 m en wordt zo gemonteerd dat deze 0,032 m achter het achterste punt van de 

romp ligt. Verder heeft men uit experimentele data bij kruisvluchten vastgesteld dat de elevons 2,5° 

naar boven uitgeweken moeten staan. 

 

2.2 Standaardatmosfeer 
Microvliegtuigjes zullen, in tegenstelling tot conventionele vliegtuigen, op zeer beperkte hoogtes 

vliegen. Daarom zullen we de atmosfeercondities benaderend beschouwen als zijnde: 

Luchtdruk pa 101325 Pa 

Temperatuur Te 300 K 

Dynamische viscositeit µ 1,7894 10-5 kg/ms 

 

De densiteit ρ kan berekend worden via de ideale gaswet: 

𝜌 =
𝑝

𝑅𝑇𝑒
 

Hieruit volgt dat de densiteit ρ = 1,176 kg/m3 bedraagt (op plaatsen ver weg van het vliegtuig).  
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2.3 Getal van Reynolds 
Het Reynoldsgetal speelt een belangrijke rol in het stromingspatroon van het vliegtuig: Hoe lager het 

Reynoldsgetal, hoe groter de zone van laminaire stroming aan de aanvalsboord wordt. Dit verhoogt 

aldus de gevoeligheid voor afscheiding, waardoor afscheiding reeds zal optreden bij kleinere 

aanvalshoeken.  

Indien er afscheiding optreedt, verliest de vleugel gedeeltelijk zijn functie, zijnde het opwekken van 

een grote hoeveelheid lift, en hierbij relatief weinig weerstand veroorzaken.   

Als het Reynoldsgetal onder een bepaalde kritische waarde komt, wordt afscheiding reeds bij kleine 

aanvalshoeken onvermijdelijk. De lift zal dan sterk gereduceerd worden, en de weerstand zal 

drastisch vergroten. Dit gebeurt als het Reynoldsgetal in de range 60000 – 80000 komt.[3] 

Het Reynoldsgetal wordt als volgt gedefinieerd: 

𝑅𝑒 =
ρvc

µ
 

Hierin is v de snelheid van de vrije stroming, c de gemiddelde vleugelkoorde, ρ de densiteit van lucht 

en µ de dynamische viscositeit van lucht.  

Het Reynoldsgetal bij cruisecondities bedraagt dus 307 741. Hiermee zit men boven deze kritische 

waarde. Bij lagere vliegsnelheden (bijvoorbeeld om te dalen of landen) moet men er dus wel 

rekening mee houden dat dit effect kan optreden. 

2.4  Krachten en momenten op een vliegtuig 

2.4.1 Krachten 

Op een vliegtuig werken verschillende krachten in. Tijdens een horizontale rechtlijnige vlucht is de 

liftkracht L die het vliegtuig opwekt gelijk aan zijn gewicht w, en staat deze kracht loodrecht op de 

richting van de aankomende stroming. De langskracht D is gelijk aan de stuwkracht T, en werkt in de 

richting van de aankomende stroming.  

Deze worden als volgt uitgedrukt: 

𝑤 = 𝐿 =  𝐶𝐿

1

2
𝜌𝑣²𝑆 

𝑇 = 𝐷 =  𝐶𝐷

1

2
𝜌𝑣²𝑆 

CL en CD zijn respectievelijk de lift- en weerstandscoëfficiënt. Dit zijn dimensieloze functies van de 

aanvalshoek α, en in mindere mate ook van het Reynoldsgetal en het Machgetal. Verder stelt ρ de 

luchtdensiteit voor, v de vliegsnelheid en S de vleugeloppervlakte. 
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2.4.2 Momenten 

Voor de studie van de stabiliteit en bestuurbaarheid van het microvliegtuigje dienen ook enkele 

momenten gedefinieerd te worden. 

Het rolmoment l is het moment om de langsas (X-as). Deze momenten ontstaan als de krachten op 

beide vleugels niet gelijk zijn, bijvoorbeeld door wind of zijwaartse slip, of door gebruik te maken van 

de hoogteroeren. 

Het giermoment n is het  moment om de verticale as (Z-as). Giermomenten kunnen veroorzaakt 

worden door externe verstoringen zoals de wind, of door krachten op de romp, het staartvlak en de 

vleugeltippen.  

Het langs- of pitchmoment m is het moment om de dwarsas (Y-as). Dit moment is functie van de 

dimensieloze momentencoëfficiënt Cm, de luchtdensiteit ρ, de vliegsnelheid v, de vleugeloppervlakte 

S en de gemiddelde koorde c: 

𝑀 =
1

2
𝐶𝑚𝜌𝑣²𝑆𝑐 

De dimensieloze momentencoëfficiënt M is hierbij niet alleen functie van de aanvalshoek α en het 

Reynoldsgetal en Machgetal, maar ook van de verandering van aanvalshoek α  en de uitslaghoek δ 

van de hoogteroeren: 

𝐶𝑚 =  𝐶𝑚𝛼  α − 𝛼0 +  𝐶𝑚ά α − α 0 +  𝐶𝑚𝛿 (δ −  𝛿0) 

In stationaire vluchten kunnen we α  gelijkstellen aan nul. We zien ook dat we door het uitslaan van 

de hoogteroeren in staat zijn een langsmoment op te wekken. Bij bepaalde vluchtcondities zal men 

maar een stabiele vluchtconditie krijgen indien het moment m veroorzaakt door de stroming 

gecompenseerd kan worden door een tegengesteld moment op te wekken met de hoogteroeren. 

 

2.5 Aerodynamisch centrum 
Het aerodynamisch centrum (AC) van een vleugel wordt gedefinieerd als zijnde het punt op ¼ van de 

koorde van de vleugel. Rond dit punt is het langsmoment vrijwel onafhankelijk van de aanvalshoek. 

 

2.6 Stabiliteitsafgeleiden 
Om de dynamica van het vliegtuig exact te beschrijven moet de aerodynamische kracht- en 

momentenvector op elk tijdstip perfect gekend zijn. Deze vectoren bestaan uit 6 componenten, te 

beschouwen in het zwaartepunt van het vliegtuig: De langskracht D, de verticale kracht L, de 

zijwaartse kracht Y, het langsmoment m, het rolmoment l en het giermoment n.  

Deze krachten en momenten zijn vaak niet-lineaire functies van bijvoorbeeld de snelheid, 

aanvalshoek, sliphoek, maar ook van de luchtdruk, densiteit, etc. (Merk bovendien op dat veel van 

deze termen slechts een zeer geringe invloed hebben op bepaalde krachten en momenten.) Indien 

we dit alles moeten meenemen in de bewegingsvergelijkingen wordt het vrijwel onmogelijk om de 

stabiliteit van het vliegtuig op een overzichtelijke manier te behandelen.  



7   
 

Voor een stabiliteitsanalyse volstaat het echter om met perturbatievergelijkingen te werken. Men 

gebruikt dan een gelineariseerde vorm van de bewegingsvergelijkingen voor starre lichamen. De 

perturbatievergelijkingen worden gevonden door de aerodynamische krachten en momenten te 

ontwikkelen in hun Taylorreeksen, en alleen de eerste orde termen te behouden. De afgeleide van 

een kracht of moment naar één vrijheidsgraad wordt een stabiliteitsafgeleide genoemd.  

Om de krachten en momenten te beschrijven hebben we 6 afgeleiden nodig voor elke component, 

(namelijk de 6 vrijheidsgraden van een vliegtuig; 3 snelheidscomponenten: U, V en W, en 3 hoeken: 

p, q en r) of dus 36 in totaal. Wegens symmetrie rond het XZ-vlak wordt dit aantal echter 

gereduceerd naar 18 stabiliteitsafgeleiden. Deze zijn de volgende1: 

u Xu Zu mu 

q Xq Zq mq 

α Xα Zα mα 

β Yβ lβ nβ 

p Yp lp np 

r Yr lr nr 

 

Hierbij werd volgende notatie gebruikt: 

𝑋𝑢 =
𝑑𝑋

𝑑𝑢
 

 

Voor een meer gedetailleerde studie over het gebruik van stabiliteitsafgeleiden verwijzen we de lezer 

naar US Air Force Stability and Control DATCOM [4].  

                                                           
1
 Merk op: Hierbij werden V en W vervangen door de aanvalshoek α en de sliphoek β. Deze transformatie 

wordt vrijwel altijd gemaakt in de luchtvaartliteratuur. 



8   
 

Hoofdstuk 3  

Stabiliteit  
 

3.1 Inleiding 
Stabiliteit is de neiging van een systeem om terug te keren naar zijn evenwichtssituatie na een 

externe verstoring uit de evenwichtstoestand, of om zich ervan te verwijderen. Bij de studie over 

stabiliteit maken we een onderscheid tussen statische en dynamische stabiliteit. Statische stabiliteit 

houdt alleen rekening met de richting van de optredende krachten. Als deze in de juiste richting 

liggen ( = naar het evenwicht toe), dan is het microvliegtuigje statisch stabiel. Dynamische stabiliteit 

houdt ook rekening met de demping van deze krachten. Als de optredende krachten groot zijn kan er 

een overshoot optreden, waardoor het systeem met een steeds grotere amplitude zal oscilleren rond 

zijn evenwicht. Het systeem is dan statisch stabiel, maar dynamisch onstabiel. 

Stabiliteit alleen is echter niet voldoende. Wil men het vliegtuig controleerbaar maken dan moeten 

ook de tijdsconstantes acceptabel zijn, zodat de demping en frequentie aanvaardbaar zijn. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt de statische stabiliteit van een MAV bestudeerd. In het 

tweede deel zal de dynamische stabiliteit besproken worden. Ook de invloed van de demping en 

tijdsconstanten komt daarna aan bod. 

 

3.2 Statische stabiliteit en controle 
In dit deel wordt de richting van de optredende krachten bekeken die voorkomen bij een verstoring 

uit de evenwichtstoestand. 

Merk op dat het microvliegtuig symmetrisch is rond het XZ-vlak. Wijzigingen in aanvalshoek zullen 

bijgevolg weinig of geen invloed hebben op de rol- en gierbeweging. Hierdoor kunnen we de 

stabiliteitsanalyse opsplitsen in twee delen: de longitudinale (pitch) beweging, en de laterale rol- en 

gierbewegingen.  

3.2.1 Longitudinale statische stabiliteit[5] 

3.2.1.1 Definitie van longitudinale statische stabiliteit 

Het microvliegtuig is longitudinaal stabiel indien een externe verstoring van de aanvalshoek Δα uit de 

evenwichtstoestand leidt tot een langsmoment terug naar het evenwicht toe. Dit leidt tot de 

volgende uitdrukking: 

𝑑M

𝑑𝛼
< 0 

Als de aanvalshoek α door een externe verstoring vergroot, moet aldus een negatief, ‘neuslastig’ 

moment ontstaan, tegen de richting van deze verstoring in.  

Verder kunnen we schrijven dat: 
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𝑀 =
1

2
𝐶𝑚𝜌𝑣²𝑆𝑐 

Indien wordt aangenomen dat deze verandering in aanvalshoek Δα  bij een constante vliegsnelheid 

optreedt, kunnen we deze voorwaarde dus ook schrijven als: 

𝑑𝐶𝑚

dα
< 0 

Verder kan geschreven worden dat: 

𝑑𝐶𝑚

𝑑𝐶𝐿
=

𝑑𝐶𝑚

𝑑𝛼
/
𝑑𝐶𝐿

𝑑𝛼
 

In een normale vlucht geldt bovendien: 

𝑑𝐶𝐿

dα
> 0 

Waardoor de voorwaarde voor statische langsstabiliteit kan geschreven worden als: 

𝒅𝑪𝒎

𝒅𝑪𝐋
< 0 

Bovendien is het de bedoeling dat het vliegtuig kan vliegen bij een positieve lift. Er moet dus ook 

gelden dat: 

𝑪𝒎𝟎
> 0 

 

3.2.1.2 Invloed van de verschillende delen van het vliegtuig 

Bij conventionele vliegtuigen spelen verscheidene onderdelen van het vliegtuig een rol. De romp, de 

vleugels, het verticale staartvlak, en het propulsiesysteem zullen allemaal een bijdrage leveren aan 

deze termen. Onze MAV wordt echter beschouwd als een vliegende vleugel. Er is dus niet echt 

sprake van een romp, en het verticale staartvlak is zelfs volledig afwezig. In wat volgt bespreken we 

de bijdrage van de vleugel op de longitudinale statische stabiliteit. (De index w wijst op het feit dat 

we hier enkel de invloed van de vleugels beschouwen.) Daarna gaan we ook even in op de invloed 

van het propulsiesysteem.  
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Figuur 3.1: Definiëring van afstanden[6] 

Op bovenstaande figuur wordt de vleugel voorgesteld door zijn gemiddelde aerodynamische koorde 

c. De horizontale afstand van de aanvalsboord van de vleugel tot het aerodynamisch centrum en het 

zwaartepunt worden voorgesteld door respectievelijk xac en xcg. De verticale afstand tussen de 

aanvalsboord en het zwaartepunt wordt voorgesteld door zcg. 𝛼𝑤  stelt de aanvalshoek van de vleugel 

voor, en 𝛼 is de aanvalshoek van het vliegtuig. Het moment van de vleugel omheen het zwaartepunt 

kunnen we als volgt berekenen: 

𝑀𝑐𝑔𝑤
= 𝐿𝑤cos α  𝑥𝑐𝑔 −  𝑥𝑎𝑐  + 𝐷𝑤sin α  𝑥𝑐𝑔 −  𝑥𝑎𝑐  +  𝐿𝑤sin α  𝑧𝑐𝑔  −  𝐷𝑤cos α  𝑧𝑐𝑔  + 𝑀𝑎𝑐𝑤

 

 We kunnen dit dimensieloos maken door te delen door 1/2ρv²Sc. Dit geeft: 

𝐶𝑚𝑐𝑔𝑤
= 𝐶𝐿w

 
𝑥𝑐𝑔

𝑐
−

𝑥𝑎𝑐

𝑐
  cos 𝛼 +  𝐶𝐷w

 
𝑥𝑐𝑔

𝑐
−

𝑥𝑎𝑐

𝑐
  sin 𝛼 

+  𝐶𝐿w
 
𝑧𝑐𝑔

𝑐
  sin 𝛼 −  𝐶𝐷w

 
𝑧𝑐𝑔

𝑐
  cos 𝛼 + 𝐶𝑚𝑎𝑐𝑤

  

Nu kan men deze uitdrukking vereenvoudigen door te veronderstellen dat de aanvalshoek klein is. 

Dan geldt: 

cos(𝛼) ≈ 1 ,  sin(𝛼) ≈ 𝛼 en 𝐶L ≫  𝐶D  

Er komt: 

𝐶𝑚𝑐𝑔𝑤
= 𝐶𝑚𝑎𝑐𝑤

+ 𝐶𝐿w
 
𝑥𝑐𝑔

𝑐
−

𝑥𝑎𝑐

𝑐
   

We splitsen nu 𝐶𝐿w
op als 𝐶𝐿w

=  𝐶𝐿0w
+  𝐶𝐿𝛼w

 αw . Dan komt er: 

𝐶𝑚𝑐𝑔𝑤
= 𝐶𝑚𝑎𝑐𝑤

+ (𝐶𝐿0w
+  𝐶𝐿𝛼w

 αw )  
𝑥𝑐𝑔

𝑐
−

𝑥𝑎𝑐

𝑐
   

Als we hierop de voorwaardes voor statische stabiliteit toepassen, dan bekomen we: 

𝑪𝒎𝟎𝒘
= 𝑪𝒎𝒂𝒄𝒘

+ 𝑪𝑳𝟎𝒘
 
𝒙𝒄𝒈

𝒄
−

𝒙𝒂𝒄

𝒄
   

𝑪𝒎𝜶𝐰
=  𝑪𝑳𝜶𝐰

 
𝒙𝒄𝒈

𝒄
−

𝒙𝒂𝒄

𝒄
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Opdat onze vliegende vleugel stabiel zou zijn, moet dus gelden dat het aerodynamisch centrum 

achter het zwaartepunt moet liggen, zodat 𝐶𝑚𝛼
<0. Als men wil dat het vliegtuig vliegt bij een 

positieve aanvalshoek, dan moet ook gelden dat 𝐶𝑚0
> 0 𝑖𝑠.  

Niet alleen de vleugel heeft een invloed op de longitudinale stabiliteit. Ook de propeller speelt een 

rol. Als de aandrijfkracht een offset heeft ten opzichte van het zwaartepunt, dan zal deze kracht een 

bijdrage leveren aan het langsmoment. Bij de MAV die wij bestuderen (de X100 van Gatewing N.V.) is 

deze offset nul. Het propulsiesysteem kan echter ook verticale krachten geven aan het vliegtuig. In 

wat volgt wordt de invloed van het propulsiesysteem op het langsmoment echter verwaarloosd.  

 

3.2.2 Statische richtingsstabiliteit (weathercock stabiliteit) 

Terwijl statische langsstabiliteit betrekking heeft op de momentverandering om de dwarsas ten 

gevolge van een verandering in de aanvalshoek α, heeft de richtingsstabiliteit betrekking op de 

momentverandering ten gevolge van de sliphoek β. 

Als het vliegtuig een zekere sliphoek β heeft, zal de romp een moment opwekken dat deze sliphoek 

wil vergroten (destabiliserend effect). Dit wordt eenvoudig geïllustreerd met onderstaande figuur: 

Deze figuur toont de stroming om een ellipsoïde. Bij een sliphoek zal de stroming leiden tot een 

asymmetrische drukverdeling, die resulteert in een destabiliserend moment.  

Om dit moment tegen te gaan wordt bij conventionele vliegtuigen gebruik gemaakt van een vertikaal 

staartvlak, dat achter het zwaartepunt gelegen is. Indien er een sliphoek aanwezig is ontstaat er op 

dit staartvlak een normaalkracht Nv, wat een stabiliserend moment geeft. In deze thesis is het de 

bedoeling dat de vleugeltippen de rol van dit verticale staartvlak overnemen.  

 

Om statische richtingsstabiliteit te waarborgen moet dus gelden dat: 

Figuur 3.2: Drukkrachten op de romp bij slipbeweging [7] 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/TH27G3.jpg
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𝑪𝒏𝛃
> 0 

Dit kan bekomen worden door de grootte van de verticale vleugeltippen correct te dimensioneren.  

 

3.2.3 Statische rolstabiliteit 

Een vliegtuig is statisch rolstabiel indien er een tegenwerkend moment ontstaat wanneer het 

vliegtuig een rolbeweging uitvoert.  

Bij het rollen op zich is een vliegtuig over het algemeen statisch rolindifferent: Als een vliegtuig 

vanuit een evenwichtstoestand verdraaid wordt onder een zekere rolhoek Δφ, zullen de krachten en 

momenten op dat vliegtuig niet veranderen. Er zal dus geen resulterend moment optreden dat het 

vliegtuig wil terugvoeren.  

Wanneer men echter een rolvlucht uitvoert met een zekere hoeksnelheid dφ/dt, dan is de situatie 

anders: Als het vliegtuig begint te rollen, dan zal de vleugel die naar onder beweegt een relatief 

grotere, en de andere vleugel een relatief lagere aanvalshoek ondervinden ten opzichte van de 

aankomende stroming. Hierdoor zal  de ene vleugel meer lift genereren dan de andere, waardoor 

een rolmoment ontstaat dat het evenwicht terug probeert te herstellen. 

 

Als we het rolmoment bekijken in functie van de sliphoek β, dan wordt de voorwaarde voor slip-

rolstabiliteit: 

𝑪𝒍𝛃 < 0 

Het rolmoment dat ontstaat wanneer een vliegtuig begint te slippen is vooral afhankelijk van de V-

stelling van de vleugels. De zogenaamde ‘dihedral hoek’ Γ wordt gedefinieerd als de hoek die de 

vleugel maakt met de horizontale. Deze wordt positief gedefinieerd indien de vleugel aan de tip 

hoger is dan aan de romp.  

 

Beschouw een vliegtuig dat een zijdelingse slipbeweging maakt. Er is dan een relatieve 

snelheidscomponent volgens de Y-as. (zie onderstaande figuur.) Bij een vliegtuig waarbij V-stelling 

aanwezig is zullen de linker- en rechtervleugel verschillend reageren als het vliegtuig zijdelings begint 

te slippen: Als er een positieve V-stelling is dan zal de aanvalshoek bij de vleugel aan de kant naar de 

relatieve wind toe groter worden, en de andere vleugel een kleinere aanvalshoek hebben. Als de 

relatieve snelheid opgesplitst wordt in een component parallel met de vleugelspan en een 

component loodrecht op de vleugelspan, dan bekomt men een relatieve opwaartse snelheid v*sin(Γ) 

voor de ene vleugel, en –v*sin(Γ) voor de andere (zie onderstaande figuur). Aldus zal de aanvalshoek 

van beide vleugels verschillen. Hierdoor zal de ene vleugel meer lift creëren dan de andere, waardoor 

een rolmoment ontstaat dat deze slipbeweging tegenwerkt. 
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Figuur 3.3: Effect van V-stelling op het rolmoment[8] 

Ook pijlstelling zal een rol spelen: Als er een sliphoek ontstaat, dan zal de vleugel die naar voor 

beweegt een relatief kleinere ‘sweep angle’ hebben (minder pijlstelling ten opzichte van de 

aankomende stroming), en dus meer lift creëren. Het omgekeerde geldt voor de andere vleugel. 

Aldus ontstaat ook hier een rolmoment. Negatieve pijlstelling versterkt dus het dihedral effect.  

 

Figuur 3.4: Invloed van pijlstelling op het rolmoment[9] 
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Hoofdstuk 4 

De bewegingsvergelijkingen van een vliegtuig 

 

4.1 Coördinatensysteem 
Vooreerst definiëren we een coördinatenstelsel vast aan het vliegtuig (XBYBZB). We definiëren ook 

nog een inertiaalstelsel waarvan de oriëntatie van de assen vast is ten opzichte van de aarde (XfYfZf).  

De snelheden, krachten en momenten worden uitgedrukt in het assenstelsel dat vast is aan het 

vliegtuig. Dit heeft onder andere als voordeel dat de traagheidsmomenten niet wijzigen bij 

verandering van aanvalshoek. 

De oorsprong van het assenstelsel wordt vastgelegd in het zwaartepunt. De XB-as ligt in de richting 

naar de neus van het vliegtuig toe. Als je in de richting van de positieve XB-as kijkt wordt YB naar 

rechts gedefinieerd, en ZB naar beneden toe. P, Q en R worden gedefinieerd als de hoeksnelheden 

rond respectievelijk de XB, YB en ZB as, met een positieve oriëntatie volgens de rechterhandregel. Ook 

de snelheidscomponenten worden ten opzichte van deze assen voorgesteld, als zijnde U, V en W. 

Analoog worden ook de momenten I, m en n gedefinieerd. Verder definiëren we nog de aanvalshoek 

α en de sliphoek β zoals aangegeven op onderstaande figuur. 

 

Figuur 4.1: Assenstelsels en rotaties definiëren[10] 

 

Voor het tweede assenstelsel definiëren we Zf volgens de richting van de zwaartekrachtsvector, en 

neerwaarts gericht. Xf en Yf worden zo gekozen zodat deze samenvallen met het XBYBZB-assenstelsel 

wanneer de aanvalshoek en de sliphoek beiden 0 zijn. De oorsprong wordt ook hier in het 

zwaartepunt van het vliegtuig gekozen.  
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Om de transformatie van XfYfZf naar XBYBZB uit te drukken leggen we nog 3 hoeken vast; De pitchhoek 

Ɵ, de rolhoek Φ en de gierhoek ψ. In de literatuur staan deze hoeken gekend als de hoeken van 

Euler. Deze worden voorgesteld in onderstaande figuur. Hierin worden ook een hulpassen X’Y’Z’ 

weergegeven, om de Eulerhoeken duidelijker te kunnen voorstellen.  

 

Figuur 4.2: Eulerhoeken[11] 

Vertrekkend van het assenstelsel XfYfZf wordt de gierhoek ψ bekomen door het assenstelsel te 

roteren omheen de Zf-as. Na deze rotatie wordt het assenstelsel weergegeven door X’Y’Zf. De Zf-as 

wordt immers op zichzelf afgebeeld bij een rotatie om haar as.  

Als van hieruit verder geredeneerd wordt , bekomen we de pitchhoek Ɵ door het assenstelsel te 

roteren omheen de Y’-as. Men bekomt dan het assenstelsel XBY’Z’.  

De rolhoek Φ wordt tenslotte bekomen door dit assenstelsel te roteren omheen de XB-as, zodat 

uiteindelijk overgegaan wordt op het assenstelsel XBYBZB.  

Om het afgelegde traject van het vliegtuig te kunnen weergeven, kunnen we nog een derde 

assenstelsel invoeren; een inertiaalstelsel XeYeZe dat vast is ten opzichte van de aarde, en waarbij ook 

de oorsprong op een punt vast ten opzichte van de aarde gedefinieerd wordt.  

 

4.2 Traagheidsmomenten 
Bij de studie van de stabiliteit bij vliegtuigen wordt gebruik gemaakt van begrippen zoals demping en 

traagheid. Traagheid drukt uit in welke mate het star lichaam zich verzet tegen een verandering van 

bewegingstoestand. Voor een goed begrip van wat volgt is het dus noodzakelijk om deze termen 

eenduidig te definiëren.  

𝐼𝑥 =   𝑦2 + 𝑧2 𝑑𝑚 
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𝐼𝑦 =   𝑥² + 𝑧2 𝑑𝑚 

𝐼𝑧 =   𝑥2 + 𝑦2 𝑑𝑚 

𝐼𝑥𝑦 = −  𝑥𝑦 𝑑𝑚 

𝐼𝑥𝑧 = −  𝑥𝑧 𝑑𝑚 

𝐼𝑦𝑧 = −  𝑦𝑧 𝑑𝑚 

 

Om deze termen te berekenen moeten we dus de massaverdeling van de MAV kennen. In 

werkelijkheid is een MAV opgebouwd uit verschillende onderdelen, zoals een propeller, een motor, 

een batterij, de pay load, het structuurmateriaal zelf, etc. Hierdoor is het moeilijk om deze 

traagheidsmomenten wiskundig te berekenen, en moeten deze vaak geschat worden, of via 

metingen bepaald worden. Een correcte waarde voor de traagheidsmomenten is onontbeerlijk voor 

de studie van de dynamische stabiliteit van het vliegtuig. 

De waardes voor het door ons beschouwde toestel werden door Gatewing ter beschikking gesteld. 

Deze werden berekend ten opzichte van het coördinatenstelsel vast aan het vliegtuig (XBYBZB), en 

bedragen: 

Traagheidsmoment      [g.cm²] 

Ix 340000 

Iy 428500 

Iz 754500 

Ixy 0 

Iyz 0 

Ixz 0 

 

Merk op dat de gemengde termen 0 zijn. Dit komt omdat het toestel symmetrisch is ten opzichte van 

het XZ-vlak. 

Gatewing N.V. heeft deze waardes bepaald m.b.v. het CAD-model van hun MAV. Kleine afwijkingen 

(van enkele procenten) ten opzichte van hun werkelijk model zijn mogelijk  door lijm, tape, en 

zagende en frezende bewerkingen. Bij vergelijkingen met experimentele data moet hier uiteraard 

rekening mee gehouden worden. Dit valt echter buiten het kader van dit werk. 
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4.3 Bewegingsvergelijkingen van een star lichaam [12] 
Om de dynamica van het vliegtuig voor te stellen wordt gebruik gemaakt van de ‘rigid body 

equations of motion’. Dit zijn 12 niet-lineaire eerste orde differentiaalvergelijkingen. Deze 

vergelijkingen werden voor het eerst geformuleerd door George H. Bryan, en zijn gebaseerd op de 

Newtoniaanse mechanica.  

De benadering dat een vliegtuig een star lichaam is wordt in de literatuur zeer vaak gemaakt. 

Nochtans is dit bij conventionele vliegtuigen, met grote aspect ratio, zeker niet altijd het geval. De 

berekeningen zijn dan benaderend. Bij MAV’s gaat de vergelijking veel beter op, omdat deze over het 

algemeen zeer compact en stijf gebouwd worden, en veel kleinere AR’s hebben. 

Voor de studie van de bewegingsvergelijkingen vertrekken we van de wetten van Newton: 

𝑭 + 𝑚𝑡𝑜𝑡𝒈 = 𝑚𝑡𝑜𝑡 (𝑽 + 𝜴𝑥𝑽) 

𝑳 =  𝑯 +  𝜴𝑥𝑯 

Hierin is: 

F = de vector die de resultante van alle aerodynamische krachten voorstelt 

m = de massa van het vliegtuig 

g = de zwaarteveldsterkte 

V = de snelheid van het vliegtuig 

Ω = de hoeksnelheid 

L = de vector die de resultante van alle aerodynamische momenten voorstelt 

H = het impulsmoment van het star lichaam rond zijn zwaartepunt.  

Hierin worden V en H voorgesteld ten opzichte van het XBYBZB-assenstelsel.  

Verder kunnen we deze vectoren als volgt uitdrukken: 

𝑭 = 𝒊𝑋 + 𝒋𝑌 + 𝒌𝑍 

𝒈 = 𝑔(−𝒊𝑠𝑖𝑛Ɵ + 𝒋𝑠𝑖𝑛𝛷𝑐𝑜𝑠Ɵ + 𝒌𝑐𝑜𝑠𝛷𝑐𝑜𝑠Ɵ) 

𝑽 = 𝒊𝑈 + 𝒋𝑉 + 𝒌𝑊 

𝜴 = 𝒊𝑃 + 𝒋𝑄 + 𝒌𝑅 

𝑳 = 𝒊𝑙 + 𝒋𝑚 + 𝒌𝑛 

𝑯 = 𝒊 𝐼𝑥𝑃 − 𝐼𝑥𝑦𝑄 − 𝐼𝑥𝑧𝑅 + 𝒋 𝐼𝑥𝑦𝑃 + 𝐼𝑦𝑄 − 𝐼𝑦𝑧𝑅 + 𝒌 −𝐼𝑥𝑧𝑃 − 𝐼𝑦𝑧𝑄 + 𝐼𝑧𝑅  

Hierin stellen i, j en k eenheidsvectoren voor volgens de XB, YB en ZB assen, en zijn Ix, Ixy, etc. de 

elementen van de traagheidstensor. Als we de uitdrukking van deze vectoren nu inpluggen in de 
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hierboven gedefinieerde wetten van Newton, dan bekomen we 6 eerste orde 

differentiaalvergelijkingen. 

- 3 lineaire snelheidsvergelijkingen 

𝑋 + 𝑚𝑡𝑜𝑡 𝑔𝑠𝑖𝑛Ɵ = 𝑚𝑡𝑜𝑡  𝑈 − 𝑉𝑅 + 𝑊𝑄  

𝑌 + 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑔𝑠𝑖𝑛Φ𝑐𝑜𝑠Ɵ = 𝑚𝑡𝑜𝑡  𝑉 − 𝑊𝑃 + 𝑈𝑅  

𝑍 + 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑔𝑐𝑜𝑠Φ𝑐𝑜𝑠Ɵ = 𝑚𝑡𝑜𝑡  𝑊 − 𝑈𝑄 + 𝑉𝑃  

- 3 vergelijkingen voor de hoeksnelheden 

𝑙 =  𝑃 𝐼𝑥 − 𝑅 𝐼𝑥𝑦 +  𝐼𝑧 − 𝐼𝑦 𝑄𝑅 − 𝑃𝑄𝐼𝑥𝑧  

𝑚 =  𝑄 𝐼𝑦 −  𝐼𝑥 − 𝐼𝑧 𝑅𝑃 − (𝑃2 + 𝑅2)𝐼𝑥𝑧  

𝑛 =  𝑅 𝐼𝑧 − 𝑃 𝐼𝑥𝑧 +  𝐼𝑦 − 𝐼𝑥 𝑃𝑄 − 𝑄𝑅𝐼𝑥𝑧  

De uitdrukking voor de Eulerhoeken levert eveneens 3 vergelijkingen: 

Ɵ = 𝑄𝑐𝑜𝑠Φ − 𝑅𝑠𝑖𝑛Φ 

𝛷 = 𝑃 +  𝜓 𝑠𝑖𝑛Ɵ 

𝜓 = (𝑄𝑠𝑖𝑛Φ + 𝑅𝑐𝑜𝑠Φ)/𝑐𝑜𝑠Ɵ 

Om het afgelegde traject van het vliegtuig voor te stellen zijn nog 3 bijkomende eerste orde 

differentiaalvergelijkingen nodig: 

𝑋𝑒
 = 𝑈𝑐𝑜𝑠Ɵ𝑐𝑜𝑠𝜓 + 𝑉 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛Φ𝑠𝑖𝑛Ɵ − 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛Φ + 𝑊(𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠Φ𝑠𝑖𝑛Ɵ + 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛Φ) 

𝑌𝑒 = 𝑈𝑐𝑜𝑠Ɵ𝑠𝑖𝑛𝜓 + 𝑉 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛Φ𝑠𝑖𝑛Ɵ + 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠Φ + 𝑊(𝑠𝑖𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠Φ𝑠𝑖𝑛Ɵ − 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛Φ) 

𝑍𝑒
 = −𝑈𝑠𝑖𝑛Ɵ + 𝑉𝑠𝑖𝑛Φ𝑐𝑜𝑠Ɵ + 𝑊𝑐𝑜𝑠Φ𝑐𝑜𝑠Ɵ 

 

4.4 Gelineariseerde bewegingsvergelijkingen voor een star lichaam[13] 
Om de stabiliteit van het microvliegtuigje te bestuderen wordt gebruik gemaakt van de 

gelineariseerde vergelijkingen van de vergelijkingen voor een star lichaam. Hierbij lineariseren we de 

vergelijkingen, die hierboven werden afgeleid, rond een referentietoestand.  

Voor de linearisatie gaan we als volgt te werk:  

- Voor de referentietoestand gebruiken we de kruiscondities bij een stabiele, rechtlijnige, 

symmetrische vlucht. Dit betekent dat de sliphoek β = 0, en de rolhoek Φ = 0.  

- Rond deze referentietoestand worden de toestanden uitgedrukt als perturbaties omheen de 

referentiewaarde. Voor de snelheid U komt er bijvoorbeeld: U = U0+u, waarbij U0 de snelheid 

bij de referentietoestand is, en u de perturbatie.  

- De aerodynamische krachten en momenten worden uitgedrukt door Taylorreeksen in functie 

van de perturbaties: X = X0 + Xuu + Xvv + … 



19   
 

- De referentietoestand wordt, samen met de perturbaties en de Taylorreeksen 

gesubstitueerd in de oorspronkelijke niet-lineaire differentiaalvergelijkingen die eerder 

werden afgeleid. 

- Tweede- en hogere orde termen worden verwaarloosd.  

Verder merken we op dat, wegens symmetrie, de invloed van laterale krachten op longitudinale 

bewegingen (en vice versa) verwaarloosbaar is. Hierdoor kunnen we de bewegingsvergelijkingen 

opsplitsen in een lateraal deel, bestaande uit 4 variabelen, en een longitudinaal deel, dat eveneens 

uit 4 variabelen bestaat. We bekomen volgend toestandsmodel: 

 

𝑢 
𝛼 
Ɵ 
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 =  

 
 
 
 
 
 
 
 

𝑋𝑢

𝑚𝑡𝑜𝑡
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𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑔𝑐𝑜𝑠Ɵ0
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𝑌𝑟 − 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑈0

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|
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𝑛′𝛽 0 𝑛′𝑝 𝑛′𝑟  

 
 
 
 
 

 

𝛽
𝜑
𝑝
𝑟

 +

 
 
 
 
 

𝑌𝛿𝑎
𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑌𝛿𝑟
𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

0 0
𝑙′𝛿𝑎 𝑙′𝛿𝑟
𝑛′𝛿𝑎 𝑛′𝛿𝑟  

 
 
 
 

 
𝛿𝑎
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Waarbij: 

𝑙′𝑣𝑎𝑟 =
𝑙𝑣𝑎𝑟 𝐼𝑧 + 𝐼𝑥𝑧𝑛𝑣𝑎𝑟

𝐼𝑥𝐼𝑧 − 𝐼𝑥𝑧
2  

𝑛′𝑣𝑎𝑟 =
𝑛𝑣𝑎𝑟 𝐼𝑥 + 𝐼𝑥𝑧𝑛𝑣𝑎𝑟

𝐼𝑥𝐼𝑧 − 𝐼𝑥𝑧
2  

En vervang hierin ‘var’ door de toestandsvariabele.  

Verder zijn δe en δa de hoeken van respectievelijk het hoogteroer en het rolroer, en is δr de hoek 

van het richtingsroer. In ons model beschouwen we echter een vlucht bij kruiscondities, en worden 

deze termen dus gelijk gesteld aan 0.  

 

4.5 Dynamische stabiliteit[14] 
In wat volgt wordt de stabiliteit van verschillende modes geanalyseerd. Dit gebeurt door de 

eigenwaarden en eigenvectoren te bepalen van dit model, en de invloed te bekijken van bepaalde 

parameters op het gedrag van dit systeem.  

We stellen hierbij de wortels van de karakteristieke vergelijking voor in het complexe vlak. Indien de 

eigenwaarden in het linkerhalfvlak gelegen zijn is het systeem stabiel. Indien er polen in het 

rechterhalfvlak liggen, is het systeem onstabiel.  
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Reële eigenwaarden geven aanleiding tot een zuivere divergentie of een zuivere demping, afhankelijk 

of deze in het linker- of rechterhalfvlak gelegen zijn. Complex toegevoegde polen geven aanleiding 

tot een oscillerend systeem, waarbij de amplitude beïnvloed wordt door het reëel deel, en de 

frequentie afhangt van het complexe deel van de wortel. 

We kunnen de eigenwaarden schrijven als volgt: 

𝜆1,2 = −𝜻𝜔𝑛 ± 𝜔𝑛 𝜻2 − 1 

Hierin stelt 𝜔𝑛  de natuurlijke hoeksnelheid voor, en 𝜻 de dempingsfactor.  

Als 𝜁 < 1 dan is het systeem ondergedempt. Bij 𝜁 > 1 is het systeem overgedempt, en bij 𝜁 = 1 

hebben we kritische demping. 

 

Figuur 4.3: Relaties tussen de ligging van de polen en demping [15] 
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Figuur 4.4: Relatie tussen de ligging van de polen en frequentie, halfwaardetijd en overshoot[16] 

 

Om deze analyse vlot te laten verlopen, definiëren we eerst nog enkele parameters: 

𝑃𝜍 =
2𝜋

|𝑖𝑚(𝜆𝑠𝑦𝑠 )|
 

𝑡𝑎𝑙𝑓 =
ln(2)

|𝑟𝑒(𝜆𝑠𝑦𝑠 )|
 

Pσ is de periode van de (al dan niet gedempte) oscillatiebeweging, thalf is de tijd die het vergt om de 

amplitude van de oscillatie te halveren.  

Ook hier zullen we de dynamische studie van het vliegtuig opdelen in 2 delen: longitudinale 

bewegingen en laterale bewegingen. De longitudinale bewegingen worden beïnvloed door de 

krachten in X- en Z-richting en het langsmoment. De transversale bewegingen worden bepaald door 

de kracht in Y-richting, en het rol- en giermoment. Om deze opdeling te mogen maken moeten de 

longitudinale en transversale bewegingsvergelijkingen ontkoppeld zijn van elkaar. Dit is bij goede 

benadering het geval, behalve als het vliegtuig zeer snelle manoeuvres maakt. Omdat we voor de 

stabiliteitscriteria alleen kleine uitwijkingen uit de evenwichtstoestand beschouwen is deze 

voorwaarde dus voldaan.  

In wat volgt bekijken we eerst de longitudinale, en vervolgens de laterale stabiliteit. 

 

4.5.1 Longitudinale dynamische stabiliteit 

De systeemmatrix die afgeleid werd in de vorige paragraaf heeft over het algemeen 2 paar complex 

toegevoegde eigenwaarden. Er doen zich dus 2 verschillende oscillatiemodes voor. Deze staan 

bekend als zijnde de Short Period Pitch Oscillation (SPPO) en de Phugoid mode.  
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4.5.1.1 Phugoid 

De Phugoid mode wordt gedreven door een voortdurende uitwisseling van potentiële en kinetische 

energie bij vrijwel constante aanvalshoek. Deze golven zijn intuïtief eenvoudig te begrijpen: Als het 

vliegtuig daalt, zal de snelheid toenemen. Hierdoor zal de liftkracht stijgen, waardoor het vliegtuig 

terug aan hoogte zal beginnen winnen. Daardoor zal het echter vertragen, waardoor de liftkracht 

weer afneemt, en het vliegtuig weer begint te dalen, etc.  

 

Figuur 4.5: Phugoid-golven. De gewichtscomponent leidt tot een snelheidsverhoging. Dit verhoogt de lift, en beïnvloedt 
zo het gevolgde vliegpad[17] 

Bij conventionele vliegtuigen bedraagt de periode van deze Phugoidgolven 30 seconden voor lichte 

vliegtuigen, tot enkele minuten voor zwaardere exemplaren. De demping van deze mode is laag. We 

kunnen eenvoudig inzien dat deze modus evenredig is met de vliegsnelheid. De periode wordt voor 

een MAV geschat op ongeveer 5 seconden [2]. Deze periode is te kort om manueel in te grijpen bij de 

besturing, en zou dus voor problemen kunnen zorgen. 

Om het toestandsmodel te bestuderen zijn we genoodzaakt nog enkele vereenvoudigingen door te 

voeren. Bij de studie van de Phugoid-golven zullen we de invloed van de langsmoment-vergelijking 

verwaarlozen, en veronderstellen dat de aanvalshoek ongeveer constant blijft. Bovendien merken we 

op dat de term Zq klein is, en dus verwaarloosd kan worden. 

We bekomen dan volgend model: 
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𝑚𝑡𝑜𝑡
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𝑊0𝑍𝑢
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De eigenwaardes zijn dus: 

 

Het reële deel van deze complex toegevoegde eigenwaarden is dus: 

𝑅𝑒 𝝀 =

𝑋𝑢
𝑚𝑡𝑜𝑡

+
𝑊0𝑍𝑢
𝑈0𝑚𝑡𝑜𝑡

+
𝑔𝑠𝑖𝑛Ɵ0

𝑈0

2
 

Het criterium voor Phugoid-stabiliteit wordt dan: 

𝑋𝑢
𝑚𝑡𝑜𝑡

+
𝑊0𝑍𝑢
𝑈0𝑚𝑡𝑜𝑡

+
𝑔𝑠𝑖𝑛Ɵ0

𝑈0

2
< 0 

Bij een normale vlucht zijn de 2e en 3e term in deze vergelijking negatief. Ze leveren dus een 

stabiliserende bijdrage. De term Xu is positief, en heeft aldus een destabiliserende invloed.  

Er blijkt dat hoe meer men een optimale L/D verhouding nastreeft, hoe minder stabiel de Phugoid 

modus zal zijn.  Dit kan meer intuïtief ook als volgt ingezien worden: Als het vliegtuig daalt, zal dit bij 

vliegtuigen met een hogere aerodynamische efficiëntie leiden tot een grotere snelheidstoename dan 

bij vliegtuigen met een lagere aerodynamische efficiëntie. Bijgevolg ontstaat bij de eerstgenoemde 

een hogere toename van de lift. Hierdoor zal het toestel in de volgende fase meer stijgen. (De hogere 

kinetische energie werd aldus omgezet in een hogere potentiële energie.) De amplitude van de 

gemaakte golvende beweging zal dus hoger zijn naarmate het vliegtuig meer aerodynamisch is. 

Aerodynamische efficiëntie heeft   dus een negatieve invloed op de demping van deze modus. 

De demping van de Phugoid golven bij MAV’s is over het algemeen beter dan voor conventionele 

vliegtuigen. Dit omwille van volgende redenen: 

- De L/D verhouding is lager dan van een gewoon vlieguig. En een lagere aerodynamische 

efficiëntie leidt tot een betere phugoid demping, omdat dit de snelheidstoename bij het 

dalen van het vliegtuig vermindert.  

- Het (negatieve) reëel deel van de eigenwaarden is omgekeerd evenredig met de 

vliegsnelheid. Lagere vliegsnelheden leiden dus tot een betere demping.  

 

4.5.1.2  Short Period Pitch Oscillation 

De Short Period Pitch Oscillation (SPPO) bestaat uit een snelle pitchbeweging, en wordt gedreven 

door een perturbatie op de richting van de snelheidsvector. Ook deze mode is intuïtief eenvoudig te 

begrijpen: Als door een kleine externe verstoring de aanvalshoek een beetje vergroot, ontstaat er 

een kracht die deze beweging tegenwerkt. Hierdoor zal de aanvalshoek verkleinen. Deze zal weer 

een beetje overshoot vertonen, waardoor er nu een tegenwerkende kracht ontstaat in de andere 

richting, die deze verkleining tegenwerkt, etc.  
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Figuur 4.6: Perturbatie in aanvalshoek: Het herstellend moment corrigeert de originele pitchverstoring, maar er is een 
overshoot, resulterend in een oscillatiebeweging.[18] 

 

Dit is een snelgedempte mode, met frequenties in de orde van 5-10 Hz voor MAV’s. De frequentie 

hangt af van de ligging van het zwaartepunt ten opzichte van het aerodynamische centrum van de 

vleugel.  

Deze oscillatiemode is dus vrijwel onafhankelijk van de vormgeving van de vleugeltippen. De 

detailstudie valt dus buiten het kader van deze thesis.  

 

4.5.2 Laterale dynamische stabiliteit 

De studie van de laterale dynamische stabiliteit behandelt de ingewikkelde combinatie van rol-, gier- 

en slipbewegingen. In het bijzonder zullen we 3 bewegingsmodes bestuderen: de directionele 

divergentie, de spiraalmode en de zogenaamde ‘Dutch rol’ mode.  

- De spiral mode is een niet-oscillerende beweging waarbij het vliegtuig een spiraalvormig pad 

aflegt, waarbij de spiraal steeds scherper en steiler wordt, tot het vliegtuig crasht. Deze 

modus komt vooral voor wanneer de directionele stabiliteit groot is, en de laterale stabiliteit 

klein.  

- De Dutch rol oscillatie is een gekoppelde lateraal-directionale oscillatie, en wordt 

gekenmerkt door twee complex toegevoegde eigenwaarden. De beweging wordt 

gekenmerkt door een samenspel van rol- en gierbewegingen die gedefaseerd zijn ten 
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opzichte van elkaar. De Dutch rol wordt gedempt bij het verhogen van de directionele 

stabiliteit. Merk op dat de stabiliteitscriteria voor Dutch rol stabiliteit dus gedeeltelijk 

tegenstrijdig zijn aan die voor het stabiliseren van de spiral mode. 

 

4.5.2.1 De spiraalmode 

De spiraalmode komt vooral voor wanneer er een grote directionele stabiliteit, en een lage laterale 

stabiliteit is. Deze beweging kan als volgt begrepen worden: Als het vliegtuig een zekere rolhoek 

heeft, en begint te slippen in zijwaartse richting, dan zal er dankzij de sterke directionele stabiliteit 

een kracht ontstaan die het vliegtuig terug wil draaien. De buitenste vleugel zal hierdoor een grotere 

snelheid krijgen relatief ten opzichte van de aankomende stroming, en zal aldus meer lift opwekken. 

Hierdoor heeft het vliegtuig de neiging om onder een nog grotere rolhoek te gaan vliegen. Indien de 

laterale stabiliteit onvoldoende groot is om deze rolbeweging tegen te werken zal de rolhoek 

vergroten. Dit zorgt op zijn beurt weer voor een zijwaartse slipbeweging, etc. Het vliegtuig zal dus 

een spiraalvormige baan afleggen, met steeds scherper wordende hoeken.  

Deze modus wordt gekenmerkt door trage veranderingen in rolhoek Φ  en sliphoek ψ. Om een 

schatting te maken voor de stabiliteit van de spiraalmodus onderstellen we dat de tijdsafgeleiden van 

de sliphoek en rotaties nul zijn. In het toestandsmodel vereenvoudigd dit zich in één 1e orde 

differentiaalvergelijking in 𝜑. We bekomen: 

𝜆𝑆𝑀 = −
𝑔𝑐𝑜𝑠Ɵ0

𝑈0

 𝑙𝛽
′ 𝑛𝑟

′ − 𝑛𝛽
′ 𝑙𝑟

′  − 𝑡𝑎𝑛Ɵ0 𝑙𝛽
′ 𝑛𝑝

′ − 𝑛𝛽
′ 𝑙𝑝

′  

𝑙𝛽
′ 𝑛𝑝

′ − 𝑛𝛽
′ 𝑙𝑝

′  

De noemer van deze vergelijking is steeds positief indien voldaan is aan statische stabiliteit, want 

𝑙𝛽
′ 𝑛𝑝

′ > 0 en 𝑛𝛽
′ 𝑙𝑝

′ < 0. Het teken van de teller zal dus bepalen of de MAV stabiel is met betrekking 

tot deze bewegingsmode of niet. Het criterium voor stabiliteit wordt dus (uitgeschreven voor het 

XBYBZB assenstelsel): 

𝒍𝜷
′ 𝒏𝒓

′ − 𝒏𝜷
′ 𝒍𝒓

′ − 𝒕𝒂𝒏Ɵ𝟎 𝒍𝜷
′ 𝒏𝒑

′ − 𝒏𝜷
′ 𝒍𝒑

′  > 0 

Men ziet meteen in dat het vergroten van de hoek Ɵ0 een destabiliserend effect heeft. Over het 

algemeen is de 3e term echter relatief klein, en wordt de stabiliteit dus vooral bepaald door 

lβ
′ nr

′  en nβ
′ lr

′ . Deze termen worden sterk beïnvloed door de verticale vleugeltippen (en bij 

conventionele vliegtuigen ook door het staartvlak en de V-stelling). 

 

4.5.2.2 De Dutch rol mode 

De Dutch rol mode is een beweging met drie vrijheidsgraden, waarbij de sterke koppeling tussen de 

bewegingsvergelijkingen een rol speelt. Het zijn echter vooral de slip- en gierbewegingen die deze 

beweging domineren. Om het model te vereenvoudigen zal men aldus de vergelijking voor de 

rolbeweging verwaarlozen. Strikt genomen mag dit enkel indien het verticale staartvlak, of bij ons 

model dus de verticale vleugeltippen, voldoende groot zijn. Om een stabiele MAV te creëren waarbij 

voldaan is aan de andere, eerder besproken stabiliteitscriteria zal dit sowieso het geval zijn, en is 

deze vereenvoudiging gerechtvaardigd. 
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Een eerste orde benadering van ons toestandsmodel wordt aldus: 

 𝛽
 

𝑟 
 =  

𝑌𝛽

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑌𝑟 − 𝑚𝑡𝑜𝑡 𝑈0

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑛𝛽
′ 𝑛𝑟

′
  

𝛽
𝑟
  

Dit systeem bestaat uit 2 complex toegevoegde eigenwaarden. Het reëel deel van deze 

eigenwaarden is wat ons interesseert. Deze waarde wordt gegeven door: 

𝑅𝑒 𝜆𝐷𝑢𝑡𝑐   𝑟𝑜𝑙  =
1

2
(

𝑌𝛽

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|
+ 𝑛𝑟

′ ) 

Goede Dutch rol stabiliteit betekent dus dat er een hoge richtingsstabiliteit moet nagestreefd 

worden. Deze is sterk afhankelijk van de geometrie en de oppervlakte van de verticale vleugeltippen. 

(en bij conventionele vliegtuigen ook van het verticale staartvlak.) Merk echter op dat teveel 

richtingsstabiliteit problemen kan geven met de spiraalmodus. Er moeten dus, zoals vaak, 

compromissen gesloten worden om een acceptabele stabiliteit na te streven voor alle modi.  

Vanwege de sterke koppeling van de bewegingsvergelijkingen, en de doorgevoerde 

vereenvoudigingen, kunnen we hier echter geen strikte conclusies trekken met betrekking tot het al 

dan niet Dutch rol stabiel zijn van onze MAV. We kunnen wel een schatting maken betreffende de 

stabiliteit van deze modus. Hoe negatiever het reëel deel van de bekomen eigenwaardes, hoe 

stabieler het vliegtuig wordt ten aanzien van de Dutch rol beweging. 
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Hoofdstuk 5 

Computationele stromingsberekeningen 
 

5.1 Inleiding 
Het model van dit vliegtuig werd door Gatewing ontworpen in Solidworks. Vervolgens werd het 

model geëxporteerd onder de vorm van een ACIS-file (ACIS v.15). Dit heeft als voordeel dat vlakken 

en volumes behouden blijven, in tegenstelling tot enkele andere beschikbare formaten. Voor de 

gridgeneratie werd gebruik gemaakt van Gambit, versie 2.4.6. De stromingsberekeningen zelf 

gebeurden in Fluent, versie 12.1.4  

 

5.2 Gridgeneratie 
Als men goede resultaten wil bekomen met CFD-berekeningen, is een goed rekenrooster 

onontbeerlijk. Daarom werd er bijzonder veel aandacht besteed aan de gridgeneratie. 

Vooreerst merken we op dat ons vliegtuig perfect symmetrisch is langs het XZ-vlak. Daar werd handig 

gebruik van gemaakt tijdens de meshing; Voor de gridgeneratie werd gewerkt op de helft van het 

model. Achteraf werd dit dan, samen met de aangebrachte mesh, gespiegeld rond het 

symmetrievlak. Dit heeft als voordeel dat het niet alleen minder arbeidsintensief is, maar dat 

bovendien het nodige geheugen voor de bewerkingen in Gambit gehalveerd wordt, en we ervan 

verzekerd zijn dat het aangebrachte rekenrooster perfect symmetrisch is.  

In de onmiddellijke omgeving van het vliegtuig maken we gebruik van een blokgestructureerd 

rooster. Dit heeft als voordeel dat er veel minder cellen gebruikt worden dan wanneer een 

gelijkaardig grid ongestructureerd gemesht zou worden (wat de rekentijd onredelijk zou maken).  

Verder weg van het vliegtuig mag ons rooster vrij grof worden, omdat de flux in dit gebied toch vrij 

laag is. Daarom werd in dit gebied een ongestructureerd rooster aangebracht, gekoppeld aan een 

sizefunctie.  

Om de transitie tussen het gestructureerde, fijne grid en het ongestructureerd, grover grid vlot te 

laten verlopen, werden nog enkele tussenblokken voorzien. Dit zorgt ervoor dat we iets meer 

controle hebben op hoe de meshing precies wordt aangebracht. 

De buitenrand van het rooster is bolvormig, met als straal van de bol 10x de spanwijdte van het 

vliegtuig. De invloed van deze keuze op de resultaten komt later aan bod. (zie paragraaf 5.4.3) 

 

5.3 y+ waarde 
Voor een correcte modellering van de stroming aan de wand van het vliegtuig dient het grid daar 

voldoende fijn gemaakt te worden. Opdat het gebruikte turbulentiemodel (Spalart-Allmaras) de 

stroming correct zou berekenen, zijn er 2 mogelijkheden: 
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- Ofwel moet de waarde van de parameter y+ kleiner zijn dan 1, zodat de volledige wandlaag 

doorgerekend wordt.  

- Ofwel moet deze waarde tussen 30 en 300 gelegen zijn. De stroming ligt dan in het gebied 

van de loglaag. De algoritmes in Fluent zorgen er dan voor dat de stroming nabij de wand op 

een correcte manier berekend wordt. 

In deze thesis werd voor deze laatste methode gekozen: y+ waardes tussen 30 en 300. Dit heeft als 

voordeel dat de eerste cellen nabij de wand niet extreem klein moeten zijn, wat tot een 

onaanvaardbare rekentijd zou leiden.  

 

Figuur 5.1: Wet van de wand[19] 

y+ wordt als volgt gedefinieerd: 

y+ =
yρ𝑢𝑡

µ
 

Hierbij is 𝑢𝑡 =  
𝜏𝑤

𝜌
= u  

𝑐𝑓

2
 

De wrijvingscoëfficiënt cf kan geschat worden aan de hand van de empirische formule voor stroming 

over een vlakke plaat[20]: 

𝑐𝑓

2
≈ 0.037Re

−1
5  

Als we dit nu invoegen in voorgaande formule, en y+ voorop stellen, dan bekomen we: 
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𝑦 =
y+ µ

𝜌𝑢 0.037𝑅𝑒
−1
5

 

We kunnen nu dus een schatting maken van wat de waarde voor de hoogte y van de eerste cel aan 

de wand. Deze moet in de grootteorde 0.4 à 4 mm zijn.  

Vervolgens wordt een stretchingsfactor opgelegd, zodat de cellen vergroten naar de buitenwanden 

toe.  

 

5.4 Stromingsberekeningen 

5.4.1 Instellingen in Fluent 

De stromingsberekeningen zijn uitgevoerd in het CFD-pakket Fluent, versie 12.1.4. Voor de 

instellingen in Fluent heb ik mij gebaseerd op simulaties die reeds eerder uitgevoerd werden door dr. 

ir. Peter Cosyn [21]. 

Voor de simulatie werd gebruik gemaakt van de ‘density based solver’. Dit omdat bij deze methode 

de randconditie ‘pressure farfield’ gebruikt wordt. Dit is de meest voor de hand liggende 

randconditie voor de omgeving, en heeft als voordeel dat de omgeving niet dient opgesplitst te 

worden in een gedeelte ‘inlaat’ en ‘uitlaat’. Voor gelijkaardige numerieke stromingsberekeningen 

werd in de vakgroep in het verleden ook altijd de ‘density based solver’ gebruikt *2+,*22].  De invloed 

van deze solver op de resultaten wordt besproken in paragraaf 5.2.3. 

Als turbulentiemodel werd het Spalart-Allmaras model gekozen. Dit model bestaat uit één 

vergelijking, en is speciaal ontworpen voor luchtvaarttoepassingen met stromingen langs een wand. 

Bovendien is het Spalart-Allmaras model uitstekend bij lage Reynoldsgetallen, zodat het gebied in de 

grenslaag dat beïnvloed wordt door de viscositeit op een correcte manier geresolveerd wordt. Dit is 

uiteraard noodzakelijk om betrouwbare resultaten te bekomen bij simulaties van een vleugelprofiel.  

De coëfficiënten voor dit model werden op de defaultwaarden gelaten. Het Courantgetal is 5. Als 

discretisatieschema werd voor de stromingsvariabelen een ‘second order upwind’ schema gekozen.  

Om de densiteit van lucht te bepalen passen we de ideale gaswet toe. Uiteraard moet de 

energievergelijking hiervoor geactiveerd worden. De stromingstoestand ver weg van het vliegtuigje 

werd gedefinieerd als ‘pressure farfield’. De druk bedraagt er 101 325 Pa, de temperatuur werd 

ingesteld op 300K, en de turbulentie-intensiteit op 0.07%. Het Machgetal werd, voor simulaties bij 

kruiscondities, ingesteld op 0,0613. De richting van de stroming is afhankelijk van de aanvalshoek. 

 

5.4.2 Invloed van het rooster op de resultaten: Richardson-extrapolatie[23] 

Numerieke simulaties lossen differentiaalvergelijkingen op door discretisatie in de ruimte. De 

werkelijke waarde wordt opgesplitst in een benadering en een som van hogere orde termen die dan 

verwaarloosd worden en aanleiding geven tot een discretisatiefout.  

Een parameter A wordt als volgt opgesplitst: 
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𝐴 = 𝐴  + 𝑐𝛼
𝛼 + 𝑐𝛼+1

𝛼+1 + 𝑐𝛼+2
𝛼+2 + ⋯ 

met A de exacte waarde, A(h) de benadering van A van orde α, en h de stapgrootte.  

Met de big-O notatie noteren we dit verkort als: 

𝐴 = 𝐴  + 𝑐𝛼
𝛼 + 𝑂(𝛼+1) 

De discretisatiefout moet uiteraard binnen de perken blijven: resultaten en interpretaties mogen niet 

afhankelijk zijn van het grid waarmee de oplossing berekend werd.  

Om de gridafhankelijkheid van onze oplossing te controleren werden 3 roosters gemaakt: het 

‘gewone’ rooster, een verfijnd rooster, en een grover rooster. Bij overgang van het ene rooster naar 

het andere werd de stapgrootte telkens gehalveerd. 

De benadering van A met een stap van halve grootte wordt dan: 

𝐴 = 𝐴  


2
 + 𝑐𝛼(



2
)𝛼 + 𝑂(𝛼+1) 

Nemen we nu 2 tot de alpha keer vergelijking (1) en trekken we er 2 van af, dan bekomen we: 

 2𝛼 − 1 𝐴 = 2𝛼𝐴 


2
 − 𝐴  + 𝑐𝛼(2𝛼  



2
 
𝛼

− 𝛼) + 𝑂(𝛼+1) 

of dus: 

𝐴 =
2𝛼𝐴  


2
 − 𝐴  

 2𝛼 − 1 
+ 𝑂(𝛼+1) 

of nog: 

𝐴 = 𝐴  +
𝐴  


2 − 𝐴  

 1 − 2−𝛼 
+ 𝑂(𝛼+1) 

 

De Richardson-extrapolatie van A, zijnde een benadering van A van orde (alpha+1), wordt dan 

gegeven door: 

𝐴𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒 = 𝐴  +
𝐴  


2 − 𝐴  

 1 − 2−𝛼 
 

Nu moeten we nog de orde alpha van de benadering bepalen. Deze kunnen we als volgt berekenen:  

𝐴 =
2𝛼𝐴 

 

2 − 𝐴   

 2𝛼 − 1 
+ 𝑂( 𝛼+1) 

met  =


2
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Combineren van voorgaande vergelijkingen levert dan: 

2𝛼𝐴 
 

2
 − 𝐴   = 2𝛼𝐴 



2
 − 𝐴   

𝛼 =
1

ln(2)
ln(

𝐴  − 𝐴   

𝐴  

2
 − 𝐴  

 

2
 

) 

Om deze Richardson-extrapolatie uit te voeren werden 3 roosters gecontroleerd. De roosters die 

gebruikt werden bij de simulaties zijn blokgestructureerd in de onmiddellijke omgeving van het 

vliegtuig, en ongestructureerd verder weg van het vliegtuig (zie ook paragraaf 5.2). Voor de controle 

van het grid werd gewerkt op het halve rooster, waarbij het XZ-vlak dienst doet als symmetrievlak. 

Deze 3 roosters zijn: 

- Het eerste rooster, het ‘gewone’ rooster, dat gebruikt werd voor alle hierna volgende 

stromingsberekeningen. Dit rooster telt 457965 cellen. 

- Vervolgens werd ook een fijner rooster geconstrueerd. Dit rooster heeft, in vergelijking met 

het ‘gewone’ rooster, een stapgrootte die half zo groot is in de gestructureerde blokken. Zeer 

dicht bij de wand werd vervolgens een vergroving ingevoerd op de plaatsen waar het rooster 

een y+ waarde kleiner dan 30 zou bereiken. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat Fluent de 

correcte algoritmes gebruikt om de stroming in de wandlaag te berekenen. In de 

ongestructureerde delen, verder weg van het vliegtuig, werd geopteerd om dezelfde 

groeifactor te gebruiken als bij het ‘gewone’ rooster.  

- Op analoge wijze werd ook een grover rooster geconstrueerd. Deze heeft, in vergelijking met 

het ‘gewone’ rooster, een stapgrootte die  dubbel zo groot is in de gestructureerde blokken. 

Zeer dicht bij de wand werd vervolgens een verfijning ingevoerd op de plaatsen waar het 

rooster een y+ waarde groter dan 300 zou bereiken. In de ongestructureerde delen, verder 

weg van het vliegtuig, werd ook hier geopteerd om dezelfde groeifactor te gebruiken als bij 

het ‘gewone’ rooster. 

Vervolgens werden simulaties uitgevoerd met gelijke randcondities op deze 3 roosters. De simulaties 

gebeurden allemaal onder kruiscondities: 

- Een aanvalshoek van 6° 

- Een vliegsnelheid van 20.83 m/s 

Uit de simulaties vonden we volgende waardes voor de verschillende roosters. 

rooster Aantal cellen Lift (N) Fout  Drag (N) Fout 

Grover rooster 389588 17.230 4.68% 1.792 7.47% 

Normaal rooster 457965 17.843 1.29% 1.877 3.08% 

Fijner rooster 584266 18.012 0.35% 1.912 1.28% 

Richardson  18.076  1.9367  
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Als men hierop bovenstaande berekeningen toepast bekomt men  

- voor de lift: 

𝛼 =
1

ln(2)
ln(

𝐴  − 𝐴   

𝐴  

2 − 𝐴  

 

2 

) 

=
1

ln(2)
ln(

17.230 − 17.843

17.843 − 18.012
) 

= 1.8589 

𝐿𝑖𝑓𝑡𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒 = 𝐴  +
𝐴  


2
 − 𝐴  

 1 − 2−𝛼 
 

= 17.230 +
17.843 − 17.230

 1 − 2−1.8589 
 

= 18.076 𝑁 

 

Voor de weerstand: 

𝛼 =
1

ln(2)
ln(

𝐴  − 𝐴   

𝐴  

2 − 𝐴  

 

2 

) 

 

=
1

ln(2)
ln(

1.792 − 1.877

1.877 − 1.912
) 

= 1.2699 

 

𝐷𝑟𝑎𝑔𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒 = 𝐴  +
𝐴  


2 − 𝐴  

 1 − 2−𝛼 
 

= 1.792 +
1.877 − 1.792

 1 − 2−1.2699 
 

= 1.9367 𝑁 

Een oneindig fijn rooster gebruiken zou dus tot een toename van enkele procenten leiden, zowel 

voor de lift (18.076 N versus 17.843 N) als voor de weerstand (1.9367 N versus 1.877 N). De 

afwijkingen door het rooster zijn echter aanvaardbaar. 
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5.4.3 Invloed van de rand op de resultaten 

a) De omgeving 

Vervolgens werd ook de invloed van de vorm en grootte van het rooster bestudeerd. In de simulaties 

die gebruikt werden in de rest van deze thesis werd als farfield een sfeer gekozen, met als diameter 

10x de spanwijdte van het vliegtuig. Om de invloed van deze keuze te onderzoeken werd ook een 

simulatie gedaan met een sfeer met als diameter 20x de spanwijdte van het vliegtuig. Bovendien 

werd ook een simulatie uitgevoerd waarbij als farfield voor een balk gekozen werd, waarbij de ribbes 

voor de vlakken evenwijdig met het XZ-vlak als afmetingen 10x de spanwijdte van het vliegtuig 

hebben, en de ribbes in de richting van de Y-as 20x die spanwijdte.  

Al deze simulaties gebeurden op het vliegtuig zonder vleugeltip, onder kruiscondities: 

- een aanvalshoek van 6° 

- een vliegsnelheid van 20.833 m/s 

Bovendien gebeurden ook deze simulaties op het halve rooster, waarbij het XZ-vlak dienst doet als 

symmetrievlak. De simulaties werden uitgevoerd met een density based solver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men bekomt volgende waardes voor de lift en de drag: 

rooster Lift (N) Drag (N) L/D 

Sfeer, normaal 17.843 1.877 9.506 

Sfeer, groot  17.623 1.912 9.217 

Balk 15.628 1.550 10.080 

 

Figuur 5.2: Balk als rand Figuur 5.3: Sfeer als rand 
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Tussen de ‘normale’ sfeer en de sfeer met dubbel zo grote straal zit, zowel voor de lift als voor de 

weerstand, slechts een verschil van enkele procenten. Men mag dus aannemen dat de wand 

voldoende ver van het vliegtuig verwijderd is om representatieve resultaten te bekomen.  

De afwijkingen op de simulaties die met de balk gebeurden geven een iets groter verschil. Op de 

waarde voor de weerstand wordt een afwijking van 17% vastgesteld in vergelijking met de ‘gewone’ 

simulatie. Ook de voorspelling voor de gegenereerde lift ligt echter lager, waardoor de afwijking op 

de L/D verhouding nog 6% bedraagt. 

Uit experimentele data van Gatewing N.V. blijkt dat de L/D verhouding tussen 9 en 9.5 gelegen is. 

Deze info werd berekend door bij een daalvlucht de afgelegde horizontale afstand te meten die het 

vliegtuig kan overbruggen bij een daling van 10m hoogte. Merk op dat de condities voor een 

daalvlucht niet dezelfde zijn als bij kruiscondities, en dat ook de L/D verhouding bijgevolg niet exact 

dezelfde waarde zal hebben! Hierbij dient nog rekening gehouden te worden met het feit dat bij hun 

model nog antennes en dergelijke aanwezig zijn, wat zorgt voor een lichte penalisatie op de gemeten 

L/D verhouding.  

Deze experimenteel bepaalde waardes gelden dus eerder als indicatie om de grootte-orde te bepalen 

die we bij de simulaties (die rond cruiseconditie zijn) zouden moeten bekomen, dan om echt 

vergelijkingen te maken tussen experimentele data en de simulaties. Uitspraken waarbij de L/D 

verhouding van het model vergeleken worden met de experimenteel bepaalde data moeten dus met 

de nodige omzichtigheid gebeuren.  

 

b) De oplossingsmethode  

Zoals eerder vermeld (zie paragraaf 5.5.1) werden de berekeningen uitgevoerd met de density based 

solver, omdat dan als randvoorwaarde gebruik gemaakt kan worden van de ‘pressure farfield’ 

randvoorwaarde.  

Voor de volledigheid werd ook een simulatie uitgevoerd met de pressure based solver. Fluent laat 

dan niet toe om de ‘pressure farfield’ randconditie te gebruiken. Bijgevolg moeten andere 

randvoorwaardes gebruikt worden.  

Als inlaatconditie werd bij deze simulatie geopteerd voor een ‘velocity inlet’ randvoorwaarde, en als 

uitlaat een ‘pressure outlet’ randvoorwaarde op atmosfeercondities. Hierbij wordt impliciet 

verondersteld dat men op voorhand weet welke randen er als inlaat en als uitlaat moeten 

gedefinieerd worden. Als er gebruik gemaakt wordt van een sfeer als rand is dit uiteraard niet het 

geval.  

Daarom werd voor deze simulatie geopteerd om met hetzelfde balkvormige rooster te werken dat 

ook in de vorige paragraaf aan bod kwam. Ook hier werd dus gerekend op het halve rooster, waarbij 

het XZ-vlak het symmetrievlak is, en ook hier werd de simulatie onder kruiscondities (6° aanvalshoek 

en 20.833 m/s vluchtsnelheid) uitgevoerd.  

We vergelijken deze resultaten met die van de simulatie op het balkvormige rooster dat in de vorige 

paragraaf aan bod kwam. (Deze maakte gebruik van de density based solver, en had een pressure 

farfield als randconditie.) 



35   
 

simulatie Lift (N) Drag (N) L/D 

Density based 

solver 

15.628 1.550 10.080 

Pressure 

based solver 

20.414 1.371 14.890 

 

Men stelt vast dat de pressure based solver een beduidend hogere lift voorspelt, en de weerstand 

lager inschat dan de density based solver. Gevolg is een L/D-verhouding die bijna 50% hoger ligt bij 

de pressure based solver dan bij de density based solver.  

Dit heeft wellicht (gedeeltelijk) te maken met het anders definiëren van de randvoorwaarden. Het is 

intuïtief reeds duidelijk dat de randvoorwaarden die gebruikt werden bij de pressure based solver 

minder natuurlijke randvoorwaarden zijn dan de pressure farfield randvoorwaarde die bij de density 

based solver gebruikt kan worden.  

Dit kan echter niet de enige reden zijn waarom deze afwijkingen zo groot zijn. Er werden immers 

geen grote drukvariaties vastgesteld op de rand, dus men zou verwachten dat de invloed van deze 

randcondities vrij beperkt is. Een verklaring waarom dit wel zo is werd vooralsnog niet gevonden. 

Merk ook op dat de bekomen waardes van de pressure based solver ook niet overeenkomen met wat 

experimenteel vastgesteld werd. 

 

c) De gemaakte keuzes 

Bij de berekeningen die  volgen werd, om de hierboven vermelde redenen, geopteerd voor de 

density based solver en de ‘pressure farfield’ randvoorwaarde, zoals reeds aangehaald werd in 

paragraaf 5.5.1. Verder werd beslist om te werken met  de ‘normale’ sfeer als wand, met als 

diameter 10x de spanwijdte van het vliegtuig. De grotere sfeer gebruiken zou iets nauwkeurigere 

resultaten geven. Dit verhoogt echter de benodigde rekentijd, terwijl de winst naar nauwkeurigheid 

al bij al vrij beperkt is. 
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Hoofdstuk 6 

Bespreking van de stroming omheen het naakte profiel. 
 

Om een referentie te hebben werd de simulatie eerst eens uitgevoerd op het ‘naakte’ profiel, zonder 

vleugeltippen2.  

 

Figuur 6.1: De X100 van Gatewing N.V. 

 

6.1 Controle van het model 
Vooreerst gaan we na of de Y+waardes inderdaad tussen 30 en 300 gelegen zijn. Dit is noodzakelijk 

als men betrouwbare resultaten wil bekomen met het Spalart-Allmaras turbulentiemodel in Fluent, 

zoals in hoofdstuk 5 werd toegelicht.  

De controle werd uitgevoerd op het halve rooster. Dit volstaat, vermits het rooster perfect 

symmetrisch opgebouwd is ten opzichte van het XZ-vlak. Verder werd gewerkt bij kruiscondities, dus 

bij 20.833 m/s vluchtsnelheid en een aanvalshoek van 6°. Er werd gebruik gemaakt van de density 

based solver en het spalart-Allmaras turbulentiemodel, en een blokgestructureerd rooster met 

sferische wand, zoals eveneens werd toegelicht in hoofdstuk 5. We bekomen volgende plots: 

 

 

 

                                                           
2
 In dit hoofdstuk wordt toch een aantal keer het woord ‘vleugeltip’ gebruikt. Hiermee wordt het uiteinde van 

de vleugel (het tegengestelde van de wortelkoorde) bedoeld.  
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- In de X-richting: 

 

Figuur 6.2: De y+ waardes volgens de X-as 

- In de Y-richting: 

 

Figuur 6.3: De y+ waardes volgens de Y-as 

- In de Z-richting: 

 

Figuur 6.4: De y+ waardes volgens de Z-as 

 



38   
 

- Y+ contouren voorgesteld op het microvliegtuigje: 

 

Figuur 6.5: De y+ contouren 

 

De Y+waarde is dus inderdaad vrijwel overal tussen 30 en 300 gelegen. De eerste cel ligt dus in de 

loglaag. Het geselecteerde turbulentiemodel (Spalart-Allmaras) zal dus ook aan de wand 

betrouwbare resultaten genereren.  

 

6.2 Krachten en momenten 
In deze paragraaf bekijken we eens de krachten in momenten omheen het zwaartepunt in functie 

van de aanvalshoek en sliphoek.  

De resultaten die in deze paragraaf aan bod komen werden ook telkens uitgevoerd op het halve 

model, waarbij het XZ-vlak dienst doet als symmetrievlak. Er werd telkens gewerkt met het rooster 

met sferische wand, Spalart-Allmaras turbulentiemodel, density based solver en een 2nd order 

upwind discretisatie (zie hoofdstuk 5). Als randvoorwaarden werd de pressure farfield conditie 

gebruikt, waarbij een beginsnelheid van 20.833 m/s werd ingegeven.  
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6.2.1 Liftkracht 

Indien de liftkracht L wordt uitgezet in functie van de aanvalshoek α bekomt men volgende grafiek: 

 

Figuur 6.6: Lift als functie van de aanvalshoek 

Zoals verwacht stijgt de liftkracht in functie van de aanvalshoek. Dit gebeurt aanvankelijk ongeveer 

lineair, en vlakt daarna af. Bij grote aanvalshoeken, hoger dan 45°, ontstaat afscheiding, waardoor de 

lift daalt.  

Merk op dat de invloed van de vortexlift hier duidelijk zichtbaar is: vanaf een aanvalshoek van 

ongeveer 12° wordt de helling van de liftcurve kleiner, maar ze scheidt nog niet af. Dit komt omdat 

de tipwervel de grenslaag energetiseert, waardoor deze beter resistent is tegen afscheiding. Bij 

conventionele vliegtuigen, waarbij de aspect ratio een stuk hoger is, zal dit effect veel minder 

optreden, en afscheiding al bij veel kleinere aanvalshoeken voorkomen. 

Om dit te visualiseren worden hieronder enkele plots getoond van de snelheid volgens tangentiële 

richting3, aan de zuigzijde van het vleugeloppervlak. Deze zijn afkomstig uit dezelfde simulaties die 

gebruikt werden om de liftkracht op te stellen in bovenstaande figuur (en dus met hetzelfde 

rekenrooster, dezelfde instellingen, en bij dezelfde randvoorwaarden). 

 

 

                                                           
3
 Merk op dat het Fluent-assenstelsel verschillend is van het assenstelsel dat gedefinieerd werd in hoofdstuk 4. 

De aandachtige lezer zal opmerken dat de positieve X-as in het Fluent-assenstelsel naar voor gericht is, terwijl 
de positieve X-as in hoofdstuk 4 naar achter toe gedefinieerd werd. Bovendien is de positieve Z-as in Fluent 
naar boven gedefinieerd, terwijl deze in hoofdstuk 4 naar onder gedefinieerd werd.  
Bij alle berekeningen wordt gewerkt met het assenstelsel zoals in hoofdstuk 4 werd ingevoerd. Ook de waardes 
die weergegeven worden op de plots mogen volgens dit assenstelsel (XBYBZB) bekeken worden: Waar nodig 
werd via custom field functions omgerekend naar dit assenstelsel. In wat volgt wordt dus steeds verder 
geredeneerd volgens de assenstelsels gedefinieerd in hoofdstuk 4.  
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- Bij een aanvalshoek van 6°: 

 

Figuur 6.7: Snelheid volgens de X-as bij 6° aanvalshoek. 

Bij kruiscondities vinden we het klassieke snelheidspatroon terug: Aan de zuigzijde van de vleugel zal 

de snelheid aanvankelijk stijgen, en vervolgens dalen naar de vluchtboord toe. De snelheid blijft 

echter overal positief. Er treedt dus geen afscheiding op.  

Aan de hand van deze figuur kan men reeds vermoeden dat de romp minder lift zal genereren dan de 

vleugels. De acceleratie van de snelheid is immers lager bij de romp dan bij de vleugels. (zie ook 

verder.) 

- Bij een aanvalshoek van 20°: 

 

Figuur 5.8: Snelheid volgens de X-as bij 20° aanvalshoek. 
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Bij een aanvalshoek van 20° neemt men duidelijk de invloed van de tipvortex waar. De vleugel gaat in 

afscheiding in een gebied dicht bij de wortelkoorde. Bij de vleugeltip wordt de stroming veel minder 

sterk afgescheiden. De tipvortex zorgt ervoor dat de grenslaag nabij de tip geënergetiseerd wordt, 

waardoor de stroming beter aangehecht blijft. Als de aanvalshoek toeneemt zal een deel van de 

vleugel nog bijkomende lift genereren, terwijl de delen die in afscheiding staan niet meer bijdragen 

tot de lift. De globale lift zal in deze range van aanvalshoeken dus wel nog toenemen met 

toenemende aanvalshoek, maar de toename zal minder zijn dan in het lineaire gebied (waar de 

volledige vleugel bijdraagt tot de lift.) 

 

- Bij een aanvalshoek van 60°: 

 

Figuur 6.9: Snelheid volgens de X-as bij 60° aanvalshoek. 

Bij hoge aanvalshoeken gaat vrijwel de volledige vleugel in afscheiding. Dit verklaart waarom de 

opgewekte lift nu lager wordt naarmate de aanvalshoek verder blijft stijgen: De stroming zal het 

vleugelprofiel niet meer volgen.   

 

Uit de grafiek van de liftkracht als functie van de aanvalshoek kan ook het evenwichtspunt afgelezen 

worden. Bij kruiscondities is de gegenereerde liftkracht gelijk aan de zwaartekracht die op het 

vliegtuig aangrijpt. Het microvliegtuig heeft een massa van 1.9 kg, dus de aanvalshoek onder 

kruiscondities bedraagt bij het naakte vliegtuig dus ongeveer 6,14° (zie figuur 6.6). 
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Als deze waardes dimensieloos gemaakt worden, gebruik makend van de formules uit hoofdstuk 2, 

bekomt men volgende grafiek:  

 

Figuur 6.10: Lift als functie van de aanvalshoek 

Hierbij valt op te merken dat de maximale waarde van de dimensieloze liftcoëfficiënt 0.84 bedraagt, 

wat iets lager is dan bij conventionele vliegtuigen verwacht wordt. Dit komt omdat bij het bepalen 

van de coëfficiënten waarmee de lift dimensieloos gemaakt werd het vliegtuig als een vliegende 

vleugel beschouwd werd, terwijl in werkelijkheid de ‘romp’ beduidend minder lift zal genereren dan 

bij de ‘vleugels’ het geval is. 

Om dit te visualiseren wordt in onderstaande figuur de druk weergegeven aan het oppervlak van het 

vliegtuig. Dit drukverloop wordt verkregen bij een aanvalshoek van 6°, bij kruiscondities. Hierbij werd 

met hetzelfde rekenrooster, Fluent-instellingen en randvoorwaarden gewerkt als bij voorgaande 

simulaties. 

 

Figuur 6.11: Drukverdeling over het vleugeloppervlak bij 6° aanvalshoek 

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Lift als functie van de aanvalshoek

aanvalshoek (°)

CL



43   
 

Men stelt vast dat de onderdruk op de romp  beduidend ‘lager’ ( = minder onderdruk) is dan over de 

vleugel zelf. De romp zal bijgevolg minder lift genereren dan de vleugels.  

Verder is ook te zien dat de hoogste onderdruk bereikt wordt aan de wortelkoorde van de vleugel. 

Nabij de tip van de vleugel zal de onderdruk lager zijn. Ook dit is een gevolg van de tipwervel: aan de 

vleugeltip heeft de stroming de neiging om van de drukzijde naar de zuigzijde over te lopen.  

In onderstaande figuur wordt deze wervelbeweging visueel voorgesteld. Hierbij wordt de Y-

component van de snelheid weergegeven ter hoogte van de vleugeltip. De simulatie is dezelfde als 

bij voorgaande figuur. (6° aanvalshoek, kruiscondities, hetzelfde rekenrooster en dezelfde Fluent-

instellingen.) Het vlak waarom deze snelheidscomponent wordt voorgesteld is een vlak dat 

evenwijdig is met de vluchtboord van de vleugel, en op ongeveer 4/5 van de koorde.4 Er werd 

ingezoomd op de tip van de vleugel.  

 

Figuur 6.12: Y-component van de snelheid aan de vleugeltippen 

Men stelt vast dat de stroming onder de vleugel, dus aan de drukzijde, een positieve 

snelheidscomponent heeft in de Y-richting. Dit betekent: weg van de vleugel. Aan de zuigzijde heeft 

de stromingssnelheid een negatieve Y-component. Daar loopt de stroming dus naar de vleugel toe. Er 

zal dus een tipwervel ontstaan, waarbij er fluïdum van de drukzijde naar de zuigzijde van de vleugel 

gedreven wordt.  

 

  

                                                           
4
 Dit is het vlak dat door de punten (-0.0674, 0.0782, 0.003382), (-0.2248, 0.5, -0.002177) en (-0.2248, 0.5, 

0.00428) gaat. 
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6.2.2 Weerstand 

Als de weerstandskracht D wordt uitgezet in functie van de aanvalshoek α bekomt men volgende 

grafiek: 

 

Figuur 6.13: Weerstand als functie van de aanvalshoek 

Ook hier vinden we dus de a priori verwachte resultaten terug: relatief lage weerstand bij kleine 

aanvalshoeken, en hogere weerstand bij grotere aanvalshoeken. Dit kan logisch verklaard worden 

door het feit dat bij hogere aanvalshoeken de stroming meer de neiging zal hebben om af te 

scheiden, en afgescheiden stroming de geïndiceerde weerstand verhoogt. 

Bij kruiscondities is de stuwkracht gelijk aan de weerstandskracht. Deze bedraagt ongeveer 2 

Newton.   

6.2.3 Langsmoment 

Het langsmoment als functie van de aanvalshoek geeft volgende grafiek: 

 

Figuur 6.14: langsmoment omheen het zwaartepunt 

Dit geeft duidelijk een dalend verband. Het belang hiervan wordt later besproken.5 

                                                           
5
 Zie 6.3.1: Longitudinale statische stabiliteit. 
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Men stelt vast dat bij de ‘kruisconditie’ van 6,17° aanvalshoek, d.w.z. als de lift gelijk is aan het 

gewicht van het vliegtuig, hier geen evenwicht bereikt wordt. Het langsmoment is immers 

verschillend van 0 bij deze aanvalshoek. Uit deze grafiek zou volgen dat evenwicht slechts mogelijk is 

onder een aanvalshoek van ongeveer 4°. Maar dan is de liftkracht onvoldoende om het gewicht van 

het vliegtuig te dragen (zie grafiek 6.6). 

In het echte model zijn echter hoogteroeren aanwezig, die bij een kruisvlucht onder een hoek van 

ongeveer 2.5° staan. Hierdoor wordt wel evenwicht bereikt bij een aanvalshoek van ongeveer 6°. 

Deze hoogteroeren werden echter niet opgenomen in de simulaties. In wat volgt wordt met de term 

‘kruiscondities’ bedoelt: een aanvalshoek van 6°, en een vliegsnelheid van 20.83 m/s.   

 

Bijkomende plots met snelheidscontouren en drukvectoren zijn terug te vinden in bijlage A.  

 

6.3 Statische stabiliteit 
We kunnen nu ook eens nagaan in hoeverre dit model reeds voldoet aan de verschillende 

stabiliteitscriteria. Om te beginnen nemen we de statische stabiliteit eens onder de loep. De 

dynamische stabiliteit wordt in de volgende paragraaf besproken.  

 

6.3.1 Longitudinale statische stabiliteit 

Voor longitudinale statische stabiliteit moet aan 2 eisen voldaan worden (zie hoofdstuk 3): 

𝑑𝐶𝑚

𝑑𝐶L
< 0 

𝐶𝑚0
> 0 

Indien het langsmoment uitgezet wordt als functie van de liftkracht bekomt men: 
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Figuur 6.15: Cm/Cl grafiek 

Dit is duidelijk een monotoon dalende grafiek. De voorwaarde 
𝑑𝐶𝑚

𝑑𝐶L
< 0 is dus  duidelijk voldaan. 

Grafiek 6.13 geeft duidelijk aan dat het langsmoment bij 0° aanvalshoek > 0 is. M0 bedraagt 

0.1469Nm. 𝐶𝑚0
is dus 0.01139 > 0. Ook aan de tweede voorwaarde is dus voldaan. De MAV is dus 

longitudinaal statisch stabiel.  

Ook hier dient men op te merken dat bij het echte model hoogteroeren aanwezig zijn, die in 

kruisvlucht onder een hoek van 2.5° staan. Dit zal uiteraard de aanvalshoek waaronder longitudinale 

stabiliteit bereikt wordt beïnvloeden. Bij het werkelijke model bedraagt de aanvalshoek in kruisvlucht 

ongeveer 6°. 

 

6.3.2 Transversale statische stabiliteit 

De voorwaardes om ook transversaal statisch stabiel te zijn werden eveneens in hoofdstuk 3 afgeleid. 

Er moet voldaan worden aan volgende eisen: 

𝐶𝑛β
> 0 

𝐶𝑙β < 0 

In onderstaande figuur wordt het giermoment uitgezet in functie van de aanvalshoek. Dit gebeurde 

bij een aanvalshoek van 6°, en bij dezelfde snelheid als in kruiscondities (20.83 m/s).  

Merk op dat bij de simulaties waarbij een gierhoek aanwezig is, de stroming uiteraard niet meer 

symmetrisch zal zijn ten opzichte van het XZ-vlak. Er werd bij deze simulaties dan ook gebruik 
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gemaakt van een rekenrooster waarbij het volledige vliegtuigprofiel doorgerekend werd. Verder 

gebeurden deze berekeningen met dezelfde Fluent-instellingen als de simulaties hierboven.6 

 

 

Figuur 6.16: Giermoment n als functie van de sliphoek 

 

Dit is duidelijk een dalende rechte: 𝐶𝑛β
< 0. Er is dus niet voldaan aan dit stabiliteitscriterium. Dit is 

ook logisch: Dit profiel heeft geen vleugeltippen, en er is ook geen verticaal staartvlak aanwezig. Bij 

conventionele vliegtuigen zorgt het verticale staartvlak immers voor een terugwerkend moment 

indien een slipbeweging ingezet wordt. Hier is dit afwezig, en zal dus geen terugwerkend moment 

opgewekt kunnen worden dat deze slipbeweging tegenwerkt.7  

De vleugels hebben echter wel pijlstelling: De vleugels zijn naar achter gedraaid ten opzichte van de 

romp. 

 

Figuur 6.17: Statische richtingsstabiliteit door pijlstelling[24] 

                                                           
6
 Deze instellingen werden reeds uitvoerig toegelicht in hoofdstuk 5. 

7
 Zie ook paragraaf 3.2.2: Statische richtingsstabiliteit.  
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Als het vliegtuig een sliphoek krijgt dan zal de snelheidscomponent loodrecht op de vleugel de 

weerstand van de naar voren gedraaide vleugel doen toenemen (zie bovenstaande figuur). De 

weerstand van de naar achter gedraaide vleugel zal afnemen, zodat een moment ontstaat dat de 

verstoring tracht te verkleinen. Dit moment is echter niet voldoende om richtingsstabiliteit te 

verkrijgen bij het tiploze vliegtuig. 

 

Tenslotte werd ook het rolmoment uitgezet in functie van de sliphoek. Ook bij deze simulaties werd 

gebruik gemaakt van het volledige profiel, 6° aanvalshoek en een snelheid van 20.83 m/s. Men 

bekomt volgende grafiek: 

 

Figuur 6.18: Rolmoment l als functie van de sliphoek 

Dit stabiliteitscriterium is wel voldaan: 𝐶𝑙β  is hier negatief (dalende rechte). Dit stabiliteitscriterium 

wordt voldaan omdat de vleugel een zekere pijlstelling heeft: De vleugels zijn achteruitgebogen. 

Indien het vliegtuig begint te slippen zal de vleugel die ‘naar voor’ beweegt een relatief grotere  

snelheidscomponent hebben in normale richting. Bij de andere vleugel is het omgekeerde waar. En 

alleen deze normale component van de snelheid draagt bij tot de drukverdeling (zie verder).   

Om dit te visualiseren wordt de drukverdeling van deze simulaties hieronder grafisch voorgesteld8, 

bij een sliphoek van respectievelijk 0°, 5° en 10°: 

- Bij 0° sliphoek: 

                                                           
8
 Let op: Ook hier wordt steeds gerekend en geredeneerd volgens het assenstelsel gedefinieerd in hoofdstuk 4. 

Hierbij is de X-as naar achter, en de Z-as naar onder gedefinieerd! (zie hoofdstuk 4) 
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Figuur 6.19: Drukcontouren bij 0° sliphoek en 6° aanvalshoek 

 

 

- Bij 5° sliphoek: 

 

Figuur 6.20: Drukcontouren bij 5° sliphoek en 6° aanvalshoek 
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- Bij 10° sliphoek: 

 

Figuur 6.21: Drukcontouren bij 10° sliphoek en 6° aanvalshoek 

 

Men stelt vast dat naarmate de sliphoek groter wordt, de drukverdeling meer asymmetrisch wordt: 

De onderdruk op de zuigzijde van de vleugel die bij het slippen ‘naar voor’ (naar de aankomende 

stroming toe) geslipt is, terwijl de onderdruk op de vleugel die ‘naar achter’ (naar de vluchtboord 

toe) slipt vermindert. Bijgevolg zal de vleugel die naar voor slipt meer lift genereren, terwijl de 

vleugel die naar achter slipt minder lift opwekt. Aldus zal een rolmoment ontstaan rond de X-as, die 

de slipbeweging zal tegenwerken.9 

 

6.4 Dynamische stabiliteit 
Het vliegtuig zonder vleugeltip voldoet dus niet aan de criteria voor statische stabiliteit. Het is dus 

niet zinvol om de dynamische stabiliteit van dit toestel te bespreken.   

                                                           
9
 Zie ook hoofdstuk 3 paragraaf 3.2.3  
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Hoofdstuk 7 

Vleugeltippen 

 

7.1 Stromingsverschijnselen 
Om de werking van een vleugeltip te begrijpen, bekijken we eerst eens de stroming rond een 

vleugelprofiel. Onder normale omstandigheden heerst er onder de vleugel een zekere overdruk. 

Boven de vleugel is er een zekere onderdruk aanwezig. Door dit drukverschil wordt liftkracht 

gegenereerd.  

Dit betekent echter dat aan de tip van de vleugel de luchtstroming de neiging zal hebben om zich te 

verplaatsen van de onderkant van de vleugel naar de bovenkant toe. Achter de vleugel (= waar het 

vliegtuig gepasseerd is) blijft deze beweging zich voortzetten, waardoor er wervels ontstaan. Dit 

verschijnsel wordt ‘downwash’ genoemd, en leidt tot een extra weerstandsterm; de ‘geïnduceerde 

weerstand’.  Hoe sterker dit verschijnsel wordt, hoe groter de weerstand. Bovendien zorgt dit 

verschijnsel ervoor dat de effectieve lift verminderd wordt.  

 

Figuur 7.1: Downwash[25] 

De magnitude van de geïnduceerde weerstand op een vleugel met een (benaderend) elliptische 

liftverdeling kan geschat worden met volgende formule: 

𝐶𝑑 ,𝑖 =  
𝐶𝐿

2

𝜋𝐴𝑅𝑒
  

De geïnduceerde weerstandscoëfficiënt is dus afhankelijk van de liftcoëfficiënt, de aspect ratio, en de 

vorm van de vleugel (Deze beïnvloedt de parameter e, de Oswald-factor of efficiëntie-factor 

genaamd).[26]  
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Indien we dit schrijven in functie van de werkelijke krachten komt er: 

𝐷𝑖 =  
L2

1
2 𝜌𝑈²𝜋(2𝑠)²𝐴𝑅𝑒

 

Hierin stelt 2s de vleugelspan voor. Bij gegeven vluchtcondities is de geïnduceerde weerstandskracht 

dus louter afhankelijk van de liftkracht en de vleugelspan. De span vergroten zou de geïnduceerde 

weerstand drastisch kunnen verlagen. Dit staat echter haaks op de doelstellingen van een MAV. Er 

moeten dus creatievere oplossingen aangewend worden om deze weerstandskracht te 

optimaliseren, namelijk gebruik maken van een vleugeltip. Deze heeft een invloed op de efficiëntie-

factor e, en zal op die manier bijdragen tot het verlagen van deze weerstandsterm.  

Vleugeltippen zorgen ervoor dat de tipwervels onderdrukt worden, en bovendien zich iets verder van 

de vleugel lokaliseren, waardoor de invloed op de lift en weerstand van de vleugel lager is.  

In deze thesis is het bovendien de bedoeling dat de vleugeltippen ook nog eens de functie van een 

verticaal staartvlak overnemen.  

 

7.2 Literatuurstudie 
Het is intuïtief reeds duidelijk dat vleugeltippen een invloed zullen hebben op het stromingspatroon 

aan het uiteinde van de vleugel. Als de vleugeltippen goed gemodelleerd zijn kan op die manier 

invloed uitgeoefend worden op de geïnduceerde weerstand en de lift, en dus op de aerodynamische 

efficiëntie. Maar ook de stabiliteit en handelbaarheid van het vliegtuig worden beïnvloed. Dit wekte 

al vroeg de interesse van vliegtuigontwerpers. In wat volgt wordt een historisch overzicht gegeven 

van de onderzoeken en evoluties omtrent vleugeltippen.  

Eerste ontwerp 

Het initiële concept dateert reeds van 1897, toen de Engelse ingenieur Frederick W. Lanchester een 

patent nam op end-plates voor vleugels. Hij wou deze gebruiken om de tipwervels te 

controleren.[27] 

 
Figuur 7.2: Frederick Lanchester 
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In 1905 gebruikten de gebroeders Wright een concept dat ze “blinkers” noemden, op de canard van 

hun ‘Flyer III’. Dit waren verticale vinnen, die tussen het hoogteroeren werden geplaatst. Deze 

moesten dienst doen als stabilisator. Ze gaven de vleugels een kleine V-stelling, waardoor de neiging 

van het vliegtuig om te gaan rollen verminderd werd. Dit concept werd later ook gebruikt op hun 

‘Wright Model A’ vliegtuig.*28] 

In 1910 werd een gewijzigde vorm van blinkers ontworpen, om de stabiliteit verder te bevorderen. 

Dit werd vervolgens toegepast op hun ‘Wright Model B’. 

I.  
Figuur 7.3: Wright model B 

Nog in 1910 patenteerde de Amerikaans-Schotse ingenieur William E. Somerville de eerste 

functionele vleugeltippen. In de volgende jaren volgden verdere ontwikkelingen, die puur op 

experimentele bevindingen gebaseerd waren.  

Dr. Sighard Hoerner was de eerste die een technische paper schreef omtrent vleugeltippen. In het in 

1952 gepubliceerde document beschrijft hij hoe naar beneden hangende en naar achter wijzende 

vleugeltippen ervoor zorgen dat tipwervels verder weg van het vleugeloppervlak gedwongen 

worden. Dit soort vleugeltippen staat sindsdien in de literatuur bekend onder de naam “Hoerner 

tippen”, naar hem vernoemd. Hoerner tippen werden lange tijd toegepast op kleine, lichte 

vliegtuigen.[29][30] 

 

Figuur 7.4: Hoerner tippen op een moderner vliegtuig 

http://www.wright-brothers.org/Information_Desk/Just_the_Facts/Airplanes/Wright_Airplane_images/1907_Model_A/1909_Rheims_LeFebre_in_Model_A.jpg


54   
 

 

NASA 

Hoerners concept werd verder ontwikkeld door Richard T. Whitcomb, een ingenieur in dienst van 

NASA’s Langley Research Center. Zijn onderzoek gebeurde in het kader van de sterk stijgende 

brandstofprijzen na de oliecrisis van 1973. Zijn onderzoek vormt nog steeds het grondwerk waarop 

de moderne vleugeltippen gebouwd worden.  

Hij onderzocht de invloed van enkele parameters op de prestaties van de vleugeltip, waaronder de 

vorm, de grootte, het profiel, en de hoek waaronder de vleugeltippen boven en onder de vleugel 

geplaatst moeten worden.  Figuur 7.5 toont de geometrie die Whitcomb gebruikte voor zijn 

onderzoek.  

 

Figuur 7.5: Vleugeltip[31] 

 

Hij suggereerde dat vleugeltippen een ‘toe angle’ moeten hebben. Dit is een incidentie ten opzichte 

van het XZ-vlak. Voor een goede werking zou deze hoek positief (= weg van de romp) moeten zijn. 

Door de oriëntatie van de vleugeltippen krijgt de liftkracht een component in horizontale richting, 

tegengesteld aan de luchtstroming. Met andere woorden: deze term heeft lokaal de bijdrage van een 

soort ‘negatieve weerstand’, of dus stuwkracht! Dit zorgt ervoor dat de globale weerstand 

verminderd wordt.  

Whitcombs experimenten focusten zich op een beperkt aantal vleugeltip geometrieën, waarbij hij 

succesvolle vleugeltipconfiguraties vergeleek met eenvoudige vleugeltip-extensies.  

Zijn onderzoek toonde aan dat vleugeltippen de L/D verhouding tot 9% kunnen verbeteren, en de 

geïnduceerde weerstand met bijna 20% gereduceerd kan worden (bij Reynoldsgetallen van orde 

17,2.106 per meter), terwijl vleugeltip-extensies de L/D verhouding met slechts 4% kunnen 
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verbeteren. Bovendien besefte Whitcomb dat de vleugeltippen die hij onderzocht nog niet optimaal 

waren, mede door de beperkingen van de gebruikte methodes in zijn onderzoek.  

Whitcombs ontwerpen werden getest tijdens vluchten in 1979-1980 door een NASA/Air Force team, 

dat gebruik maakte van een KC-135 Stratotanker[27], een Lockheed L-1011 en een McDonnell 

Douglas DC-10. Zijn ontwerp werd ook geïmplementeerd in de MD-11, die in 1990 ontworpen is.   

 

Rutan 

Nog voordat de NASA haar onderzoek op vleugeltippen richtte, onderzocht Burt Rutan al de 

mogelijkheden ervan in zijn innovatieve Rutan VariEze vliegtuig. Dit toestel maakte zijn eerste vlucht 

op 21 mei 1975. De VariEze was gemaakt uit composietmaterialen. De extra drag die dit 

teweegbracht probeerde hij te compenseren door gebruik te maken van vleugeltippen met een 

dubbele functie: De tippen deden ook dienst als verticaal staartvlak en richtingsroer. Gelijkaardige 

vleugeltippen werden gebruikt in de Rutan Long-EZ en later ook bij de Beechcraft Starship in 

1986.[32]  

Bij de Rutan Voyager, het eerste vliegtuig dat rond de wereld vloog zonder bijtanken (in 1987) 

werden meer conventionele vleugeltippen gebruikt. Tijdens het opstijgen raakten deze tippen echter 

beschadigd, waardoor de tippen eigenlijk geen bijdrage leverden tot het succes van deze vlucht.[33] 

 

Computationeel onderzoek 

Takenaka et. al. was de eerste die computationele methodes gebruikte om de stroming en dynamica 

van vleugeltippen te onderzoeken [34]. In zijn onderzoek richtte hij zich op een commercieel vliegtuig 

bij Machgetal 0.8 en Reynoldsgetallen van de orde 1,2.106. Takenaka et. al. optimaliseerden een 

beperkt aantal parameters van hun vleugeltippen. Ze deden dit voor verschillende doelstellingen, en 

toonden zo aan hoe sterk de verschillende parameters van het vliegtuigdesign elkaar beïnvloeden. 

Bovendien illustreerde hun onderzoek dat vleugeltippen invloed kunnen hebben op verschillende 

aspecten van het design. De conclusie van Takenakas onderzoek was dat de spanwijdte en de cant 

angle van de vleugeltip de dominante parameters zijn om de weerstand te reduceren.  

 

Figuur 7.6: Begrippen koorde, cant-angle, twist en sweep[35] 
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Jets 

Learjet was de pionier voor het gebruik van vleugeltippen bij vliegtuigen in productie. Hun prototype, 

de Learjet 28 (1977) was de eerste jet ooit die gebruik maakte van vleugeltippen en in productie ging. 

Want hoewel het toestel oorspronkelijk louter als prototype ontworpen werd, waren  de prestaties 

zo indrukwekkend dat men dit model in productie nam. Vluchten met en zonder tippen toonden aan 

dat de vliegrange met ongeveer 6.5% toenam wanneer de tippen gebruikt werden, en dat bovendien 

de directionele stabiliteit verbeterd werd. 

In later onderzoek richtte Conley [29] zich op de vleugeltippen van de Gates Longhorn Learjet. Hij 

toonde aan dat kleine variaties in de toe-out angle de prestaties kunnen helpen finetunen, maar welk 

ontwerp het meest ‘optimale’ is afhangt van welke parameter als meest belangrijk wordt 

beschouwd. Aangepaste tippen werden vervolgens onder andere geïntroduceerd op de Learjet 55, 

31, 60, 45 en 40. 

 
Ook bij andere business jets werden vleugeltippen geïntroduceerd. Bovendien ontstond er ook een 

markt voor het ontwerpen en aanbrengen van vleugeltippen op reeds bestaande toestellen.  

Meer recent kondigde Cessna aan om een samenwerking aan te gaan met Winglet Technology, om 

een vernieuwend concept van elliptische vleugeltippen te testen. Deze tests vonden plaats in 2007, 

en leidden uiteindelijk tot de introductie van dit type vleugeltippen op de Citation X, in 2009. 

 
Figuur 7.7: testvlucht met elliptische vleugeltippen 

 
 

Passagiersvliegtuigen 

Boeing introduceerde hun vleugeltippen in 1985, op hun 747-400. Dit model heeft een 3.5% hogere 

range in vergelijking met de 747-400D, die geen vleugeltippen heeft, maar verder aerodynamisch 

identisch is aan de 747-400. In 2002 werd de nieuwe generatie 737 getest, die gebruik maakt van 

vernieuwde ‘Blended winglets’. Deze verminderen het brandstofverbruik met 4 tot 6%.[33] 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bombardier.learjet60.vp-crb.arp.jpg
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Figuur 7.8: Boeing 737, met Blended winglets 

In 2009 kondigde Airbus de introductie van hun zogenaamde ‘Sharklet’ vleugeltippen aan voor de 

A320. Deze vleugeltippen moeten het brandstofverbruik met ongeveer 3.5% reduceren ten opzichte 

van het huidige ontwerp. 

 

Figuur 7.9: Airbus' Sharklet vleugeltippen 

 

Zweefvliegtuigen 

Ook bij zweefvliegtuigen werd het concept van de vleugeltippen al snel gekopieerd. In de beginfase 

echter zonder succes: Hoewel vleugeltippen de klimprestaties bevorderden waren ze toch nadelig 

omwille van de hogere weerstand die ondervonden wordt bij hoge (daal)snelheden. In 1987 echter 

ontwierp aerodynamica-expert Mark D. Maughmer de vleugeltippen voor het zweefvliegtuig van 

mechanica-ingenieur Peter Masak, met succes. De op experimentele basis ontworpen vleugeltippen 

lagen aan de basis van het succes van Masak, toen hij in 1991 de prijs voor de hoogste snelheid in de 

wacht sleepte op het wereldkampioenschap zweefvliegen.  

Nadien werden gelijkaardige vleugeltippen gebruikt voor andere types zweefvliegtuigen. Bij 

zweefvliegtuigen die niet deelnemen aan competities worden vleugeltippen echter niet zo vaak 

gebruikt. Dit omdat de voordelen vrij beperkt zijn (<1%), en de tippen vaak gedemonteerd moeten 

worden om bij transport in een aanhangwagen te passen. 
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Figuur 7.10: Vleugeltippen bij zweefvliegtuigen 

Vleugeltippen zijn de laatste tijd dus bijzonder populair. De vleugeltippen die tegenwoordig worden 

gebruikt zijn grofweg op te splitsen in 4 categorieën: Wingtip fences, blended winglets, raked 

wingtips en niet-planaire vleugeltippen.  

Wingtip fence 

Een wingtip fence is een vleugeltipvariant die zowel boven als onder de vleugel doorloopt. Beide 

delen zijn dan kleiner dan een conventionele vleugeltip, met gelijkaardige aerodynamische 

voordelen.  

Vooral Airbus is een grote voorstander van dit type vleugeltippen. Ze worden toegepast op al hun 

types, uitgezonderd de A330, A340 en A350 families.  

 

Figuur 7: Wingtip fences van Airbus 

 

Blended winglets 

Een “blended winglet” is een vleugeltip die glooiend aansluit op de vleugels, in plaats van onder een 

scherpe hoek. Dit reduceert de geïnduceerde weerstand die tussen vleugel en tip ontstaat. Een 

scherpe hoek kan immers een extra wervel induceren, wat de werking van de vleugeltip gedeeltelijk 
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teniet doet. Deze “blended winglets” worden toegepast door Boeing, en zijn ook op veel privéjets 

aanwezig.  

Airbus, dat lange tijd vasthield aan hun “Wingtip fences”, lijkt nu ook de overstap te maken op een 

soort “blended winglets”. Het recentste onderzoek en de ontwikkeling van hun “Sharklets” die op de 

A320 zullen geïntroduceerd worden (in 2012) behoren ook dit type vleugeltippen.  

 
Figuur 7.12: Blended winglet op een Falcon 2000EX 

Raked wingtip 

“Raked wingtips” zijn vleugeltippen waarbij de tip van de vleugel een grotere sweep heeft dan de 

rest van de vleugel. Ook dit zou aanleiding geven tot een lager brandstofverbruik. Bovendien zou dit 

ook de benodigde afstand bij het opstijgen verkorten. 

De werking is vrij analoog als bij gewone vleugeltippen, en wordt bekomen door de effectieve 

slankheid van de vleugel te vergroten, en de tipwervels te onderdrukken. Uit tests van zowel Boeing 

als NASA blijkt dat de geïnduceerde weerstand met dit soort vleugeltippen tot 5.5% kan verlaagd 

worden, in vergelijking met 3.5% tot 4.5% bij meer conventionele vleugeltippen.[33]  

 

Figuur 7.13: Boeing 787 met "raked wingtips" 
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Opmerkelijk is dat een equivalente verhoging van de vleugelspan efficiënter zou zijn dan een 

vleugeltip met dezelfde lengte. De vleugelspan verhogen geeft echter aanleiding tot buigmomenten 

die veel groter zijn dan bij een vleugeltip.[36] 

 

Niet-planaire vleugeltippen 

Niet-planaire vleugeltippen maken meestal een hoek naar boven toe, in een polyhedrale 

vleugelconfiguratie. Dit verhoogt de locale V-stelling in de buurt van de vleugeltip. Bij een goed 

ontwerp zorgt dit ervoor dat de tipwervel beter gecontroleerd kan worden en minder parasitaire 

weerstand levert. Deze niet-planaire vleugeltippen zijn vaak achteruitgeheld, zoals bij een raked 

vleugeltip. 

 

Figuur 7.14: DG1000 zweefvliegtuig met niet-planaire en achteruitgehelde vleugeltippen 

 

7.3 Waar wij ons toe beperken 
Al deze studies tonen aan dat er een zeer brede waaier aan parameters is die allemaal een invloed 

hebben op de prestaties van de vleugeltip. Door dit grote aantal variabelen zijn we genoodzaakt onze 

studie te beperken tot een aanvaardbaarder aantal parameters en doelstellingen. 

In deze thesis zullen wij ons beperken tot ‘driehoekige’ vleugeltippen, die loodrecht staan op de Y-as. 

Dit zorgt ervoor dat deze vleugeltippen relatief eenvoudig te construeren en monteren zijn op het 

model van Gatewing. Als vrijheidsgraden bekijken we de hoogte van de rechtopstaande zijde, zowel 

boven als onder de vleugel, en bestuderen de invloed hiervan op de lift, weerstand, en stabiliteit van 

het vliegtuig.  

Bij de optimalisatie richten we ons op een zo hoog mogelijke L/D verhouding waarbij nog een zekere 

graad van stabiliteit gewaarborgd is (zie later).  
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7.4  Invloed van de vleugeltippen op de stroming 

7.4.1 Invloed van de vleugeltip op het stromingspatroon 

De vleugeltip bevindt zich aan het uiteinde van de vleugels. Het belangrijkste stromingsfenomeen dat 

zich op die plaats afspeelt is de tipwervel. Dit fenomeen werd reeds kort besproken in paragraaf 6.2. 

In deze paragraaf wordt de invloed van de vleugeltip op deze tipwervel zowel kwalitatief als 

kwantitatief bestudeerd. 

In onderstaande figuren worden de snelheidscontouren in de Z-richting voorgesteld, en dit ter 

hoogte van een vlak evenwijdig met het YZ-vlak, op 22 cm achter de zwaartepunt. Dit is bijna ter 

hoogte van het einde van de vleugel. De simulatie gebeurde op het volledige profiel, bij 

kruiscondities. 

- Voor het profiel zonder vleugeltip: 

 

Figuur 7.15: Snelheidscontouren volgens de z-as voor het tiploze profiel 

- Voor het profiel met tip (65mm, boven de vleugel): 

 

Figuur 7.16: Snelheidscontouren volgens de z-as voor het profiel met 65 mm tip 



62   
 

 

Het monotoon lichtblauwe gebied stelt de vleugel zelf voor. Op de wand van het vliegtuig wordt de 

snelheid immers 0.  

Men stelt vast dat bij het profiel zonder tip de tipvortex heviger is. Het donkerblauwe gebied, waar 

snelheden van 6 m/s in neerwaartse richting bereikt wordt, is merkelijk groter. Verder is het totale 

beïnvloede gebied wel kleiner dan bij het profiel met vleugeltip.  

Dit komt overeen met wat intuïtief verwacht wordt: Bij het profiel met tip moet het fluidum immers 

‘een langere weg afleggen’ om van de drukzijde naar de zuigzijde te gaan dan bij het tiploze profiel 

het geval is. Hierdoor wordt het totale gebied dat door deze beweging beïnvloed wordt groter, maar 

is de intensiteit lager.  

 

De invloed van de vleugeltippen op de lift en de weerstand wordt duidelijk aan de hand van 

onderstaande grafieken. Ook hier wordt de prestatie van het profiel met 65 mm vleugeltip boven de 

vleugel vergeleken met die van het profiel zonder tip. 

In de eerste grafiek werd de lift uitgezet als functie van de aanvalshoek: 

 

Figuur 7.17: Lift als functie van de aanvalshoek: 65 mm tip versus de tiploze vleugel 

In het lineaire gebied vallen beide grafieken bijna samen. Het profiel met tip lijkt een iets hogere lift 

te genereren. Het verschil is echter miniem, en ligt binnen de onnauwkeurigheden die een CFD-

model met zich meebrengt. 

Vanaf aanvalshoeken groter dan 10° speelt de stabiliserende tipvortex een rol. Vanaf dit gebied komt 

het tiploze profiel in het voordeel. In dit gebied zorgt de tipvortex ervoor dat de grenslaag 

geënergetiseerd wordt, waardoor de grenslaag nog niet in afscheiding gaat. De intensiteit van deze 

vortex is het sterkst bij een tiploos profiel, zoals hierboven reeds werd waargenomen.  
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Als ook de weerstand wordt uitgezet in functie van de aanvalshoek bekomt men volgende grafiek: 

 

Figuur 7.18: Weerstand als functie van de aanvalshoek: 65 mm tip versus de tiploze vleugel 

Ook hier geldt hetzelfde verhaal: Bij lage aanvalshoeken is het profiel met tip in het voordeel. Het 

verschil in weerstand is wel meer significant dan bij de lift het geval was. Naarmate de 

aanvalshoeken groter worden, en dus de invloed van de tipvortex belangrijk wordt om de stroming 

aangehecht te houden, kantelt het voordeel naar het profiel zonder vleugeltip.   

Dit kan als volgt verklaard worden:  

- Bij lage aanvalshoeken is de stroming goed aangehecht. Het profiel met vleugeltip is dan in 

het voordeel, omdat de intensiteit van de tipwervel lager is en aldus minder verliezen 

genereert.  

- Bij hoge aanvalshoeken daarentegen kan de grenslaag afscheiding vertonen, wat de 

weerstand heel sterk doet stijgen. De tipwervel helpt hier de stroming aangehecht te 

houden, en heeft hier aldus een positieve invloed op de weerstand. De weerstand 

gegenereerd door de tipwervel zelf is bij hoge aanvalshoeken significant lager dan deze 

geassocieerd aan de grenslaagafscheiding. In dit gebied geldt aldus: Hoe hoger de intensiteit 

van de tipwervel, hoe beter de stroming aangehecht blijft, en hoe lager de totale weerstand.  

In wat volgt worden de prestaties en stabiliteit van verschillende vleugeltipgeometriëen verder 

bestudeerd. 
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7.4.2 Krachten en momenten 

7.4.2.1  L/D verhouding 

Als eerste bekijken we de invloed van de vleugeltip op de L/D verhouding. Dit is een maat om de 

aerodynamische efficiëntie uit te drukken.  

Er werd telkens gewerkt met het rooster met sferische wand als farfield, het Spalart-Allmaras 

turbulentiemodel, de density based solver en een 2nd order upwind discretisatie, zoals toegelicht 

werd in hoofdstuk 5. Als randvoorwaarden werd de pressure farfield conditie gebruikt, waarbij een 

beginsnelheid van 20.833 m/s werd ingegeven. Deze simulaties werden uitgevoerd op het volledige 

profiel. (Merk op dat dit voor het genereren van deze grafiek onnodig is: In principe zou gebruik 

gemaakt kunnen worden van de symmetrie om het XZ-vlak om deze berekeningen op het halve 

profiel uit te voeren, en zo de rekentijd te halveren.)  

Als deze L/D waardes uitgezet worden in functie van de aanvalshoek rond de waarde voor 

kruiscondities, dan bekomt men: 

 

 

Figuur 7.19: L/D als functie van de aanvalshoek voor verschillende vleugeltippen 

Uit de simulaties blijkt dat het gebruik maken van een vleugeltip de aerodynamische efficiëntie 

duidelijk verhoogt. Alle geteste tippen hebben een hogere L/D verhouding dan het tiploze profiel. Bij 

een aanvalshoek van 6° kan de L/D verhouding zelfs verbeterd worden van 9,51 tot 12,92 door een 

tip van 65mm boven de vleugel te gebruiken.  

Bovendien stelt men vast dat het naar rendement toe beter is om de tip volledig bovenaan de vleugel 

te plaatsen. Indien toch een deel van de vleugeltip onder de vleugel geplaatst wordt  bekomt men 

een L/D verhouding die merkelijk lager ligt dan wat bereikt zou kunnen worden indien een 

gelijkaardige vleugeltip zou gebruikt worden die volledig boven de vleugel gelegen is.  
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7.4.2.2  Moment om de Z-as 

Hieronder werd het moment n om de Z-as uigezet in functie van de grootte van de vleugeltip. Ook 

hier werd gewerkt met hetzelfde rooster en dezelfde Fluent-instellingen als in de vorige paragraaf. 

De beginsnelheid werd op 20.83 m/s ingesteld, bij een aanvalshoek van 6°. Om het moment om de Z-

as te bestuderen in functie van de grootte van de vleugeltip werd bovendien een sliphoek β van 5° 

geïntroduceerd. Men bekomt volgende grafiek: 

 

Figuur 7.20: Moment om z-as als functie van de totale tipgrootte (bij 5° sliphoek) 

 

Men stelt vast dat het moment vrijwel lineair toeneemt in functie van de grootte van de tip. Uit de 

simulaties blijkt bovendien dat het moment vrijwel onafhankelijk is of de tip nu boven of onder de 

vleugel geplaatst wordt.10 Dit laatste is logisch, aangezien hier een zuivere gierbeweging beschouwd 

wordt.  

Het resultaat was a priori te verwachten, aangezien de vleugeltippen hier de functie van verticaal 

staartvlak vervullen: Naarmate de tippen groter worden ontstaat bij dezelfde slip een groter moment 

om de z-as, tegen de zin van de sliphoek in.  

Uit het stabiliteitscriterium voor directionele statische stabiliteit volgt dat dit moment positief moet 

zijn om stabiliteit te waarborgen. Men ziet dat dit het geval is bij vleugeltippen van 42 mm of groter. 

Zonder vleugeltippen is het vliegtuig dus niet statisch richtingsstabiel, zoals reeds eerder besproken 

werd.11  

 

                                                           
10

 Dit werd hier niet weergegeven, om de grafiek niet te overladen.  
11

 Zie 6.3.2: Transversale statische stabiliteit. 
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7.4.2.3  Momenten om de y-as 

Het moment om de y-as in functie van de totale tipgrootte wordt hieronder uitgezet. Ook hier werd 

gewerkt met hetzelfde rooster en dezelfde Fluent-instellingen, bij een beginsnelheid van 20.83 m/s 

en een aanvalshoek van 6°. 

 

Figuur 7.21: Moment om y-as als functie van de totale tipgrootte (bij 6° aanvalshoek) 

Naarmate de vleugeltippen groter worden zal het moment om de y-as meer negatief worden. Dit is 

logisch te verklaren uit het bekomen stromingspatroon. Bij een grotere vleugeltip zal de tipwervel 

kleiner zijn, en zal er dus minder downwash zijn. Hierdoor zal de vleugel iets meer lift genereren 

naarmate de vleugeltip groter wordt. Als nog opgemerkt wordt dat de vleugel stroomafwaarts van 

het zwaartepunt gelegen is (en de vleugeltip nog meer, vanwege de pijlstelling), dan ziet men 

eenvoudig in dat deze grotere lift aanleiding zal geven tot een meer negatief moment om de Y-as. 

  

7.4.2.4 Moment om de x-as 

Voor de volledigheid vermelden we nog dat het moment om de X-as zowel met als zonder 

vleugeltippen 0 is, vanwege symmetrie omheen het XZ-vlak. 

 

7.4.3 Statische stabiliteit 

In de simulaties die in deze paragraaf besproken worden werd steeds uitgegaan van simulaties op 

het hele profiel (dus geen gebruik makend van symmetrie). De keuze van het rekenrooster en de 

Fluent-instellingen werden reeds besproken in hoofdstuk 5. De simulaties gebeurden bij een 

vliegsnelheid van 20.83 m/s, en bij een aanvalshoek van 6°. Om stabiliteitsafgeleiden te berekenen 

werden perturbaties van 5° gebruikt omheen deze evenwichtssituatie.   

 

-0,18

-0,16

-0,14

-0,12

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Moment om y-as 
(Nm)

grootte van de tip (mm)

Moment om y-as als functie van de totale tipgrootte. (bij 6° aanvalshoek)



67   
 

7.4.3.1 Longitudinale statische stabiliteit 

Zoals eerder afgeleid wordt de longitudinale statische stabiliteit gekenmerkt door volgende 2 eisen 

(zie hoofdstuk 3): 

𝑑M

𝑑𝛼
< 0 

Indien de afgeleide van het langsmoment naar de lift berekend wordt voor verschillende 

tipgeometrieën bekomt men: 

 

Figuur 7.22: Langsmoment i.f.v. de tip voor verschillende tipgroottes 

 

Tiphoogte boven de vleugel (mm) Tiphoogte onder de vleugel (mm) 𝑑M

𝑑𝛼
  (Nm/rad) 

78 40 -2.1441 

78 20 -1.9916 

78 0 -1.4948 

65 40 -2.1065 

65 20 -1.9618 

65 0 -1.4677 

50 40 -2.0898 

50 20 -1.9404 

33 0 -1.2306 

20 40 -1.8694 

20 0 -1.2245 

0 0 -1.1118 
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Alle simulaties blijken stabiel te zijn t.o.v. het longitudinale statische stabiliteitscriterium. In 

hoofdstuk 6 werd reeds aangetoond dat ook het profiel zonder vleugeltippen stabiel is voor deze 

beweging. Verder valt af te leiden dat hoe groter de tip, hoe stabieler deze modus wordt, en dit geldt 

zowel voor de tip boven als onder de vleugel. De verklaring waarom dit zo is werd reeds hierboven 

gegeven12: Een grotere tip zal het effect van downwash reduceren waardoor, bijvoorbeeld als de 

aanvalshoek een beetje stijgt door een externe verstoring, de vleugels een grotere lift zullen 

genereren dan het tiploze profiel, wat resulteert in een groter (negatief) moment om de Y-as dat 

deze verstoring tegenwerkt, omdat het aerodynamisch centrum van de vleugels stroomafwaarts van 

het zwaartepunt gelegen is.  

 

7.4.3.2 Transversale statische stabiliteit 

De voorwaardes om ook transversaal statisch stabiel te zijn werden eveneens in hoofdstuk 3 afgeleid. 

Er moet voldaan worden aan volgende eisen: 

𝐶𝑛β
> 0 

𝐶𝑙β < 0 

Het eerste criterium werd reeds besproken in paragraaf 7.4.2.2. De conclusie was dat dit 

stabiliteitscriterium voldaan is indien de totale tiphoogte (onder + boven de vleugel) groter dan 

42mm is. 

 

Figuur 7.23: n𝜷 i.f.v. de tip voor verschillende tipgroottes 

 

  

                                                           
12

 Zie paragraaf 7.4.2.3 
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Tiphoogte boven de vleugel (mm) Tiphoogte onder de vleugel (mm) 𝐶𝑛β
 (Nm/rad) 

78 40 1.2120 

78 20 0.8374 

78 0 0.4561 

65 40 0.8095 

65 20 0.6207 

65 0 0.2418 

50 40 0.7272 

50 20 0.3796 

33 0 -0.1557 

20 40 0.1967 

20 0 -0.3880 

0 0 -0.4954 

 

Voor het tweede criterium kunnen we eveneens de waardes uit de simulaties weergeven: 

 

 

Figuur 7.24: l𝜷 i.f.v. de tip voor verschillende tipgroottes 
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Tiphoogte boven de vleugel (mm) Tiphoogte onder de vleugel (mm) 𝐶𝑙β
 

(Nm/rad) 

78 40 -3.9371 

78 20 -4.3892 

78 0 -5.2784 

65 40 -3.0034 

65 20 -4.0632 

65 0 -4.8857 

50 40 -3.1890 

50 20 -3.6242 

33 0 -4.2300 

20 40 -2.4067 

20 0 -3.7538 

0 0 -3.0030 

 

Men stelt vast dat een grotere vleugeltip boven de vleugel aanleiding geeft tot een grotere negatieve 

waarde voor 𝐶𝑙𝛽 , of dus een grotere stabiliteit.  

Een vleugeltip onder de vleugel geeft dan weer aanleiding tot een stijging van deze waarde, of dus 

een lagere stabiliteit ten aanzien van deze modus.  

De verklaring hiervoor ligt voor de hand: Als het vliegtuig een slipbeweging begint uit te voeren, stel 

bijvoorbeeld: een positieve sliphoek 𝛽, dan zullen er zijdelingse krachten ontstaan op de 

vleugeltippen. Indien deze tippen boven de vleugel (of beter: boven het zwaartepunt) gelegen zijn 

dan zal deze kracht aanleiding geven tot een negatief moment om de X-as, of dus een meer 

negatieve waarde voor 𝐶𝑙𝛽 . Op (het gedeelte van) de tip die onder het zwaartepunt gelegen is is het 

omgekeerde waar: 𝐶𝑙𝛽  zal dan een positieve(re) waarde aannemen.  

 

7.4.4 Dynamische stabiliteit 

In wat volgt wordt ook eens de dynamische stabiliteit van dit model bekeken. In hoofdstuk 5 werd 

het toestandsmodel en de stabiliteitscriteria opgesteld. We hernemen:  

 

𝛽 

𝜑 
𝑝 
𝑟 

 =  

 
 
 
 
 
 

𝑌𝛽

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑔𝑐𝑜𝑠Ɵ0

|𝑉0|

𝑌𝑝 + 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑊0

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑌𝑟 − 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑈0

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|
0 0 1 𝑡𝑎𝑛Ɵ0

𝑙′𝛽 0 0 𝑙′𝑟
𝑛′𝛽 0 𝑛′𝑝 𝑛′𝑟  

 
 
 
 
 

 

𝛽
𝜑
𝑝
𝑟

 +

 
 
 
 
 

𝑌𝛿𝑎
𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑌𝛿𝑟
𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

0 0
𝑙′𝛿𝑎 𝑙′𝛿𝑟
𝑛′𝛿𝑎 𝑛′𝛿𝑟  

 
 
 
 

 
𝛿𝑎
𝛿𝑟
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𝑢 
𝛼 
Ɵ 

𝑞 

 =  

 
 
 
 
 
 
 
 

𝑋𝑢

𝑚𝑡𝑜𝑡

𝑋𝛼

𝑚𝑡𝑜𝑡
−𝑔𝑐𝑜𝑠Ɵ0 −𝑊0

𝑍𝑢

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑍𝛼

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

−𝑔𝑠𝑖𝑛Ɵ0

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑍𝑞

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|
+

𝑈0

|𝑉0|
0 0 0 1
𝑚𝑢

𝐼𝑦

𝑚𝛼

𝐼𝑦
0

𝑚𝑞

𝐼𝑦  
 
 
 
 
 
 
 

 

𝑢
𝛼
𝜃
𝑞

 +

 
 
 
 
 
 

0𝑢
𝑍𝛿𝑒

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|
0

𝑚𝛿𝑒

𝐼𝑦  
 
 
 
 
 

δe 

 

Voor de verschillende modes voor de dynamische stabiliteit werd bekomen dat: 

- Voor Phugoid-stabiliteit moet gelden: 

 

𝑋𝑢
𝑚𝑡𝑜𝑡

+
𝑊0𝑍𝑢
𝑈0𝑚𝑡𝑜𝑡

+
𝑔𝑠𝑖𝑛Ɵ0

𝑈0

2
< 0 

 

- Voor spiral mode stabiliteit moet gelden: 

 

 𝑙𝛽
′ 𝑛𝑟

′ − 𝑛𝛽
′ 𝑙𝑟

′  − 𝑡𝑎𝑛Ɵ0 𝑙𝛽
′ 𝑛𝑝

′ − 𝑛𝛽
′ 𝑙𝑝

′  > 0 

 

- De Dutch-rol stabiliteit hoofdzakelijk bepaald wordt door: 

𝑅𝑒 𝜆𝐷𝑢𝑡𝑐   𝑟𝑜𝑙  =
1

2
(

𝑌𝛽

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|
+ 𝑛𝑟

′ ) 

 

7.4.4.1 Phugoid-stabiliteit 

Voor Phugoid-stabiliteit moet gelden dat: 

 

𝑋𝑢
𝑚 +

𝑊0𝑍𝑢
𝑈0𝑚

+
𝑔𝑠𝑖𝑛Ɵ0

𝑈0

2
< 0 

Simulaties geven volgende resultaten: 
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Figuur 7.25: Phugoid-stabiliteit i.f.v. de tip voor verschillende tipgroottes 

 

Tiphoogte boven de 

vleugel (mm) 

Tiphoogte onder de 

vleugel (mm) 

Phugoid − stabiliteit 

(1/s) 

thalf 

(s) 

𝑃𝜍  

(s) 

78 40 -0.106 6.54 9.88 

78 20 -0.106 6.54 9.88 

78 0 -0.151 4.50 9.87 

65 40 -0.078 8.89 9.85 

65 20 -0.111 6.24 9.97 

65 0 -0.153 4.53 10.16 

50 40 -0.104 6.66 9.98 

50 20 -0.104 6.66 10.03 

33 0 -0.151 4.59 10.28 

20 40 -0.100 6.93 10.02 

20 0 -0.147 4.72 10.31 

0 0 -0.087 7.97 10.34 

 

Elke simulatie blijkt te voldoen aan dit stabiliteitscriterium. Verder lijkt er niet echt een trend in de 

resultaten te zitten. De conclusie luidt dan ook dat Phugoid-stabiliteit een complex fenomeen is waar 

verschillende effecten een rol spelen, zodat de mate van stabiliteit niet zomaar a priori kan voorspeld 

worden aan de hand van ons vereenvoudigd model.  

Elke simulatie blijkt wel te voldoen aan het stabiliteitscriterium. Merk op dat in hoofdstuk 6 reeds 

werd afgeleid dat ook het vliegtuig zonder vleugeltip Phugoid-stabiel is. Merk bovendien op dat de 
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Phugoid-mode een ‘trage’ mode is. De tijd die het vergt om de amplitude van de oscillatie te 

halveren bedraagt tussen de 4.5 en de 9 seconden. De tijd die de elektronische besturing van het 

vliegtuig nodig heeft om in te grijpen is veel korter. Deze mode is dus eenvoudig te controleren, en 

zal niet echt een probleem vormen wat betreft stabiliteit of bestuurbaarheid van het vliegtuig. In wat 

volgt wordt dan ook weinig belang gehecht aan deze mode.  

 

7.4.4.2 Spiral mode stabiliteit 

Om spiral mode stabiel te zijn moet gelden dat: 

 

 𝑙𝛽
′ 𝑛𝑟

′ − 𝑛𝛽
′ 𝑙𝑟

′  − 𝑡𝑎𝑛Ɵ0 𝑙𝛽
′ 𝑛𝑝

′ − 𝑛𝛽
′ 𝑙𝑝

′  > 0 

Om ook uitspraken te kunnen doen over de periode en demping van deze mode wordt de volledige 

uitdrukking gebruikt, zoals afgeleid in paragraaf 4.4.2.1: 

𝜆𝑆𝑀 = −
𝑔𝑐𝑜𝑠Ɵ0

𝑈0

 𝑙𝛽
′ 𝑛𝑟

′ − 𝑛𝛽
′ 𝑙𝑟

′  − 𝑡𝑎𝑛Ɵ0 𝑙𝛽
′ 𝑛𝑝

′ − 𝑛𝛽
′ 𝑙𝑝

′  

𝑙𝛽
′ 𝑛𝑝

′ − 𝑛𝛽
′ 𝑙𝑝

′  

De simulaties geven volgende resultaten: 

 

Figuur 7.26: Spiral mode i.f.v. de tip voor verschillende tipgroottes 
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Tiphoogte boven de vleugel 

(mm) 

Tiphoogte onder de vleugel 

(mm) 

spiral mode (1/s) 

78 40 0.0240 

78 20 -0.0424 

78 0 0.0042 

65 40 -0.0387 

65 20 -0.00425 

65 0 -0.0128 

50 40 -0.0112 

50 20 -0.0221 

33 0 -0.0394 

20 40 -0.0719 

20 0 -0.0482 

0 0 -0.250 

 

Uit de theorie, besproken in hoofdstuk 4, werd verwacht dat een grotere tip boven de vleugel, en dus 

meer richtingsstabiliteit, aanleiding zou geven tot een lagere spiral mode stabiliteit. Dit vindt men 

wel terug in deze simulaties: Zie de waardes waarbij de tip onder de vleugel 0 is. Bij een tiphoogte 

van 78 mm wordt het vliegtuig onstabiel. 

De vleugeltip onder de vleugel laten doorlopen zou dan weer de spiral mode stabiliteit moeten 

verbeteren. Ook dit wordt meestal teruggevonden in deze simulaties. Merkwaardig is wel de waarde 

voor de 78-40 configuratie: Deze zou onstabiel zijn, terwijl de 78-20 configuratie wel stabiel is, en een 

grotere tip onder de vleugel juist stabiliserend zou moeten werken. Ook de 50-40 tipconfiguratie 

vertoont een lagere stabiliteit dan verwacht.  

We benadrukken dat er altijd enige voorzichtigheid omgegaan dient te worden met CFD-simulaties, 

en kritisch moet omgegaan worden met deze resultaten. 

 

7.4.4.3 Dutch rol stabiliteit 

De Dutch-rol stabiliteit wordt gekenmerkt door: 

𝑅𝑒 𝜆𝐷𝑢𝑡𝑐   𝑟𝑜𝑙  =
1

2
(

𝑌𝛽

𝑚|𝑉0|
+ 𝑛𝑟

′ ) 
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Simulaties geven volgende resultaten: 

 

Figuur 7.27: Dutch rol stabiliteit i.f.v. de tip voor verschillende tipgroottes 

 

Tiphoogte boven de vleugel (mm) Tiphoogte onder de vleugel (mm) Dutch rol stabiliteit 

(1/s) 

78 40 -0.01122 

78 20 -0.00914 

78 0 -0.00726 

65 40 -0.00818 

65 20 -0.00797 

65 0 -0.00608 

50 40 -0.00830 

50 20 -0.00638 

33 0 -0.00348 

20 40 -0.00493 

20 0 -0.00201 

0 0 -0.00201 

 

Wat Dutch rol stabiliteit betreft kunnen wel duidelijke conclusies getrokken worden: Een groter 

tipoppervlak leidt tot een betere stabiliteit13.  

                                                           
13

 Merk op dat de hier gebruikte formules voor het beoordelen van Dutch roll stabiliteit slechts een benadering 
zijn, en een negatieve waarde dus niet a priori betekent dat het vliegtuig stabiel is. Zie ook paragraaf 6.5. 
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Indien we de waardes voor Dutch rol stabiliteit uitzetten in functie van totale tiphoogte (boven + 

onder) bekomen we volgende grafiek: 

 

Figuur 7.28: Dutch rol stabiliteit als functie van de tipgrootte 

Voor het profiel zonder vleugel bedraagt deze waarde -0.002 [1/s]. In eerste instantie zou men 

hieruit kunnen besluiten dat het toestel Dutch rol stabiel is. Dit mag echter niet zomaar rigoureus 

worden aangenomen, gezien de gemaakte benaderingen. Hierdoor betekent 𝑅𝑒 𝜆𝐷𝑢𝑡𝑐   𝑟𝑜𝑙   gelijk 

aan nul niet meer a priori dat het toestel marginaal stabiel zal zijn. Het hier berekende getal geldt dus 

veeleer als een manier om op relatief eenvoudige wijze de stabiliteit van de verschillende 

vleugeltippen met elkaar te vergelijken, dan om strikt de lijn stabiel/onstabiel te trekken. 

Wat wel duidelijk tot uiting komt in deze grafiek is dat een grotere tip ervoor zorgt dat er meer Dutch 

rol stabiliteit bereikt wordt. Dit is in overeenstemming met wat in de literatuur terug te vinden is: 

Een hogere directionele stabiliteit leidt tot een betere stabiliteit van deze mode.  

Om ook een uitspraak te kunnen doen over de periode en de demping werd het toestandsmodel 

afgeleid in hoofdstuk 4. We hernemen: 

Een eerste orde benadering van ons toestandsmodel wordt gegeven door: 

 𝛽
 

𝑟 
 =  

𝑌𝛽

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑌𝑟 − 𝑚𝑡𝑜𝑡 𝑈0

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑛𝛽
′ 𝑛𝑟

′
  

𝛽
𝑟
  

(Notatie: in wat volgt wordt deze 2x2matrix A genoemd.) 

Om de periode en de halfwaardetijd te berekenen geldt: 
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𝑃𝜍 =
2𝜋

|𝑖𝑚(𝜆𝑠𝑦𝑠 )|
 

𝑡𝑎𝑙𝑓 =
ln(2)

|𝑟𝑒(𝜆𝑠𝑦𝑠 )|
 

Pσ is de periode van de (al dan niet gedempte) oscillatiebeweging, thalf is de tijd die het vergt om de 

amplitude van de oscillatie te halveren.  

De gesimuleerde waardes inpluggen voor de verschillende tipconfiguraties levert volgende 

resultaten: 

 

Figuur 7.29: Periode van de Dutch rol i.f.v. de tip voor verschillende tipgroottes 

 

Tiphoogte boven de vleugel (mm) Tiphoogte onder de vleugel (mm) 𝑃𝜍  

(s) 

𝑡𝑎𝑙𝑓  

(s) 

78 40 1.58 5.61 

78 20 1.90 6.76 

78 0 2.94 5.70 

65 40 1.94 3.48 

65 20 2.21 4.78 

65 0 3.56 3.93 

50 40 2.04 3.48 

50 20 2.83 3.96 

 

Men kan hieruit concluderen dat het gebruik van een grotere tip boven de vleugel aanleiding geeft 

tot een kortere periode van de Dutch rol mode. Ook de tip onder de vleugel laten doorlopen verlaagt 
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deze periode. Dit komt overeen met wat verwacht werd op basis van de theorie14: Een goede 

richtingsstabiliteit geeft aanleiding tot een stabielere Dutch rol. 

Voor de precieze waardes die berekend werden met het toestandsmodel wordt de geïnteresseerde 

lezer verwezen naar bijlage B. 

Voor tipconfiguraties die niet statisch stabiel zijn heeft het geen zin om uitspraken te doen omtrent periodes en 

halfwaardetijden van de oscillaties, vermits het toestel nooit in een dergelijke mode terecht kan komen…   

                                                           
14

 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.2.2. 
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Hoofdstuk 8 

Optimalisatie 

 

8.1 Doelstelling 
In dit hoofdstuk wordt de optimalisatie an sich uitgewerkt. Vermits de vleugeltippen een invloed 

hebben op verschillende parameters moet eerst en vooral uitgezet worden naar welke parameter 

geoptimaliseerd zal worden, en wat de andere vereisten zijn. Op vraag van Gatewing werd in deze 

thesis een optimalisatieprocedure opgezet zodat het vliegtuig beantwoordt aan volgende criteria: 

- Er moet voldaan zijn aan alle statische stabiliteitscriteria 

- De periode voor de Dutch rol moet groter zijn dan 2 seconden 

- De L/D verhouding moet zo hoog mogelijk zijn. 

Dat voldaan moet zijn aan het eerste criterium spreekt voor zich. Het tweede criterium wordt 

opgelegd door de besturing van het vliegtuig: De aanstuurfrequentie bedraagt 5 Hz. Als de 

oscillatiefrequentie meer dan 10x lager ligt dan deze aanstuurfrequentie dan kan de Dutch rol 

inkoppeling in de rol goed gedempt worden door de automatische besturing. Voor de tippen die 

hieraan voldoen wordt vervolgens geoptimaliseerd naar een zo hoog mogelijke L/D-verhouding, of 

dus een zo hoog mogelijke aerodynamische efficiëntie.   

 

8.2 Procedure 
Om de vleugeltippen te optimaliseren wordt volgende werkwijze gevolgd: 

Eerst worden de geometrie en de mesh van het naakte profiel ingelezen in gambit. Vervolgens wordt 

de geometrie aangepast door een vleugeltip aan het model te hechten. De hoogte van deze 

vleugeltip wordt ingegeven als parameter, en kan worden gevarieerd. Uiteraard moeten de 

gewijzigde delen vervolgens opnieuw gemesht worden. Deze mesh wordt dan gecontroleerd en 

geëxporteerd, en vervolgens ingelezen in Fluent, waar dan de nodige stromingsberekeningen op 

uitgevoerd worden. Tenslotte worden de bekomen resultaten geïnterpreteerd, de 

stabiliteitsafgeleiden berekend, en de criteria voor stabiliteit beoordeeld.  
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Figuur 8.1: Optimalisatiestrategie 

 

8.3 Design of experiments 

8.3.1 Methode 

Zoals eerder vermeld optimaliseren we naar 2 parameters: de hoogte van de tip boven en onder de 

vleugels. Bij het uitvoeren van simulaties moeten voor deze parameters enkele specifieke discrete 

waardes ‘gekozen’ worden. Dit moet zo optimaal mogelijk gebeuren, want slechte keuzes 

hieromtrent leiden tot een onaanvaardbaar hoog aantal experimenten, of juist te weinig 

experimenten, of een verlies aan informatie en invloeden, etc.  

Dit leidt tot enkele moeilijkheden: 

- Wat is de ontwerpruimte? Met andere woorden: wat zijn de maximale tipafmetingen die als 

relevant/aanvaardbaar geacht worden? 

- Hoe ‘kiezen’ en combineren we de verschillende discrete waardes van de parameters met 

elkaar? 
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Wat betreft de maximale afmetingen werd gekozen voor 100 mm, zowel voor de bovenste als voor 

de onderste tip. Deze waardes zijn gebaseerd op het feit dat de huidige afmeting van de vleugeltip 68 

mm bedraagt15, en uit experimenten blijkt dat dit voldoende is om stabiliteit te waarborgen.  

Voor de keuzes en combinaties van verschillende discrete waardes voor de simulaties zijn in de 

literatuur reeds zeer veel mogelijke technieken onderzocht. Elk van de methodes blijkt zijn voor- en 

nadelen te hebben. Voor het bepalen van de keuze die hier het meest aangewezen is zoomen we 

even in op enkele specifieke kenmerken van ons probleem: 

- Er is een sterke koppeling tussen de parameters 

- Simulaties zijn zeer tijdrovend 

In wat volgt worden enkele mogelijke technieken kort besproken. 

- De “full factor design” is een methode waarbij voor elke parameter een aantal discrete waarden 

genomen worden, en vervolgens elke mogelijke combinatie van parameterwaardes bekeken wordt. 

Bij ons model zou dit er dus op neerkomen om een aantal discrete waardes te nemen voor de 

tiphoogte boven en onder de vleugel, en vervolgens simulaties uit te voeren voor elke mogelijke 

combinatie van deze waardes. Deze methode heeft als voordeel dat elk effect van elke parameter in 

rekening wordt gebracht, en dat ook de interacties tussen de verschillende parameters tot uiting 

komen. Een ‘full factor design’ zou dus de beste resultaten genereren. Deze methode is praktisch 

echter niet toepasbaar: Dit zou veel te duur zijn omwille van de benodigde rekentijd.  

- Ook bij de “parameter study” methode zal ook voor elke parameter een aantal discrete waardes 

genomen worden. Bij deze methode zal men telkens 1 parameter variëren, terwijl  men de waardes 

voor de andere parameters gelijk houdt. Voor onze toepassing is de “parameter study methode” 

ongeschikt omdat ze geen rekening houdt met interacties tussen de parameters.  [37]  

- Uiteindelijk werd geopteerd voor de ‘Latin hypercubes methode’. Deze methode is relatief weinig 

tijdrovend in vergelijking met de meeste andere optimalisatiealgoritmes, en werkt als volgt: 

- De ontwerpruimte wordt onderverdeeld in een x aantal gebieden voor elke factor. 

- Vervolgens worden deze waarden (pseudo-)random gecombineerd  

Het nadeel van deze methode is dat de ruimte soms niet volledig  gedekt wordt. Naarmate er meer  

simulaties uitgevoerd worden, wordt dit nadeel uiteraard gereduceerd. Ook hier dient dus de 

afweging gemaakt worden tussen nauwkeurigheid en beschikbare rekentijd.  

  

                                                           
15

 Momenteel wordt enkel een vleugeltip boven de vleugel gebruikt, die experimenteel bepaald werd door 
Gatewing N.V.  
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Voor onze toepassing met 2 factoren werden volgende combinaties gekozen: 

 

Figuur 8.2: Latin hypercubes methode 

8.3.2 Resultaten 

De resultaten van de hier gekozen punten werden reeds uitgebreid besproken in hoofdstuk 7. Op 

basis van deze resultaten kwamen we al tot volgende conclusies16: 

- Longitudinale statische stabiliteit is bij elke gesimuleerde vleugeltipconfiguratie voldaan 

- Transversale statische stabiliteit is voldaan indien de totale tiphoogte groter is dan 42 mm, 

ongeacht of deze zich boven of onder de vleugel bevindt. 

- De hoogste L/D verhoudingen worden bereikt als de tip volledig boven de vleugel geplaatst 

wordt. De tip gedeeltelijk onder de vleugel laten doorlopen leidt meteen tot een belangrijke 

penalisatie van de L/D verhouding. 

- Het vergroten van de tip geeft aanvankelijk aanleiding tot een hogere L/D verhouding, maar 

deze verhouding zal niet blijven toenemen. Het optimum is ergens gelegen bij een tiphoogte 

boven de vleugel die tussen 65 mm en 78 mm gelegen is. 

- Een grotere vleugeltip geeft aanleiding tot een kortere periode van de Dutch rol mode. Als de 

tip volledig boven de vleugel gelegen is , dan is de periode zelfs bij een tip van 78mm nog 

steeds beduidend groter dan de minimaal opgelegde periode van 2 seconden.  

We kunnen dus concluderen dat de tip met een optimale L/D verhouding die aan alle gestelde 

criteria voldoet een tiphoogte van tussen de 65 mm en 78 mm zal hebben, die volledig boven de 

vleugel gelegen zal zijn.  

 

8.4 Optimalisatie 
Nu de resultatenruimte verkend is, en op basis daarvan een range opgesteld werd waarbinnen de 

optimale tipconfiguratie gelegen zal zijn volgt de eigenlijke optimalisatie an sich: Het bepalen waar 

het optimum zich precies zal bevinden binnen dit bereik. 

Ook hiervoor zijn verschillende methodes terug te vinden in de literatuur. In de volgende paragraaf 

worden enkele van deze methodes kort besproken. Hierin werd geen volledigheid nagestreefd (want 

                                                           
16

 Zie hoofdstuk 7 
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dan zou dit werk al vlug onaanvaardbare proporties aannemen), maar is veeleer bedoeld om de 

gekozen methodiek te kaderen.  

 

8.4.1 Literatuurstudie van mogelijke optimalisatieprocedures. 

8.4.1.1 Newton-Raphson 

De methode van Newton-Raphson, ook bekend als de methode van Newton, is een numeriek 

algoritme om de nulpunten van een functie te bepalen. Het algoritme heeft als voordeel dat er erg 

snel convergentie bereikt wordt: De fout neemt kwadratisch af met het aantal iteraties. Een nadeel is 

dat deze methode niet erg stabiel is. Deze methode werkt als volgt: 

Gegeven een functie f(x) en zijn afgeleide f’(x). Kies een beginwaarde x0, en beschouw zijn 

functiewaarde f(x0). Construeer nu de raaklijn door f(x0) aan de kromme f(x). De nieuwe benadering 

x1 wordt gegeven door het snijpunt van de raaklijn met de x-as. Vervolgens wordt dit principe 

herhaald tot de gewenste nauwkeurigheid bereikt is.  

In formulevorm geeft dit: 

 

Dit is een relatief eenvoudig algoritme, maar deze methode gaat ervan uit dat de functie en haar 

afgeleide a priori gekend is. Bij de optimalisatie van de vleugeltippen is dit niet het geval: Om de 

afgeleide te beschouwen moeten kleine perturbaties rond de waardes van de parameters 

beschouwd worden. Dit zou echter betekenen dat er telkens nieuwe rekenroosters moeten 

gegenereerd worden, met een iets grotere of iets kleinere vleugeltip, louter en alleen om de waarde 

van de afgeleide te kunnen bepalen. Dit zou te tijdrovend worden, zowel voor de constructie van een 

nieuw rekenrooster als voor het uitvoeren van de stromingsberekeningen in Fluent. 

Wel mogelijk is om door de reeds gesimuleerde punten een best passende curve te berekenen, en 

hiermee verder te rekenen en te optimaliseren. Naarmate meer punten genomen worden zal deze 

curvefitting nauwkeuriger zijn. Op die manier zou de Newton-Raphson methode wel toepasbaar zijn 

voor dit probleem. 

 

Figuur 8.3: Newton methode[38] 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Numerieke_wiskunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Numerieke_wiskunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nulpunt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Functie_%28wiskunde%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algoritme
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8.4.1.2 Secant-methode 

De Secant-methode is een methode voor het benaderen van een nulpunt in een functie. Om het 

maximum van een functie te vinden kan men deze methode toepassen op de afgeleide van de 

functie. Immers: De afgeleide van een functie is nul in haar extrema. 

 Bij het toepassen van deze methode gaat men als volgt te werk:  

- Kies 2 startpunten, x1 en x2, en bereken de functiewaardes in deze punten.  

- Het nulpunt x3 wordt dan bepaald door de lijn door de punten (x1,f(x1)) en (x2,f(x2)). Dit punt 

is dan een verbeterde benadering van het gezochte nulpunt.  

- Vervolgens wordt de berekening herhaald met de punten x2 en x3 als startwaarden.  

- Hiermee gaat men door tot de gewenste nauwkeurigheid bereikt is. 

In formulevorm geeft dit: 

 
 

 

 

 

Dit is een relatief eenvoudig algoritme. In tegenstelling tot de methode van Newton-Raphson is het 

hier niet nodig om de afgeleide van de functie a priori te kennen: Men maakt gebruik van 

bovenstaande formule om de afgeleiden te benaderen.  

 

8.4.1.3 Gradient ascent 

Deze methode is een eerste orde optimalisatie-algoritme, die het locale maximum van een functie 

zoekt. Om het maximum van de functie te vinden beschouwt men de oplossing in een punt, en 

bekijkt men de (benaderde) gradiënt in dat punt. Vervolgens neemt men stappen die proportioneel 

zijn met de positieve gradiënt van de functie in dat beschouwde punt. Zo komt men in een nieuw 

punt, waar opnieuw dezelfde werkwijze toegepast wordt.  

 

 

Figuur 8.4: Secant-methode[38] 
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De methode is gebaseerd op het feit dat een functie het snelst stijgt als men de richting van haar 

gradiënt beschouwt. Het voordeel van deze methode is dat deze toepasbaar is ongeacht van welke 

dimensie de functie is. Nadeel is dat er ‘zigzags’ gemaakt kunnen worden in de buurt van het 

optimum. 

 

 

Bovendien gaat ook deze methode ervan uit dat de gradiënt van de functie eenvoudig berekend kan 

worden. Bij de optimalisatie van de vleugeltippen is dit niet het geval, zoals ook bij de methode van 

Newton reeds besproken werd.  

 

8.4.1.4 Simulated annealing methode 

De “Simulated annealing” methode is een probabilistische metaheuristiek die een goede benadering 

geeft voor het globale optimum van een functie. Deze methode wordt vooral gebruikt voor het 

vinden van een acceptabele oplossing binnen een redelijke tijd, veeleer dan om het exacte optimum 

te bepalen met hoge graad van nauwkeurigheid.  

Deze methode werd ontworpen voor het gloeiproces bij de metallurgie. Gloeien van metalen wordt 

toegepast om ervoor te zorgen dat er geen scheurtjes of fouten in het materiaal zitten. Om dit te 

bereiken wordt het object in een verwarmingsbad gedompeld en precies op smelttemperatuur 

gebracht. Daarna wordt het object heel langzaam, in gecontroleerde omstandigheden, weer 

afgekoeld. Dit heeft tot effect dat het energieniveau van alle moleculen in het object ongeveer gelijk 

blijft gedurende het afkoelen (thermisch evenwicht). Door dit evenwicht te bewaren tijdens het 

afkoelen ontstaat er nergens in het object een “energiepiek” waar moleculen een hogere energie 

hebben dan omliggende moleculen en dus extra zouden gaan bewegen ten opzichte van het rooster. 

Voor het simuleren van een dergelijk proces stoot men op een moeilijkheid: Bij het afkoelen zal niet 

iedere toestandsovergang het totale energieniveau verlagen. Soms gaat een molecule toch nog 

“dansen” in het rooster, waardoor de volgende toestand niet een lagere energie heeft dan de vorige. 

Om dit op te vangen, en niet in een lokaal extremum te blijven steken, werd een zekere mate van 

willekeur ingebouwd in het algoritme: Bij elke stap wordt de huidige oplossing vervangen door een 

Figuurr 8.5: Gradient ascent methode 
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“willekeurige” oplossing in de omgeving, die gekozen wordt aan de hand van een probabiliteit, die 

afhankelijk is van de het verschil in functiewaarde enerzijds, en een globale parameter, stel T, 

anderzijds. Deze wordt zo gekozen dat de huidige oplossing bijna random verandert als T groot is, 

maar steeds minder verandert naarmate T verlaagd wordt (en uiteindelijk 0 wordt). Deze “willekeur” 

werd ingebouwd om te voorkomen dat de oplossing blijft steken bij lokale optima. 

 

Concreet gaat deze methode als volgt te werk: 

1) Gegeven een begintoestand, kiezen we een toestand uit de mogelijke buurtoestanden.  

2) Is de waarde van de gekozen toestand hoger dan de waarde van de huidige toestand, dan 

accepteren we hem.  

3) Is de waarde van de gekozen toestand lager dan de waarde van de huidige toestand, dan 

accepteren we hem met een zekere waarschijnlijkheid, of wijzen hem af met de 

bijbehorende complementaire waarschijnlijkheid. 17 

4) Is de gekozen toestand geaccepteerd, ga dan over naar die toestand en begin opnieuw.  

5) Is de gekozen toestand niet geaccepteerd, probeer dan een andere buurtoestand. 

Deze methode werd onafhankelijk van elkaar beschreven door Scott Kirkpatrick, C. D. Gelatt en 

Mario P. Vecchi in 1983, en door Vlado Cerný in 1985.  

Dit is een betrekkelijk eenvoudige methode, die zeer toepasbaar is op het probleem van de 

vleugeltipoptimalisatie: Deze methode leidt immers vrij snel tot een goed aanvaardbare oplossing. 

Bovendien is deze ‘aanvaardbare oplossing’ goed genoeg voor ons probleem. Het is immers onnodig, 

zelfs zinloos, om de vleugeltippen te optimaliseren tot een exacte waarde met x aantal cijfers na de 

komma, vermits ons model al inherent afwijkingen van enkele procenten bevat. (Zie discussie over 

de nauwkeurigheid van het rekenrooster, hoofdstuk 5.)  

Vandaar dat geopteerd werd om de optimalisatie via deze methode te laten gebeuren. 

 

8.5 Resultaten 
In paragraaf 8.3.1 werd reeds beredeneerd dat de optimale vleugeltip een hoogte tussen 65 en 78 

mm boven de vleugel zal hebben, en niet onder de vleugel zal doorlopen. In dit bereik van resultaten 

zal de L/D verhouding zijn maximum bereiken. Bovendien werd gecontroleerd dat alle tippen die in 

dit bereik liggen ook zullen beantwoorden aan de gestelde stabiliteitsvereisten (statisch stabiel, en 

een periode voor Dutch rol die groter is dan 2 seconden).   

Bij de optimalisatie-procedure werden de waardes voor de tiphoogte dan ook in dit bereik van 

waardes gekozen, en werd de procedure gevolgd die beschreven werd in paragraaf 8.4.1.4. Voor het 

bepalen van de T-waarde werd geopteerd voor volgende functie: 

𝑇 ′ = 𝑟 ∗ 𝑇 

                                                           
17

 . Merk op dat er bij onze resultaten normaal geen lokale maxima zullen opduiken.  
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Waarbij T de ‘oude’ T-waarde is, T’ de nieuwe T-waarde, en r een random gegenereerd getal in het 

interval [0, 1[.   

Bij de simulaties werd steeds gebruik gemaakt van het volledige profiel. De Fluent-instellingen en 

opbouw van het rooster werden reeds besproken in hoofdstuk 5. In wat volgt worden de resultaten 

van deze simulaties besproken.  

 

8.5.1 L/D  verhouding 

In onderstaande grafiek wordt de L/D verhouding uitgezet in functie van de tiphoogte boven de 

vleugel, (er is geen tip onder de vleugel,) bij een aanvalshoek van 6° en een vliegsnelheid van 20.83 

m/s. Er werd zoals steeds gewerkt met de Fluent-instellingen zoals beschreven in hoofdstuk 5, en er 

werd gewerkt op het volledige profiel (geen gebruik makend van symmetrie).  

 

Figuur 8.6: L/D verhouding in functie van de tiphoogte 

 

Tiphoogte (mm) L/D verhouding 

68 13.607 

70 13.810 

71 13.806 

 

Het maximum wordt bereikt bij een tiphoogte van 70mm. Merk op dat het weinig zinvol is om nog 

verder te optimaliseren tussen deze waardes: Het verschil in L/D verhouding tussen de tippen van 68 

mm en 70 mm bedraagt reeds minder dan 1.5%, terwijl de nauwkeurigheid door de invloed van het 

rooster op de resultaten een grootteorde hoger ligt.18 

 

                                                           
18

 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.3 
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8.5.2 Statische stabiliteit 

In deze paragraaf wordt gecontroleerd in hoeverre deze, naar L/D verhouding optimale 

tipconfiguratie van 70 mm tiphoogte boven de vleugel (en geen tip onder de vleugel) voldoet aan de 

statische stabiliteitscriteria. Het opstellen van deze criteria kwam in hoofdstuk 3 aan bod. In 

hoofdstuk 7 werd reeds beredeneerd dat het voldoen aan deze criteria in principe geen problemen 

zou mogen stellen voor deze tipconfiguratie.  

Om statische stabiliteit te garanderen moet voldaan zijn aan volgend criterium: 

- 
𝑑M

𝑑𝛼
< 0 

Bij het vliegtuig met een tiphoogte van 70 mm bekomt men 
𝑑M

𝑑𝛼
=  −1.810 𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑. Er is dus 

voldaan aan dit criterium.  

- 𝐶𝑛β
> 0 

Ook aan dit criterium is voldaan: 𝐶𝑛β
= 0.459 Nm/rad 

- 𝐶𝑙β < 0 

Deze voorwaarde is eveneens vervuld: 𝐶𝑙β =  −4.955 Nm/rad.  

 

8.5.3 Dynamische stabiliteit 

De criteria voor dynamische stabiliteit werden besproken in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 7 kwam de 

invloed van de vleugeltippen op de dynamische stabiliteit aan bod. In wat volgt worden de resultaten 

van het vliegtuig met tiphoogte 70 mm besproken. 

8.5.3.1 Dutch rol 

De Dutch-rol stabiliteit wordt gekenmerkt door: 

𝑅𝑒 𝜆𝐷𝑢𝑡𝑐   𝑟𝑜𝑙  =
1

2
(

𝑌𝛽

𝑚|𝑉0|
+ 𝑛𝑟

′ ) 

Voor het profiel met 70 mm tiphoogte bedraagt 𝑅𝑒 𝜆𝐷𝑢𝑡𝑐   𝑟𝑜𝑙  =  −0.318 [1/𝑠].  

Voor deze modus werd echter een bijkomende eis gesteld: De periode van de Dutch rol mode moet 

groter zijn dan 2 seconden. Deze vereiste werd opgelegd door Gatewing, en is gelinkt aan de 

besturing van het vliegtuig: De aanstuurfrequentie van de automatische piloot bedraagt 5 Hz. Als de 

oscillatiefrequentie meer dan 10x lager ligt dan deze aanstuurfrequentie dan kan de Dutch rol 

inkoppeling in de rol goed gedempt worden door deze automatische besturing.  

 

Om de periode van deze modus te bepalen wordt gebruik gemaakt van de eerste orde benadering 

van het toestandsmodel, dat reeds werd afgeleid in hoofdstuk 4, en ook in hoofdstuk 7 reeds aan 

bod kwam. We hernemen: 
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 𝛽
 

𝑟 
 =  

𝑌𝛽

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑌𝑟 − 𝑚𝑡𝑜𝑡 𝑈0

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑛𝛽
′ 𝑛𝑟

′
  

𝛽
𝑟
  

Om de periode en de halfwaardetijd te berekenen geldt: 

𝑃𝜍 =
2𝜋

|𝑖𝑚(𝜆𝑠𝑦𝑠 )|
 

𝑡𝑎𝑙𝑓 =
ln(2)

|𝑟𝑒(𝜆𝑠𝑦𝑠 )|
 

Voor het profiel met een tiphoogte van 70 mm bekomt men volgend stelsel: 

 𝛽
 

𝑟 
 =  

0.1435 −0.9944
6.082 −0.491

  
𝛽
𝑟
  

De eigenwaardes hiervan bedragen: 

 
𝜆1

𝜆2
 =  

−0.174 + 2.439 𝐼
−0.174 − 2.439 𝐼

  

Hieruit volgt dat de periode 2.576 seconden bedraagt, of dus hoger is dan 2 seconden. Er is dus 

voldaan aan dit criterium. Voor de volledigheid vermelden we nog dat de halfwaardetijd 3.989 

seconden bedraagt. 

 

8.5.3.2 Phugoid 

Om Phugoid-stabiliteit de verzekeren moet voldaan zijn aan volgend criterium19: 

𝑋𝑢
𝑚 +

𝑊0𝑍𝑢
𝑈0𝑚

+
𝑔𝑠𝑖𝑛Ɵ0

𝑈0

2
< 0 

Bij het profiel met tiphoogte 70 mm bekomt men een waarde van -0.088 [1/s]. Ook aan dit criterium 

is dus voldaan. De halfwaardetijd bedraagt  7.88 seconden, de periode ongeveer 10 seconden. Merk 

op dat dit een trage modus is, die relatief eenvoudig gecorrigeerd kan worden met de automatische 

piloot. 

  

8.5.3.3 Spiral mode 

Ten slotte bekijken we ook het criterium voor spiral mode stabiliteit. Dit criterium werd eveneens 

afgeleid in hoofdstuk 4. Er moet gelden dat: 

𝜆𝑆𝑀 = −
𝑔𝑐𝑜𝑠 Ɵ0

𝑈0

 𝑙𝛽
′ 𝑛𝑟

′ −𝑛𝛽
′ 𝑙𝑟

′  −𝑡𝑎𝑛 Ɵ0 𝑙𝛽
′ 𝑛𝑝

′ −𝑛𝛽
′ 𝑙𝑝

′  

𝑙𝛽
′ 𝑛𝑝

′ −𝑛𝛽
′ 𝑙𝑝

′  < 0 

Bij het profiel met tiphoogte 70 mm bekomt men een waarde van -0.0108 [1/s]. Ook aan dit 

criterium is dus voldaan. 

                                                           
19

 Dit werd reeds afgeleid en besproken in hoofstuk 4. 
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8.5.4 Conclusie 

Er mag dus geconcludeerd worden dat een tiphoogte van 70 mm de beste resultaten zal geven wat 

L/D verhouding betreft, en dit profiel voldoet aan alle gestelde stabiliteitscriteria en vereisten.  

 

 

Figuur 8.7: Het optimale ontwerp, met vleugeltippen van 70 mm. 

 

In wat volgt wordt de krachten en momenten op dit profiel verder besproken, en wordt het 

stromingspatroon omheen dit profiel bestudeerd. 

 

8.6 Krachten, momenten en prestaties 
Als de lift wordt uigezet in functie van de aanvalshoek, bij een vliegsnelheid van 20.833m/s, bekomt 

men volgende grafiek: 

 

Figuur 8.8: Lift in functie van de aanvalshoek 
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Ter illustratie werd ook de lift van het tiploze profiel op de figuur weergegeven. Het verloop van deze 

grafieken zijn dus vrij gelijkaardig.  

Als hetzelfde gedaan wordt voor de weerstand in functie van de aanvalshoek bekomt men volgende 

grafiek: 

 

Figuur 8.9: Weerstand in functie van de aanvalshoek 

Men stelt vast dat ook hier een vrij gelijkaardig verloop bekomen wordt. Het profiel met tip heeft 

echter een iets lagere weerstand dan het tiploze profiel. 

Als de L/D verhouding wordt uitgezet in functie van de aanvalshoek, bij aanvalshoeken rond de 

kruiscondities en met een vliegsnelheid van 20.83 m/s, dan bekomt men: 

 

 

Figuur 8.10: L/D in functie van de aanvalshoek 
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Rond de kruiscondities is dus een duidelijke verbetering naar de L/D prestaties waarneembaar. Bij 

een aanvalshoek van 6° bedraagt de L/D verhouding van het profiel met de optimale tip 13.8, terwijl 

het tiploze profiel een verhouding van 9.5 laat optekenen.  

Zoals reeds uitgebreid besproken in deze thesis is deze verbetering vooral te danken aan de 

tipwervel, die wordt gereduceerd als er een vleugeltip aanwezig is.  

Ter illustratie wordt deze tipwervel gevisualiseerd op onderstaande figuren. Hierbij wordt de Y-

component van de snelheid weergegeven ter hoogte van de vleugeltip. De simulatie gebeurde bij 

kruiscondities. Het vlak waarom deze snelheidscomponent wordt voorgesteld is een vlak dat 

evenwijdig is met de vluchtboord van de vleugel, en op ongeveer 4/5 van de koorde.20 Er werd 

ingezoomd op de tip van de vleugel.  

Zoals eerder besproken (zie hoofstuk 6) stelt men vast dat de stroming onder de vleugel, dus aan de 

drukzijde, een positieve snelheidscomponent heeft in de Y-richting. Dit betekent: weg van de vleugel. 

Aan de zuigzijde heeft de stromingssnelheid een negatieve Y-component. Daar loopt de stroming dus 

naar de vleugel toe. Er zal dus een tipwervel ontstaan, waarbij er fluïdum van de drukzijde naar de 

zuigzijde van de vleugel gedreven wordt.  

Indien er een vleugeltip aanwezig is, dan kan het fluïdum niet rechtstreeks van de druk- naar de 

zuigzijde stromen: De vleugeltip zit immers in de weg. Hierdoor zal de wervel zich verder van de 

vleugel moeten begeven (om rond deze tip te geraken), waardoor de invloed van de tipwervel op de 

stroming in de directe nabijheid van de vleugel vermindert. Bovendien zal ook de intensiteit van de 

wervel iets lager zijn wanneer er een vleugeltip aanwezig is.  

Beide fenomenen dragen bij tot het bereiken van een betere L/D verhouding: 

- De lagere wervelintensiteit zal vooral de weerstand reduceren 

- Als de wervel zich verder van de vleugels bevindt zal de richting van de aankomende 

stroming in de nabijheid van de vleugel minder beïnvloed worden. Hierdoor zal de effectieve 

aanvalshoek van de vleugels iets hoger zal zijn, wat ervoor zorgt dat er iets meer lift zal 

opgewekt worden.  

                                                           
20

 Dit is het vlak dat door de punten (-0.0674, 0.0782, 0.003382), (-0.2248, 0.5, -0.002177) en (-0.2248, 0.5, 
0.00428) gaat. 

Figuur 8.11: Tipwervel bij het tiploze profiel (links) en bij het profiel met 70 mm tip (rechts) 
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Hoofdstuk 9 

Conclusies 
 

In deze thesis werd het stromingsveld om een microvliegtuigje bestudeerd met behulp van 

numerieke stromingspakketten (Fluent). Vervolgens werd de invloed van vleugeltippen op de 

stroming bestudeerd. Tenslotte werd een optimalisatieprocedure opgesteld om tot het meest 

optimale vleugeltip-ontwerp te komen.  

Om uitspraken te kunnen doen over het gedrag van het vliegtuig werden de bewegingsvergelijkingen 

en stabiliteitscriteria voor een MAV opgesteld:  

 Het toestandsmodel ziet er als volgt uit: 

 

𝑢 
𝛼 
Ɵ 

𝑞 

 =  

 
 
 
 
 
 
 
 

𝑋𝑢

𝑚𝑡𝑜𝑡

𝑋𝛼

𝑚𝑡𝑜𝑡
−𝑔𝑐𝑜𝑠Ɵ0 −𝑊0
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𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑍𝛼
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−𝑔𝑠𝑖𝑛Ɵ0
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𝜑 
𝑝 
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𝑌𝛽

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|
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𝛿𝑎
𝛿𝑟

  

 

 Om statische stabiliteit te waarborgen moet gelden dat: 

- Longitudinale statische stabiliteit: 𝐶𝑚𝛼
< 0 

- Laterale statische stabiliteit: 𝐶𝑛𝛽
> 0 

- Statische rolstabiliteit: 𝐶𝑙𝛽 < 0 

 

 Voor dynamische stabiliteit werden volgende criteria opgesteld: 

- Phugoid mode: 
1

2
 

Xu

m
+

W 0Zu

U0m
+

gsinƟ 0

U0
 < 0 

- Spiral mode:  𝑙𝛽
′ 𝑛𝑟

′ − 𝑛𝛽
′ 𝑙𝑟

′  − 𝑡𝑎𝑛Ɵ0 𝑙𝛽
′ 𝑛𝑝

′ − 𝑛𝛽
′ 𝑙𝑝

′  > 0 

- Dutch rol mode: 
1

2
 

𝑌𝛽

𝑚 |𝑉0|
+ 𝑛𝑟

′  < 0  
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Vervolgens werd de invloed van vleugeltippen op deze parameters bestudeerd. Hierbij werd zowel 

kwalitatief als kwantitatief bekeken wat de invloed van deze tippen is op onder andere de 

aerodynamische efficiëntie, en statische en dynamische stabiliteit. Als tipgeometrie werd de studie 

beperkt tot driehoekige profielen, waarbij de hoogte boven en onder de vleugel als parameters 

genomen werden. Voor de design of experiments werd voor de Latin Hypercubes methode 

geopteerd.  

Hieruit bleek dat: 

 Longitudinale statische stabiliteit bij elke gesimuleerde vleugeltipconfiguratie voldaan is 

 Transversale statische stabiliteit voldaan is indien de totale tiphoogte groter is dan 42 mm, 

ongeacht of deze zich boven of onder de vleugel bevindt. 

 De hoogste L/D verhoudingen bereikt worden als de tip volledig boven de vleugel geplaatst 

wordt. De tip gedeeltelijk onder de vleugel laten doorlopen leidt meteen tot een belangrijke 

penalisatie op de L/D verhouding. 

 Het vergroten van de tip aanvankelijk aanleiding geeft tot een hogere L/D verhouding, maar 

deze verhouding niet zal blijven toenemen. Het optimum is ergens gelegen bij een tiphoogte 

boven de vleugel die tussen 65 mm en 78 mm gelegen is. 

 Een grotere vleugeltip aanleiding geeft tot een kortere periode van de Dutch rol mode.  

 

Tenslotte werd ook een optimalisatieprocedure uitgewerkt. Het doel van deze procedure was om die 

vleugeltip te vinden die een maximale L/D verhouding heeft, waarbij nog voldaan is aan alle statische 

en dynamische stabiliteitscriteria, en waarbij de periode van de Dutch rol mode bovendien groter is 

dan 2 seconden.   

Als optimalisatiealgoritme werd voor het simulated annealing algoritme geopteerd. Als resultaat 

werd bekomen dat een tiphoogte van 70 mm boven de vleugel, en die niet onder de vleugel 

doorloopt, de meest geschikte tip is die aan al deze criteria voldoet. Als gebruik gemaakt wordt van 

deze tippen bekomt men een L/D verhouding van 13.81. Ter vergelijking: Bij het tiploze profiel werd 

een L/D verhouding van 9.50 vastgesteld.  
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Bijlage A 

Extra visualisaties van het stromingsveld rond het vliegtuig. 
 

1. Bij kruiscondities 
In deze bijlage worden de snelheidsvectoren en de drukcontouren eens visueel voorgesteld op 

enkele vlakken, teneinde een beter zicht te krijgen op het stromingspatroon rond het vliegtuig. 

Hierbij werd uitgegaan van dezelfde simulaties, met dezelfde randvoorwaarden en instellingen als in 

hoofdstuk 6, bij een vluchtsnelheid van 20.833 m/s en  bij een aanvalshoek van 6°. De Fluent-

instellingen en opbouw van het rekenrooster werden besproken in hoofdstuk 5. Er wordt gewerkt op 

het halve profiel, zonder vleugeltip. Dit levert volgende plots: 

- Drukverloop in het XZ-vlak (Y=0): 

 

A1: Drukcontouren in het XZ-vlak 

Men vindt het klassieke drukverloop over een vleugel terug: Aan de aanvalsboord wordt een 

overdruk vastgesteld. Aan de bovenzijde van het profiel ontstaat een onderdruk, aan de onderkant 

een overdruk. Op die manier wordt lift gegenereerd.  

- Snelheidsverloop in het XZ-vlak (Y=0): 
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A2: Snelheidsvectoren in het XZ-vlak 

Ook hier vinden we het klassieke verloop terug:  

o Nabij de aanvalsboord wordt de snelheid 0. Dit komt overeen met de drukstijging 

aan de aanvalsboord die in figuur A1 werd vastgesteld. 

o Zowel aan de zuig- als aan de drukzijde van het profiel is een gebied van 

accelererende stroming aanwezig, door het verdringingseffect van de vleugel. Aan de 

zuigzijde worden echter beduidend hogere snelheden bereikt, en is het gebied van 

hogere snelheden ook groter dan aan de drukzijde van het profiel. Dit is in 

overeenstemming met het drukveld dat hierboven gevonden werd, en met de wet 

van Bernouilli: Accelererende stroming zal overeenkomen met drukdalingen, terwijl 

vertragende stroming een drukverhoging zal ondergaan. Ook dit is duidelijk 

waarneembaar op bovenstaande figuren: het gebied aan de zuigzijde waar de 

snelheid toeneemt komt overeen met het gebied waar de drukdaling plaatsgrijpt. 

Het gebied verder stroomafwaarts, waar de snelheid opnieuw lager wordt, komt 

overeen het gebied waar de druk opnieuw hoger wordt. 

o Achter de vluchtboord is een gebied van zog aanwezig, waar de snelheid nog 

beduidend lager is dan de kruissnelheid van 20.83 m/s. 

 

- Evenwijdig met het XZ-vlak, op Y=0.25 (dus halverwege de vleugel): 
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A3: Drukcontouren op de vleugel (op de helft van de vleugelspan) 

 

 

A4: Snelheidsvectoren op de vleugel (op de helft van de vleugelspan) 

 

Als we het stromingspatroon bekijken op de helft van de vleugelspan (Y=0.25) dan vinden we een 

gelijkaardig verloop terug zoals bij de “romp” (bij Y=0) besproken werd. Alleen stelt men vast dat de 

onderdruk aan de zuigzijde van het profiel hier (bij Y=0.25, dus op de helft van de vleugelspan) veel 
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meer uitgesproken is. Dit wijst erop dat de “vleugel” meer lift zal opwekken dan de “romp”. In feite 

hebben we hier dus niet te maken met een zuivere ‘vliegende vleugel’. De “romp” draagt echter wel 

bij tot de lift, zoals hierboven werd besproken (zie figuur A1). Dus dit is ook geen zuivere “vleugel en 

romp”-configuratie. Dit vliegtuig zit ergens tussen deze twee configuraties in. Dit verklaart ook 

waarom de dimensieloze liftcoëfficiënt bij dit vleugelprofiel lager ligt dan klassiek het geval zou zijn, 

zoals reeds besproken in paragraaf 6.2. 

 

- Aan de vleugeltip (Y=0.5): 

 

 

 

A5: Drukcontouren aan de vleugeltip 

Aan de vleugeltippen zal de invloed van de tipwervel een rol spelen: Onder de vleugel is een gebied 

van overdruk, boven de vleugel een gebied van onderdruk. Aan het uiteinde van de vleugel zal de 

stroming bijgevolg de neiging hebben om over te lopen van druk- naar zuigzijde, en aldus een wervel 

te vormen. Door deze beweging zijn ter hoogte van de vleugeltip (Y=0.5) de gebieden van over- en 

onderdruk niet meer zo zuiver afgelijnd (zie figuur A5). 

Om deze wervel te visualiseren worden op onderstaande figuur de Y- en Z-component van de 

snelheidsvectoren afgebeeld ter hoogte van het vlak X=0.150. Dit is een vlak evenwijdig met het YZ-

vlak, op ongeveer ¾ van de koorde: 
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A6: Snelheidsvectoren aan de tip, bij 6° aanvalshoek 

Men neemt inderdaad duidelijk waar dat de stroming de neiging heeft om van onder naar boven de 

vleugel te stromen. Dit komt overeen met wat men intuïtief ook intuïtief verwacht: De stroming 

loopt van het gebied van hoge druk naar het gebied van lage druk. 

 

2. Afscheiding 
In paragraaf 6.2 werd waargenomen dat de lift minder dan lineair begon toe te nemen vanaf een 

aanvalshoek groter dan 12°, omdat dan de eerste verschijnselen van afscheiding beginnen op te 

treden. Door de invloed van de tipwervel zal de grenslaag in de buurt van de tip echter beter 

aangehecht blijven, en aldus ook bij hogere aanvalshoeken nog blijven bijdragen tot een toename 

van de lift. Hierdoor zal de lift pas beginnen dalen eenmaal de aanvalshoek groter dan 45° wordt.  

Er werd ook vastgesteld dat de eerste plaatsen van afscheiding zich zullen voordoen op de vleugel, in 

een gebied dicht bij de wortelkoorde. In onderstaande figuur wordt de stroming weergegeven op 

een XZ-vlak, op Y=0.18, bij 14° aanvalshoek en bij een snelheid van 20.833 m/s. (De andere Fluent-

instellingen, evenals het rekenrooster, zijn dezelfde als hierboven besproken.) De snelheidsvectoren 

zien er als volgt uit: 
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A7: Snelheidsvectoren op het vlak Y=0.18, bij 14° aanvalshoek 

We zien dat er een gebied ontstaat nabij de vluchtboord waar de stroming het vleugelprofiel niet 

meer volgt, en zelfs van richting verandert (afscheiding). Hierdoor stijgt de weerstand van de vleugel, 

en zal minder lift opgewekt worden. 

De gebieden waarin dit fenomeen optreedt zullen dus niet meer in dezelfde mate bijdragen tot de lift 

als de delen van de vleugel waar de stroming nog aangehecht is. Naarmate de aanvalshoek toeneemt 

zal het gebied waarin dit fenomeen optreedt groter worden, waardoor de totale lift, opgewekt door 

het volledige vliegtuig, minder dan lineair zal toenemen met een toename van de aanvalshoek. (zie 

paragraaf 6.2 en figuur 6.6) 
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Bijlage B 

Dutch Rol Stabiliteit bij verschillende tipconfiguraties 
 

Een eerste orde benadering van ons toestandsmodel werd afgeleid in hoofdstuk 4, en wordt gegeven 

door : 

 𝛽
 

𝑟 
 =  

𝑌𝛽

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑌𝑟 − 𝑚𝑡𝑜𝑡 𝑈0

𝑚𝑡𝑜𝑡 |𝑉0|

𝑛𝛽
′ 𝑛𝑟

′
  

𝛽
𝑟
  

(Notatie: in wat volgt wordt deze 2x2matrix A genoemd.) 

Om de periode en de halfwaardetijd te berekenen geldt: 

𝑃𝜍 =
2𝜋

|𝑖𝑚(𝜆𝑠𝑦𝑠 )|
 

𝑡𝑎𝑙𝑓 =
ln(2)

|𝑟𝑒(𝜆𝑠𝑦𝑠 )|
 

Pσ is de periode van de (al dan niet gedempte) oscillatiebeweging, thalf is de tijd die het vergt om de 

amplitude van de oscillatie te halveren.  

 

De gesimuleerde waardes inpluggen voor de verschillende tipconfiguraties levert volgende matrices 

en eigenwaarden: 

 

Tip 78mm boven en 40mm onder de vleugel: 

 

 Dit levert volgende eigenwaarden: 

 

 Periode 1.58 s en halfwaardetijd 5.61 s. 

Tip 78mm boven en 20mm onder de vleugel: 

 

 Dit levert volgende eigenwaarden: 

 

 := A










0.2201017 -0.9917797

16.06404653 -0.467139178











-0.123518738999999961 3.97667200586255110 I

-0.123518738999999961 3.97667200586255110 I

 := A










0.179316 -0.99309966

11.09846555 -0.384395799











-0.102539899499999990 3.30793585429702120 I

-0.102539899499999990 3.30793585429702120 I
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 Periode 1.90 s en halfwaardetijd 6.76 s. 

 

Tip 78mm boven en 0mm onder de vleugel: 

 

 Dit levert volgende eigenwaarden: 

 

 Periode 2.939 s en halfwaardetijd 5.70 s. 

 

Tip 65mm boven en 40mm onder de vleugel: 

 

 Dit levert volgende eigenwaarden: 

 

 Periode 1.937 s en halfwaardetijd 3.48 s. 

 

Tip 65mm boven en 20mm onder de vleugel: 

 

 Dit levert volgende eigenwaarden: 

 

 Periode 2.210 s en halfwaardetijd 4.784 s. 

 

Tip 65mm boven en 0mm onder de vleugel: 

 

 Dit levert volgende eigenwaarden: 

 

 Periode 3.56 s en halfwaardetijd 3.93 s. 

 := A










0.142416 -0.99454318

6.045011531 -0.385771531











-0.121677765500000021 2.43767911633205703 I

-0.121677765500000021 2.43767911633205703 I

 := A










0.160463 -0.99278853

10.72856183 -0.558529











-0.199033000000000042 3.24375642646050278 I

-0.199033000000000042 3.24375642646050278 I

 := A










0.156361 -0.99407333

8.226020418 -0.446149132











-0.144894066000000044 2.84367946414123595 I

-0.144894066000000044 2.84367946414123595 I

 := A










0.119359 -0.99543302

3.204170946 -0.443744652











-0.162192826000000012 1.76359466166381408 I

-0.162192826000000012 1.76359466166381408 I
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Tip 50mm boven en 40mm onder de vleugel: 

 

 Dit levert volgende eigenwaarden: 

 

 Periode 2.04 s en halfwaardetijd 3.48 s. 

 

Tip 50mm boven en 20mm onder de vleugel: 

 

 Dit levert volgende eigenwaarden: 

 

 Periode 2.83 s en halfwaardetijd 3.96 s. 

  

 := A










0.162838 -0.99389132

9.638132078 -0.561360053











-0.199261026499999992 3.07378270350158500 I

-0.199261026499999992 3.07378270350158500 I

 := A










0.125169 -0.99514982

5.031017108 -0.475042651











-0.174936825500000004 2.21732998512717661 I

-0.174936825500000004 2.21732998512717661 I
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