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Inleiding
Zeilen is één van de mooiste sporten die er bestaat. Tenminste, dat vinden wij. Het is prachtig om
te kunnen genieten van de rust op het water. Even weg van een vaststaand huis en de dagelijkse
dingen. Achter het mooie plaatje schuilt echter keiharde natuurkunde. ‘Normale’ mensen denken
niet na bij zeilen en worden boos, omdat het weer niet mooi genoeg is. Wij verwonderen ons over
het feit, dát we kunnen zeilen en vragen ons af hoe het eigenlijk kan. Je hijst je zeil, zet het al dan
niet strak, en… de boot vaart uit zichzelf. Hoe is het mogelijk dat je door voorlijk invallende
wind, toch 5 knopen vooruit kunt varen? Je vaart immers bijna naar de wind toe! Naast het
zeilaspect heb je ook nog het ‘wateraspect’. Wat is nu eigenlijk de rompsnelheid en waarom en
wanneer planeer je? Wat zijn nu eigenlijk de krachten die op een boot werken?, zou je
samenvattend kunnen vragen. En dat is nou juist waar dit profielwerkstuk over gaat. We meten
de krachten op een modelboot en door middel van ons onderzoek willen we een verband leggen
tussen de windsnelheid en de bootsnelheid. Daar hebben we proefjes voor gedaan, boeken
gelezen en heel veel voor nagedacht. Uiteindelijk is het daar: een werkstuk met daarin een
verklaring voor het zeilen. Een klein stukje maar, want alles onderzoeken zou te veel tijd kosten.
Toch belooft het een interessant werkstuk om te lezen te worden.
Maar wat kunt u nu verwachten van dit werkstuk? Allereerst zullen we u een theoretische
achtergrond voor dit onderwerp geven. We willen u een soort basiskennis meegeven, zodat u
later de meetopstellingen wat beter zult begrijpen. Wij hebben namelijk een aantal proeven
gedaan met modelbootjes (de Micro Magics). Om dat beter te begrijpen is een theoretische
achtergrond noodzakelijk. We zullen in deze inleiding dus nog geen deelvragen en hypotheses
behandelen. Wel moet u onze hoofdvraag in het achterhoofd houden, wanneer u dit werkstuk
leest, te weten: ‘hoe hangt de bootsnelheid van de Micro Magic van de windsnelheid af?’. Al onze
theorie en ons onderzoek is gebaseerd op die ene vraag. Daar volgt meer over, na onze
theoriehoofdstukken. Na de deelvragen en hypotheses zullen wij onze meetopstellingen
uitleggen; waarom en hoe we de metingen hebben verricht. Daarna zullen we een conclusie aan
onze resultaten verbinden.
We hebben zeker niet alle aspecten van het zeilen kunnen behandelen. Dit omdat het een vrij
ingewikkeld onderwerp is, en ontzettend uitgebreid. Toch hebben we een aantal fundamentele
dingen van het zeilen begrijpelijk weten te maken. Voor onszelf, maar ook voor anderen. En na
het lezen van dit profielwerkstuk hopen wij dat ook u zult begrijpen hoe mooi de natuurkunde
en het zeilen eigenlijk zijn.
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Liftkracht, de motor van een zeilboot
De afbeelding komt uit het boek
Aero‐Hydronamics of Sailing
van C.A. Marchaj; de
krachten/termen zijn vertaald en
alle overbodige dingen zijn
weggehaald.

De nevenstaande afbeelding moet
goed
worden
bekeken
en
uitgelegd voordat het principe van
zeilen kan worden begrepen. De
afbeelding laat van bovenaf een
boot met 1 zeil zien, met de
daarbij behorende krachten op het
zeil. De krachten op de romp hebben er nog niets mee te maken. Het draait allemaal om de FL: de
liftkracht die loodrecht op de wind staat. Deze kracht wordt opgewekt door wind in het zeil. Er
zijn verschillende theorieën bedacht om te verklaren waarom dit gebeurt, zie daarvoor bijlage 1.
De boot in de afbeelding zeilt aan de wind (scherp tegen de wind in). Naast de liftkracht
ondergaat het zeil ook nog een totale weerstand Fw van de wind. Je ziet in de afbeelding dat de
liftkracht en de weerstand samen een resulterende kracht vormen: de totale kracht die
daadwerkelijk op het zeil werkt. Alle krachten zijn getekend vanuit het “centre of effort” (het
aangrijpingspunt in het zeil).
Deze resulterende kracht is dus niet in de richting van de koers die de boot vaart! Om dit te
begrijpen wordt deze resulterende kracht vervolgens weer opgedeeld in 2 andere componenten:
de voorwaartse kracht en de hellende kracht. Deze hellende kracht is in weer andere
componenten in te delen, zoals in de bijlage 2 wordt verteld: we laten de hellende kracht nu
terzijde. De voorwaartse kracht is de kracht die de boot vooruit duwt.
Mensen die niet zoveel van zeilen afweten denken dat een zeilboot (aan de wind zeilende)
gewoon recht gaat waar hij heen wilt, niets is echter minder waar: de boot zakt af en zijn
daadwerkelijke koers ligt dan ook een stuk ‘onder’ of ‘ten lij van’ de gestuurde koers. Dit noemt
men verlijeren en wordt dus veroorzaakt door de liftkracht die loodrecht op de richting van de
wind staat en niet in de richting waar de boot zich heen verplaatst.
Een overzicht:
• Er zijn 2 concrete krachten op het zeil: de weerstand en de liftkracht, deze uiten zich in de
resulterende kracht Fres.
• Om de eigenschappen van een zeil te verklaren is deze resulterende kracht weer opgedeeld in 2
andere componenten: de hellende kracht en de voorwaartse kracht.
Deze componenten zijn hierboven in één figuur getekend.
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Antilift: weerstand
Bij het zeilen is weerstand natuurlijk een belangrijk begrip, het zorgt er namelijk voor dat de
voorwaartse kracht uit het zeil wordt tegengegaan en dat de boot uiteindelijk niet meer versnelt!
We onderscheiden de volgende soorten weerstand:
1. Drukweerstand ontstaat door drukverschillen rond een bewegend object, we gaan hier niet
verder op in. Het is overigens te verdedigen dat geïnduceerde weerstand en
golfweerstand onder de drukweerstand behoren.
2. Geïnduceerde weerstand
3. Wrijvingsweerstand
4. Golfweerstand
De eerste drie hebben invloed op elk bewegend object, dus zowel op het zeil als op de romp.
Deze zullen we aan de hand van de zeilen uitleggen. De golfweerstand heeft alleen invloed op de
romp, deze zullen we dus aan de hand van de romp toelichten.

Geïnduceerde weerstand (induced drag)
De geïnduceerde weerstand is het deel van de totale weerstand, dat wordt
veroorzaakt door de verschillen in druk aan de twee kanten van een zeil.
De lucht aan de loefzijde van het zeil heeft een grotere druk dan die aan de
lijzijde en wil dat compenseren door naar de lijzijde te gaan. Dit gebeurt bij
de giek en bovenaan het zeil. Dit zorgt dus voor het gelijker worden van de
druk, maar veroorzaakt ook een soort draaikolken (en dus weerstand). Dit
is te zien op deze foto. De foto is genomen tijdens experimenten. Je ziet het
schip hier van achteren.
De grootte van de geïnduceerde weerstand is niet constant, maar hangt in
grote mate af van de liftkracht F en de aspect ratio A.R. van het zeil. De
drukverschillen in het zeil (waar F bijna geheel van afhangt) bepalen de
hoeveelheid luchtstroom langs de giek en bovenaan het zeil, en dus de
geïnduceerde weerstand.
De A.R. wordt bepaald door de volgende formule:
A.R. = L2 / S
Waarin…
L
= de hoogte van het zeil (m)
S
= het oppervlak van het zeil (m2)
Zoals gezegd hangt de geïnduceerde weerstand (Di) voornamelijk af van de liftkracht F en de
aspect ratio A.R.. De aspect ratio staat voor een bepaalde zeilvorm. Dat de zeilvorm belangrijk is,
is gemakkelijk te zeggen. Maar het bewijzen, dat was altijd moeilijk. Dat kan nu wel, omdat de
A.R. (en dus de zeilvorm) een grote invloed blijkt te hebben op de grootte van de geïnduceerde
weerstand. Hoe hoger de aspect ratio is, hoe kleiner de invloed van de geïnduceerde wervelingen
in de top en bij de giek is, in vergelijking tot de rest van het zeil. Dit kun je goed zien in de figuur
op de volgende bladzijde.
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A.R.1 = L12 / SA
A.R.2 = L22 / SA

De kracht en de aspect ratio komen op de volgende manier terug in de formule van de
geïnduceerde weerstand:
Di = k ∙ (F2 / A.R.)
(‘k’ is hierin een constante, die afhangt van het soort zeil e.d.)

Wrijvingsweerstand
Wanneer we kijken naar de krachten die op een zeil werken, zien we dat die ontstaan door een
combinatie van druk en zuiging (zie bijlage 1). Als lucht een ideaal gas zou zijn, zouden we
alleen rekening hoeven te houden met deze krachten. In werkelijkheid heeft lucht bepaalde
‘kleverige’ eigenschappen, net als, maar in mindere mate dan, water en olie. Deze kleverigheid,
ook wel viscositeit genoemd, zorgt voor bepaalde wrijvingsweerstanden. Het zit namelijk zo.
Wanneer er luchtdeeltjes langs het zeil stromen, zullen de aan het zeil grenzende deeltjes gestopt
worden. Zij gaan niet met de hoofdstroom mee
langs het zeil, maar ze blijven op hun plaats
(tegen het zeil aan). Door diezelfde viscositeit
van lucht, worden de directe ‘buren’ van deze
luchtdeeltjes ook een beetje geremd. Dit proces
herhaalt zich, tot op een bepaalde afstand van
het zeil de luchtdeeltjes hun normale snelheid
hebben. Dat is dus de snelheid van de
hoofdstroom. Nu hebben we een bepaald
gebied, tussen het zeil en de hoofdstroom,
waarin de snelheden van de luchtdeeltjes
kleiner zijn dan die van de hoofdstroom. Dat is
de ‘boundary layer’, ook wel grenslaag
genoemd. Een visuele weergave van deze
grenslaag is hiernaast getoond. De ‘h’ is hierin
de dikte van de grenslaag.
De deeltjes in de grenslaag worden vertraagd, waardoor ze dus kinetische energie verliezen.
Deze verloren kinetische energie wordt omgezet in hitte in de luchtlagen. Dit resulteert in
wrijvingsweerstanden die parallel aan de windrichting lopen.
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Dit verlies in kinetische energie is geschetst in onderstaande figuur als schaduw.

Verlies in Ekin

In deze figuur lijkt de grenslaag groot, dit is alleen om de figuur te
verduidelijken. In werkelijkheid is deze laag erg dun.

Door onderzoek heeft men een formule op kunnen stellen voor de karakteristieken van lucht
binnen die grenslaag: lucht is afhankelijk van het Reynoldsgetal ‘Re’:
Re = (v ∙ l) / v
Waarin…
Re
= het Reynoldsgetal (genoemd naar Osborne Reynolds)
v
= de snelheid van de lucht (in m/s)
l
= de lengte van (of afgelegde weg langs) het lichaam in de luchtstroom (in m)
v
= de kinematische viscositeit, voor lucht 1,46 ∙ 10‐5 m2/s en voor water 1,054 ∙ 10‐6 m2/s
De grootte van de wrijvingskracht op een object is afhankelijk van deze karakteristiek van lucht.
Laminair en turbulent
Bij een lage waarde van het Reynoldsgetal (dus met een lage windsnelheid en/of een kort
lichaam) is de beweging van de luchtdeeltjes in de grenslaag vooral parallel aan het oppervlak.
Dit is de laminaire stroming. Deze laag is vrij smal, ongeveer 0,5 procent van de breedte van het
zeil. Hierbij is de wrijvingsweerstand laag.
De waarde van het Reynoldsgetal wordt daarna hoger, omdat de luchtstroom begint te wervelen.
Dat komt omdat de afgelegde weg langs het lichaam toeneemt. Op een gegeven moment gaan de
luchtdeeltjes steeds vrijer bewegen, maar nog wel in de grenslaag. Dit wordt de turbulente
stroming genoemd. De dikte van deze laag is groter, tot ongeveer 2 procent van de breedte van
het zeil. Bij turbulente stroming is er meer wrijvingsweerstand.
Op een gegeven moment wordt de lucht zó turbulent, dat hij loslaat van het zeil. Dit is het
afscheidingspunt (point of separation). De luchtstroom die daarna ontstaat, wordt ‘dead air’
genoemd (dode lucht…). Deze rondcirkelende lucht levert alleen maar weerstand op: de hiervoor
besproken ‘geïnduceerde weerstand’ (induced drag). Je wilt deze luchtstroom dus altijd zoveel
mogelijk beperken.
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Maar zelfs in de meest turbulente stroming is er een stukje laminaire stroming. Dit is een stukje,
heel vlakbij het zeiloppervlak. Dit heeft tot (enig) nut, dat het zeil gladder wordt, wat de
wrijvingsweerstand enigszins vermindert.
Alle theorie over laminaire en turbulente luchtstromingen moeten worden verduidelijkt door
deze tekening:

Om verwarring te voorkomen: ‘length of chord’
betekent hier de breedte van het zeil.

Golfweerstand
Wrijvingsweerstand op een romp is bij lage snelheden de overheersende weerstand, echter bij
hogere snelheden krijgt de romp met een andere weerstand te maken: de golfweerstand. De
golfweerstand kan worden uitgelegd aan de hand van de wet van Bernoulli: ½ρ ∙ v12 + mgh1 = ½ρ
∙ v22 + mgh2 (zie bijlage 1), waarbij de statische druk constant blijft en dus niet meedoet.
Het is makkelijker om te begrijpen als we stellen dat het schip stilligt en het water erlangs
stroomt. In onderstaande figuur stroomt water met beginsnelheid v0 langs een boot. Zodra het
water tegen het voorwerp komt, remt het af want het botst (drukweerstand). Vervolgens versnelt
het water op plek 2, omdat het daar met meer water, dat gewoon rechtdoor gaat, wordt
samengevoegd (de continuïteitswet: debiet moet gelijk blijven). Op plek 3 laat het water ‘los’ van
de boot en verspreidt zich weer; de snelheid neemt weer af.

Als we bovenstaande omschrijving invullen in de formule van Bernoulli, vinden we dat het water
moet stijgen op de plekken waar de snelheid afneemt. Dit is bij de boeg en bij de achtersteven. Dit
is te zien in de figuur op de volgende pagina. Op plek 2 gaat het water sneller dan v0 en het daalt
dus. Door dit ‘dal’ in het water wordt de boot onder zijn normale waterlijn gezogen, de boot ligt
dieper. De grootte van de snelheidsverschillen hangt natuurlijk af van de vorm van de romp en
van de v0. Doordat het water bij de boot omhoog en omlaag wordt ‘getrokken’ ontstaat er een
golfsysteem dat naar achteren toe golven produceert.
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De golf die vanaf de boeg langs de romp ontstaat, heeft een bepaalde lengte, deze is afhankelijk
van de snelheid:
λ = 2π ∙ v2 / g
William Froude (1810‐1870) heeft dit verband ontdekt en hiermee
het zogenaamde snelheid‐lengte verband van boten ingeleid.

Waarin…
g
= 9,81 m/s2
λ
= golflengte (m)
Zoals in de volgende figuren te zien is, vaart een
boot precies tussen twee golftoppen in als de
golflengte net zo lang is als de boot (λ=L). Dan
weten we dus de golflengte (die gelijk is aan de
lengte van de boot) en kunnen we de
bijbehorende snelheid uitrekenen. Bij een iets
hogere snelheid vaart de boot tegen zijn eigen
boeggolf op, wat de weerstand erg doet stijgen.
Als de boot nog harder gaat, zal de bijbehorende
golf langs de romp langer worden. Er treedt
constant interferentie op tussen de boeggolven die naar achteren schuiven en de
achterstevengolven die ontstaan. Dit ook als de golflengte gelijk is aan de lengte van de boot: de
achtersteven golf is dan veel hoger doordat deze interfereert: hierdoor ontstaat een dieper golfdal
in het midden van de romp van de boot, waardoor de boot nog verder onderwater wordt
gezogen, waardoor de weerstand nog meer toeneemt.
Als een boot nog harder gaat varen dan gebeurt er iets
bijzonders: de golflengte is dan zó lang, dat de golf die
bij de achtersteven hoort, pas een heel stuk achter de
boot tot uiting komt, dit door interferentie. Hierdoor
ontstaat een veel minder groot golfdal langs de romp en
de boot zal weer op zijn oorspronkelijke waterlijn komen
te liggen. De totale weerstand van de boot zal relatief
minder toenemen, omdat de golfweerstand afneemt. De
boot zal dus bij toenemende kracht in de zeilen
makkelijker versnellen, dit noemt men planeren. Voor een
uitgebreidere beschouwing verwijzen we naar bijlage 3.
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Overzicht van alle weerstand
Dit zijn de weerstanden die op een zeilboot werken:
Ftotale weerstand = Frompweerstand + Fzeilweerstand
Waarbij:
Frompweerstand = Fwrijving + Fdruk (= Fgeïnduceerd + Fgolf + Frestdruk)
En:
Fzeilweerstand = Fwrijving + Fgeïnduceerd + Frestdruk
Het zal duidelijk zijn dat de weerstand op de romp van een zeilboot veel groter is dan de
weerstand op het zeil: water heeft tenslotte een grotere dichtheid!
De dominantie van elke soort rompweerstand hangt af van de snelheid en van de vorm van de
boot. Zo wordt de golfweerstand overheersend bij grotere snelheid volgens de volgende
empirisch verkregen grafiek:

Antiverlijeren: de zijkracht van de kiel
We hebben al uitgelegd hoe de resulterende kracht op het zeil opgedeeld kan worden in
componenten. Er zijn componenten die voordelig zijn voor de boot; Er zijn echter ook veel
nadelen aan de opwekking van lift in het zeil, bijvoorbeeld de geïnduceerde weerstand, die alleen
maar bestaat als er lift is. De hellende kracht werkt ook de liftkracht tegen. We verwezen naar
bijlage 2 voor een nadere verklaring van deze hellende kracht. Deze component van de
resulterende kracht zorgt ervoor dat de daadwerkelijke voorwaartse component Fvoorwaarts naar lij
van de koers is gericht (verlijeren) en zorgt er bovendien voor dat de boot helt.
Als een boot gaat verlijeren gaat de kiel als een soort zeil onder water functioneren: de kiel levert
zo de zijkracht tegen het verlijeren ironisch genoeg juist dóór het verlijeren. Zoals in de figuur op
de volgende pagina te zien is, beweegt de kiel door het verlijeren schuin door het water. Door dit
schuine bewegen werkt de kiel een liftkracht op, die loodrecht op de koers, dus deels tegen de
wind in is gericht en de boot ‐ loodrecht op de koers ‐ naar de wind toe zou trekken als er geen
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hellende kracht was! Echter ontstaat deze zijkracht van de kiel dus alleen als de hellende kracht in
het zeil de boot naar lij trekt: de zijkracht van de kiel heft de hellende kracht op!

Gelijk met het ontstaan van de zijkracht op de kiel ontstaat een geïnduceerde weerstand: de
zijkracht is tenslotte een liftkracht!

Het uiteindelijke krachtenevenwicht
In de titels van bovenstaande stukjes
theorie komt het woord ‘anti’ soms voor.
We zullen dit nu nader verklaren.
Volgens de wetten van Newton geldt,
dat de resulterende kracht op een boot 0
N is als de boot niet versnelt of vertraagt.
Dit betekent dus dat alle hierboven
genoemde krachten met elkaar in
evenwicht zijn, als de boot met constante
snelheid en helling vaart. Dit is
samengebracht in het plaatje hiernaast.
U ziet 2 resulterende krachten: die op het
zwaard en die op het zeil; deze zijn in
evenwicht. Dit omdat de resulterende
krachten – zoals reeds verteld – zijn
verdeeld in componenten, die elkaar nu
dus opheffen:
De hellende kracht component van de
resulterende kracht in het zeil wordt opgeheven door de zijkracht die het zwaard levert; de
voorwaartse component van de resulterende kracht in het zeil wordt opgeheven door de
weerstand van de romp.
Opvallend is dat de weerstand van het zeil dus niet wordt opgeheven door een kracht van de
romp; dit omdat de weerstand op het zeil al als component is ‘opgenomen’ in de resulterende
kracht op het zeil. Deze resulterende kracht komt weer tot uiting in hellende kracht en
voorwaartse kracht: dus de weerstand op het zeil komt ook terug in deze 2 componenten!
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Hoofdvraag
“Hoe hangt de bootsnelheid van de Micro Magic van de windsnelheid af?”

Deelvragen




Hoe is de weerstand van een bootromp afhankelijk van de snelheid?
Wat is de invloed van de windsnelheid op de resulterende kracht van het zeil op de boot?
Wat is de invloed van de invalshoek van de wind op de resulterende kracht van het zeil
op de boot?

Hypothesen
Onze hypothese voor deelvraag 1:
Zoals in bijlage 3 gedetailleerd wordt uitgelegd heeft de weerstand‐snelheid grafiek voor elke
boot ongeveer dezelfde vorm:
• Eerst neemt de weerstand kwadratisch toe (zie hiervoor de formule in bijlage 3), omdat de
wrijvingsweerstand nog dominant is over de drukweerstand en de golfweerstand. Met
geïnduceerde weerstand heeft ons experiment niks te maken: onze boot verlijert tenslotte
niet: de kiel produceert geen zijkracht, dus ondervindt zij geen geïnduceerde weerstand.
• Vanaf een bepaalde snelheid (Froude nummer 0,22) zal de weerstand sneller toenemen
dan het volgens het kwadratische verband zou moeten: de golfweerstand begint invloed
te krijgen. Deze golfweerstand wordt snel dominant en de weerstand stijgt een stuk
sneller (dit is de rompsnelheid: bij Froude nummer 0,35; punt A in de grafiek) . Bij
sommige boten neemt de weerstand toe met een 6e macht van de snelheid, dit is echter
alleen het geval bij zware, logge boten die niet over de rompsnelheid heen kunnen. Wij
verwachten dat de Micro Magic wel degelijk over de rompsnelheid heen kan, dit omdat
wij in praktijk het bootje (zeilende) al hebben laten planeren. Dit vanaf punt B in de
grafiek.
• Vervolgens zal de grafiek steeds minder stijgen (Froude nummer 0,51): de golf langs de
romp is langer dan de boot geworden en de golfweerstand neemt dus sterk af, waardoor
de totale weerstand minder stijgt.(vanaf punt B)
Voor een definitie van het Froude nummer verwijzen we u graag naar bijlage 3.
De grafiek van de weerstand uitgezet tegen het Froude nummer zal er ongeveer zo uit zien:
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Onze hypothese voor deelvraag 2:
Wij denken dat de resulterende kracht van het zeil op een boot toeneemt bij een grotere
windsnelheid. Door er meer energie in te stoppen, moet er ook meer energie uitkomen. De vraag
is alleen wat de overhand heeft in die resulterende kracht, de voorwaartse kracht of de
dwarskracht. Met de dwarskracht bedoelen wij de horizontale component van de hellende
kracht, dit is uitgelegd in de voorgaande theorie en bijlage 3. Normaal gezien zal de voorwaartse
kracht groter zijn dan de dwarskracht, maar bij weinig wind of juist heel veel wind kan dit wel
eens veranderen. Dat maakt echter niet uit voor de resulterende kracht. Die wordt groter
naarmate de wind krachtiger wordt.
Onze hypothese voor deelvraag 3:
De invalshoek maakt niet uit voor de resulterende kracht van het zeil wanneer de boot stil ligt.
Dit is alleen het geval bij onze proeven. De oppervlakte van het zeil verandert niet, en volgens
ons het rendement van de zeilen ook niet. De resulterende kracht zal dus gelijk blijven bij
voordewindse en halvewindse koersen. Natuurlijk heeft de invalshoek wel invloed op de
resulterende kracht bij andere invalshoeken dan halve wind (wind dwars) en voor de wind
(wind achter), zoals bij aan de wind zeilen (zoveel mogelijk tegen de wind in). Dan zal de
dwarskracht (drift) groter zijn dan bij halve wind en gaat zeilen op halvewindse koersen dus
harder. Echter zou het te veel tijd kosten om ook andere invalshoeken dan bovenstaande te
meten. Bovendien worden de metingen dan te onnauwkeurig.

Meetopstelling hydrodynamica metingen
Om de deelvraag over de rompweerstand te beantwoorden hadden we een opstelling nodig
waarmee we de totale rompweerstand op de romp van een Micro Magic met verschillende
snelheden konden meten. Het liefst moest de snelheid zo groot mogelijk zijn, zodat de Micro
Magic zou gaan planeren: dan zouden we de karakteristieke weerstand‐snelheid grafiek uit de
theorie kunnen krijgen (zie bijlage 3)! Volgens de theorie kunnen we deze snelheid uitrekenen
met behulp van het Froude nummer. Het Froude nummer bij het begin van de plané is namelijk
0,51.
v = Fn ∙ √(g ∙ L) = 0,51 ∙ √(5,2)= 1,2 m/s
We hebben een opstelling bedacht en gemaakt aan de hand van de volgende gedachtegang:
De wetten van Newton: op een actie volgt een reactie. Dit geldt ook als je een bootje voorttrekt: je
sleept/trekt met een bepaalde kracht het bootje naar je toe, terwijl je je met dezelfde kracht afzet
tegen de grond. Aangezien de kracht waarmee we een bootje voortslepen gelijk is aan de totale
weerstand die het bootje ondergaat (indien de snelheid constant is), is dus de kracht waarmee we
op de grond afzetten gelijk aan de totale weerstand van het bootje! Als we nu dus de kracht
waarmee we ons afzetten konden meten, zouden we indirect de weerstand op het bootje meten!
Hier hebben we het volgende op bedacht:
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Het slepen moest gebeuren met een motortje: dat sleept met een constante snelheid en de
snelheid waarmee het sleept is goed te regelen. Dit motortje zet zich – volgens de hierboven
omschreven theorie – af als het gaat trekken. Om de kracht van de afzetting te kunnen
‘onderscheppen’, hebben we de motor aan twee verticaal gespannen touwtjes gehangen. We
beschouwden de motor nu als wrijvingsloos: als je er een stootje tegen aan zou geven zou deze
tenslotte zonder enige weerstand te bieden weggeduwd worden. Wanneer we de motor nu met
een sleeptouw aan de boot bevestigen en gaan slepen, dan wordt de motor als het ware naar de
boot toegetrokken. Door nu de hangende motor vast te maken aan de grond met een
newtonmeter kunnen we de sleepkracht waarmee de motor trekt meten. De motor is dus –
ondanks dat hij aan touwtjes hangt – weer verbonden met de grond en eigenlijk meten we dus de
kracht waarmee de motor zich afzet tegen de grond.
De ‘motor’ die in de touwtjes hangt, bestaat uit een frame van meccano met daarin een
elektromotortje. Dit elektromotortje kan zelf nooit snel genoeg draaien om de boot voldoende
snel voort te slepen, daarom hebben we het verbonden met een rad. Om de snelheid van 1,2 m/s
te halen hebben we eerst getest hoeveel omwentelingen de motor per minuut maakte: dit was 77
omwentelingen per minuut bij 12 V spanning op de motor. Door de stelling van Pythagoras te
gebruiken konden we nu uitrekenen hoe groot de straal van het rad moest zijn om de 1,2 m/s te
kunnen halen:
Omtrek van rad = 4 · √(2 · R2)
Frequentie ‘f’ = 77 min-1 = 1,283 s-1 = 1,283 Hz
Benodigde snelheid ‘vbenodigd’ = 1,2 m/s
Geleverde snelheid door rad = omtrek· frequentie
vgeleverd = 4· √(2· R2)· 1,283
vgeleverd = vbenodigd = 1,2 m/s
Dus: vgeleverd = 4· √(2· R2)· 1,283 = 1,2 m/s
Eén onbekende, dus straal ‘R’ uitrekenen:
R = 0,1653 = 0,17 m = 17 cm

Het rad moet dus een straal hebben van 17 cm, om met 77 omwentelingen per minuut een snelheid van 1,2
m/s te realiseren.
We hebben het rad gemaakt van 30 cm lange meccanolatten, het rad heeft dus een straal van 15
cm gekregen. De frequentie 77 omwentelingen per minuut is bij 12 V, dus bij meer spanning kan
de sleepmachine de boot nog harder voortslepen!

Meetopstelling aërodynamica metingen
Om onze deelvragen te kunnen beantwoorden hebben we een systeem nodig, dat de krachten op
onze Micro Magic kan meten. Hierbij mag er geen extra weerstand gemeten worden, zo ook geen
hellingskracht. Daarom hebben we het volgende bedacht:
We plaatsen de Micro Magic in een gewoon bad, gevuld met water. Hiervóór plaatsen wij een
enorme ventilator, de zogenaamde ‘turboblower’. Deze megaventilator kan wel tot 20 knopen
wind maken. Door al dan niet wat gaas voor de ventilator te doen, kunnen we de wind bij de
Micro Magic regelen. Dit systeem werkte perfect.
Om de daadwerkelijke kracht op de Micro Magic te meten, moeten we drie newtonmeters aan de
boot bevestigen. Dit kan niet op willekeurige plaatsen. We willen uiteindelijk een resulterende
kracht bepalen, die bestaat uit een voorwaartse component en een zijwaartse component. Om de
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voorwaartse kracht te meten is een simpele newtonmeter aan de spiegel (achterzijde) van de boot
– in het verlengde van de boot ‐ genoeg. Het meten van de zijwaartse kracht gaat op dezelfde
manier; hiervoor plaatsen wij twee newtonmeters aan de loefzijde (de zijde waar de wind
vandaan komt), haaks op de boot. Eén newtonmeter is niet genoeg, omdat je die precies onder
het zogenaamde ‘centre of effort’ (zie bijlage 2) van het zeil zou moeten plaatsen, wat heel
moeilijk te doen is. Met twee newtonmeters (aan de voor‐ en achterkant) haal je dat probleem
eruit. De twee uitslagen bij elkaar opgeteld is nu de dwarskracht.
De meters bevestigen wij op een bepaalde hoogte, nabij de hoogte van het drijfpunt. Dit doen we,
omdat we anders het krachtenmoment gaan opheffen. Wat dat precies is en hoe het komt leggen
wij uit in bijlage 2, maar het is dus zaak om dat moment niet te beïnvloeden.
Zoals gezegd bevestigen wij de meters nabij het drijfpunt. Het is namelijk te ingewikkeld om de
newtonmeters precies in het drijfpunt te bevestigen. Daarom hebben wij de meters aan haakjes
op het dek bevestigd. Dit kleine verschil maakte onzes inziens relatief niet uit.
Dit zijn de plaatsen van de newtonmeters:
1 newtonmeter aan de achterzijde van de boot, nabij de hoogte van het drijfpunt
2 newtonmeters aan de loefzijde van de boot (haaks op de boot), nabij de hoogte van
het drijfpunt
Wanneer we de turboblower aan zetten en de krachten op de Micro Magic meten, kunnen wij
gemakkelijk onze eerste deelvraag beantwoorden.
Voor het beantwoorden van de tweede deelvraag is geen moeilijke verbouwing van het systeem
nodig. We hoeven alleen maar de hoek tussen de Micro Magic en de turboblower te veranderen
en de zeilen bij te stellen.
Overigens, de strakheid van de zeilen wordt door onszelf geregeld volgens deze regel: de zeilen
worden eerst losgezet (waardoor ze gaan klapperen), en ze worden met een elektromotor(servo)
strakker gezet, tot het moment dat het zeil nét niet meer klappert. Dit is de meest gunstige
zeilstand bij de betreffende windhoek en –snelheid.

Verwerking hydrodynamica metingen
0,9
Totale rompweerstand (N)
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bij
7
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gemeten, de resultaten
staan
in
tabelvorm
vermeld in bijlage 4,
deze hebben we verwerkt
tot een grafiek met de
weerstand in Newton
uitgezet
tegen
de
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We hebben het voor de hand liggende punt met snelheid 0 m/s en weerstand 0 Newton weggelaten,
aangezien we dan onterecht een erg groot stuk zouden interpoleren (van 0 m/s tot 0,7 m/s, dat is
bijna de helft van ons domein (tot 1,5 m/s)!
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Totale rompweerstand (N)
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grafiek in plaats van
de
snelheid,
het
Froude
nummer
genomen: v / √(g ∙ L),
waarin L de lengte van
de Micro Magic is: 0,53
meter.

Verwerking aërodynamica metingen
Voor de windproeven hebben we 6 verschillende windsnelheden gerealiseerd, variërend van 2
tot en met 14 knopen. Dit staat allemaal in de tabel in bijlage 5. Hiervan hebben we een grafiek
gemaakt, waarbij we de resulterende kracht uitgezet hebben tegen de windsnelheid.

Resulterende kracht (N)

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Windsnelheid (m/s)

Omdat de punten van de voordewindse en halvewindse metingen erg dicht op elkaar liggen,
hebben wij een gemeenschappelijke trendlijn getekend. Voor het overzicht zijn de lijnen tussen
de punten weggehaald.
Voor de vergrote versies van de grafieken verwijzen we u naar bijlage 6.
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Conclusie
Onze metingen zijn goed verlopen, waardoor blijkt dat onze hypothesen volledig overeenkomen
met de werkelijkheid. Voor een beantwoording van de deelvragen verwijzen wij u daarom naar
de hypothesen (pagina 14 en 15).
Na de resultaten van onze geslaagde metingen in mooie grafieken te hebben uitgezet, gaan we nu
beide onderzoeken samenvoegen tot een grafiek waarin we de snelheid van de boot uitzetten
tegen de windsnelheid. Dit aan de hand van de wetten van Newton: de rompweerstand is bij
gelijkblijvende snelheid gelijk aan de resulterende kracht op het zeil.
We hebben de grafiek van het aërodynamische onderzoek: de totale resulterende kracht op het
zeil is uitgezet tegen de windsnelheid. Ook hebben we een grafiek van het hydrodynamisch
onderzoek: de rompweerstand is uitgezet tegen de bootsnelheid.
Om de uiteindelijke grafiek te maken die we in deze conclusie willen laten zien, willen we echter
niet de resulterende kracht uitzetten tegen de windsnelheid, maar de bootsnelheid tegen de
windsnelheid! De bootsnelheid kunnen we weer aflezen uit de grafiek van de hydrodynamische
onderzoeken.
Dit aflezen doen we door de assen van de grafiek van het hydrodynamische onderzoek om te
wisselen zodat we een grafiek krijgen met de snelheid van de boot uitgezet tegen de
rompweerstand. Zie voor deze ‘omgewisselde’ grafiek bijlage 6.
Door bij een bepaalde windsnelheid een resulterende kracht op het zeil af te lezen, en deze kracht gelijk te
stellen aan de rompweerstand, kunnen we in de ‘omgewisselde’ hydrodynamicagrafiek aflezen wat de
bijbehorende bootsnelheid is.

Bootsnelheid (m/s)

Gebruikmakend van die methode hebben we de volgende grafiek gemaakt:
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We kunnen nu dus voor het domein 0 – 3,6 m/s windsnelheid de bijbehorende bootsnelheid
aflezen.
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Discussie
Onze metingen zijn weliswaar goed verlopen, maar wij hebben de grafiek in de conclusie niet
kunnen staven met de werkelijkheid. Er is een goede kans dat deze voorspelling op basis van
twee onafhankelijke metingen niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit komt door een aantal
factoren dat onze metingen ietwat onnauwkeurig maakt:
•

Aërodynamica
o De stroming van de lucht in de meetomgeving komt niet geheel overeen met de
stroming van de lucht in het echt. Dit vanwege een muur achter het bad.
o De windmeter heeft een bepaalde onnauwkeurigheid, volgens ons een redelijk
grote. Aangezien ons onderzoek absoluut is, omdat we twee onafhankelijke
metingen(hydro‐ en aërodynamica) samenvoegen, is dit significant.
o Bij het meten van de kracht op het bootje hebben wij newtonmeters gebruikt.
Zowel de manier waarop, als het middel waarmee we de krachten hebben
gemeten, kan hebben gezorgd voor onnauwkeurigheden.

•

Hydrodynamica
o Tijdens onze metingen kunnen de golven en de wind de meetresultaten beïnvloed
hebben.
o Positief punt: de timing en het aflezen van de newtonmeter waren volgens ons
erg nauwkeurig.

Omdat we de twee onafhankelijke metingen samenvoegen, komen deze onnauwkeurigheden
extra tot uitdrukking.
Wij hebben wel onze aërodynamica‐deelvragen kunnen beantwoorden, maar in feite is dat nog
geen kwantitatief onderzoek. Dat is wel onze bedoeling. Logisch dat je dan wat met de getallen
wilt. Wij hebben de resultaten van de aërodynamicametingen ingevuld in de formule die in
bijlage 3 staat. Die formule komt uit het boek ‘Sailing Theory and Practice’ van C.A. Marchaj.
Daarbij moet wel een citaat vermeld worden:
“With certain reservations we are able to combine the factors mentioned previously as determining the
forces on a sail into a mathematical formula.”
Hierbij wordt verwezen naar verschillende factoren als aspect ratio en bolling. Dat is verder niet
interessant, des te meer is hetgeen het citaat mee begint: ‘with certain reservations’.
Waarschijnlijk valt ons onderzoek niet onder de voorwaarden waarmee de formule is opgesteld.
Ons onderzoek zou misschien wat te kleinschalig zijn. Zo wordt er in datzelfde boek ook gesteld:
“From many of the lessons learned in previous experiments it became obvious that to make it possible to
determine the influence of important factors on sail efficiency with a reasonable degree of accuracy and
reliability, it was necessary to experiment with fabric (“soft”) sails on a sufficiently large scale.”
Dit is een mogelijke verklaring voor het verschil in constanten bij verschillende metingen. Voor
de berekening en uitwerking van de constanten verwijzen wij u naar bijlage 7. Voor een andere
mogelijkheid om liftkracht en weerstand te voorspellen verwijzen we naar bijlage 9
Het uiteindelijke antwoord op de hoofdvraag, namelijk de grafiek in de conclusie, heeft een vrij
klein domein (0 – 3,6 m/s). Dit omdat we bij de hydrodynamicametingen slechts een beperkte
kracht hebben kunnen meten.
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Bronvermelding

Aero‐Hydronamics of Sailing

Fundamentals of
Aerodynamics

Theory and Practice of
Sailing

Bovenstaande boeken vormen met hun 2400 pagina’s de basis voor de harde natuurkunde van dit werkstuk.
Uiteraard hebben we alle theorieën en feiten die genoemd worden in de boeken grondig uitgezocht en gecontroleerd.
Dit op het internet, hieronder noemen wij een lijst met de belangrijkste andere bronnen die we hebben gebruikt.

Titel

Auteur

Opmerking

De Zeilen september 2004 blz 71 ‐75

‐

Eerste inspiratie

www.zeiltheorie.nl

Pim Geurts

Was al snel te oppervlakkig

http://www.onemetre.net/

Allerlei
modelbouwers

Vooral leuk, niet extreem nuttig

http://www.sailboat‐technology.com

Erg veel links, enkele nuttig

http://www.aa.washington.edu/faculty/eberhardt/lift.htm

David Anderson

Gebruikt!

http://hyperphysics.phy‐astr.gsu.edu/hbase/fluids/airfoil.html#c1

R. Nave

Overzichtelijke theorieën over
Lift

http://www.simarnet.com/Yacht_Keels/

Marco Trucchi

Veel over weerstanden op
rompen

http://www.geocities.com/yosemite/gorge/1192/circulation_.html

‐

Check voor de circulatie theorie

http://www.ihpva.org/pipermail/hpv‐boats/2001q1/000751.html

Bob Stuart

rompsnelheid

http://www‐scf.usc.edu/%7Etchklovs/Proposal.htm#_Toc92948095

William Blake

Uitgebreide scriptie over alle
lifttheorieën

http://www.xs4all.nl/~erkooi/YL/ylar2.html

Ivor G. Slater

Ir. Slater vertelt over zijkracht
op een kiel

http://www.scienceinpublic.com/fresh
innovators/2004/stephenbourn/sb_technical_paper.pdf
http://www.aa.washington.edu/faculty/eberhardt/Lift_AAPT.pdf

Aërodynamica
NASA

http://www.see.ed.ac.uk/~johnc/teaching/fluidmechanics4/2004‐
05/ohs/lectslide8.pdf
http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/206/23/4191

Aërodynamica alle lifttheorieën
overzichtelijk
P. Sane

http://www.sspa.se/download/hl/hl2‐04.pdf

Potentiële circulatie stroom (bij
insecten)
Simulatieprogramma
SHIPFLOW

http://www.its.caltech.edu/~sciwrite/journal03/A‐L2/DavidArmet.pdf
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BIJLAGE 1 – DE VERKLARING VAN DE LIFTKRACHT OP EEN ZEIL
De belangrijkste kracht op een zeil is de liftkracht. Het is ook meteen de ingewikkeldste kracht.
Des te meer reden om hem wat extra toe te lichten. Hoe ontstaat deze kracht precies, en
waardoor? Er zijn in de loop der jaren verschillende theorieën opgesteld, waarom er liftkracht is.
Er zijn maar twee theorieën die echt een goede verklaring voor de liftkracht kunnen geven. Dit
zijn de Newtontheorie en de circulatietheorie. De circulatietheorie ondersteunt ook de in
experimenten waargenomen details. We zullen nu allebei de theorieën behandelen.

Newtontheorie
De theorie van Newton is
de oudste theorie en tevens
de eenvoudigste, vandaar
dat deze theorie veel
bekender is dan de (veel
complexere)
circulatietheorie. Je neemt
namelijk
een
lichaam,
bijvoorbeeld een zeil, en
houdt dat onder een
bepaalde invalshoek ten
opzichte van de wind.
Door de invalshoek valt er
wind in het zeil. Deze wind
heeft
een
bepaalde
kinetische energie. Doordat
de wind tegen de zeilen botst, en daardoor afremt, raakt het kinetische energie kwijt. Dit
resulteert volgens de derde wet van Newton (actie = reactie) in een kracht recht op het zeil, de
resulterende kracht (Fres). Wanneer je deze kracht weet, is de liftkracht makkelijk te bepalen. De
componenten van de Fres zijn, zoals gezegd, de liftkracht en de weerstandskracht. Bij dezen is de
liftkracht dus verklaard.
Maar verklaard is nog niet berekend. De theorie van Newton is prachtig, maar hoe kun je er mee
rekenen? F = m ∙ a. Okay, maar hoe meet je de (negatieve) versnelling van de lucht?
Tevens verklaart deze theorie niet, waarom lucht zich gedraagt als in experimenten is bewezen.
Newton geeft namelijk geen verklaring voor een bepaalde circulerende luchtstroom achter (de
Karman vortex) en rondom het zeil(de ‘upwash’). Om deze en rekenkundige redenen heeft
Prandtl een theorie bedacht. De circulatietheorie. Deze wordt vaak in verband gebracht met
Kutta en Joukowski, omdat zij de formules hebben bedacht voor deze theorie.

Circulatietheorie
Door de invalshoek van de wind ten
opzichte van de zeilen, stroomt er, als
de lucht er net aankomt (dus het was
eerst windstil en dan komt er wind),
meer lucht naar de loefzijde, dan naar
de lijzijde. Dat is in figuur A getekend.
De aëro- en hydrodynamica van het zeilen
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Volgens de regels van het debiet, zal een grotere toestroom van lucht resulteren in een
snelheidsverhoging. De wind zal aan de loefzijde nu sneller het achterzeil bereiken, dan de wind
aan de lijzijde. De wind krult hierdoor naar de lijzijde, om het zeil heen (figuur B). Lucht vindt
het echter helemaal niet leuk om een scherpe bocht te nemen.
Daardoor breekt de lucht af, en gaat
aan de achterkant van het zeil rond
Figuur B
bewegen. Dit veroorzaakt werve‐
lingen, ook wel de ‘starting vortex’
genoemd. Dit wervelinggebiedje
draait linksom, zoals in figuur C te
zien is. De lucht die nu via de
loefzijde aankomt, zal door dit
gebied worden afgewend, precies
de andere kant op. Dit principe is te
vergelijken met twee radertjes. De
Figuur C
wervelingen
draaien
linksom,
waardoor
de
aankomende
luchtstroom rechtsom gaat draaien.
Dit zorgt voor een algemene
potentiële
rechtsdraaiende
circulatie, die de ‘upwash’ bij de
mast als gevolg kent, dit leggen we nog uit.
Deze circulatie heeft dus twee effecten, die allebei tot een drukverschil leiden, voor een
verduidelijkende illustratie zie de afbeelding op de volgende pagina.
De circulerende luchtstroom zorgt voor een snelheidsverhoging van de lucht aan lij (die met de
circulatie mee stroomt), en een snelheidsverlaging van de lucht aan loef (tegen de circulatie in).
Bovendien veroorzaakt de potentiële luchtstroom
een afbuiging van de lucht bij de mast, in
‘vliegtuig vakjargon’ noemt men dit de ‘upwash’.
In plaats van dat er meer lucht naar loef gaat,
stroomt er juist meer lucht naar lij (bij de mast).
Dit heeft (volgens de debietwet) wederom een
snelheidsverhoging tot gevolg aan de lijzijde (en
een snelheidsverlaging aan loef).
Hierbij komt Bernoulli om de hoek kijken. Hij
beredeneerde:
een
snelheidsverhoging
resulteert in een drukverlaging, en een
snelheidsverlaging in een drukverhoging.
Omdat de lucht aan de lijzijde sneller stroomt,
zal er daar een lagere druk heersen. Aan de
loefzijde stroomt de lucht langzamer, er heerst
daar een hogere druk. Aan de lijzijde heb je dus
zuiging, en aan de loefzijde extra druk. Dit
zorgt voor de zogenaamde ‘lift’,maar ook voor
drukweerstand:
De combinatie van deze twee is te zien in de
bijgaande figuur als FT. Deze heeft een
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bepaalde hoek ε ten opzichte van de lijn recht op de wind. De FT grijpt aan in het zogenaamde
‘centre of effort’. Deze FT bestaat uit een oneindig aantal componenten. Zoals u kunt zien zijn er
niet alleen componenten vooruit, maar ook zijwaarts en zelfs achteruit.
Deze circulatie is slechts een potentiële stroom. In de figuur ziet u de beginsituatie (A) en de
daarop volgende potentiële (dus niet werkelijk bestaande) circulatiestroom (B). Samen vormen ze
een heel systeem (C). Dit hele systeem produceert de lift. Hierbij is de circulatiestroom niet meer
te zien. Over situatie C zegt men dat de Kutta‐conditie geldt: het uiteindelijke evenwicht dat
ontstaat door de starting vortex, die volgens de theorie oneindig ver achter het zeil invloed blijft
hebben. Omdat dit evenwicht steeds behouden moet worden, maar de luchtstroom wel
fluctuaties kent, ontstaan er telkens ‘starting vortex’‐en: dit zorgt voor de zogenaamde Karman
wervelingen achter een object in een (lucht)stroom. Wij verwijzen naar bijlage 9 voor een uitleg
van een deel van de wiskunde achter deze theorie.
A

B

C

Bernoulli
Bij de circulatietheorie hadden we het over een drukverschil dat lift veroorzaakte. De man die dit
heeft bedacht en uitgewerkt is Bernoulli. Hij drukte het verband tussen de snelheid van de
vloeistof en de druk zo uit:
p1 + ½ρv2 + mgh = constant
Waarin…
= druk (Pa)
p1
ρ
= luchtdichtheid (kg/m3)
v
= snelheid (m/s)
m
= massa van de lucht (kg)
g
= gravitatie (m/s2)
h
= hoogteverschil in de richting van de gravitatie (m)
Het totaalplaatje van het zeil, met snelheidsverandering en drukverschil, staat hieronder:
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Compressie
Sommige mensen denken dat de lucht ‐ door het bewegen van het zeil ‐ aan de loefzijde wordt
samengedrukt. Dat is niet waar. Deze compressie door beweging zou alleen significant zijn bij
een snelheid van rond de geluidssnelheid.
Invalshoek
De Wet van Bernoulli geldt natuurlijk vooral bij wat kleinere windinvalshoeken. Daar is de
circulatie rond het zeil het grootst. Bij voordewind is er alleen maar een wind, die van achteren
inkomt. Er is dan geen circulatiestroom rond het zeil. Toch ontstaat er een drukverschil, maar dat
komt omdat de wind aan loef tegen het zeil drukt. Dan overheerst meer de verklaring van de
derde Wet van Newton. (zie ook bijlage 9)
Bij kleinere windinvalshoeken speelt niet de loefdruk de grootste rol, maar de zuiging aan lij. Dit
is goed te zien in de figuur hieronder. Zoals u kunt zien komt de wind scherp van voren.
Wanneer we letten op de grafiek van het zeil met zeillatten (battens), zien we dat over alle linies
de zuiging (suction) groter is dan de druk (pressure). Bij een kleinere windinvalshoek komt
Bernoulli’s theorie dus het dichtste bij de werkelijkheid, en bij een grotere Newton’s theorie.
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BIJLAGE 2 – HELLENDE KRACHT
In de afbeelding hiernaast is te zien dat de
hellende kracht FH is te verdelen in 2
componenten: FV naar beneden, deze wordt
opgeheven door de wet van Archimedes als
de boot dieper in het water gaat liggen; FH(lat)
horizontaal, deze moet – indien men niet
oneindig wil verlijeren – worden opgeheven
door de zijkracht FS(lat) die de kiel levert. Deze
zijkracht ontstaat doordat de kiel op hogere
koersen (aan de wind bijvoorbeeld) door het
water wordt bewogen als een zeil door de
lucht (zie bijlage 1 voor de uitleg van dit
principe).
Omdat de krachten FH(lat) en FS(lat) niet aan
hetzelfde punt trekken (respectievelijk uit het
‘centre of effort’ en het ‘centre of lateral
resistance’) moet er een momentenevenwicht
ontstaan: het moment MR moet het moment
MH van het zeil opheffen. Dit gebeurt doordat
de boot helt: hierdoor schuift het ‘centre of
buoyance’ (of het drijfpunt) ‘CB’ naar lij. Dit
zorgt ervoor dat de loodrechte afstand r (RA)
van moment MR groter wordt en dus dat de hele MR groter wordt, totdat deze gelijk is aan MH.
In onderstaande figuren is dit duidelijker afgebeeld:

We zien dat het moment MR bestaat uit de zwaartekracht op het punt CG (centre of gravity) maal
RA, de loodrechte afstand van CG tot draaipunt – en tevens drijfpunt – ‘CB’.
Dus: M = FG * RA
In de linker bovenfiguur is deze ‘righting arm’ dus nul. Naarmate de boot meer helt, verplaatst
het drijfpunt (en draaipunt) zich en de RA wordt groter. De component van de hellende kracht
FH(lat) wordt perfect gecompenseerd!
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Jammer genoeg is het zo dat deze afstand RA ook weer afneemt bij meer
helling (doordat het zwaartepunt recht boven het draaipunt komt), waar
hij zelfs doorschiet tot negatief! Zoals u misschien al opgemerkt hebt, is
de boot in de afbeeldingen op de vorige pagina een boot zonder kiel: De
meeste (grotere) zeilboten hebben gelukkig wel een kiel: dit zorgt er
namelijk voor dat deze CG (het zwaartepunt van de boot) veel dieper
ligt, waardoor de RA pas minder wordt bij veel grotere helling, zie
bijgaande afbeelding.
Een negatieve RA (en dus een negatief moment) ontstaat altijd, maar
met een kiel dus pas bij grotere helling (>180 °). Een gevolg van een
negatief moment MR is dat de boot doorhelt zonder dat de windkracht
toeneemt: de boot kapseist en draait door.
Dit is natuurlijk een zeer interessant deel van de natuurkunde van het zeilen en er valt nog veel
over te vertellen. Maar aangezien ons onderzoek er niet verder op aansluit laten wij het hierbij.
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BIJLAGE 3 – FROUDE NUMMER
We hebben al uitgelegd dat voor de golflengte van de golf die langs de romp van een bewegende
boot ontstaat geldt:
λ = 2π ∙ v2 / g
Als we de formule voor de golflengte λ = 2π∙ v2 / g omwerken, krijgen we:
v = √( λ ∙ g / (2π) ) = √(1 / (2π) ) ∙ √(g∙ λ)
William Froude (spreek uit ‘Froede’) heeft bovenstaande formule omgewerkt tot wat we noemen
het Froude nummer FN:
FN = v / √(g∙ L) waarin L = de lengte van het schip in meters.
Dus: v = FN ∙ √(g ∙ L); als we dit vergelijken met de omgewerkte formule voor golflengte, zien we
dat de wortel √(1 / (2π) in de formule voor Froude nummer is vervangen door de variabele FN en
dat we L hebben ingevuld in plaats van λ .
Het Froude nummer geeft een verband weer tussen de snelheid en de lengte van een schip.
Experimenteel is aangetoond dat de grafiek van de weerstand op de romp uitgezet tegen het
Froude nummer van een boot als volgt verloopt:

U ziet in de grafiek dat de weerstand eerst netjes kwadratisch toeneemt, langzaam meer begint
toe te nemen en op een gegeven moment de hoogte in schiet (vanaf punt A). Het eerste deel is tot
het Froude nummer 0,22; de golfweerstand heeft nog geen invloed en de totale weerstand op de
boot kan worden uitgerekend met de formule voor wrijvingsweerstand (dominant over de
geïnduceerde en drukweerstand):
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Fw = 0,5 ∙ Cf ∙ ρ ∙ v2 ∙ A
Waarin…
= de wrijvingscoëfficiënt, deze is bij elke romp anders
Cf
ρ
= de dichtheid van water (kg/m3)
v
= de snelheid (m/s)
S
= het nat oppervlak (m2)

Deze formule zou volgens logisch beredeneren ook toepasbaar zijn op het zeil. Hierbij wordt
dan de resulterende kracht op het zeil Fres uitgerekend. We gebruiken daarbij een constante C,
die gelijk zou moeten zijn voor verschillende windsnelheden op vaststaande koersen. Op
verschillende koersen moet de C verschillen, omdat het zeiloppervlak ook verschilt. Bij ons
onderzoek (halve wind en voordewind) is er echter geen sprake van een verschil in
zeiloppervlak. De constante van halve wind moet dan ook gelijk zijn aan die van voordewind.
In de formule voor het zeil is de ρ hierbij de dichtheid van lucht, de v de windsnelheid en
de S het zeiloppervlak. In bijlage 7 hebben we deze formule toegepast op de resultaten
van de aërodynamicametingen.

Na Froude nummer 0,22 begint langzaam maar zeker de golfweerstand invloed te krijgen. Na
punt A (FN = 0,35) neemt de weerstand scherp toe: in extreme gevallen zelfs met een 6e macht van
de snelheid! Veel schepen kunnen niet over dit Froude nummer heen: voor een grotere snelheid
is te veel kracht nodig. Bij veel lichte schepen gaat het verhaal echter door: de weerstand blijft
toenemen door de zeer dominante golfweerstand. Iets voor punt B in de grafiek is
richtingscoëfficiënt het grootst: de weerstand neemt het snelste toe. Bij deze snelheid vaart het
schip recht tegen zijn eigen boeggolf op en wordt het tevens door het golfdal erachter diep in het
water gezogen, zoals eerder verteld. Dit is het geval bij het Froude nummer 0,51, dan geldt voor
de Micro Magic:
v = FN ∙ √(g ∙ L) = 0,51 ∙ √(5,2) = 1,2 m/s
Bij een nog hoger Froude nummer neemt de weerstand minder snel toe. In de praktijk is het
meestal zo dat de voorwaartse kracht wel evenveel blijft toenemen (bij meer wind); dit zorgt voor
een hogere versnelling dan normaal: de boot begint met planeren. Naarmate de snelheid nu
hoger wordt, neemt de weerstand steeds minder snel toe en zal de boot makkelijker steeds sneller
gaan!
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BIJLAGE 4 – RESULTATEN HYDRODYNAMICA METINGEN

Proef nr.

dt(s)

11,2
10,8
10,6
9,5
9,5
9,4
8,7
8,1
8,3
7,4
7,1
7,2
6,3
6,4
6,3
5,7
5,9
5,7
5,2
5,6
5,5

1

2

3

4

5

6

7

dt gemiddeld
(s)

10,9

9,5

8,4

7,2

6,3

5,8

5,4

F(N)

F gemiddeld
(N)

1,5 V batterijen in serie
(altijd 1 in parallel)*

0,23

4

0,31

5

0,46

6

0,65

7

0,75

8

0,80

9

0,85

10

0,25
0,23
0,20
0,30
0,30
0,32
0,45
0,45
0,48
0,65
0,65
0,65
0,75
0,75
0,75
0,80
0,80
0,80
0,85
0,85
0,85

*Altijd 1 in parallel betekent dat we een schakeling gebruiken zoals in
de figuur hiernaast.

Het sleeptouw was 8,10 meter lang, zo kunnen we de gemiddelde
tijd omrekenen naar een gemiddelde snelheid:
v = dx/dt met dx = 8,10 m

Als x = 4, staan er 5
batterijen in serie. Dat
levert 7,5 V op.

Proefnummer

Gemiddelde tijd
dt (s)

Gemiddelde snelheid
v (m/s)

Gemiddelde weerstand
F (N)

1

10,9

0,743

0,23

2

9,5

0,85

0,31

3

8,4

0,96

0,46

4

7,2

1,1

0,65

5

6,3

1,3

0,75

6

5,8

1,4

0,80

7

5,4

1,5

0,87
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BIJLAGE 5 – RESULTATEN AËRODYNAMICA METINGEN
De resultaten van onze metingen in een tabel:

invalshoek

Vwind (kts)

Vwind (m/s)

Fv (N)

Fd‐1 (N)

Fd‐2 (N)

Fres (N)

halve wind
voordewind

14,0
14,0

7,2
7,2

1,6
2,2

0,85
‐

0,80
‐

2,3
2,2

halve wind
voordewind

9,0
9,0

4,6
4,6

0,60
1,2

0,60
‐

0,40
‐

1,2
1,2

halve wind
voordewind

7,0
7,0

3,6
3,6

0,52
0,90

0,40
‐

0,20
‐

0,79
0,90

halve wind
voordewind

5,5
5,5

2,8
2,8

0,42
0,65

0,20
‐

0,15
‐

0,55
0,65

halve wind
voordewind

3,5
3,5

1,8
1,8

0,30
0,40

0,15
‐

0,10
‐

0,39
0,40

halve wind

2,0

1,0

0,20

0,15

0,10

0,32

voordewind

2,0

1,0

0,33

‐

‐

0,33

Waarin…
kts
= aantal knopen (= 0,515 m/s)
= voorwaartse kracht
Fv
= dwarskracht eerste newtonmeter
Fd‐1
= dwarskracht tweede newtonmeter
Fd‐2
= resulterende kracht [√(Fv2 + F(d‐1 + d‐2)2)]
Fres
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BIJLAGE 6 – VERGROTE VERSIES GRAFIEKEN

Totale rompweerstand (N)

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

Snelheid (m/s)

Totale rompweerstand (N)

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

Froude nummer (v / √(g • L))
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Resulterende kracht (N)

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Windsnelheid (m/s)

Bootsnelheid (m/s)

"Omgewisselde" grafiek van de hydrodynamica
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Totale rompweerstand (N)
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BIJLAGE 7 – AËRODYNAMICA CONSTANTEN
We hebben de formule voor de resulterende kracht op een zeil al eerder besproken. Hier volgen
de berekeningen en uitwerkingen van de bijbehorende constanten.
De constante C hebben wij als volgt berekend:
C = Fres / (½ρ ∙ v2 ∙ S)
Waarin…
C
= een constante, die gelijk moet zijn voor verschillende windsnelheden
= resulterende kracht op het zeil (N)
Fres
ρ
= de dichtheid van lucht (1,293 kg/m3)
v
= de windsnelheid (m/s)
S
= oppervlakte van het zeil (0,155 m2)
invalshoek

Vwind (m/s)

Fres (N)

C

halve wind

7,2

2,3

0,44

voordewind

7,2

2,2

0,42

halve wind

4,6

1,2

0,57

voordewind

4,6

1,2

0,57

halve wind

3,6

0,79

0,61

voordewind

3,6

0,90

0,69

halve wind

2,8

0,55

0,70

voordewind

2,8

0,65

0,83

halve wind

1,8

0,39

1,2

voordewind

1,8

0,40

1,2

halve wind

1,0

0,32

3,2

voordewind

1,0

0,33

3,3

Zoals bekend hebben wij in ons onderzoek de voorwaartse kracht en de hellende kracht gemeten.
Dit resulteert in de resulterende kracht. Deze hebben we in de formule gelijk gesteld aan de
liftkracht. Eigenlijk is dat niet helemaal correct, omdat de resulterende kracht naast de liftkracht,
ook uit een weerstand bestaat. Er is dan naast de constante van de liftkracht CL, ook een
constante van de weerstand CD:
Fres = √[(½ρ ∙ v2 ∙ S ∙ CL)2 + (½ρ ∙ v2 ∙ S ∙ CD)2]
Wij verwijzen hiervoor naar bijlage 9.
De weerstand achten wij echter verwaarloosbaar voor ons onderzoek, zodat we alleen de
constante van de liftkracht in de formule meenemen.
Voor halve wind en voordewind zouden er nu twee constanten uit moeten komen. Zoals u ziet
zijn deze zogenaamde constanten helemaal geen constanten. Dit is al toegelicht in de discussie.
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BIJLAGE 8 – DE HELDEN
Wat zou de natuurkunde (en ons werkstuk) zijn geweest zonder Reynolds, Bernoulli, Froude,
Newton en Prandtl? Wat zouden we moeten beginnen zonder deze helden? Om deze helden een
beetje te eren, willen we ze hier even noemen. In volgorde van ‘opkomst’ in ons werkstuk:

Osborne Reynolds
Osborne Reynolds (23 augustus 1842 – 21 februari 1912) was een
Brits ingenieur en fysicus. Hij is vooral bekend geworden door
zijn werk in de hydraulica en hydrodynamica.
Hij werd geboren in het Ierse Belfast. Hij studeerde wiskunde
aan het Queens’ College, Cambridge. In 1868 werd hij professor
aan het Owens College in Manchester, waar hij zich
voornamelijk bezighield met vloeistofdynamica.
In 1883 definieerde hij het Reynoldsgetal, waarmee hij zijn
grootste naamsbekendheid zou verwerven. Dit dimensieloze
getal wordt gebruikt om te bepalen of een stroming laminair
dan wel turbulent is.
In 1877 werd hij verkozen tot lid van de Royal Society. Op 21 februari 1912 stierf hij in het
plaatsje Watchet in Somerset.

Daniël Bernoulli
Daniel Bernoulli (Groningen 29 jan. 1700 – Basel 17 maart
1782) was van 1725 tot 1733 hoogleraar in de wiskunde
te St.‐Petersburg, van 1733 tot 1750 hoogleraar in de
anatomie en botanie te Basel en werd in 1750 hoogleraar
in de natuurkunde en speculatieve filosofie aldaar. Zijn
Hydrodynamica (1738) is het eerste werk waarin de
beweging van de vloeistoffen aan de mathematische
analyse wordt getoetst. Het bevat o.a. de belangrijkste
wet of theorema van Bernoulli. Het evenwicht, de druk en
de snelheid van een vloeistof worden er zowel
theoretisch als praktisch in bestudeerd. De beginselen
van de kinetische gastheorie worden er voor het eerst in
uitgesproken en de wet van Boyle afgeleid; zelfs met de
afmetingen van de moleculen wordt rekening gehouden.
Ook het begrip absolute temperatuur wordt genoemd,
terwijl door het gehele werk het door Huygens voor het
eerst uitgesproken beginsel van het behoud van de levende kracht een hoofdrol speelt. Hij
bestudeerde ook praktische toepassingen van de waarschijnlijkheidsrekening, onder andere met
betrekking tot de vermindering van de sterftekans ten gevolge van inenting tegen pokken, ook
ontwikkelde hij een waardeleer, gebaseerd op grensnuttigheid (1730). Hij is met Leonhard Euler
en Jean‐Baptiste Le Rond dʹAlembert een van de grondvesters van de leer van de partiële
differentiaalvergelijkingen, uitgaande van de studie van de trillende snaar.
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William Froude
William Froude wordt geboren in 1810 in Devon (Engeland). Hij had,
ondanks zijn meer alfa‐ingestelde familie, een grote fascinatie voor
de natuurkunde. Al snel bedacht hij experimenten over de
rompweerstand met bootjes in de River Dart. Hij maakte zijn
meetapparatuur zelf, die is nu nog te bezichtigen in het
Natuurkundig Museum in Kensington.
Hij wilde heel graag een eigen sleeptank hebben, waar hij zonder de
invloeden van de elementen en onbegripvolle toeschouwers kon
werken. Hij had rond 1860 een stukje land in Torquay gekocht, waar
hij een huis genaamd Chelton Cross liet bouwen. Hij bracht zijn
experimenten onder de aandacht van de heer Reed, die hem
financieel steunde.
De figuur hiernaast laat de sleeptank in Torquay
zien. Dit is de eerste sleeptank die werd
gebouwd. Hij werd al gauw te klein en er werd
overgeschakeld naar een groter model. Froude
verplaatste zijn werkgebied naar Haslar,
vanwege zijn onbereikbaarheid. Hij kon hier in
alle rust werken. Dit heeft succes opgeleverd,
want hij was een belangrijke pionier voor het
gebruik
van
scheepsmodellen
voor
hydrodynamisch onderzoek.
William Froude is uiteindelijk het meest bekend geworden door de uitvinding van het Froude
nummer. Dit is een dimensieloos getal dat het verband tussen de lengte en de snelheid van het
schip aangeeft.

Isaac Newton
Reeds als student had Isaac Newton (1643 – 1727) grote
belangstelling voor de meetkunde van René Descartes en
de optica van Johannes Kepler. Ook bestudeerde hij de
‘nieuwe filosofie’ van beide genoemden, van Galileo
Galilei, Pierre Gassendi, Robert Boyle, Thomas Hobbes,
Robert Hooke en anderen.
In de periode 1665–1666, toen de universiteit Cambridge
wegens pest gesloten was, verbleef Newton te
Woolsthorpe. Dit jaar was beslissend voor Newtons
wetenschappelijke carrière, want hij legde daarin, vrijwel
geheel op eigen gelegenheid, grondslagen voor zijn werk
op het gebied van wiskunde, optica, dynamica en
gravitatie. Waarschijnlijk vermoedde hij toen al dat de
kracht die de maan in haar baan houdt dezelfde is als die
welke een steen op aarde doet vallen. Aannemend dat de
zwaartekracht omgekeerd evenredig is met het kwadraat
van de afstand, vergeleek hij de gravitatiekracht op het
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aardoppervlak met de centrifugaalkracht van de maan en vond dat beide ‘vrij nauwkeurig’ met
elkaar in overeenstemming waren. Op deze wijze werden de grondslagen gelegd voor de in de
loop der jaren door hem ontwikkelde algemene gravitatietheorie. Deze is vervat in de Philosophiae
naturalis principia mathematica (meestal kortweg aangeduid als Principia), een van de belangrijkste
werken uit de geschiedenis van de natuurwetenschappen, verschenen op aansporen van
Edmund Halley. Het werk bevat een axiomatische fundering van de mechanica (de wetten van
Newton), een behandeling van de beweging van een stoffelijk punt in een centraal krachtveld en
van bewegingen in vloeistoffen. De door Johannes Kepler (empirisch) gevonden wetten van de
planeetbeweging pasten geheel in Newtons mechanica. Tevens werd de onhoudbaarheid van de
werveltheorie van René Descartes aangetoond.
Op het gebied van de wiskunde vond Newton methoden van binomiale ontwikkeling en
benadering door middel van oneindige reeksen, het binomium van Newton. Voorts vond hij de
fluxierekening uit, de grondslag voor de differentiaalrekening en integraalrekening. De
fluxierekening werd door Newton gebruikt bij zijn berekeningen voor de Principia, maar zijn
geschrift erover werd pas in 1693 gepubliceerd (door Wallis). Over de uitvinding van de
fluxierekening, waarmee hij zich al vóór 1665 bezighield, is Newton in een langdurige
prioriteitsstrijd met Gottfried Wilhelm von Leibniz verwikkeld geweest. Hij hield zich op
wiskundig gebied verder bezig met algebraïsche vergelijkingen en met kubische krommen.
In Woolsthorpe begon hij ook zijn
kleurentheorie te ontwikkelen.
Naar aanleiding van de gekleurde
randen rondom door lenzen
gevormde beelden kwam hij tot
zijn proeven over de dispersie
van licht door een prisma. Hij
verklaarde het ontstane spectrum
door aan te nemen dat elke kleur
haar eigen brekingsindex heeft.
Hij meende, ten onrechte, dat het
probleem van de chromatische
afwijking
bij
lenzenkijkers
Een Newton‐spiegeltelescoop.
onoplosbaar was en construeerde
de eerste spiegelkijker (1668). In 1672 zond hij een samenvatting van zijn kleurentheorie naar de
Royal Society: A letter of Mr. I.N. containing his new theory of light and colours. Dit leidde tot strijd
met o.a. Robert Hooke en Christiaan Huygens, die hem de lust tot verdere publicaties ontnamen
(hij publiceerde zijn grote werk Opticks pas in 1704, na Hookes dood, en zijn Cambridge‐colleges
over optica, de Lectiones opticae, in 1729). Voorts verklaarde hij de kleuren in dunne platen
(newtonringen), de dubbele breking, de polarisatie van licht en het binoculair zien. Newton
verwierp de golftheorie van het licht en stelde een corpusculairtheorie op.
Naast al deze informatie over het leven van Isaac Newton, moeten er nog drie dingen genoemd
worden die erg belangrijk zijn. De drie wetten van Newton. Daar heeft ons werkstuk betrekking
op, en ze zijn het belangrijkste resultaat van zijn levenswerk.
1. EERSTE WET
De eerste wet (traagheidswet) luidt: als de som van de krachten op een voorwerp nul is, is de
versnelling nul. Een voorwerp beweegt dan met een constante snelheid in een rechte lijn, of het is
in rust.
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2. TWEEDE WET
De tweede wet luidt: de verandering in beweging van een lichaam is evenredig met de kracht die
op het lichaam wordt uitgeoefend, en heeft plaats volgens de rechte lijn waarlangs de kracht
werkt. In formule: Δ(m∙ v) = F∙ Δt, waarbij m de massa en v de snelheid van het voorwerp, F de
kracht en Δt de tijdsduur waarop de kracht werkzaam is, voorstellen. Hieruit valt af te leiden: F =
m∙ a, waarbij a de versnelling is die het lichaam ten gevolge van de kracht krijgt. Duwt men
bijvoorbeeld met een tweemaal zo grote kracht tegen een wagen die zich wrijvingsloos
voortbeweegt, dan is de versnelling van de wagen ook tweemaal zo groot.
3. DERDE WET
De derde wet luidt: tegenover iedere werking van een kracht staat altijd een even grote
tegenwerking. Met andere woorden: de wederzijdse werkingen van twee lichamen op elkaar zijn
altijd even groot en tegengesteld gericht. Duwt men bijvoorbeeld tegen een muur, dan wordt
deze een heel klein beetje ingedrukt, waardoor een even grote ‘terugduwende’ kracht ontstaat,
zodat het geheel in rust blijft. Evenzo zal ten gevolge van de gravitatie de aarde de maan
aantrekken, maar ook de maan de aarde, en wel met dezelfde kracht. Deze kracht en tegenkracht
werken altijd op twee verschillende voorwerpen. Deze wet wordt ook wel de wet van actie en
reactie genoemd. Dit zie je terug bij de werking van de zeilen; dat is al uitgelegd in bijlage 1.

Ludwig Prandtl
Ludwig Prandtl (Freising 4 febr. 1875 – Göttingen 15 aug. 1953),
Duits natuurkundige, werd in 1901 hoogleraar in de toegepaste
mechanica te Hannover en was van 1904 tot zijn dood hoogleraar te
Göttingen. In 1925 werd hij tevens directeur van het Kaiser Wilhelm
Instituut voor stromingsonderzoek. Prandtl was één van de
grondleggers van de moderne hydro‐ en aërodynamica. Hij legde
onder andere de grondslagen van de grenslaagtheorie (1904), van de
draagvlaktheorie (1918) en van de theorie van de gasdynamica. Zijn
wetenschappelijke arbeid, die door vele andere onderzoekers werd
voortgezet (Th. von Kármán, J.A. Betz, H. Schlichting, K. Oswatitsch
e.a.), is van zeer grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van
de luchtvaart.
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BIJLAGE 9 – KWANTITATIEVE BEPALINGEN

Fluïde mechanica
Om kwantitatieve gegevens te verkrijgen in de natuurkunde moet er gerekend worden, dit
natuurlijk met formules. Deze formules beschrijven een model van de werkelijkheid: vaak
kloppen formules met de werkelijkheid, maar regelmatig moet men een uitbreiding of in een
geheel andere richting gaan zoeken om bepaalde natuurkundige problemen op te lossen. Het
meest bekende model van de werkelijkheid is de Principia, die Isaac Newton in 1687 publiceerde,
waarmee hij wetten bepaalde voor losse objecten die in de vaste staat zijn, bewegen of niet
bewegen. In dit zeer beroemde werk is één heel boek gewijd aan de zogenaamde ‘fluïde
mechanica’. Fluïde is het tegenovergestelde van vast: een gas of een vloeistof dus. Dit deel van de
mechanica probeerde Newton op dezelfde manier te benaderen als losse objecten: dus deeltjes
die onafhankelijk van elkaar energie overdragen, krachten opwekken en momenten veroorzaken.
Deze benadering van de fluïde mechanica bleek absoluut onjuist, aangetoond door Leonhard
Euler in 1781: als fluïde deeltjes in een stroom tegen een stilstaand object botsten, beweerde
Newton dat de deeltjes bij het oppervlak van het object afbuigen in de richting waar ze nog wél
heen kunnen, dit met een vrijwel gelijkblijvende snelheid. De volgende afbeelding verduidelijkt
dit:

Euler toonde echter aan dat deeltjes niet pas bij het oppervlak afbuigen, maar reeds ervoor!
Met de problemen die toen begonnen hebben wij hedendaags nog erg veel te maken. We zijn
natuurlijk drie eeuwen verder, dus we hebben al wat meer inzicht in de fluïde mechanica, maar
het is (begrijpelijk) nog steeds niet mogelijk om het gedrag van een fluïde te voorspellen met een
paar (simpele) formules. Echter uitgebreide theorieën en wiskundige hoogstanden zorgen er nu
voor dat we bij een natuurkundig probleem, dat met fluïde mechanica te maken heeft, een
oplossing kunnen bedenken.
Daarbij onderscheiden we de volgende onderdelen:
•

De fundamenten van de natuurkunde:
1. De continuïteitswet (debiet).
2. De momentenwet.
3. De wetten van behoud van energie.
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•

De concepten om bovenstaande fundamenten toe te passen op fluïde mechanica, dus de
theorieën:
1. Substantie‐observatie: hierbij wordt een bepaald, stilstaand gebied (volume of
oppervlakte) in de fluïde gevolgd en onderheven aan wiskundige oplossingen, terwijl
de fluïde deeltjes erdoorheen stromen.
2. Stroomlijnobservatie: hierbij wordt een bepaald gebied (volume of oppervlakte)
gevolgd, dus terwijl het beweegt, en onderheven aan wiskundige oplossingen.
3. Rotatie‐observatie: hierbij worden losse deeltjes (of een groter volume) gevolgd en
worden er conclusies getrokken aan de hand van de rotaties van de deeltjes.
4. Circulatie‐observatie: hierbij wordt een bepaald, stilstaand gebied (volume of
oppervlakte) in de fluïde gevolgd en wordt er berekend of er natuurkundige
circulatie optreedt. Natuurkundige circulatie houdt in dat er snelheidsverschillen zijn
doordat deeltjes van richting veranderen.

Hierboven wordt gezegd dat er iets wordt ‘gevolgd’, dit betekent natuurlijk niet dat men letterlijk
aan het meten is (dus empirisch). Het betekent dat men door middel van integralen en andere
wiskundige methoden en wetten (Stokes, Laplace, Maxwell) weet te realiseren om het gedrag van
de fluïde te bepalen.
Nu, hoe worden deze concepten en theorieën gekoppeld tot een oplossing voor een praktisch
probleem? Dit kan op 2 manieren:
1. Het kan door de situatie van het probleem te vereenvoudigen en in te passen in
bovenstaande theorieën: dit is wat altijd (vaak) gedaan wordt in de natuurkunde,
formules worden alleen toegepast op de belangrijkste aspecten van het probleem: zo
laat men de aspecten die minder van invloed zijn weg, omdat ze verwaarloosbaar
zijn.
2. Door nauwkeurige, bijna letterlijke observatie van het object en de betrokken
natuurkundige grootheden (snelheid, druk): dus door numerieke oplossingen van de
bovenstaand kort omschreven theorieën: dit uiteraard met computers. Met noemt
deze manier van benaderen Computational Fluid Dynamics (CFD). Hier straks meer
over.
Het moderne onderzoek op de fluïde mechanica kan dus als volgt worden afgebeeld:
Het begon natuurlijk allemaal met
experimenten: de broeders Wright (in
1901) en Jean LeRond d’Alembert
(1717‐1783) waren hierin een van de
vele voorlopers van de huidige
NACA (National Advisory Committe
for Aeronautics). De NACA heeft
velen proeven uitgevoerd en door
bepaalde variabelen te veranderen
hebben ze verscheidene empirische
formules weten te realiseren. Net
zoals Delft heeft gedaan met schepen:
ze begonnen platte platen te testen en
gingen steeds meer veranderen tot
daadwerkelijke vleugels en schepen.
Hierover verderop meer.
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De kwantitatieve bepaling van lift
In bijlage 1 hebben we in het kort uitgelegd hoe lift op bijvoorbeeld een zeil of een kiel ontstaat.
We hebben hiervoor twee benaderingen gegeven, namelijk de Newtontheorie en de
Circulatietheorie. We zullen hier nu wat verder op in gaan aan de hand van vleugels in lucht. Het
principe van vleugels in lucht is exact hetzelfde als dat van zeilen in lucht en een kiel in het
water.

Newtontheorie
Met het oog op de hiervoor omschreven theorie kunnen we nu zeggen dat deze theorie geheel
gebaseerd is op de oorspronkelijke wetten van de Principia. In bijlage 1 zeiden we dat lift door
actie = reactie ontstaat. We kunnen zeggen:
Factie = Freactie
m1 ∙ a1 = m2 ∙ a2
Hierbij kunnen we de massa’s en snelheden zien als de massa van een bepaald deeltje lucht rond
een vleugel. Omdat massa behouden blijft, ontstaan de krachten dus in het geheel door
snelheidsverschillen. Als we hierbij terugdenken aan Wet van Bernoulli is het dus niet moeilijk
om je voor te stellen dat bij deze snelheidsverschillen ook drukverschillen optreden. “Of”, kun je
je afvragen,“is het andersom?”. Dat is een erg interessante vraag! Wat is oorzaak en wat is
gevolg? In dit geval is het natuurkundig alleen niet interessant: de lift wordt tenslotte opgewekt
door drukverschillen en hoe die drukverschillen ontstaan maakt niet, tenzij je iets wilt met de
methode waarop de drukverschillen ontstaan, bijvoorbeeld het berekenen en voorspellen van lift.
Deze benadering (lift ontstaat door drukverschillen) zullen we nu natuurkundig en wiskundig
toelichten:
We weten dat geldt:
p = F/A (in N/m2)
We zien nu het volgende plaatje van een vleugel dat we al kennen met een zeil:
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We zien weer dat er een resulterende kracht is die ontstaat uit een normaalkracht (N) en een
parallelle kracht (A). De beide krachten ontstaan door:
1. Drukverschillen
2. Verlies van energie (wrijvingsweerstand)
Het eerste punt komt in zowel kracht N als A tot uiting. Kracht N ontstaat geheel door
drukverschillen, kracht A ook door wrijving. Drukverschillen zorgen dus zowel voor
drukweerstand als voor liftkracht! Goedbeschouwd ontstaan de eerder uitgelegde geïnduceerde
weerstand en de golfweerstand ook door drukverschillen. Het is dus te verdedigen dat deze deel
uitmaken van drukweerstand en dat deze niet weerstanden op zich zijn.
Om nu de krachten te berekenen, moet eerst goed worden benadrukt dat de krachten N en A in
de figuur ook weer resultanten zijn: over de hele vleugel worden krachten opgewekt, dit
resulteert in de krachten N en A, die op hun beurt weer resulteren in kracht R.
Willen we de krachten N en A kunnen uitrekenen moeten we dus al die losse krachten op de
vleugel uitrekenen. Voor het gemak nemen we nu een tweedimensionale situatie:

We zien een symmetrische vleugel in een assenstelsel, de luchtstroom komt van linksonder met
een snelheid v∞ en hoek α. De x‐as gaat precies door het midden van de vleugel. Verder
beschouwen we de linkerpunt of “Leading Edge”(LE) en de rechterpunt of “Trailing Edge”(TE).
We kunnen nu op twee manier van LE naar TE: bovenlangs en onderlangs. We noemen de
afgelegde afstand vanaf LE richting TE bovenlangs su en de afstand onderlangs sl.
Stel, we weten hoe de druk en de wrijving zich verdelen over de vleugel, dan kunnen we
uitrekenen wat de totale krachten A en N zijn, door per stukje su en sl de krachten te berekenen.
Allereerst de krachten door drukverschil: deze staan loodrecht op het oppervlak, in de figuur
aangegeven als pu en pl. Het oppervlak van een vleugel is gebogen ten opzichte van de rechte lijn
tussen LE en TE (de x‐as), de kracht die wordt opgewekt zal dus onder een bepaalde hoek ten
opzichte van de x‐as staan.
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Vervolgens zijn er nog de krachten door de wrijving, waarvan in de figuur de richting en grootte
is aangegeven met τu (tevens in N/m2):
De krachten N en A op een klein stukje su zijn:

Voor de krachten op een stukje su geldt hetzelfde. Door deze twee krachten (dus op su en op sl) op
tellen krijgen we de resultante ervan. De goniometrische functies rekenen de
krachtencomponenten van N en A uit het plaatje om naar componenten die respectievelijk
horizontaal of verticaal staan: vervolgens trek je ze van elkaar af of tel je ze op, afhankelijk van
welke kracht je nodig hebt (N of A). De p wordt negatief genomen omdat de krachten
veroorzaakt door p in tegengestelde richting werken.
Als we alle krachten op deze kleine stukjes s van LE naar TE optellen met een integraal hebben
we zo de krachten N en A afgeleid:

Door de integraal te nemen van deze (differentiaal) formules berekent men de krachten in
driedimensionaal.
Uit de krachten N en A kan met de hoek α de L en de D worden uitgerekend. Alleen we hebben
in de praktijk echter pas iets aan bovenstaande formules als we weten:
1. De verdeling van de druk over het oppervlak, zowel boven als onder.
2. De verdeling van de wrijvingweerstand.
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Circulatietheorie
De circulatietheorie die we hebben omschreven in bijlage 1 is een samenvoeging van een
heleboel theorieën (zowel natuurkundige en wiskundige). We noemen de belangrijkste:
1. In 1921 publiceerde Ludwig Prandtl een formule voor liftkracht. Hij had ontdekt dat de
liftkracht en de dynamische druk met elkaar in verband staan en wel zo:

Met S als oppervlak en CL als een constante. Sindsdien is dit het verband dat altijd geldt
voor liftkracht en met een andere constante ook voor weerstand.
2. De ontdekking van het zogenaamde Magnus effect leverde de zogenaamde Kutta‐
Joekowski‐theorie op. Het Magnus effect treedt op bij een draaiende cilinder die zich
bevindt in een fluïde stroming. Verderop volgt een uitleg hiervan.
3. Ludwig Prandtl vulde de Kutta‐Joukowski formule in in zijn eerder bedachte formule
met dynamische druk. Door de circulatie (wordt verderop uitgelegd) over de hele vleugel
(lifting line) te primitiveren kun je nu de totale lift uitrekenen: de ‘lifting line theory’ van
Prandtl! Tevens bedacht hij een manier om geïnduceerde weerstand te berekenen.

Kutta‐Joukowski
Als een cilinder stil staat in een stroming, heerst
er een drukverschil tussen de voorkant van de
cilinder en de achterkant, zie de afbeelding
hiernaast. Dit komt doordat de stroming aan de
achterkant losbreekt van de eerder beschreven
boundary layer en dus niet het gat achter de
cilinder op kan vullen. Hierdoor is de stroming
voor en achter de cilinder niet meer
symmetrisch en ontstaat er een drukverschil: de
drukweerstand. Als de cilinder om zijn as gaat
draaien, zal de stroming door de viscositeit aan
de cilinder naar een kant ‘geduwd’ worden,
zoals in de afbeelding onderaan. Hierdoor komt
er aan één kant meer fluïde en volgens de
continuïteitswet gaat het harder stromen.
Volgens de wet van Bernoulli ontstaat een
drukverschil dat een liftkracht oplevert!
De heren M. Wilheim Kutta en Nikolai E.
Joukowski hebben een theorie bedacht om
bovenstaand verschijnsel te kunnen berekenen.
Allereerst moeten we een nieuwe grootheid
introduceren:

Gamma is het symbool voor de grootheid circulatie (m2/s).
Deze wet staat wiskundig bekent als de wet van Stokes en wordt
o.a. toegepast op magnetische velden.
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De formule op de vorige pagina moeten we ons als volgt voorstellen:
Beschouw een stroming (bijvoorbeeld
een rivier) van boven, in nevenstaande
afbeelding weergegeven. We nemen een
bepaalde oppervlakte (bijv. een plaat
glas van een vierkante meter) met curve
C als rand en we ‘leggen’ deze
oppervlakte op het oppervlak van het
water van de rivier; we zien het water
eronderdoor stromen. Als we nu de
rand van die oppervlakte verdelen in
een (bijna) oneindig aantal stukjes en
steeds de snelheid van het water onder dat stukje vermenigvuldigen met de lengte van het stukje
van de rand en we nemen daar de negatieve integraal van, dan hebben we de grootheid circulatie
van het water onder dat oppervlak.
De circulatie is dus fysisch niets anders dan de negatieve cirkel integraal (over curve C) van de snelheid
rond een gesloten oppervlak.
De definitie van circulatie is hier overigens niet dat de stroming rond een vast punt beweegt,
maar dat de bovenstaande integraal eindig (een waarde tussen 0 en oneindig) is. Wiskundig is
aangetoond dat Г = 0 als de stroom binnen de rand van de oppervlakte niet ‘roteert’,versnelt of
van zijn oorspronkelijke richting afwijkt. Wat dus betekent dat de stroom binnen de curve C,
precies in de richting doorgaat zoals het erin kwam. Г stelt dus de grootte van de mate van de
‘werveligheid’ van de lucht voor. In het Engels noemt men dit de “strength of the vortex”.
In een vrije luchtstroom geldt altijd Г = 0, als de lucht in de buurt komt van een object, zal het van
richting veranderen (doordat de lucht bij het object botst) en zal gelden Г > 0.
Bovenstaande theorieën zijn dus gebaseerd op onder andere de wetten van Stokes, Maxwell en
Green, die ook voor bijvoorbeeld magnetische velden (flux en inductie!) worden gebruikt.
Nu blijkt dat de situatie bij een stilstaande cilinder kan worden vergeleken met 2 samengevoegde
toestanden:
1. De normale stroom, zonder object.
2. De potentiële stroom. Een stroom die niet bestaat met het object als veroorzaker en
middelpunt.
In een afbeelding:
Bij deze 2 toestanden is de
stroom
ψ
voor
elke
afzonderlijke situatie goed te
berekenen. Door ze op te
tellen verkrijgt men de
stroom van de uiteindelijke
realistische situatie.
Dit systeem genereert geen
lift.
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Om het uiteindelijke liftgenererende Magnus‐effect te krijgen, worden weer 2 toestanden
samengevoegd:
1. Bovenstaande berekende situatie: het niet‐liftgenererende systeem van de stilstaande
cilinder.
2. Een vortex (een wervelende luchtbeweging met binnenin een sterkere luchtstroom dan
buiten).
In afbeelding:

De stroom ψ (eenheid: kg/(m ∙ s) ) is weer voor het uiteindelijke systeem te berekenen door de 2
situaties op te tellen. Het leuke is dat de ψ van de lucht in de vortex afhankelijk is van Г, dit
volgens:

Waarin r de afstand van middelpunt tot de baan van de stroming. De uiteindelijke formule voor
ψ rond de liftgenererende cilinder is dan:

Waarin dus de stroming omgezet kan worden tot een functie van de circulatie. Omgerekend met
enkele wiskundige wetten en theorieën voor de constante CL wordt de eerder genoemde eerste en
fundamentele formule van Prandtl:

Dus een benadering van de liftkracht zonder het gebruik van drukverschillen!
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Deze formule staat bekend als de Kutta‐Joekowski‐theorie. Het zegt dat de liftkracht die wordt
gegenereerd, afhankelijk is van de circulatie rond het object. Dit geldt blijkt niet alleen te gelden
voor een ronddraaiende cilinder, waarbij het makkelijk te berekenen is, maar ook voor elk
liftgenererend object! Wat dit in de realiteit, concreet betekent staat uitgelegd in bijlage 1.

De Г die genomen moet worden in deze formule benaderd men door precies over het oppervlak
van de vleugel of het zeil de bekende integraal te nemen. Dus door de stippellijn in bovenstaande
afbeelding te verkleinen tot op de rand van de vleugel: dan berekent men de circulatie die de
vleugel veroorzaakt. Het is wiskundig vaak makkelijker om de vleugel als een vlakke, dunne
plaat te zien: dan hoef je niet de circulatie boven en onder de vleugel te berekenen, maar slechts
een van beiden omdat deze samenvallen (doordat de plaat erg dun is).

Het idee
Bovenstaande uitleg is erg ingewikkeld en lastig te bevatten, zelfs nu we de wiskundige stappen
hebben weggelaten! Vandaar dat we nu weer even terug gaan naar wat de bedoeling is:
We hebben nu twee manieren uitgelegd om de liftkracht op een zeil of vleugel te berekenen:
1. Drukverschillen rond een vleugel primitiveren, dit op basis van de Newtontheorie.
2. Circulatie per stukje op de vleugel primitiveren, dit op basis van de Kutta‐Joekowski‐
theorie.
Men maakt gebruik van dubbele integralen voor driedimensionale situaties:
oppervlakteintegralen met 2 dimensies.
Voor de eerste manier moet je dus heel nauwkeurig drukverschillen bepalen, voor de tweede
moet je de circulatie bepalen. De tweede mogelijkheid biedt wiskundig zeer veel opties, dit
hebben wij proberen duidelijk te maken door in bovenstaande uitleg ondanks de diepgang, toch
enkele formules en wiskundige wetten te laten zien. Dat is ook waarom de Kutta‐Joekowski
theorie zo prachtig is: computers kunnen het uitrekenen!
Tot slot moeten we niet vergeten dat de Newtonbenadering van lift het meest concreet is en het
dichtst bij de werkelijkheid licht. De Kutta‐Joekowski theorie is door zeer veel wiskundige
aannames en afleidingen ontstaan en is dus puur theoretisch.
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Paradoxaal
Bij de in de vorige paragraaf uitgelegde berekening van de stroom rond een stilstaande cilinder is
geïllustreerd wat het resultaat was van die berekening: een symmetrische stroom voor én achter
de cilinder. Dit zou betekenen dat er geen drukverschillen zijn en dus geen drukweerstand. De
realiteit is wel anders: achter een stilstaande cilinder laat de stroom los van de boundary layer en
gaat wervelen: er ontstaat drukweerstand.
De conclusie is dat bij de mathematische benadering van de liftkracht met de Kutta‐Joukowski
theorie de liftkracht wordt voorspeld zonder drukweerstand en zonder wrijving! Dit komt
absoluut niet overeen met de werkelijkheid, maar de berekende liftkracht klopt wel! Dit noemt
men de d’Alembert‐paradox en dit is hedendaags nog steeds een probleem. Alembert heeft deze
“weerstand = 0”‐berekening op 3 verschillende manier bewezen!

Computational Fluid Dynamics (CFD)
De lift moet dus worden benaderd door de integraal te nemen van de formule voor liftkracht van
Kutta‐Joukowski en Prandtl. Deze formule was al rond 1900 gevonden, maar men kon er pas iets
mee gaan doen rond 1960 toen de computers steeds sneller werden. CFD moet gezien worden als
een derde dimensie in de fluïde mechanica: het is een mengvorm van experiment en theorie. CFD
kan beschouwd worden als “de kunst om integralen en differentialen te vervangen door de
huidige formules van fluïde mechanica met behulp van uitgebreide algebraïsche oplossingen”.
CFD bestaat dus voornamelijk uit wiskunde.
Hoe dit wordt toegepast op de Kutta‐
Joukowski theorie is na de uitleg enigszins
te begrijpen, maar de toepassing van CFD
op de wrijvingsweerstand is nog niet
uitgelegd. Dit is zeer ingewikkeld. De
Navier‐Stokes formules spelen er een
grote rol in, deze formules werden later
omgezet in de Boundary‐formules van
Prandtl. De Navier‐Stokes formules zijn
algebraïsche uitwerkingen van onder
andere de wetten van Newton. Ook speelt
de omzetting van kinetische energie naar
warmte een grote rol. Om een idee te
geven van de complexheid, zijn hiernaast
de Navier‐Stokes formules weergegeven.
Het zou voor ons dus onmogelijk zijn om
de liftkracht op de zeilen van de Micro
Magic te berekenen of de weerstand op de
romp te berekenen met CFD en zo onze
meetresultaten te toetsen.
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Totale weerstand op de romp
Omdat het bepalen van de weerstand op de Micro Magic met de Newtontheorie en CFD niet
lukt, is er een andere methode nodig. We willen toch weten of we de juiste waarden hebben
gemeten bij ons hydrodynamica onderzoek. De grafiek van onze resultaten vertoont wel
gelijkenis met die van het Froude nummer, maar dat wil niet zeggen dat de absolute waarden
van ons onderzoek juist zijn. Hoe kom je nu aan de échte weerstand van het bootje? Hiervoor zijn
we naar de sleeptank van de studie ‘Maritieme Techniek’ in Delft gegaan. In Delft zijn lange tijd
metingen gedaan aan (onder andere) de weerstand van veel modellen. Deze serie metingen heet
de DSYHS (Delft Systematic Yacht Hull Series). Door verbanden tussen de resultaten van de
series te leggen, hebben ze formules voor de weerstanden op de romp van modellen kunnen
maken. Dit zijn dus formules die puur gebaseerd zijn op empirische resultaten. De échte
weerstanden kun je niet weten, maar dit zijn wel hele goede benaderingen. Door nu voor elk
ander model de coëfficiënten voor de formules te wijzigen, krijg je voor elk model een ‘nieuwe’
formule. De vorm van de formule is hetzelfde, alleen de coëfficiënten zijn anders. Daardoor kun
je de formules ook toepasbaar maken op bijvoorbeeld de Micro Magic.
Maar waarom spreken we continu over ‘formules’; is er niet een algemene formule? Nee, die is er
helaas niet. Zoals gezegd bestaat de weerstand op de romp uit een aantal verschillende
componenten: Rromp = Rwrijving + Rdruk (= Rgeïnduceerd + Rgolf + Rdrukrest) . We hebben in dit geval niets te
maken met geïnduceerde weerstand, want we varen gewoon vooruit zonder lift te produceren.
Nu is er een formule voor de wrijvingsweerstand en een formule voor de restweerstand (dat is de
drukweerstand en de golfweerstand). Die formules zijn er voor de romp, de kiel en het roer. De
totale weerstand bestaat dus uit de restweerstand van de romp en de kiel (die van het roer is
verwaarloosbaar), en de wrijvingsweerstand van de romp (die van de kiel en het roer zijn te
verwaarlozen).

De restweerstand van de romp
Voor de restweerstand van de romp geldt de volgende formule:

Grootheid
Rrh

Verklaring
= restweerstand van de romp

Gegevens
Te bepalen

Eenheid
N

Δ

= waterverplaatsing van de romp

0,000522

m3

= dichtheid van water
= valversnelling
= lengte van de waterlijn
= breedte van de waterlijn
= “longitudinal position centre of buoyancy to fpp”
= “longitudinal position centre of floatation to fpp”
= “forward perpendicular (ordinate 10)

998
9,81
0,53
0,155
0,26
0,245

kg/m3
m/s2
m
m
m
m

c

ρ
g
Lwl
Bwl
LCBfpp
LCFfpp
Fpp
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Cp
Aw
Sc

= prismatische coëfficiënt
= waterlijnoppervlak bij v = 0 m/s
= nat oppervlak bij v = 0 m/s

0,55
0,061
0,085

‐
m2
m2

De verschillende coëfficiënten bij verschillende Froude nummers (en dus verschillende
snelheden) staan hieronder:

Fn
a0
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8

0,20
0,0014
-0,1071
0,0637
0,0090
0,0153
0,0011
0,0012
0,1021
-0,0648

0,25
0,0027
0,0463
-0,1263
0,0150
0,0274
-0,0299
0,0110
-0,0595
0,1220

0,30
0,0056
-0,8005
0,4891
0,0269
0,0519
-0,0313
0,0292
0,7314
-0,3619

0,35
0,0032
-0,1011
-0,0813
-0,0382
0,0320
-0,1481
0,0837
0,0223
0,1587

0,40
-0,0064
2,3095
-1,5152
0,0751
-0,0858
-0,5349
0,1715
-2,4550
1,1865

0,45
-0,0171
3,4017
-1,9862
0,3242
-0,1450
-0,8043
0,2952
-3,5284
1,3575

0,50
-0,0201
7,1576
-6,3304
0,5829
0,1630
-0,3966
0,5023
-7,1579
5,2534

0,55
0,0495
1,5618
-6,0661
0,8641
1,1702
1,7610
0,9176
-2,1191
5,4281

0,60
0,0808
-5,3233
-1,1513
0,9663
1,6084
2,7459
0,8491
4,7129
1,1089

Wij hebben gemeten bij de Froude nummers 0,33 t/m 0,66. In Delft hebben ze maar tot Fn 0,60
gemeten, maar het grootste gedeelte van onze Froude nummers valt binnen de tabel.
Het invullen van de formule levert de volgende resultaten op:
Fn
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45

Rrh

0,50

0,55

0,60

0,00269 0,00979 0,02046 0,04888 0,11621 0,20907 0,29211 0,33372 0,34196

De restweerstand van de kiel
Voor de restweerstand van de kiel geldt de volgende formule:

Grootheid
Rrk

Verklaring
= restweerstand van de kiel

Gegevens
Te bepalen

Δ

= waterverplaatsing van de kiel

0,000522

m3

= dichtheid van water
= valversnelling
= totale diepgang (romp + kiel)
= breedte van de waterlijn
= lengte van de kiel
= het (verticale) verschil tussen de
positie van de kiel en het drijfpunt

998
9,81
0,18
0,155
0,08

kg/m3
m/s2
m
m
m

0,00

m

= waterverplaatsing van de romp

0,000522

m3

k

ρ
g
T
Bwl
Tc
Zcbk
c

Δ
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De verschillende coëfficiënten bij verschillende Froude nummers:

Fn
A0
A1
A2
A3

0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
-0,00104 -0,00550 -0,01110 -0,00713 -0,03581 -0,00470 0,00553 0,04822 0,01021
0,00172 0,00597 0,01421 0,02632 0,08649 0,11592 0,07371 0,00660 0,14173
0,00117 0,00390 0,00069 -0,00232 0,00999 -0,00064 0,05991 0,07048 0,06409
-0,00008 -0,00009 0,00021 0,00039 0,00017 0,00035 -0,00114 -0,00035 -0,00192

De resultaten:
Fn
0,20

Rf

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,00180 0,00571 0,00569 0,01497 0,05845 0,08997 0,13633 0,13027 0,19524

De wrijvingsweerstand van de romp
De wrijvingsweerstand is te berekenen uit de volgende formule:
Rf = ½ρ ∙ v2 ∙ S ∙ Cf
Grootheid
Rf
ρ
v
S
Cf

Verklaring
= wrijvingsweerstand
= dichtheid van water
= voorwaartse snelheid
= nat oppervlak bij v = 0 m/s
= wrijvingscoëfficiënt

Gegevens
Te bepalen
998
Varieert
0,085
Variabel

Eenheid
N
kg/m3
m/s
m2
‐

Hierbij variëren we de snelheid zelf, die is dus ook gegeven. Dan houden we de Cf als variabele
over. Deze coëfficiënt is te berekenen uit de volgende formule:
Cf = 0,075 / (log(Re)‐2)2
Deze formule is een correcte benadering volgens de zogenaamde “ITTC‐57 extrapolation line” (de
International Towing Tank Conference heeft veel gemeten en zo deze formule juist bevonden).
Hierbij is het Reynoldsgetal variabel. Dat wordt als volgt bepaald:
Re = (v ∙ 0,7 ∙ Lwl) / v
Grootheid
v
Lwl
v

Verklaring
= voorwaartse snelheid
= lengte van de waterlijn
= kinematische viscositeit van water

Gegevens
Varieert
0,53
1,054 ∙ 10‐6

Eenheid
m/s
m
m2/s

We vullen dus eerst de variërende snelheid in, zodat we het Reynoldsgetal kunnen uitrekenen.
Met het Reynoldsgetal berekenen we de Cf, die dus voor elke snelheid (en dus Froude nummer)
anders is. Met deze coëfficiënt en de variërende snelheid vullen we de formule van de
wrijvingsweerstand in. Zo bepaal je dus de wrijvingsweerstand van de romp.
De resultaten van onze berekeningen:
Fn
0,20
0,25
0,30

Rf

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,06348 0,09349 0,12843 0,16813 0,21244 0,26125 0,31444 0,37193 0,43365
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De totale weerstand
Wanneer we de golfweerstand van de romp en de kiel en de wrijvingsweerstand van de romp bij
elkaar optellen, hebben we de totale weerstand. Dit staat in de volgende tabel:

Fn
Rrh
Rrk
Rf

0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,00269 0,00979 0,02046 0,04888 0,11621 0,20907 0,29211 0,33372 0,34196
0,00180 0,00571 0,00569 0,01497 0,05845 0,08997 0,13633 0,13027 0,19524
0,06348 0,09349 0,12843 0,16813 0,21244 0,26125 0,31444 0,37193 0,43365

RTOTAAL 0,06797 0,10899 0,15458 0,23198 0,38710 0,56029 0,74287 0,83592 0,97085
De totale weerstand die we hebben berekend, kunnen we nu vergelijken met de weerstand die
we hebben gemeten.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

v (m/s)
0,74
0,85
0,96
1,1
1,3
1,4
1,5

Fn
0,33
0,37
0,42
0,49
0,56
0,61
0,66

R (N)
0,23
0,31
0,46
0,65
0,75
0,80
0,85

Voor het gemak staan onze meetresultaten in een
overzicht hiernaast.
De snelheid was nodig bij het berekenen van de totale
rompweerstand op de vorige pagina. Het Froude
nummer en de gemeten weerstand zijn nodig bij het
maken van de grafiek in Excel, waarin de berekende
weerstand wordt vergeleken met de gemeten
weerstand:

Grafiek totale weerstand
1,20

Weerstand (N)

1,00

0,80
Berekend
Gemeten

0,60

0,40

0,20

0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

Fn

Conclusie
Al met al lijkt het erop, dat onze metingen buitengewoon goed zijn geslaagd. Ondanks het laatste
punt van de ‘berekende’ grafiek, lijken de grafieken op elkaar, zowel in waarden als in vorm. We
kunnen dus concluderen dat de gemeten waarden zeer sterk overeenkomen met de theoretische
werkelijkheid.
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DE FOTO’S
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De eerste versie van de sleepmachine.

De sleepopstelling, versie 2, nadat de eerste meetpoging mislukt was door het falen van de meccano motor.
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We maten langs een brug, zodat we de Micro Magic makkelijk terug konden trekken.

De sleepmachine werkt, de Micro Magic vaart langs de brug richting sleepmachine terwijl Maarten de
boot bestuurt en Erik de sleepopstelling aanzet.
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De sleepopstelling, versie 3 (laatste metingen). Het was zondag, en dan zijn er veel toeschouwers op het
Henschotermeer!

Een jongetje wilde dat we een olietanker gingen
bouwen en voortslepen: misschien een idee voor een
vervolg op dit werkstuk?
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De sleepopstelling met duidelijk de newtonmeter
verticaal aan de verstevigingsplank.
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De eerste metingen in het bad met de Micro Magic.

Om zoveel mogelijk wind te realiseren hadden we een windtunnel gemaakt, met 5 ventilatoren.
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Een mooi gezicht, echter de wind was nog niet hard
genoeg, dus…

Een Turboblower!! 20 knopen wind, iets te
hard, maar te regelen met gaas en netten.

De perfect uitgevoerde meetopstelling.

Vanuit een winderig perspectief…
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Voor de wind, het past net!

De boeken die we moesten lezen voor Literaire Vorming bleken toch nuttig!
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