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Dit dictaat is een bewerking van het colledictaat Stromingsleer van prof.dr.ir. H.W. Hoog-
straten dat vele jaren aan de Rijksuniversiteit Groningen is gebruikt [2].



Voorwoord

Wiskunde is, vaak verborgen, overal om ons heen aanwezig. Een van de vakgebieden waar
het een belangrijke rol speelt is de stromingsleer. Je hoeft bij een beetje wind maar uit het
raam te kijken om aan de dwarrelende bladeren de grillige patronen van de luchtbeweging te
zien. En probeer dan daarbij te bedenken hoe je dit met wiskundige formules zou kunnen
beschrijven... Ook de voorspelling van het weerbericht valt nog wel eens tegen, omdat de
natuur toch weer ingewikkelder deed dan de wiskunde aankon.

Stromingsleer is een uitdagend vakgebied om te illustreren hoe je wiskunde kunt gebrui-
ken bij het begrijpen en analyseren van de (natuur)verschijnselen om ons heen. De eerste
stap hierbij is het omzetten (‘vertalen’) van de fysische natuurwetten in een wiskundige be-
schrijving: dat heet modelleren. Vervolgens werk je de wiskundige vergelijkingen uit, en het
resultaat ‘vertaal’ je daarna weer terug naar fysische termen: “Wat betekent het resultaat?”
en “Klopt het een beetje met de werkelijkheid?” We spreken dan van interpreteren en vali-
deren. Populair gezegd, vanuit de toepassing maak je als het ware een ‘retourtje wiskunde’.
In een schema ziet dit proces er als volgt uit:

Figuur 1: Een ‘retourtje wiskunde’.

De stromingsleer geeft aanleiding tot een grote verscheidenheid aan wiskundige proble-
men: je hebt differentiaal- en integraalvergelijkingen in maten en soorten. Hun wiskundig
karakter kan elliptisch, parabolisch en hyperbolisch zijn, meestal zelfs een combinatie hiervan
(waar nog amper wiskunde voor bestaat). Ook zijn veel verschijnselen uiterst niet-lineair: op-
lossingen worden min of meer discontinu (overslaande golven, schokgolven) of ogenschijnlijk
chaotisch (turbulentie). Veelal ook spelen kleine parameters een belangrijke rol, bijvoorbeeld
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zonder het kleine beetje stroperigheid van lucht zouden vogels en vliegtuigen niet kunnen
vliegen. Hierdoor is de stromingsleer een uitstekende voedingsbodem geweest voor de ontwik-
keling van nieuwe wiskundige methoden, zoals bijvoorbeeld singuliere storingstheorie (zie het
mastercollege Boundary Layers in Fluids) en de methode van de stationaire fase (om de V-
vorm achter zwemmende eendjes te verklaren). Het oplossen van de stromingsvergelijkingen
lukt maar zelden met potlood en papier, meestal moet dit numeriek gebeuren. Stromingsleer
vormt daardoor een van de stuwende krachten achter de snelgroeiende discipline Computati-
onal Science (zie het mastercollege Computational Fluid Dynamics).

Wat is stromingsleer?

Met de term stromingsleer (vloeistofmechanica, fluid dynamics, fluid mechanics) wordt het
vakgebied aangeduid waarin men zich bezighoudt met de mechanica van vloeistoffen en gas-
sen. In veruit de meeste beschouwingen in de stromingsleer worden de betreffende vloeistoffen
en gassen als een continuüm opgevat. Dat betekent dat men aanneemt dat willekeurig kleine
hoeveelheden vloeistof of gas dezelfde fysische eigenschappen hebben als eindige hoeveelheden,
m.a.w. er wordt geen rekening gehouden met de aanwezigheid en het gedrag van de afzonder-
lijke moleculen waaruit de vloeistof of het gas is opgebouwd. Alleen wanneer er sprake is van
extreem verdunde gassen (en de beschouwingen gebaseerd moeten worden op de statistische
mechanica) is de continuümaanname niet meer geldig.

De woorden vloeistof en medium zullen in dit college gebruikt worden om zowel ‘echte’
vloeistoffen (zoals water of olie) als gassen (zoals lucht of aardgas) aan te duiden. Met deze
afspraak kan een gas dus worden omschreven als een ‘samendrukbare vloeistof’. Het Engelse
woord fluid heeft dezelfde algemene betekenis als wij hier aan ‘vloeistof’ en ‘medium’ toeken-
nen: het omvat beide begrippen ‘liquid’ en ‘gas’.

Een belangrijke tweedeling in de stromingsleer ontstaat door het onderscheid tussen vis-
keuze en niet-viskeuze vloeistoffen. Bij het eerste type vloeistof zijn de effecten van inwendige
wrijving (viscositeit, stroperigheid) van belang, bij het tweede type zijn die effecten afwezig of
zo gering dat ze verwaarloosd kunnen worden. Zo worden bijvoorbeeld gassen in veel gevallen
als niet-viskeus beschouwd. Meestal zijn stromingen van viskeuze vloeistoffen wiskundig veel
lastiger te behandelen dan die van niet-viskeuze vloeistoffen.

Een ander belangrijk onderscheid is dat tussen samendrukbare (compressibele) en niet-
samendrukbare (incompressibele) media. De meeste ‘echte’ vloeistoffen, zoals o.a. water, kun-
nen bijna altijd als incompressibel worden beschouwd, gassen zijn natuurlijk meestal com-
pressibel. Een niet-viskeuze, onsamendrukbare, homogene vloeistof wordt vaak een ideale
vloeistof genoemd, niet te verwarren met een ideaal (of perfect) gas. Met dit laatste wordt
een gas bedoeld dat zich gedraagt volgens de ideale gaswet uit de thermodynamica. Een
voorbeeld van een ideale vloeistof is water bij het berekenen van de watergolven die door
een varend schip worden veroorzaakt. Zelfs lucht kan bij het berekenen van de stroming om
een niet al te snel vliegend vliegtuig bij benadering als een ideale vloeistof worden beschouwd.

Binnen de stromingsleer is een groot aantal deelgebieden te onderscheiden. Een paar van
de belangrijkste zijn hieronder opgesomd.
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• Hydrodynamica: mechanica van ideale vloeistoffen.

• Aërodynamica: onderzoek van luchtstromingen, speciaal met het oog op toepassingen
in de luchtvaart.

• Gasdynamica: onderzoek van gasstromingen met hoge snelheden (supersoon, hyper-
soon), met daarbij het optreden van effecten als schokgolven en warmteontwikkeling.

• Reologie: onderzoek van stromingen van viskeuze vloeistoffen die zich niet-Newtons
(zeg maar: ‘niet-normaal’) gedragen, zoals visco-elastische of visco-plastische media
(voedingsmiddelen als maizena en ketchup, polymeeroplossingen of kunststoffen, e.d.).

• Stromingen door poreuze materialen: belangrijk voor bijv. grondwaterstromingen en
olie- en gaswinning.

• Meerfasenstromingen: stromingen van mengsels van bijv. vloeistoffen en gasbellen, gas-
sen en vaste-stofdeeltjes, olie en water in pijpleidingen, etc.

• Numerieke stromingsleer (Computational Fluid Dynamics, CFD): numerieke simulatie
van stromingen (met bijbehorende ontwikkeling van numerieke algoritmen); een essen-
tieel onderdeel van de technische wiskunde aan de RUG.

De wiskundige modellering van stromingsverschijnselen (met name de hydrodynamica)
nam een grote vlucht in de 18e eeuw, onder aanvoering van Daniel Bernoulli, Leonhard
Euler en Jean d’Alembert. Zij konden hierbij voortbouwen op de mechanica principes zoals
ontwikkeld door Isaac Newton en tijdgenoten. Het klassieke overzichtswerk op het gebied
van de hyrodynamica is geschreven door Horace Lamb in 1879(!) en wordt nog regelmatig
herdrukt:

• H. Lamb, Hydrodynamics. Cambridge University Press (6de druk, 1995).

Al is de schrijfstijl wat gedateerd, dit boek is nog steeds een grote bron van informatie. Voor
modernere leerboeken verwijzen we naar de bibliografie achterin het dictaat.

Voorkennis en indeling

Het voorliggende dictaat geeft een eerste inleiding tot de wiskundige beschrijving van stro-
mingsverschijnselen en behandelt voorbeelden die nog met ‘potlood en papier’ kunnen worden
uitgewerkt. Het zal niet verbazen dat een stevige dosis wiskundige voorkennis wordt verwacht,
uit colleges als Vectoranalyse, Complexe Analyse, Mathematische Fysica, Gewone Differenti-
aalvergelijkingen en Partiële Differentiaalvergelijkingen.

In dit dictaat wordt de theorie van stromingsleer langzaam opgebouwd. Hoofdstuk 1 geeft
de basisvergelijkingen voor homogene, niet-viskeuze media, en bespreekt het verschil tussen
vergelijkingen voor samendrukbare en onsamendrukbare vloeistoffen. Ook de verschillen tus-
sen stromingen met circulatie en rotatievrije stromingen komen aan de orde. In hoofdstuk
2 en 3 worden (twee- resp. driedimensionale) potentiaalstromingen behandeld: rotatievrije
stromingen van een ideale vloeistof. We bekijken hier stromingen langs verschillende voorwer-
pen, onder andere vliegtuigvleugels. Hoofdstuk 4 behandelt watergolven. Wat is het verschil
tussen de golven in een flesje en op zee? Ook tsunami’s komen aan de orde. Pas in hoofdstuk
5 worden viskeuze stromingen besproken. Deze worden beschreven door de Navier–Stokes
vergelijkingen. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen viskeuze en niet-viskeuze stromin-
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gen? Met de viskeuze stromingen wordt ook het verschijnsel turbulentie gëıntroduceerd en
er wordt dieper ingegaan op de eigenschappen en gevolgen hiervan. Aan het eind wordt de
theorie in praktijk gebracht met een aantal praktische opdrachten met Matlab.

Veel leesplezier.

Arthur Veldman
Andrea Velická Groningen, najaar 2007
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Hoofdstuk 1

Stromingen van niet-viskeuze
vloeistoffen

We beginnen dit hoofdstuk met het opstellen van het stelsel basisvergelijkingen waaraan de drie
componenten van de snelheidsvector v = (u, v, w), de druk p en de dichtheid ρ moeten voldoen
bij stromingen van een homogeen, niet-viskeus, compressibel medium. Het aantal (scalaire)
onbekenden bedraagt vijf, dus we hebben ook vijf vergelijkingen nodig. Allereerst een tweetal
behoudswetten: behoud van massa (de continüıteitsvergelijking) en behoud van impuls (voor
elk van de drie coördinaatrichtingen een vergelijking), en tenslotte een toestandsvergelijking
die de thermodynamische eigenschappen van het medium beschrijft. Vervolgens worden en-
kele belangrijke stellingen afgeleid waaraan oplossingen van deze vergelijkingen voldoen: de
beroemde stelling van Bernoulli (voor stationaire stromingen), de circulatiestelling van Kel-
vin en de wervelstelling van Helmholtz. Met behulp van deze stellingen kan de klasse van
rotatievrije stromingen worden ingevoerd, waarvoor een snelheidspotentiaal bestaat en een in-
stationaire variant van de stelling van Bernoulli geldt. Ook wordt de Paradox van d’Alembert
besproken.
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2 HOOFDSTUK 1. STROMINGEN VAN NIET-VISKEUZE VLOEISTOFFEN

1.1 De beschrijving van stromingen

1.1.1 De Euler-beschrijvingswijze

In de stromingsleer wordt in het algemeen de beschrijvingswijze van Euler gehanteerd: men
kiest een assenstelsel dat vast in de ruimte verankerd is, bijv. een Cartesisch (x, y, z)-stelsel.
De vloeistof beweegt ten opzichte van dit assenstelsel. Alle grootheden die voor een stroming
van belang zijn worden dan functies van de drie coördinaten x, y, z en de tijd t. Belangrijke
grootheden zijn: de stroomsnelheid v (een vector met componenten u, v en w, uitgedrukt
in m/s), de druk p (uitgedrukt in N/m2 = kg/(m·s2) = Pa), de dichtheid ρ (kg/m3) en de
(absolute) temperatuur T (◦K).

1.1.2 Deeltjesbanen en stroomlijnen

De deeltjesbaan van een vloeistofdeeltje is de kromme in de ruimte waarlangs dat deeltje
zich in de tijd voortbeweegt. Als we voor deeltjesbanen de parametervoorstelling x = x(t),
y = y(t), z = z(t) invoeren, dan zijn deeltjesbanen integraalkrommen van het stelsel gewone
differentiaalvergelijkingen

dx

dt
= u{x(t), y(t), z(t), t}, dy

dt
= v{x(t), y(t), z(t), t}, dz

dt
= w{x(t), y(t), z(t), t},

of in vectorvorm geschreven met behulp van de plaatsvector R = (x, y, z):

dR

dt
= v{R(t), t}.

Figuur 1.1: Deeltjesbaan en plaatsvector.

Om de deeltjesbaan te berekenen van het vloeistofdeeltje dat zich op tijdstip t0 in het punt
(x0, y0, z0) bevindt, moet het bovenstaande stelsel differentiaalvergelijkingen worden opgelost
met de beginvoorwaarde x(t0) = x0, y(t0) = y0, z(t0) = z0.

Bij stationaire stromingen is v onafhankelijk van t. We krijgen dan een in de tijd on-
veranderlijk patroon van banen waarlangs de vloeistofdeeltjes bewegen: de z.g. stroomlijnen.
Alle deeltjes die zich op enig moment op plaats (x0, y0, z0) bevinden, doorlopen dezelfde deel-
tjesbaan, namelijk de stroomlijn door (x0, y0, z0).
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Meestal noemt men bij instationaire stromingen de integraalkrommen van de vergelijking
R′(t) = v{R(t), t0} (met t0 vast) ook ‘stroomlijnen’. Dit zijn echter geen deeltjesbanen! Ze
geven wel een aanschouwelijk beeld van de richting van de snelheidsvectoren op het tijdstip
t = t0 (bij wijze van momentopname).

1.1.3 De versnelling van een vloeistofdeeltje

De versnelling van een vloeistofdeeltje is een vector die aangeeft hoe de snelheidsvector van
dat deeltje (beschouwd als functie van de tijd) verandert. In de Euleriaanse beschrijving van
stromingen ontstaat hier een kleine complicatie: simpelweg de partiële afgeleide van v naar t
nemen levert nu eenmaal niet de versnelling op van het deeltje dat zich op tijd t in het punt
(x, y, z) bevindt (∂v/∂t geeft namelijk de tijdsverandering aan van de stroomsnelheid die in
het vaste punt (x, y, z) wordt waargenomen). Om een uitdrukking voor de versnelling van
een deeltje dat wel met de stroming meebeweegt te vinden, moeten we de snelheidsvector van
een vloeistofdeeltje (bewegend langs zijn eigen deeltjesbaan) eerst schrijven als functie van t
alleen

v∗(t) = v{x(t), y(t), z(t), t},

waarbij x = x(t), y = y(t), z = z(t) de parametervoorstelling van de deeltjesbaan van het
betreffende vloeistofdeeltje is. De versnellingsvector volgt nu door v∗(t) naar t te differentiëren
volgens de kettingregel

dv∗

dt
=

∂v

∂t
+
∂v

∂x

dx

dt
+
∂v

∂y

dy

dt
+
∂v

∂z

dz

dt

=
∂v

∂t
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y
+ w

∂v

∂z

= vt + (v · ∇)v

=
Dv

Dt
(de Lagrangiaanse tijdsafgeleide van v).

Lagrangiaanse tijdsafgeleide
Met de Lagrangiaanse (of materiële) tijdsafgeleide D/Dt wordt de verandering in de tijd aangeduid waarbij
we met een vloeistofdeeltje meebewegen. Dit is de tegenhanger van de Euleriaanse tijdsafgeleide ∂/∂t
waarbij de positie vast wordt gehouden. Er geldt

DX

Dt
=
∂X

∂t
+ v · ∇X =

∂X

∂t
+ u

∂X

∂x
+ v

∂X

∂y
+ w

∂X

∂z
.

Hieraan is bijvoorbeeld te zien dat in een stationaire stroming (waarvoor geldt dat ∂v/∂t = 0)
de versnelling van de vloeistofdeeltjes in het algemeen ongelijk nul is. Een alternatieve vorm
voor de Lagrangiaanse tijdsafgeleide van v is

Dv

Dt
=
∂v

∂t
+ 1

2∇|v|
2 + (∇× v)× v. (1.1)

OPGAVE 1.1 Toon aan dat beide voorstellingen van de Lagrangiaanse tijdsafgeleide hetzelfde
zijn (zie kader hieronder).
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Productregel voor een inproduct

∇(a · b) = (a · ∇)b + a× (∇× b) + (b · ∇)a + b× (∇× a),

met als speciaal geval
1
2
∇|a|2 = (a · ∇)a + a× (∇× a).

1.2 De basisvergelijkingen voor de stroming van een homo-
geen niet-viskeus, compressibel medium

1.2.1 De continüıteitsvergelijking (behoud van massa)

Figuur 1.2: Behoudsvolume voor massa.

De eerste behoudswet waar een stroming aan voldoet is behoud van massa. Om deze uit
te werken beschouwen we een klein rechthoekig blokje met zijden dx × dy × dz met massa
ρdxdydz (figuur 1.2). Door elke zijde stroomt vloeistof naar binnen (buiten). Het saldo van
naar binnen stromende vloeistof veroorzaakt een toename van de hoeveelheid vloeistof in
het blokje. Wiskundig kan het behoud van massa, de zgn. continüıteitsvergelijking, worden
geformuleerd in termen van de dichtheid ρ en de snelheid v (met x-, y- en z-component resp.
u, v en w). Door de rechter- resp. linkerzijkant van het blokje stroomt per tijdseenheid een
hoeveelheid vloeistof naar buiten die ongeveer gelijk is aan

rechts: (ρu)(x+ dx, y, z) dydz; links: − (ρu)(x, y, z) dydz.

Soortgelijke uitdrukkingen gelden voor de in- en uitstroom in de twee andere richtingen.
Wanneer we deze bijdragen salderen moet dit gelijk worden aan de toename in het blokje zelf.
Dus (let op de ‘−’-tekens)

∂ρ

∂t
dxdydz = −(ρu)(x+ dx, y, z) dydz + (ρu)(x, y, z) dydz

−(ρv)(x, y + dy, z) dxdz + (ρv)(x, y, z) dxdz

−(ρw)(x, y, z + dz) dxdy + (ρw)(x, y, z) dxdy.

Wanneer we vervolgens door dxdydz delen en de afmetingen van het blokje naar nul laten
naderen dan ontstaat de continüıteitsvergelijking

∂ρ

∂t
+

∂

∂x
(ρu) +

∂

∂y
(ρv) +

∂

∂z
(ρw) = 0, (1.2)

of in vectornotatie
∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0.



DE BASISVERGELIJKINGEN VOOR EEN STROMING 5

De laatste vergelijking is ook te schrijven als

Dρ

Dt
+ ρ∇ · v = 0, (1.3)

waarbij D/Dt de Lagrangiaanse tijdsafgeleide voorstelt.

Inproduct en divergentie
We kunnen de divergentie van F, div F = ∂F1

∂x
+ ∂F2

∂y
+ ∂F3

∂z
ook schrijven als inproduct van de gradient

∇ = ( ∂
∂x
, ∂
∂y
, ∂
∂z

) en de vector F:
div F = ∇ · F.

De productregel voor de divergentie luidt

∇ · (φF) = (∇φ) · F + φ∇ · F = (gradφ) · F + φ divF.

Voor een onsamendrukbare vloeistof verandert de dichtheid van individuele vloeistofdeel-
tjes niet, d.w.z. ρ(x(t), y(t), z(t), t) is constant als functie van t, of kortweg Dρ/Dt = 0 (po-
pulair zeggen we meestal ρ = constant). In dat geval gaat de continüıteitsvergelijking (1.3)
over in

∇ · v = 0. (1.4)

1.2.2 De bewegingsvergelijkingen van Euler (behoud van impuls)

Ook vloeistoffen zijn onderworpen aan de wetten van de klassieke mechanica. De impulsverge-
lijkingen van Euler ontstaan door toepassing, in de drie coördinaatrichtingen afzonderlijk, van
de tweede wet van Newton (‘kracht is massa maal versnelling’) op een vloeistofelementje.

Figuur 1.3: Krachten werkend op meebewegend vloeistofelementje.

Beschouw wederom een ‘oneindig klein’, rechthoekig vloeistofelementje met afmetingen
dx, dy, dz op een tijdstip t. We gaan een impulsbalans opstellen in de x-richting. ‘Massa
maal versnelling’ in de positieve x-richting wordt gegeven door de uitdrukking

ρ
Du

Dt
dxdydz,

en dit moet gelijk zijn aan de som van de drukkracht en de massakracht in de positieve
x-richting. De totale drukkracht in positieve x-richting is de resultante van een positieve
drukkracht die werkt op het linkerzijvlak en een negatieve op het rechterzijvlak. In infinite-
simale benadering is de totale drukkracht gelijk aan

p(x, y, z, t)dydz − p(x+ dx, y, z, t)dydz.

Op de vloeistofelementjes werken in het algemeen ook massakrachten, zoals bijv. de zwaarte-
kracht of elektromagnetische krachten. We nemen aan dat de massakrachten (per eenheid
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van massa) bekend zijn en gegeven worden door een vectorfunctie F(x, y, z, t) met compo-
nenten F1, F2 en F3, uitgedrukt in m/s2 (kracht per eenheid van massa, dus versnelling). De
x-component van de massakracht werkend op het vloeistofelementje wordt daarmee gelijk aan
ρF1dxdydz. Bijvoorbeeld bij zwaartekracht werkend in de negatieve z-richting is F gelijk aan
(0, 0,−g), met g de versnelling van de zwaartekracht (ongeveer 9.8 m/s2).

De impulsvergelijking in de x-richting volgt nu door massa maal versnelling van het vloei-
stofdeeltje gelijk te stellen aan de som van de druk- en massakrachten die erop werken

ρ
Du

Dt
dxdydz = p(x, y, z, t)dydz − p(x+ dx, y, z, t)dydz + ρF1 dxdydz.

Nu links en rechts delen door dxdydz en vervolgens dx, dy en dz naar nul laten naderen

ρ
Du

Dt
= −∂p

∂x
+ ρF1. (1.5)

Op een soortgelijke wijze worden de impulsvergelijkingen in de y- en de z-richting

ρ
Dv

Dt
= −∂p

∂y
+ ρF2, ρ

Dw

Dt
= −∂p

∂z
+ ρF3.

Gecombineerd tot één vectorvergelijking ontstaat de impulsvergelijking van Euler

ρ
Dv

Dt
= −∇p+ ρF. (1.6)

Leonhard Euler
Leonard Euler (1707–1783) is geboren in Basel, maar verrichtte zijn meeste werk in
St. Petersburg, waar hij nauw samenwerkte met Daniel Bernoulli (die we later nog
tegen zullen komen). Hij heeft zich met vele aspecten van wiskunde en mechanica
bezig gehouden. Bijvoorbeeld de notatie e voor het grondtal van de natuurlijke
logaritmen en de notatie i voor de wortel uit −1 zijn van hem afkomstig. ‘Zijn’
hydrodynamische impulsvergelijkingen heeft hij in 1755 opgesteld.

1.2.3 De toestandsvergelijking (voor isentrope stromingen)

Zoals voor onsamendrukbare vloeistoffen de vergelijking Dρ/Dt = 0 iets zegt over de dicht-
heid van het stromende medium, is er ook voor samendrukbare vloeistoffen een vergelijking
nodig die de fysische/thermodynamische eigenschappen van het medium beschrijft. Zou men
kiezen voor de ‘ideale gaswet’ p = ρRT , waarin R de z.g. ‘gasconstante’ voorstelt, dan komt
de temperatuur T als zesde onbekende in het probleem en zouden we ook nog de wet van
behoud van energie in de beschouwingen moeten betrekken. In deze paragraaf laten we deze
algemene situatie buiten beschouwing; we verwijzen slechts naar bijvoorbeeld de leerboeken
genoemd in de bibliografie.

Voor zgn. barotrope (samendrukbare) stromingen hoeven we niet zo ingewikkeld te doen.
Dit zijn namelijk stromingen waarvoor een eenduidige relatie bestaat tussen de dichtheid en
de druk: p = p(ρ) of ρ = ρ(p). Een voorbeeld hiervan zijn isentrope stromingen van een
ideaal gas, die in het kader hieronder worden beschreven. Voor barotrope stromingen kan
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de term met de drukgradiënt in de impulsvergelijking anders worden geformuleerd, bijv. de
x-afgeleide wordt

1

ρ

∂p

∂x
=

∂

∂x

(∫
dp

ρ(p)

)
. (1.7)

Voor een isentrope (onsamendrukbare) stroming geldt

p

ργ
= constant, γ =

cp
cv

Hierbij is cp de soortelijke warmte van het gas bij constante druk en cv de soortelijke warmte bij constant
volume. Voor lucht is γ ≈ 1.4. In een isentrope stroming blijft de entropie constant langs deeltjesbanen
en heeft ook dezelfde waarde voor alle deeltjesbanen. Deze situatie doet zich voor in stromingen waarbij
het uitzetten (of samendrukken) van de vloeistofdeeltjes zo snel geschiedt dat er geen warmte wordt
uitgewisseld met de omgeving van dat deeltje. Men noemt zulke toestandsveranderingen van het gas
omkeerbaar adiabatisch. Een voorbeeld van een isentrope stroming is de beweging van lucht ten gevolge
van geluidsgolven. Isentropie houdt overigens niet in dat de temperatuur constant blijft: in dat geval
zouden p en ρ evenredig zijn volgens de ideale gaswet. Wanneer er discontinüıteiten in de stroming
voorkomen, zoals schokgolven, dan geldt de aanname van isentropie maar beperkt: de entropie blijkt een
sprong te vertonen bij doorgang door zo’n discontinüıteit.

OPGAVE 1.2 Bewijs de relatie (1.7). Merk op dat een dergelijke herleiding ook gebruikt
wordt bij het bepalen van de Riemann invarianten voor niet-lineaire stelsels hyperbolische
vergelijkingen (zie college PDV).

OPGAVE 1.3 Toon aan dat voor isentrope stroming (zie kader) geldt∫
dp

ρ(p)
=

γ

γ − 1

p

ρ
.

1.2.4 De impulsvergelijkingen in integraalvorm

Figuur 1.4: Behoudsvolume.

De impulsvergelijking kan ook op een andere manier worden gepresenteerd, zodat deze de
vorm van een behoudswet krijgt. Beschouw hiertoe een willekeurig gesloten oppervlak S (een
zgn. controle-opppervlak) dat vast ligt in de ruimte (figuur 1.4). Het omsloten volume noemen
we V en de naar buiten gerichte eenheidsnormaalvector op S is n = (n1, n2, n3). Wanneer
we viskeuze krachten wederom buiten beschouwing laten (zie hiervoor hoofdstuk 5), dan kan
de wet van behoud van impuls als volgt worden geformuleerd:

De toename per tijdseenheid van de hoeveelheid impuls in V is de som van:

(1) de hoeveelheid impuls die per tijdseenheid door S naar binnen stroomt,
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(2) de drukkracht die via S wordt uitgeoefend op de vloeistof binnen S,
(3) de totale massakracht in V .

Geometrische betekenis van het inproduct
Als X en Y twee vectoren zijn, waarbij |Y | = 1, geeft het inproduct X · Y de
grootte van de projectie van X op Y . Met andere woorden, het inproduct v · n is
gelijk aan de component van de snelheidsvector in de normaalrichting.

In formule uitgeschreven voor de x-richting levert dit de impulsvergelijking in integraalvorm

d

dt

∫∫∫
V
ρudV = −

∫∫
S
ρu(v · n) dS −

(∫∫
S
pn dS

)
1

+

∫∫∫
V
ρF1 dV, (1.8)

waarbij de subscript (·)1 de x-component van de (druk)kracht aangeeft. Soortgelijke for-
mules kunnen we voor de y- en z-richting opstellen. Deze drie impulsvergelijkingen zijn in
vectornotatie te schrijven als

d

dt

∫∫∫
V
ρv dV = −

∫∫
S
ρv(v · n) dS −

∫∫
S
pn dS +

∫∫∫
V
ρF dV. (1.9)

Stelling van Gauss voor scalar- en vectorveld∫∫
S

φn dS =

∫∫∫
V

∇φ dV ;

∫∫
S

v · ndS =

∫∫∫
V

∇ · v dV.

Merk op dat φ en v differentieerbaar moeten zijn om de stap van randintegraal naar volumeintegraal te
mogen maken.

Met behulp van de stelling van Gauss kunnen we van de twee oppervlakte-integralen
aan de rechterkant in (1.8) eveneens volume-integralen maken. Bij de eerste integraal rechts
gebruiken we daarvoor de stelling van Gauss voor het vectorveld ρuv, bij de tweede integraal
die voor het scalarveld p waarna we hiervan de x-component nemen:∫∫∫

V

(
∂(ρu)

∂t
+∇ · (ρuv) +

∂p

∂x
− ρF1

)
dV = 0.

Omdat deze integraalrelatie moet gelden voor elk willekeurig volume V moet de integrand
overal nul zijn. Uitgeschreven wordt dit

∂

∂t
(ρu) +

∂

∂x
(ρu2) +

∂

∂y
(ρuv) +

∂

∂z
(ρuw) +

∂p

∂x
− ρF1 = 0. (1.10)

In vectornotatie, voor alle drie snelheidscomponenten tegelijkertijd, ziet deze behoudsvorm er
uit als

∂

∂t
(ρv) +∇ · (ρv ⊗ v) = −∇p+ ρF. (1.11)

Dyadisch product
Het dyadisch product van twee driedimensionale vectoren X en Y : X⊗Y is gedefinieerd als het inproduct
van X en de getransponeerde Y . Hierdoor ontstaat er een 3× 3 matrix

X ⊗ Y = X · Y T =

 X1Y1 X1Y2 X1Y3

X2Y1 X2Y2 X2Y3

X3Y1 X3Y2 X3Y3

 .

Het dyadisch product vormt een special geval van het Kronecker product.
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We merken op dat de divergentievorm (1.11) sterkere differentieerbaarheidseisen oplegt aan
de oplossing dan de integraalvorm (1.9). De laatste laat ook discontinue oplossingen toe, zoals
schokken.

Vanwege de continüıteitsvergelijking (1.2) is (1.10) te schrijven in de eerder afgeleide vorm

ρ

(
∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
+ w

∂u

∂z

)
= −∂p

∂x
+ ρF1. (1.12)

De equivalentie van de divergentie- of behoudsvorm (1.10) en de convectieve vorm (1.12)
kan voor de y- en de z-component van de impulsvergelijking op dezelfde manier worden
aangetoond. Hiervoor is wel differentieerbaarheid van het snelheidsveld vereist. Voor oplos-
singen met discontinüıteiten, zoals schokken, zijn beide vormen niet equivalent. Alleen de
divergentievorm (1.10), die rechtstreeks volgt uit de integraalvorm (1.8), leidt tot de juiste
sprongrelaties (zie college Partiële Differentiaalvergelijkingen).

OPGAVE 1.4 Toon aan dat de divergentievorm (1.10) equivalent is met de convectieve vorm
(1.12) zodra de continüıteitsvergelijking geldt.

1.3 De wet van Bernoulli voor stationaire stromingen

In deze paragraaf gaan we de wet van Bernoulli voor stationaire stromingen afleiden. Hiertoe
gaan we uit van de stationaire versie van de impulsvergelijking (1.6), waarbij we de Lagran-
giaanse tijdsafgeleide eerst gaan herschrijven als in (1.1) (zie kader op pagina 4)

Dv

Dt
=
∂v

∂t
+ (v · ∇)v =

∂v

∂t
+ 1

2∇|v|
2 + (∇× v)× v. (1.13)

We zullen ons bovendien beperken tot stromingen waarbij de lichaams- of massakracht F
conservatief is. Volgens de definitie bestaat er dan een ‘kracht’-potentiaal f met F = ∇f .
De zwaartekracht is een voorbeeld van een conservatieve massakracht: F = (0, 0,−g) =⇒
f = −gz. Tot slot houden we de notatie wat overzichtelijker door ons te beperken tot incom-
pressibele stroming - de compressibele versie wordt later behandeld.

Op deze wijze wordt de incompressibele impulsvergelijking in vectornotatie

Dv

Dt
= ∇

(
−p
ρ

+ f

)
. (1.14)

Hiermee kunnen we (1.6) herschrijven als

∂v

∂t
+ 1

2∇|v|
2 + (∇× v)× v = ∇

(
−p
ρ

+ f

)
. (1.15)

De tweede term in het linkerlid en het rechterlid hebben de vorm van een gradiënt; de eerste
en derde term in het linkerlid niet. Dat maakt het leven lastig, maar er zijn speciale gevallen
waarin we er geen last van hebben. In deze paragraaf gaan we stationaire stromingen bekij-
ken, waardoor de eerste term in (1.15) wegvalt.
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Uitproduct
Het uitproduct van twee vectoren X en Y is gedefinieerd als

X × Y =

 X2Y3 −X3Y2

X3Y1 −X1Y3

X1Y2 −X2Y3

 .

De vector X×Y staat loodrecht op beide vectoren X en Y en heeft de grootte ||X×Y || = ||X||||Y ||| sin θ|
waar θ de hoek tussen X en Y voorstelt. De richting van X × Y is te vinden met de rechterhand regel:
Zet je rechter hand in de oorsprong van de vectoren en laat je vingers wijzen van de vector X naar de
vector Y . De richting waarin je duim wijst, is de richting van de vector X × Y .

De derde term in het linkerlid van (1.15) laten we ‘verdwijnen’ door het inproduct te nemen
van deze vergelijking met de snelheidsvector v. Hierbij merken we op dat de uitdrukking
(∇× v)× v loodrecht op de laatste v staat. We verkrijgen op deze manier

v · ∇
(

1
2 |v|

2
)

= v · ∇
(
−p
ρ

+ f

)
.

Vervolgens merken we op dat de uitdrukking v · ∇ differentiatie voorstelt in de richting van
v, dus langs een stroomlijn. Integratie langs deze stroomlijn geeft nu de bekende wet van
Bernoulli voor incompressibele, stationaire stromingen:

1
2 |v|

2 +
p

ρ
− f = constant langs een stroomlijn. (1.16)

In geval van compressibele stroming veralgemeniseert de wet van Bernoulli tot

1
2 |v|

2 +

∫
dp

ρ(p)
− f = constant langs een stroomlijn. (1.17)

OPGAVE 1.5 Ga na dat (1.17) inderdaad de compressibele versie van de wet van Bernoulli
is. Hint: Ga uit van (1.6) en (1.7).

Daniel Bernoulli
Daniel Bernoulli (1700–1782) is op 8 februari 1700 geboren in Groningen, waar zijn
vader Johann Bernoulli wiskunde doceerde aan de universiteit. Toen hij vijf jaar
was verhuisde hij naar Basel waar hij opgroeide (o.a. samen met Leonhard Euler).
In 1725 vertrok hij naar St Petersburg, waar Euler later ook naar toe kwam. In
1734 keerde hij naar Basel terug. Hij was een van grondleggers van de moderne
hydrodynamica. Zijn gelijknamige boek, met daarin de eerste versie van ‘zijn’ wet,
verscheen in 1738.

Hoewel in het algemeen de waarde van het constante rechterlid verschillend zal zijn voor
verschillende stroomlijnen, is de meest voorkomende situatie die waarbij de constante overal
in de stroming dezelfde waarde heeft. Een voorbeeld van zo’n situatie is de stroming om een
eindig lichaam geplaatst in een uniforme parallelstroming in afwezigheid van massakrachten
(f = 0). Wanneer in dat geval bovendien ρ constant is, ontstaat de eenvoudigste vorm van
de wet van Bernoulli

1
2ρ|v|

2 + p = constant. (1.18)

Hieraan valt af te lezen dat in de punten waar v = 0 (stuwpunten) de druk zijn grootste
waarde aanneemt, de stuwpuntsdruk (ook wel stagnatiedruk genoemd). In de punten waar de
snelheid het grootst is, treedt de laagste druk op.
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OPGAVE 1.6 Hoe ziet (1.16) er uit wanneer de lichaamskracht F = ∇f wordt veroorzaakt
door de zwaartekracht?

OPGAVE 1.7 Waar loopt de afleiding van (1.16) stuk wanneer de lichaamskracht F niet
conservatief is, d.w.z. wanneer deze niet kan worden geschreven als de gradient ∇f van een
krachtpotentiaal?

Toepassing 1: De Pitot buis

De Pitot buis, genoemd naar de Fransman Henri Pitot (1695–1771), is een apparaat waarmee
bij een vliegend vliegtuig de stuwpuntsdruk pst en de atmosferische (statische) druk p0 in
de omgeving wordt gemeten (figuur 1.5). Uit deze gegevens kan de vliegsnelheid U worden
bepaald. Als we aannemen dat de dichtheid ρ op de vlieghoogte bekend is (en constant mag
worden verondersteld), dan geldt volgens (1.18)

1
2ρU

2 + p0 = pst =⇒ U =

{
2

ρ
(pst − p0)

}1/2

Figuur 1.5: Pitot buis: principe (links) en in het echt (rechts).

Vliegtuigongelukken veroorzaakt door defecte pitot buizen
Op 6 februari 1996 verongelukte een Boeing 757 van Birgenair vlak na de start vanuit Puero Plata
(Dominicaanse Republiek). De instrumenten voor hoogte en snelheid gaven tegenstrijdige informatie
door aan de piloten. Het vliegtuig raakte in een ‘stall’ en stortte even later in de Caraibische Zee. De
vermoedelijke oorzaak is een verstopte pitot buis, doordat wespen er een nest in hadden gemaakt. Het
toestel had 25 dagen aan de grond gestaan voor onderhoud, en men was vergeten de pitot buizen met
hoezen af te dekken. Bron: en.wikipedia.org/wiki/Birgenair Flight 301.

Op 2 oktober 1996 verongelukte een Boeing 757 van Aeroperu op weg naar Santiago (Chili). Voor het
schoonmaken waren de pitot gaatjes aan de onderkant van het vliegtuig afgeplakt; na afloop was men
vergeten het plakband weer weg te halen. De instrumenten gaven, onterecht, aan dat het vliegtuig te
snel vloog; ook de hoogtemeter functioneerde niet goed. Bij de akties snelheid te verminderen raakte het
vliegtuig in een stall. Daarbij verloor het, onopgemerkt door het donker van de nacht, teveel hoogte en
stortte uiteindelijk in zee. Bron: en.wikipedia.org/wiki/AeroPeru Flight 603.
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Toepassing 2: De Venturi buis

Als vloeistof (of gas) door een buis stroomt is het in veel gevallen van belang om te weten
hoeveel er doorheen stroomt, bijvoorbeeld in de gasmeter thuis. Zo’n gasmeter is vaak geba-
seerd op een zgn. Venturi buis, genoemd naar de Italiaan Giovanni Venturi (1746–1822). Dit
is een buis met een plaatselijke vernauwing waarmee de stroomsnelheid in de buis kan worden
bepaald (zie figuur 1.6).

Figuur 1.6: Venturi buis.

De dwarsoppervlakken A1 en A2 zijn bekend en het drukverschil p1 − p2 wordt geme-
ten. Onder de aannamen dat de dichtheid ρ constant is en dat over elke dwarsdoorsnede de
axiale snelheid uniform verdeeld is, kan de stroomsnelheid v1 worden berekend uit de twee
vergelijkingen

wet van Bernoulli p2 + 1
2ρv

2
2 = p1 + 1

2ρv
2
1, (1.19)

wet van behoud van massa A1v1 = A2v2. (1.20)

Wanneer A1 > A2 zien we dat v2 > v1 en p2 < p1: hoe kleiner de doorsnede, hoe hoger de
snelheid en hoe lager de druk. M.b.v. (1.20) kunnen we v2 elimineren, waarna uit (1.19) de
waarde van v1 volgt

v1 =

{
2(p1 − p2)

ρ(A2
1/A

2
2 − 1)

}1/2

.

Het product A1v1 levert de per seconde verbruikte hoeveelheid gas. Omdat de gehanteerde
theorie geen invloed van de viscositeit (o.a. wrijvingsverliezen) verdisconteert, wordt er in de
praktijk een experimenteel bepaalde correctiefactor aan deze formule toegevoegd. Onlangs
zijn enkele energiebedrijven op hun vingers getikt, omdat ze deze factor voor hen ‘gunstig’
hadden gekozen.

Toepassing 3: Het leegstromen van een vat

We kunnen de wet van Bernoulli ook gebruiken om te voorspellen hoe snel een vat leeg
loopt. Bekijk een vat als in figuur 1.7, waarin onderin een klein gaatje is aangebracht. De
doorsnede van het vat geven we aan met A1; het gaatje heeft doorsnede A2. Het gaatje zit
een afstand h onder het oppervlak. Noem verder de snelheid waarmee het oppervlak zakt v1,



1.3. DE WET VAN BERNOULLI VOOR STATIONAIRE STROMINGEN 13

Figuur 1.7: Leegstromend vat.

en de uitstroomsnelheid v2. Net als hierboven gelden behoud van massa (1.20), en de wet van
Bernoulli (1.19) maar nu uitgebreid met de invloed van de zwaartekracht

1
2ρv

2
2 + p2 + gρz2 = 1

2ρv
2
1 + p1 + gρz1,

waarbij zi de hoogte van de betreffende punten weergeeft. Anders dan in de Venturi buis is de
druk bij beide ‘uiteinden’ gelijk aan de atmosferische druk, m.a.w. p1 = p2 = patm. Daardoor
gaat bovenstaande wet van Bernoulli over in

1
2ρv

2
2 = 1

2ρv
2
1 + gρz1 − gρz2 = 1

2ρv
2
1 + gρh.

Gebruikmakend van (1.20) kunnen we v1 elimineren, waarna volgt

v2 =

√
2gh

A2
1

A2
1 −A2

2

.

Als het gaatje klein is1, d.w.z. A2 � A1, dan verkrijgen we de uitstroomsnelheid volgens
Torricelli (1608–1647) v2 ≈

√
2gh, door hem experimenteel gevonden.

Als we, nauwkeuriger kijkend, de tijd willen bepalen waarin het vat leegstroomt, moeten
we de snelheid waarmee het oppervlak zakt wel berekenen. We vinden

dh

dt
= −v1 = −A2

A1
v2 ≈ −

A2

A1

√
2gh.

Dit is een eerste-orde differentiaalvergelijking voor h, die we kunnen oplossen met scheiding
der veranderlijken. Dit resulteert in

2
√
h = −A2

A1
t
√

2g + 2
√
h0,

waarin h0 de hoogte op tijdstip t = 0 is. Het vat is leeg zodra h = 0 wordt, dus na

tleeg =
A1

A2

√
2h0

g
.

1Deze aanname is ook nodig opdat de stroming stationair beschouwd kan worden.
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OPGAVE 1.8 Maak in de onderkant van een petflesje een klein gaatje. Vul het flesje met
water, en meet hoe lang het duurt voor het flesje leeg is. Klopt dit met de theorie? Verwacht
je dat het vat in werkelijkheid sneller of langzamer leegloopt dan volgens onze theorie? Bevestig
vervolgens een slangetje (het kan ook met een buigbaar rietje) aan het gaatje, en doe de proef
nog eens. Stroomt het flesje nu langzamer of sneller leeg dan zojuist? Waarom? (Nationale
Wetenschapsquiz 2006).

OPGAVE 1.9 Wanneer loopt een bad water het snelst leeg: als er iemand in zit, als er nie-
mand in zit, of maakt dit niet uit? (Nationale Wetenschapsquiz 2007).

OPGAVE 1.10 Uit een cirkelvormige kraan met diameter d0

stroomt water met een snelheid v0. Toon aan dat een afstand h
lager, de snelheid van het water (bij benadering) is gegeven door
v = (v2

0 + 2gh)1/2 en de diameter van de waterstraal is verkleind
tot

d = d0

(
1 +

2gh

v2
0

)−1/4

.

1.4 Stromingen met rotatie

1.4.1 De circulatiestelling van Kelvin

Bij het leeglopen van bijvoorbeeld een wastafel kunnen we het verschijnsel zien dat als titel-
illustratie voor dit hoofdstuk is gebruikt. Om dit verschijnsel te verklaren, beschouwen we
een gesloten contour L(t) die met de stroming meebeweegt. De positie van de vloeistofdeeltjes
langs deze contour wordt aangegeven met R(t); de snelheid van deze deeltjes wordt gegeven
door v = DR/Dt. De circulatie Γ(t) langs L(t) is gedefinieerd als de kringintegraal langs L
van de tangentiële component van de snelheid v:

Γ(t) =

∮
L(t)

v · dR. (m2/s) (1.21)

De circulatie langs een contour is nauw verwant aan de hoeveelheid rotatie (wervelsterkte) in
de stroming, zoals het kader hieronder beschrijft.

Figuur 1.8: Contour voor de circulatiestelling van Kelvin.
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Curl, rotatie en de Stelling van Stokes
De ‘curl’ van een vector X is gedefinieerd als curl X ≡ ∇ × X. Als de vector v de snelheidsvector
weergeeft, dan stelt ω ≡ ∇× v de rotatie om de vector ω voor (ω staat loodrecht op de snelheidsvector
en de richting van de vector is te vinden met de rechterhand regel). De Stelling van Stokes∫

∂S

v · ds =

∫∫
S

(∇× v) · n dS.

legt een verband tussen de circulatie langs een gegeven contour en de rotatie binnen die contour.

De circulatiestelling van Kelvin (1867) luidt nu

DΓ

Dt
= 0

of, in woorden, de circulatie langs een gesloten kromme die met de stroming meebeweegt is
constant2.

Het bewijs van deze stelling volgt door rechtstreekse differentiatie van Γ in (1.21) naar t:

DΓ

Dt
=

D

Dt

(∮
L

v · dR

)
=

∮
L

Dv

Dt
· dR +

∮
L

v · d
(

DR

Dt

)
=

∮
L
∇
(
−p
ρ

+ f

)
· dR +

∮
L

v · dv =

∮
L
∇ (· · · · · · ) · dR +

∮
L

d(1
2v · v) = 0.

De laatste stap volgt omdat de waarde van uitdrukking (· · · · · · ) aan het ‘begin’ van de contour
gelijk is aan de waarde hiervan aan het ‘einde’ van de contour (het is immers hetzelfde punt).
Hetzelfde geldt voor de term met 1

2v · v.

OPGAVE 1.11 Ga na dat bovenstaan resultaat ook geldt voor compressibele stroming.

Lord Kelvin
De eigenlijke naam van Lord Kelvin is William Thomson (1824–1907). Geboren
in Ierland verhuisde hij al snel naar Glasgow, waar zijn vader wiskunde doceerde
aan de universiteit. Hij hield zich met vele gebieden bezig, zoals thermodyna-
mica, hydrodynamica en electromagnetisme. Hij introduceerde o.a. de absolute
temperatuurschaal (1848). Op het terrein van de hydrodynamica werkte hij in-
tensief samen met Stokes. Zijn adellijke titel, Lord Kelvin of Largs (1866), dankte
hij aan zijn bijdrage aan het leggen van een transatlantische kabel.

OPGAVE 1.12 Wat betekent de circulatie stelling van Kelvin voor de stroming rond het af-
voergaatje van een wastafel?

1.4.2 De wervelstelling van Helmholtz

De circulatie Γ, zoals in (1.21) is gedefinieerd, is nauw gerelateerd aan de wervelvector ω
gedefinieerd als de rotatie (curl) van de snelheidsvector v

ω = ∇× v = (wy − vz)e1 + (uz − wx)e2 + (vx − uy)e3.

2In feite is deze stelling niets anders als behoud van impulsmoment: wordt de straal kleiner, dan wordt de
rotatiesnelheid groter. Denk bijv. aan het draaien van een pirouette door een kunstschaatster.
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De lengte |ω| van de wervelvector heet de wervelsterkte (‘vorticity’). De vector ω geeft
op ieder tijdstip qua richting en grootte aan hoe een vloeistofdeeltje roteert. De stelling van
Stokes (zie kader) relateert de circulatie aan de lokale wervelsterkte volgens Γ =

∫∫
S ω ·n dS.

Bovenstaand kader geeft een meer fysische interpretatie van het begrip wervelsterkte.

Wervelsterkte en rotatie
∇× v geeft de lokale draaiing van de stroming weer, zoals te visualiseren is via de richting van met de
stroming meebewegende pijltjes. De volgende figuur toont twee voorbeelden van ronddraaiende stroming.

vast-lichaam rotatie
|v| = Ωr
∇× v = 2Ω

Bij een vast lichaam
draait alles met dezelfde
hoeksnelheid. Hierdoor
blijft het steeds in de-
zelfde positie ten opzichte
van het middelpunt. Het
midden van het lichaam
het langzaamst en hoe
verder een punt van het
midden ligt, hoe sneller
die draait.

geconcentreerde wervel
|v| = 1/r
∇× v = 2πδ(r)

Bij een geconcentreerde
wervel draait het midden
het snelst en de punten
verder van het midden
langzamer. Hierdoor
gaat de pijl niet van
richting veranderen ten
opzichte van een buiten-
staande observator. Zie
ook §2.2.4.

De wervelstelling van Helmholtz (1858) legt een verband tussen de verandering van de
wervelvector ω langs een deeltjesbaan en de afgeleide van de snelheid v in de richting van
ω. Om deze stelling af te leiden gaan we uit van de impulsvergelijking in vectorvorm zoals
gegeven in (1.6). We nemen daarvan links en rechts de rotatie. Omdat er rechts een gradiënt
staat komt aan die kant de nulvector tevoorschijn

∇× Dv

Dt
= ∇×∇

(
−p
ρ

+ f

)
= 0.

OPGAVE 1.13 Laat zien dat bovenstaande analoog opgaat voor een barotrope compressibele
stroming waarvoor (1.7) geldt.

We herschrijven de Lagrangiaanse tijdsafgeleide als in (1.1), hetgeen leidt tot

0 = ∇× Dv

Dt
= ∇×

(
∂v

∂t
+ 1

2∇|v|
2 + ω × v

)
=
∂ω

∂t
+∇× (ω × v).

Productregel voor een uitproduct

∇× (a× b) = ∇a × (a× b) +∇b × (a× b) = ∇a × (a× b)−∇b × (b× a)

= (b · ∇a)a− (∇a · a)b− (a · ∇b)b + (∇b · b)a.

Na wederom enig cijferwerk (zie kader) ontstaat

∂ω

∂t
+ (v · ∇)ω − (∇ · ω)v + (∇ · v)ω − (ω · ∇)v = 0.

Omdat ∇ · ω = ∇ · (∇× v) = 0, kan dit geschreven worden als

Dω

Dt
+ (∇ · v)ω = (ω · ∇)v. (1.22)
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Dit is een versie van de wervelstelling van Helmholtz. Voor incompressibele stroming geldt
∇ · v = 0, waarna (1.22) te vereenvoudigen is tot

Dω

Dt
= (ω · ∇)v.

In een aantal gevallen zijn er meteen conclusies te trekken uit deze stelling. Bijvoorbeeld,
in twee dimensies staat de wervelsterktevector ω altijd loodrecht op de (gradiënt van de)
snelheidsvector v, waardoor het rechterlid in (1.22) 0 is. Hierdoor is de fysica van twee-
dimensionale turbulentie essentieel anders dan van drie-dimensionale turbulentie.

OPGAVE 1.14 Bewijs dat voor een incompressibele twee-dimensionale stroming de wervel-
sterkte ω constant is langs stroomlijnen.

Met behulp van het behoud van massa (1.3) kan ∇ · v worden uitgedrukt in ρ:

∇ · v = −1

ρ

Dρ

Dt
.

Voor compressible stromingen is hiermee (1.22) te schrijven als

ρ
D

Dt

(
ω

ρ

)
= (ω · ∇)v.

OPGAVE 1.15 Beredeneer m.b.v. (1.22) dat wanneer op een bepaald tijdstip t0 de wervel-
sterkte overal 0 is, dat dan daarna voor t > t0 de wervelsterkte ook altijd 0 blijft. Ga na dat
dit geldt voor zowel incompressibele als compressibele stroming.

Hermann von Helmholtz
Hermann von Helmholtz (1821–1894) werd in Potsdam (bij Berlijn) geboren, als
zoon van een gymnasiumleraar. Hij studeerde eerst geneeskunde, waar de natuur-
wetenschappelijke kant hem aantrok, met name de fysiologie. Later verlegde hij
zijn werkterrein richting natuurkunde. Hij verrichtte onderzoek aan o.a. hydrody-
namica (met name de studie van wervels), electromagnetisme en niet-Euclidische
meetkunde.

1.5 Rotatievrije stromingen

Veel stromingen die voor de praktijk van belang zijn blijken rotatievrij te zijn, d.w.z. voor
zulke stromingen is de wervelvector ω = ∇ × v overal en op alle tijdstippen gelijk aan nul.
Dat dit veel voorkomt valt af te lezen uit de wervelstelling van Helmholtz (1.22). Hieruit
volgt onmiddellijk dat een stroming die op een zeker tijdstip t = t0 rotatievrij is (ω = 0) ook
voor alle t > t0 rotatievrij is (zie opgave 1.15). Dit betekent bijvoorbeeld dat een stroming
die ontstaat uit de rusttoestand (die uiteraard rotatievrij is) aldoor rotatievrij is. Ook is de
stroming die ontstaat door een obstakel te plaatsen in een uniforme parallelstroming rotatie-
vrij omdat ver stroomopwaarts de stroming rotatievrij is. We benadrukken hierbij dat in ons
model geen viskeuze effecten worden meegenomen. Juist deze zijn er verantwoordelijk voor
dat er wel wervelsterkte ontstaat zodra een stroming een obstakel tegenkomt. ‘Gelukkig’ is
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in veel gevallen de invloed van deze wervelsterkte niet belangrijk.

Het grote wiskundige voordeel bij rotatievrije stromingen is het bestaan van een (scalaire)
snelheidspotentiaal Φ(x, y, z, t) waaruit de snelheidsvector v volgt door het nemen van de
gradiënt

v = ∇Φ, dus u = Φx, v = Φy, w = Φz.

We spreken daarom ook vaak van een potentiaalstroming.

OPGAVE 1.16 Leid af dat voor een incompressibele rotatievrije stroming de potentiaal Φ
voldoet aan de (potentiaal)vergelijking ∆Φ = 0. Hint: Gebruik behoud van massa.

Met het invoeren van Φ wordt automatisch voldaan aan de relatie ∇ × v = 0. Uit de
incompressibele impulsvergelijking (1.15), hier herhaald als

∂v

∂t
+ 1

2∇|v|
2 + (∇× v)× v = ∇

{
−p
ρ

+ f

}
,

verdwijnt voor rotatievrije stromingen de term (∇ × v) × v. Merk op dat we deze term nu
makkelijker ‘kwijt’ zijn geraakt dan in §1.3. Ook van de tijdsafgeleide hebben we straks geen
last. Er volgt

∇
(
∂Φ

∂t
+ 1

2 |∇Φ|2 +
p

ρ
− f

)
= 0.

Integratie hiervan levert de wet van Bernoulli voor incompressibele, instationaire, rotatievrije
stromingen

∂Φ

∂t
+ 1

2 |∇Φ|2 +
p

ρ
− f = constant (overal in de stroming). (1.23)

We benadrukken dat hier de constante dezelfde is overal in de stroming, maar deze mag nog
wel van de tijd afhangen. Omdat Φ vast ligt op willekeurige additieve functies van t na, kan
men deze constante zelf een geschikte waarde geven. Wanneer de stroming niet rotatievrij is
(maar wel stationair) geldt de vergelijkbare constante slechts per stroomlijn (zie §1.3).

OPGAVE 1.17 Hoe komt het dat we nu ineens wel de instationaire term ∂v/∂t kunnen laten
staan (vergelijk §1.3)?

OPGAVE 1.18 Toon aan dat de instationaire wet van Bernoulli voor een incompressibele
potentiaalstroming bij aanwezigheid van zwaartekracht luidt

∂Φ

∂t
+ 1

2 |∇Φ|2 +
p

ρ
+ gz = constant (overal in de stroming). (1.24)

OPGAVE 1.19 Toon aan dat de instationaire wet van Bernoulli voor een compressibele po-
tentiaalstroming veralgemeniseeert tot

∂Φ

∂t
+ 1

2 |∇Φ|2 +

∫
dp

ρ(p)
− f = constant (overal in de stroming). (1.25)

Voor rotatievrije stromingen van een samendrukbaar medium beschikken we nu over drie
vergelijkingen, namelijk de continüıteitsvergelijking ∂ρ/∂t+∇ · (ρ∇Φ) = 0, de toestandsver-
gelijking ρ = ρ(p) en bovenstaande wet van Bernoulli (1.23), voor de drie scalaire onbekenden
Φ, p en ρ. In het algemeen is dit nog steeds een lastig op te lossen stelsel vergelijkingen. Pas
als we naar incompressibele potentiaalstromingen gaan kijken (d.w.z. ρ constant) komen de
mathematische voordelen van rotatievrijheid echt tot hun recht; zie verderop in dit dictaat.
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1.6 De paradox van d’Alembert

Voor niet-viskeuze stromingen kan een onverwacht resultaat worden afgeleid, dat bekend staat
als de Paradox van d’Alembert. Beschouw hiertoe een stilstaande vloeistofmassa die zich in
alle richtingen tot in het oneindige uitstrekt. De vloeistof wordt in beweging gebracht door
een eindig vast lichaam, begrensd door een gesloten oppervlak S(t), dat zich met constante
snelheid U rechtlijnig verplaatst (eenparige beweging). De kinetische energie van de vloeistof is
dan op elk tijdstip t dezelfde, want het snelheidsveld om S(t) beweegt onveranderlijk mee met
S(t) - op ieder tijdstip ziet de stroming er hetzelfde uit. Bij potentiaalstromingen kan er geen
energietransport plaatsvinden naar het oneindige (bijv. door het opwekken van geluidsgolven),
en ook is er geen omzetting van kinetische energie in warmte mogelijk (bijv. via viskeuze
effecten). Wanneer het lichaam een kracht F zou uitoefenen op de stroming (en de stroming
een kracht −F op het lichaam), dan zou deze kracht per tijdseenheid een arbeid verrichten
gelijk aan “kracht × weg” = F · U, met een gelijknamige toename van de energie van de
stroming tot gevolg. Aangezien de energie van de stroming constant blijft, en er verder
geen energieverliezen zijn, moet gelden F · U = 0, d.w.z. de component van de kracht in
stromingsrichting is gelijk aan nul. Met andere woorden:

Een lichaam geplaatst in een potentiaalstroming ondervindt geen weerstand.

Deze uitspraak is al in 1752 afgeleid en staat bekend als de Paradox van d’Alembert . Hij
lijkt duidelijk in strijd met onze alledaagse beleving - tegen de wind in fietsen is wel degelijk
zwaar werk. Bedenk wel dat dit resultaat is afgeleid onder de vereenvoudigende aanname dat
in de stroming geen energieverliezen optreden, zoals bij een potentiaalstroming. Blijkbaar is
dit niet altijd een goede voorstelling van de werkelijkheid. In hoofdstuk 5 komen we op deze
paradox terug.

Jean le Rond d’Alembert
D’Alembert (1717–1783) dankt zijn naam aan de kerk in Parijs waar hij te vondeling
werd gelegd: St. Jean le Rond. De familie van zijn vader bezorgde hem een brede
universitaire opleiding: theologie, rechten, geneeskunde. Maar zijn hart lag bij
de wiskunde, die hij gebruikte bij de verklaring van de wetten van de mechanica,
waaronder de stromingsleer. Zijn ideeën bezorgden hem conflicten met zijn (oudere)
tijdgenoten Bernoulli en Euler, maar ook (afgeslagen) aanbiedingen om naar het
Pruisische en Russische hof te komen. Zijn wiskundige werk leidde o.a. tot een
oplossing van de snaarvergelijking en tot een convergentiecriterium voor reeksen.

Twee opmerkingen zijn verder van belang: ten eerste wordt er in het algemeen wèl een moment
uitgeoefend op het lichaam en, ten tweede, bij niet-eenparige beweging is de kracht op het
lichaam niet gelijk aan nul (zie opgave 1.20 en §3.3.3).

OPGAVE 1.20 Welke stap in bovenstaande redenering gaat niet meer op wanneer de beweging
van het lichaam niet constant is?

1.7 Overzicht

Basisvergelijkingen

homogeen niet-viskeus, compresibel medium
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continuiteitsvergelijking behoud van massa Dρ
Dt + ρ∇ · v = 0

bewegingsvergelijking van Euler behoud van impuls ρDv
Dt = −∇p+ ρF

toestansdvergelijking ρ = ρ(p) (bijv. ρ ∼ p1/γ)

homogeen niet-viskeus, incompresibel medium

continuiteitsvergelijking behoud van massa ∇ · v = 0

bewegingsvergelijking van Euler behoud van impuls ρDv
Dt = −∇p+ ρF

toestandsvergelijking ρ = constant

Wet van Bernoulli stationair

bewijs met behulp van impulsvergelijkingen

impulsvergelijking bij conservatieve kracht Dv
Dt = ∇

{
−
∫ dp
ρ(p) + f

}
, F = ∇f

compressibel 1
2 |v|

2 +
∫ dp
ρ(p) − f = constant langs stroomlijn

incompressibel 1
2 |v|

2 + p
ρ − f = constant langs stroomlijn

Circulatiestelling van Kelvin

bewijs met behulp van afgeleide nemen van de formule voor circulatie

circulatie Γ(t) langs L(t) Γ(t) =
∫
L(t) v · dR

circulatiestelling van Kelvin dΓ
dt = 0

Wervelstelling van Helmholtz

bewijs met behulp van herschrijven ∇× Dv
Dt = 0

wervelvector ω = ∇× v

de wervelstelling van Helmholtz ρ D
Dt

(
ω
ρ

)
= (ω · ∇)v

conclusies rotatievrije stromingen blijven rotatievrij
in 2D ω loodrecht op (gradient van) snelheidsvector v

Rotatievrije stromingen

snelheidspotentiaal Φ(x, y, z, t) v = ∇Φ, u = Φx, v = Φy, w = Φz

wet van Bernoulli voor instationaire,

rotatievrije stromingen ∂Φ
∂t + 1

2 |∇Φ|2 +
∫ dp
ρ(p) − f = constant overal

Paradox van d’Alembert

Een lichaam geplaatst in een potentiaalstroming ondervindt geen weerstand.



Hoofdstuk 2

Potentiaalstroming in twee
dimensies

Waarom kan een vliegtuig vliegen? Hoe ziet de stroming om de vleugel eruit? Antwoord op
deze vragen wordt gegeven aan het eind van dit hoofdstuk. We beginnen met de definitie
van potentiaalstroming. Bij twee-dimensionale potentiaalstromingen kan uitgebreid gebruik
worden gemaakt van de theorie van analytische functies van een complexe veranderlijke. Om
de stroming te beschrijven introduceren we ook de stroomfunctie. We bekijken eerst eenvoudige
stromingen (dipool, bron, wervel) en we werken naar wat complexere voorbeelden toe. Later in
het hooofdstuk introduceren we stroming met circulatie. Uiteindelijk definieren we de conforme
afbeeldingen, die ons helpen stromingen rond ingewikkelde voorwerpen te beschrijven uitgaande
van eenvoudige stromingen. Een van deze afbeeldingen is de Joukowski afbeelding, die ons
helpt de stroming om een vliegtuigvleugel te berekenen.

21
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2.1 De complexe snelheidspotentiaal

2.1.1 Potentiaal

Een potentiaalstroming is een rotatievrije stroming van een homogene, niet-viskeuze vloei-
stof. In dit hoofdstuk beperken we ons ook tot onsamendrukbare vloeistof (dus een ideale
vloeistof), eventueel in aanwezigheid van een conservatief massakrachtenveld F (= ∇f). Het
snelheidsveld v voldoet dan aan ∇ · v = 0 (onsamendrukbaar massabehoud) en ∇ × v = 0
(rotatievrijheid). Wegens de rotatievrijdheid bestaat er een scalaire snelheidspotentiaal Φ,
zodanig dat v gelijk is aan de gradiënt van de snelheidspotentiaal: v = ∇Φ. Uit het massabe-
houd ∇·v = 0 volgt dan dat Φ moet voldoen aan de twee-dimensionale potentiaalvergelijking :

∇ · ∇Φ ≡ ∆Φ ≡ Φxx + Φyy = 0. (2.1)

Een groot voordeel bij potentiaalstromingen is dat de berekening van het snelheidsveld
ontkoppeld is van de berekening van de druk: eerst kan Φ (en daarmee v) worden bepaald
als oplossing van de potentiaalvergelijking, waarna de druk p volgt uit de wet van Bernoulli
(1.16):

p = ρ(−Φt − 1
2 |∇Φ|2 + f) + willekeurige constante.

Om de potentiaalvergelijking op te kunnen lossen hebben we geschikte randvoorwaarden
nodig. Zo geldt er bijv. op een stilstaande wand in de vloeistof dat de component van de
snelheid in de richting van de eenheidsnormaalvector n moet verdwijnen:

v · n = 0 =⇒ ∂Φ

∂n
= 0.

OPGAVE 2.1 Ga na dat de snelheid van een potentiaalstroming in een willekeurige richting
n wordt gegeven door n · ∇Φ = ∂Φ/∂n.

In een twee-dimensionale stroming zijn alle grootheden slechts afhankelijk van de twee
plaatscoördinaten x en y (en eventueel de tijd t). De drie-dimensionale snelheidsvector is van
de vorm (u, v, 0), zodat het nemen van de rotatie ervan de wervelvector (0, 0, ∂v/∂x−∂u/∂y)
oplevert. Hiermee kunnen we de volgende vergelijkingen opstellen

∂u

∂x
+
∂v

∂y
= 0 (continüıteitsvergelijking),

∂u

∂y
− ∂v

∂x
= 0 (rotatievrijheid).

Hieruit volgt dat u en v allebei potentiaalfuncties zijn: uxx + uyy = vxx + vyy = 0. We
herkennen hierboven de structuur van de Cauchy-Riemann vergelijkingen uit de complexe
functietheorie, waarover later meer.

Cauchy-Riemann vergelijkingen
Neem een complexe analytische functie Φ(z) = f(z)+ig(z). De afgeleiden van het reële resp. het imaginaire
deel van deze functie voldoen aan de Cauchy-Riemann vergelijkingen

∂f

∂x
=
∂g

∂y
en

∂f

∂y
= −∂g

∂x
.



2.1. DE COMPLEXE SNELHEIDSPOTENTIAAL 23

2.1.2 Stroomfunctie

Omdat ∇ · v = 0 bestaat er een vectorveld A zodat v = ∇ × A (= curl A). Met andere
woorden, v is de rotatie van A. Bij een twee-dimensionale snelheidsvector v = (u, v, 0)
hoort de rotatievector A = (0, 0,Ψ). We noemen de functie Ψ de stroomfuncte en later
bespreken we de eigenschappen van deze functie. Uit v = ∇ ×A = (Ψy,−Ψx, 0) volgt dat
Ψy = u en Ψx = −v. Uit de rotatievrijheid volgt dat Ψ ook een potentiaalfunctie moet zijn:
Ψxx + Ψyy = 0.

De krommen Ψ = constant geven de stroomlijnen aan:

Ψ{x, y(x)} = constant =⇒ Ψx + Ψy
dy

dx
= 0 =⇒ dy

dx
= −Ψx

Ψy
=
v

u
.

De helling van de stroomfunctie heeft dus de richting van de snelheidsvector. Er geldt ook
dat de volumeflux (uitgedrukt in m2/s) tussen twee stroomlijnen Ψ = Ψ1 en Ψ = Ψ2 gelijk is
aan het verschil van de twee Ψ-waarden. Bekijk hiertoe de verticale doorsnede bij x = x2 in
figuur 2.1: ∫ y2

y1

u(x2, y) dy =

∫ y2

y1

Ψy(x2, y) dy = Ψ1 −Ψ2. (2.2)

Figuur 2.1: Stroomfunctie in relatie tot stroomlijnen.

De stroomlijnen Ψ = constant en de equipotentiaallijnen Φ = constant snijden elkaar
overal loodrecht

∇Φ · ∇Ψ = ΦxΨx + ΦyΨy = −uv + uv = 0.

OPGAVE 2.2 Ga na dat de massaflux door een horizontale doorsnede (zie figuur 2.1) hetzelfde
resultaat geeft als (2.2). Hint: Beschouw

∫ x2
x1
v(x, y1) dx.

2.1.3 Complexe snelheidspotentiaal

De functies Φ en Ψ zijn gekoppeld via de bekende Cauchy-Riemann-vergelijkingen uit de
complexe functietheorie

Φx = Ψy (= u), Φy = −Ψx (= v),

waaraan het reële en het imaginaire deel van een analytische functie van de complexe ver-
anderlijke z = x + iy moeten voldoen (noodzakelijke voorwaarde voor analyticiteit). Anders
gezegd: als de complexe snelheidspotentiaal χ = Φ + iΨ een analytische functie van z is, dan
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voldoen Φ en Ψ aan bovenstaande vergelijkingen.

Analyticiteit van χ houdt in dat de afgeleide

χ′(z) =
dχ

dz
= lim

z∗→z

χ(z∗)− χ(z)

z∗ − z

eenduidig bestaat, onafhankelijk van de wijze waarop z∗ → z. Iedere willekeurige analytische
functie χ(z) correspondeert dus met een twee-dimensionale potentiaalstroming (maar dat wil
niet zeggen dat het altijd om een fysisch interessante stroming gaat!). De betekenis van χ′(z)
volgt door de afgeleide naar z in de x- of de y-richting te nemen:

dχ

dz
=
∂χ

∂x
=
∂Φ

∂x
+ i

∂Ψ

∂x

(
of:

∂χ

∂(iy)
=

1

i

∂Φ

∂y
+
∂Ψ

∂y

)
= u− iv ≡ w(z). (2.3)

De functie w(z) ≡ u− iv wordt de complexe snelheid genoemd.

2.2 Enkele eenvoudige stromingen

2.2.1 Uniforme parallelstroming

Stroming evenwijdig aan de x-as
De snelheidsvector v = (U, 0) zetten we om in een complexe snelheid

w(z) = u− iv = U.

Dat betekent dat we via (2.3) de complexe stroomfunctie schrijven als

χ = Uz,

en de waarden van Φ en Ψ zijn vastgelegd

Φ = <(χ) = Ux, Ψ = =(χ) = Uy.

De stroomlijnen Ψ = constant worden dus gegeven door de vergelijking y = constant.

Stroming onder een hoek α

w(z) = u− iv = U cosα− iU sinα = Ue−iα.

Hieruit volgt dat χ = Uze−iα.

OPGAVE 2.3 Geef de vergelijking voor de stroomlijnen en bepaal de potentiaal van een uni-
forme stroming onder hoek α.

2.2.2 Stuwpuntstroming

De snelheidspotentiaal χ = z2 = x2− y2 + 2ixy stelt een stuwpuntstroming voor. De snelheid
wordt w = 2z, of wel (u, v) = (2x,−2y). De stroomlijnen worden gegeven door 2xy =
constant en de snelheidspotentiaal is Φ = x2 − y2.
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Figuur 2.2: Uniforme parallelstroming evenwijdig en onder een invalshoek.

Figuur 2.3: Stuwpuntstroming.

2.2.3 Bron in de oorsprong

Een bron in de oorsprong is in 2D te vergelijken met een gat in de vloer, waaruit voortdurend
water omhoog stroomt. Het water verdeelt zich gelijkmatig in alle richtingen over de vloer.
De hoeveelheid water die uit het gat komt noemen we de sterkte van de bron Q (m2/s). Een
twee-dimensionale bron in de oorsprong (met sterkte Q) heeft als complexe potentiaal

χ =
Q

2π
ln z =

Q

2π
(ln r + iθ) =⇒ Φ =

Q

2π
ln r, Ψ =

Q

2π
θ.

In elk punt buiten de oorsprong is de radiële snelheid Φr = Q/(2πr) en de tangentiële snelheid
(1/r)Φθ = 0. De stroomlijnen zijn lijnen θ = constant. Verder is de flux door een willekeurige
cirkel met het middelpunt in de oorsprong gelijk aan Q:

Flux =

∫
C
vrad r dθ =

∫ 2π

θ=0

Q

2πr
r dθ = Q.

Figuur 2.4: Bron in de oorsprong.
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OPGAVE 2.4 Wat is de potentiaal van een bron met sterkte Q in het punt z = z0.

2.2.4 Wervel in de oorsprong

Een twee-dimensionale wervel in de oorsprong (met sterkte Γ m2/s) heeft als complexe po-
tentiaal

χ =
iΓ

2π
ln z = −Γθ

2π
+

iΓ

2π
ln r =⇒ Φ = −Γθ

2π
, Ψ =

Γ

2π
ln r.

In elk punt buiten de oorsprong is de radiële snelheid Φr = 0 en de tangentiële snelheid
(1/r)Φθ = −Γ/(2πr). De stroomlijnen zijn de cirkels r = constant en voor Γ > 0 bewegen
de vloeistofdeeltjes daarlangs in de richting van de wijzers van de klok (dus rechtsom); zie
figuur 2.5. Wellicht niet-intuitief, is de rotatie van het bijbehorende snelheidsveld overal 0,
behalve ter plekke van de wervel waar deze oneindig groot is; zie ook het kader op pagina 16.

OPGAVE 2.5 Ga na dat de rotatie van het snelheidsveld van een wervel overal 0 is, behalve
in de wervel zelf.

OPGAVE 2.6 Bepaal voor de stroming van een wervel de circulatie langs een cirkel met mid-
delpunt in de oorsprong.

Figuur 2.5: Wervel in de oorsprong.
Figuur 2.6: Dipool in de oorsprong

(M < 0).

2.2.5 Dipool in de oorsprong

Een twee-dimensionale dipool in de oorsprong (figuur 2.6) ontstaat uit een put met sterkte
−Q (Q > 0) in z = 0, gecombineerd met een bron met sterkte Q in een naburig punt
z = dz. We laten het punt dz naderen naar z = 0 terwijl we Qdz = M constant houden
=⇒ limdz→0 Qdz = M :

χ(z) = lim
dz→0

Q

2π
{ln (z − dz)− ln z} = lim

dz→0

−Qdz

2π

ln (z − dz)− ln z

−dz

= −M
2π

d

dz
ln z = − M

2πz
. (2.4)

Het getal M is het complexe dipoolmoment, waarbij argM de richting en |M | de sterkte van
de dipool aangeeft.
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In het speciale geval dat M reëel is, krijgen we

χ = −M
2π

x− iy

x2 + y2
⇒ Φ =

−Mx

x2 + y2
, Ψ =

My

x2 + y2
.

Hieruit volgt dat de stroomlijnen cirkels zijn door de oorsprong en met middelpunt op de
imaginaire as: y = constante × (x2 + y2). Figuur 2.6 toont enkele stroomlijnen voor het
geval M < 0. De richting van de snelheidsvector volgt eenvoudig door naar het teken van
v = ∂Φ/∂y te kijken.

OPGAVE 2.7 Hoe snel sterft, bij twee-dimensionale potentiaalstroming, het snelheidsveld van
respectievelijk een bron, een wervel en een dipool uit voor r →∞? Verklaar intuitief waarom
de dipool het snelst uitsterft?

2.2.6 Stroming om een cirkelcylinder zonder circulatie

Beschouw de combinatie van de uniforme parallelstroming (U, 0) met een dipool in de oor-
sprong met negatief reëel moment M = −2πUa2 (zie (2.4))

χ(z) = U

(
z +

a2

z

)
=⇒ w(z) = U

(
1− a2

z2

)
. (2.5)

De stroomlijnen worden gegeven door

Ψ = U

(
y − a2y

x2 + y2

)
= constant.

De stroomlijn Ψ = 0 bestaat uit de lijn y = 0 en de cirkel x2 + y2 = a2 en dus hebben we
hier de stroming om een cirkel(cylinder) gevonden. Merk op dat w(±a) = 0 (stuwpunten),
w(±ia) = 2U (grootste snelheid).

Figuur 2.7: Stroming om een cirkelcylinder zonder circulatie.

OPGAVE 2.8 Merk op dat de bovengegeven stroming rond de cylinder symmetrisch is t.o.v.
de y-as. Wat volgt hieruit voor de totale kracht op de cylinder? Is d’Alembert het hier mee
eens (zie §1.6)?

OPGAVE 2.9 Bepaal de snelheid van de stroming langs het oppervlak. Hint: Voer poolcoordi-
naten in en bekijk |w| uit (2.5). Waar neemt de horizontale snelheid zijn grootste en kleinste
waarde aan? Klopt dit met het maximumprincipe dat voor harmonische functies geldt?
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Maximumprincipe voor harmonische functies
Een niet-constante harmonische functie, d.w.z. een oplossing van de potentiaalvergelijking, gedefinieerd
op een gebied Ω neemt zijn extreme waarden uitsluitend aan op de rand van Ω.

2.3 Enkele fysische grootheden in complexe gedaante

2.3.1 De circulatie langs een gesloten contour

De circulatie C (m2/s) langs een gesloten contour S in het z-vlak kan geschreven worden als
het reële deel van de contourintegraal van w(z) langs S

C =

∫
S

v · dr =

∫
S

(udx+ vdy)

= <
{∫

S
(u− iv)(dx+ idy)

}
= <

{∫
S
w(z) dz)

}
.

Figuur 2.8: Links circulatie langs en rechts volumeflux door een contour.

2.3.2 De netto volumeflux door een gesloten contour

De netto volumeflux Q (m2/s) door een gesloten contour S in het z-vlak is te schrijven als
het imaginaire deel van de contourintegraal van w(z) langs S

Q =

∫
S

v · n ds =

∫
S

(u cosα+ v sinα) ds =

∫
S

(udy − v dx)

= =
{∫

S
(u− iv)(dx+ idy)

}
= =

{∫
S
w(z) dz)

}
.

Als we de circulatie en de flux combineren tot een complexe grootheid krijgen we

C + iQ =

∫
S
w(z) dz =

∫
S

dχ

dz
dz. (2.6)

Indien S geen singulariteiten omsluit, leert de residuenstelling dat C = Q = 0 (zoals het
hoort).
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OPGAVE 2.10 Toon aan met behulp van (2.6) dat voor een wervel in de oorsprong de volgende
uitspraken gelden:
1. Voor een willekeurige gesloten contour die de oorsprong omvat is de circulatie −Γ.
2. Voor een willekeurige gesloten contour die de oorsprong niet omvat is de circulatie 0.
3. De netto volumeflux door een willekeurige gesloten contour is 0.

Residuenstelling
In het complexe vlak gebruiken we de stelling over residuen. Neem A een cirkel met de richting tegen de
klok en f(ζ) een holomorfe functie binnen A. Als ζ0 een singulier punt is van f(ζ)∫

C

f(ζ) dζ = 2πiResζ0(f)

Hier is Resζ0(f) de waarde van het residu van f in ζ0. Dat wil zeggen als f(ζ) =
∑
n an(ζ − ζ0)n dan is

Resζ0(f) = a−1

OPGAVE 2.11 Toon aan dat voor stroming om een cirkelcylinder (zonder circulatie; zie
§2.2.6) de circulatie langs elke gesloten contour nul is.

2.3.3 De kracht op een lichaam (eerste stelling van Blasius)

Beschouw een stilstaand lichaam begrensd door een gesloten contour S in het z-vlak (dus
feitelijk een oneindig lange cylinder met as loodrecht op het z-vlak). Dit lichaam is geplaatst
in een willekeurige stationaire twee-dimensionale potentiaalstroming in het z-vlak.

Figuur 2.9: Kracht op een contour.

Door middel van een integratie van drukkrachten vinden we de kracht X (N/m) die door
de vloeistof in de positieve x-richting wordt uitgeoefend op het lichaam

X = −
∫
S
p cosα ds = −

∫
S
p dy.

Op soortgelijke wijze wordt de kracht in positieve y-richting

Y = −
∫
S
p sinα ds =

∫
S
p dx.

Deze twee krachten worden nu als volgt complex gecombineerd

X − iY = −i

∫
S
p (dx− i dy). (2.7)
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De druk p volgt uit de stationaire wet van Bernoulli (1.16)

p = pst − 1
2ρ(u2 + v2) = pst − 1

2ρ(u+ iv)(u− iv).

waarin pst de stuwpuntsdruk is (die geen bijdrage tot de integraal levert). Dit geeft

X − iY = 1
2 iρ

∫
S

(u+ iv)(u− iv)(dx− i dy).

Nu is S een stroomlijn, dus op S geldt dy/dx = v/u, zodat we kunnen schrijven

X − iY = 1
2 iρ

∫
S
u
(

1 + i
v

u

)
(u− iv) dx

(
1− i

dy

dx

)
= 1

2 iρ

∫
S
u

(
1 + i

dy

dx

)
(u− iv) dx

(
1− i

v

u

)
= 1

2 iρ

∫
S

(u− iv)2(dx+ i dy) = 1
2 iρ

∫
S
{w(z)}2dz = 1

2 iρ

∫
S

(
dχ

dz

)2

dz.

Dit is de eerste stelling van Blasius. In plaats van langs S mogen we ook integreren langs een
contour S′ die S omsluit, mits er geen singulariteiten, in het bijzonder polen, liggen tussen S
en S′ (figuur 2.10). Merk op dat S′ geen stroomlijn hoeft te zijn.

Figuur 2.10: Wijzigen van integratiecontour.

OPGAVE 2.12 Ga na dat de stuwpuntsdruk pst geen bijdrage levert tot de integraal in (2.7).

2.3.4 Het moment op een lichaam (tweede stelling van Blasius)

De krachten die door de vloeistof op een lichaam worden uitgeoefend geven in het algemeen
ook aanleiding tot een moment. Als we een linksdraaiend moment positief rekenen, krijgen
we voor het moment M(0, 0) om de oorsprong (uitgedrukt in Nm per m, dus N):

M(0, 0) =

∫
S

(yp cosα− xp sinα) ds = −1
2ρ

∫
S

(u2 + v2)(x dx+ y dy)

= <
{
−1

2ρ

∫
S

(u− iv)(u+ iv)(x+ iy)(dx− i dy)

}
= <

{
−1

2ρ

∫
S
z{w(z)}2dz

}
.

Dit is de tweede stelling van Blasius. Het moment om een willekeurig punt (x0, y0) wordt:

M(x0, y0) =

∫
S
{(y − y0)p cosα− (x− x0)p sinα} ds = M(0, 0) + y0X − x0Y.
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2.3.5 Stroming om een cirkelcylinder met circulatie

We tellen nu bij de stroming uit §2.2.6 een wervel in z = 0 op met sterkte Γ > 0

χ(z) = U

(
z +

a2

z

)
+

iΓ

2π
ln z.

Hiermee hebben we een stroming met circulatie gekregen: langs elke contour die z = 0 omvat
is C = −Γ. Om deze stroming verder te onderzoeken voeren we poolcoördinaten z = reiθ in

χ = U

(
reiθ +

a2

r
e−iθ

)
+

iΓ

2π
(ln r + iθ) =⇒ Φ(r, θ) = U

(
r +

a2

r

)
cos θ − Γθ

2π
.

De radiële snelheid vrad en de tangentiële snelheid vtang worden gegeven door

vrad =
∂Φ

∂r
= U

(
1− a2

r2

)
cos θ,

vtang =
1

r

∂Φ

∂θ
= −U

(
1 +

a2

r2

)
sin θ − Γ

2πr
.

Omdat vrad (a, θ) = 0 hebben we nog steeds een stroming om de cirkelcylinder r = a. Voor
Γ < 4πUa liggen de twee stuwpunten, vtang = 0, op de cirkel, bij die waarden van θ waarvoor
sin θ = −Γ/(4πUa). Voor Γ = 4πUa is er slechts één stuwpunt, dat ligt op r = a bij θ = −π/2.
Voor Γ > 4πUa is er ook slechts één stuwpunt, dat buiten de cirkel is gelegen (figuur 2.11).

Figuur 2.11: Stroming met circulatie.

De kracht op de cylinder kan berekend worden met de eerste stelling van Blasius

X − iY = 1
2 iρ

∫
r=a

(
dχ

dz

)2

dz = 1
2 iρ

∫
r=a

{
U

(
1− a2

z2

)
+

iΓ

2πz

}2

dz.

Volgens de residuenstelling uit de functietheorie is deze integraal gelijk aan 2πi maal het
residu van de integrand in z = 01, m.a.w. 2πi maal de coëfficiënt van 1/z in de integrand:

X − iY = 2πi · 1
2 iρ · iΓU

π
= −iρUΓ.

De cirkelcylinder ondervindt dus geen horizontale kracht X, maar wel een liftkracht Y = ρUΓ
in verticale richting.

1Merk op dat het singuliere punt binnen de cirkel ligt, waar we niet geinteresseerd zijn in de fysische
betekenis van de formules.
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OPGAVE 2.13 Waarom is deze liftkracht niet in tegenspraak met de Paradox van d’Alembert?

OPGAVE 2.14 Wanneer je tegen de wind in fietst, is potentiaaltheorie dan geldig?

De invloed van een wervel geeft een ‘verklaring’ voor het z.g. Magnus-effect : een roterende
cylinder geplaatst in een viskeuze parallelstroming ondervindt draagkracht (lift). Dit komt
omdat het draaiende oppervlak van de cylinder de lucht eromheen mee trekt (zie de no-slip
voorwaarde in hoofdstuk 5). Daardoor wordt er circulatie in de stroming opgewekt. Hiermee
kunnen we uitleggen, waarom spinnende ballen langzamer of juist sneller naar beneden vallen.
Diverse soortgelijke toepassingen van aerodynamische effecten in de sport worden beschreven
in [13].

OPGAVE 2.15 Leg uit waarom een met topspin geslagen (tafel)tennisbal naar beneden duikt.

2.4 Conforme afbeeldingen

2.4.1 Algemeen principe

Tot nu toe hebben we stromingen rond eenvoudige objecten bekeken. Als we ingewikkeldere
situaties willen gaan beschrijven zal het moeilijk zijn om de complexe potentiaal χ te vinden.
Hiervoor gaan we een nieuwe theorie toepassen: Conforme afbeeldingen. Het idee achter
conforme afbeelding is dat een beeld van een analytische functie die een stroming voorstelt,
weer een stroming is. Als we dus een analytische afbeelding nemen ζ = g(z), dan transformeert
de functie χ als

χ(ζ) = χ(g(z)) = (χ ◦ g)(z) = χ∗(z).

De functie χ∗(z) beschrijft dan de stroming in het z-vlak. Een dergelijk verband geldt natuur-
lijk ook voor het reë le en imaginaire deel afzonderlijk. In het bijzonder wordt de stroomfunctie
Ψ(ζ) in het z-vlak getransformeerd naar de functie Ψ∗(z) waarvoor geldt

Ψ(ζ) = Ψ(g(z)) = Ψ∗(z),

zodat krommen in het ζ-vlak waarop χ(ζ) = constant, worden afgebeeld op krommen in het
z-vlak waarop χ∗(z) = constant: stroomlijnen worden afgebeeld op stroomlijnen.

Figuur 2.12: Stroomlijn transformeert naar stroomlijn.

In figuur 2.12 tonen we dit in detail. We beginnnen met de stroomlijn Ψ1 in het ζ-
vlak. We kiezen twee willekeurige punten ζ1 en ζ2. Omdat Ψ1 een stroomlijn is, geldt dat
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Figuur 2.13: Conforme afbeelding.

Ψ(ζ1) = Ψ(ζ2). Verder schrijven we ζ als functie van z: ζ1 = g(z1) en ζ2 = g(z2). Dan
geldt er dat Ψ(ζ1) = Ψ(g(z1)) = Ψ∗(z1) en Ψ(ζ2) = Ψ(g(z2)) = Ψ∗(z2). Hieruit volgt dat
Ψ∗(z1) = Ψ∗(z2) en dus is de kromme Ψ∗(z) een stroomlijn met Ψ∗(z) = Ψ(ζ).

Een bijzondere eigenschap van conforme afbeeldingen is dat in het algemeen infinitesimale
driehoeken die op elkaar worden afgebeeld gelijkvormig zijn; zie figuur 2.13. Er geldt namelijk
in infinitesimale benadering

dζ1 = g(z + dz1)− g(z) ≈ g′(z) dz1, dζ2 = g(z + dz2)− g(z) ≈ g′(z) dz2.

Dit betekent dat we kunnen schrijven

dζ1

dζ2
=

dz1

dz2
(zolang g′(z) maar niet 0 of ongedefinieerd is).

Gelijkstellen van respectievelijk de moduli en argumenten van beide leden levert de gelijkvor-
migheid

|dζ1|
|dζ2|

=
|dz1|
|dz2|

=⇒ P ′Q′

P ′R′
=
PQ

PR
,

arg (dζ1)− arg (dζ2) = arg (dz1)− arg (dz2).

De hoek tussen twee lijnen die elkaar snijden in een punt z = z0 blijft behouden, mits g(z)
analytisch is in z0 en g′(z0) 6= 0. Omdat g een analytische functie is, gaan potentiaalstromin-
gen in het z-vlak over in potentiaalstromingen in het ζ-vlak, en omgekeerd.

De snelheid w(= u− iv) in het z-vlak is te berekenen via de kettingregel

w =
dχ∗

dz
=

dχ

dζ

dζ

dz
= g′(z)

dχ

dζ
.

We merken op dat stuwpunten in het ζ-vlak, waarin

dχ

dζ
= |u− iv| = 0,

overgaan in stuwpunten in het z-vlak, en omgekeerd, zolang de afbeelding conform is (g′ 6=
0, g′ 6=∞).
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2.4.2 Voorbeelden

We geven twee simpele voorbeelden waarbij we uitgaan van de uniforme parallelstroming
χ(ζ) = −Uζ (met U > 0) in het halfvlak ={ζ} ≥ 0. Deze functie beschrijft een stroming om
een plaat die precies in de richting van de stroming ligt (zie figuur 2.14). We laten dit keer
de stroming van de rechterkant komen, zodat we later gebruik kunnen maken van machten
van complexe getallen. Als we de plaat met behulp van een functie veranderen in een andere
vorm en precies dezelfde functie ook op de stroomlijnen toepassen, vinden we hiermee een
stroming rond een nieuw object.

Figuur 2.14: Stroming langs een oneindig lange plaat.

Het vlak met de plaat noemen we het ζ-vlak, het vlak met het nieuwe object noemen we
het z-vlak. Voor handigheid voeren we poolcoördinaten in: z = reiθ en ζ = Reiϕ. Met behulp
van de poolcoördinaten kan straks eenvoudig de plaat worden veranderd. De plaat wordt
beschreven als {ζ = Reiϕ|R ∈ R, ϕ = 0 of ϕ = π}. Hier staat ϕ = 0 voor de rechterkant en
ϕ = π staat voor de linkerkant van de plaat.

Halfoneindige plaat
Er zijn vele manieren om de plaat te veranderen. Bijvoorbeeld kunnen we de plaat helemaal
laten omklappen, met het omklappunt in de oorsprong. Neem hiervoor de conforme afbeelding
z = ζ2. Deze afbeelding beeldt het halfvlak ={ζ} ≥ 0 op het gehele z-vlak af (reiθ = R2e2iϕ).
Dan wordt de plaat {ζ = Reiϕ|R ∈ R, ϕ = 0 of ϕ = π} veranderd in {z = R2eiθ|R ∈ R, θ =
0 of θ = 2π}. Er ontstaat dus een stroming om een halfoneindige vlakke plaat (zie figuur
2.15). De afbeelding is verder niet-conform voor ζ = 0. De potentiaal en de snelheid in het
z-vlak worden

χ(z) = −Uζ = −U
√
z, w(z) = −1

2U/
√
z.

We gaan aantonen dat de stroomlijnen in het z-vlak parabolen zijn. Hiertoe beginnen we
met de stroomlijnen in het ζ-vlak: rechte lijnen −→ η ≡ d = constant. Geparametriseerd
wordt zo’n stroomlijn gegeven door ζ = ξ + id, met −∞ < ξ < ∞. In het getransformeerde
vlak volgt nu z = ζ2 = (ξ2 − d2) + 2dξi. We concluderen x = ξ2 + d2, en y = 2dξ, waarna
eliminatie van ξ leidt tot

x =
( y

2d

)
− d2.

De stroomlijnen hebben dus de vorm van een parabool.

OPGAVE 2.16 Bepaal de stroomfunctie voor de stroming om een halfoneindige plaat. Hint:
Ga over op poolcoordinaten. Het vergt wat handige goniometire om (wederom) aan te tonen
dat de stroomlijnen parabolen zijn.
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Figuur 2.15: Stroming om een halfoneindig lange plaat.

Figuur 2.16: Stroming langs een rechte hoek.

Stuwpuntstroming
Vervolgens bekijken we de afbeelding z =

√
ζ, die ={ζ} ≥ 0 afbeeldt op het eerste kwadrant

van het z-vlak (reiθ =
√
R eiϕ/2) (zie figuur 2.16). De plaat wordt nu gegeven als {ζ =

Reiϕ|R ∈ R, ϕ = 0 of ϕ = π}, die in het z-vlak wordt ‘vervormd’ tot {z =
√
Reiθ|R ∈ R, θ =

0 of θ = π/2}, Dat betekent dat de rechterkant loodrecht op de linkerkant staat. Ook hier is
de afbeelding niet-conform voor ζ = 0.

OPGAVE 2.17 Bepaal de complexe potentiaal en de stroomfunctie van de stroming. Welke
vorm hebben de stroomlijnen?

Verder kunnen we ook gebruiken dat de stroming symetrisch is om de x-as. Dat betekent
dat we nu een stroming kunnen beschrijven zonder het rechter deel van de plaat, waar het
linker deel van de plaat symmetrisch is om de x−as. Als we dit doen met het vorige voorbeeld
krijgen we zo de stroming tegen een wand (zie figuur 2.17). Merk op dat we deze stroming al
eerder hebben gezien in §2.2.2.

Stroming langs een wig
We kunnen een formule opschrijven voor een stroming langs een wig die een hoek βπ/2 vormt

met de negatieve x-as. Om deze wig te krijgen gebruiken we de functie z = g(ζ) = ζ
2−β
2 .

Door deze functie toe te passen op de hele stroming vinden we de stroming langs de wig in
figuur 2.18. De potentiaal en de snelheid die bij deze stroming hoort is

χ = −Uz
2

2−β , w(z) = − 2
2−βUz

β
2−β .

OPGAVE 2.18 Bepaal de snelheid langs het oppervlak van de wig als functie van de afstand
tot de punt.
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Figuur 2.17: Stroming tegen een wand. Figuur 2.18: Stroming langs een wig.

2.4.3 De Joukowski afbeelding

De Joukowski afbeelding wordt gegeven door

z = ζ +
a2

ζ
(met a reëel en positief). (2.8)

De cirkel met de straal R = a en het middelpunt in de oorsprong in het ζ-vlak wordt hiermee
afgebeeld op het segment [−2a, 2a] van de reële as in het z-vlak

ζ = aeiϕ =⇒ z = a(eiϕ + e−iϕ) = 2a cosϕ (0 ≤ ϕ ≤ 2π).

Ver weg van de oorsprong gaat de afbeelding over in de identieke afbeelding: z ≈ ζ voor
|ζ| → ∞.

Figuur 2.19: Verandering van de stroomlijnen onder de Joukowski-afbeelding.

OPGAVE 2.19 Waarom is deze afbeelding niet-conform voor ζ = 0 en ζ = ±a (z = ±2a)?

Met deze afbeelding kunnen vanuit de stroming om een cylinder de stroming langs een
plaat vinden, en met de inverse van de Joukowski afbeelding kunnen we weer terug. Deze
stroming is niet nieuw voor ons: de complexe potentiaal van beide stromingen kennen we al.
Pas wanneer we veranderingen aanbrengen aan de plaat of aan de cylinder wordt de theorie
interessant en nuttig.

OPGAVE 2.20 Gebruik de Joukowski afbeelding om met behulp van de stroming om een cy-
linder (2.5) de stroming langs een plaat te vinden en terug.
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Stroming om een ellips Cirkels R = b met b > a in het ζ-vlak gaan over in ellipsen in
het z-vlak. Voor de punten van de cirkel geldt ζ = beiϕ. Het beeld van de cirkel is dan

z = b eiϕ +
a2

b
e−iϕ =⇒ x =

(
b+

a2

b

)
cosϕ, y =

(
b− a2

b

)
sinϕ,

en we herkennen de beschrijving van een ellips (zie kader).

Parametervoorstelling van een ellips
De parametervoorstelling x = c cosϕ, y = d sinϕ beschrijft een ellips met middelpunt in de oorsprong
en halve assen c en d.

Figuur 2.20: Een cirkel met straal b > a levert als beeld een ellips.

De stroming om zo’n ellips in het z-vlak kan worden verkregen door transformatie van de
stroming om de cirkel R = b in het ζ-vlak

χ = U

(
ζ +

b2

ζ

)
, z = ζ +

a2

ζ
(b > a).

Door deze twee relaties te combineren ontstaat de complexe potentiaal χ als functie van z.
Met enig (stevig) gecijfer zijn de stroomlijnen en het snelheidsveld van de stroming rond de
ellips nu te bepalen.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om de Joukowski afbeelding te gebruiken. Het
wordt pas interessant als we bijvoorbeeld de invalshoek van de stroming veranderen. Bij de
stroming rond een cylinder is het nog steeds eenvoudig om de stroomfunctie te vinden, maar
bij een vlakke plaat wordt de situatie heel anders (zie §2.5). Verder kunnen we ook in de
Joukowski afbeelding een cirkel gebruiken met een ander middelpunt dan de oorsprong. Het
beeld van deze cirkel wordt dan niet meer een vlakke plaat (zie §2.6). Uiteindelijk laten we
zien hoe we met behulp van al deze cirkels, platen en ellipsen een vleugelprofiel kunnen maken.

2.5 Stroming om een vlakke plaat onder invalshoek

2.5.1 Zonder wervel

De stroomfunctie voor de stroming om een vlakke plaat onder een invalshoek kunnen we
vinden met behulp van de Joukowski afbeelding en de stroomfunctie voor stroming rond een
cylinder met straal a.
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Stroming Vlak Verband

Om de cylinder ζ̃

Om de cylinder onder invalshoek α ζ ζ = ζ̃eiα

Om de plaat onder invalshoek α z z = ζ + a2

ζ

α

z

α

ζ

Figuur 2.21: Stroming om een cirkel (zonder circulatie) getransformeerd naar stroming om
een plaat.

Door in de formule (2.5) het verband tussen ζ en ζ̃ in te vullen, vinden we de stroomfunctie
voor de stroming om de cylinder onder een invalshoek α

χ(ζ) = U

(
ζe−iα +

a2

ζ
eiα

)
. (2.9)

Als we nu nog gebruiken z = ζ + a2

ζ hebben we de stroomfunctie in het z-vlak. We laten
wel de functie χ∗(z) uitgedrukt staan in ζ, met daarbij de functie z = g(ζ). De reden is
eenvoudig: de inverse van de Joukowski afbeelding is niet makkelijk te vinden. De snelheid
w = u− iv in het z-vlak is te berekenen via de kettingregel

w =
dχ∗

dz
=

dχ

dζ

dζ

dz
.

Helaas kunnen we de afgeleide van ζ naar z niet eenvoudig uitrekenen, maar wel de afgeleide
van z naar ζ, en er geldt dζ/dz = (dz/dζ)−1. Daarom schrijven we

w =
dχ

dζ

(
dz

dζ

)−1

= U

(
e−iα − a2

ζ2
eiα

)(
1− a2

ζ2

)−1

, met z = ζ +
a2

ζ
.

De punten van de cirkel ζ = aeiϕ corresponderen met de punten z = 2a cosϕ van de vlakke
plaat in het z-vlak, dus de stroomsnelheid langs de plaat wordt

uplaat − ivplaat ≡ wplaat = U
e−iα − ei(α−2ϕ)

1− e−2iϕ
= U

ei(ϕ−α) − ei(α−ϕ)

eiϕ − e−iϕ
= U

sin(ϕ− α)

sinϕ
. (2.10)

Merk allereerst op dat vplaat = 0 (waarom verbaast ons dit niet?). Op de plaat bevinden zich
twee stuwpunten waar ook uplaat = 0, te weten bij ϕ = α en ϕ = π+α, dus bij x = ±2a cosα.
Aan de voor- en achterrand van de plaat (x = ±2a) treden oneindig grote snelheden op (want
w is singulier voor ϕ = 0 en ϕ = π).
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2.5.2 De Kutta-Joukowski afstroomvoorwaarde

Als we bovenstaand resultaat gaan vergelijken met de werkelijke stroming om een vlakke
plaat (of een soortgelijk voorwerp), dan zien we dat de stroomlijnen in figuur 2.21 duidelijk
niet overeenkomen met de werkelijkheid. Daar ligt namelijk het tweede stuwpunt niet aan de
bovenkant, maar het verschuift naar de achterrand (zie figuur 2.22).

Figuur 2.22: Stroming om een vleugel.

Wil de potentiaalstroming om een vlakke plaat enigszins overeenkomen met wat er in werke-
lijkheid gebeurt, dan zal de snelheid aan de achterrand van de plaat eindig moeten blijven
(volgens (2.10) is de snelheid bij ϕ = π oneindig groot): dit is de Kutta-Joukowski afstroom-
voorwaarde. We moeten ons nu realiseren dat de stroming rond een cylinder niet eenduidig
is! In §2.3.5 konden we een wervel aan de stroming toevoegen, terwijl de cylinder nog steeds
stroomlijn bleef. Door zo’n oplossing als uitgangspunt te nemen voor de conforme afbeelding
kunnen we beter in de buurt van de werkelijke stroming komen.

Martin Wilhelm Kutta
Martin Wilhelm Kutta (1867-1944) is geboren in Pitschen in Duitsland, maar
al snel is hij na de dood van zijn ouders verhuisd naar Breslau. Na zijn studie
wiskunde aan de Universiteit van Breslau werd hij assistent van Von Dyck aan
de Technische Hogeschool in München; later werkte hij aan de Universiteit van
Cambridge. In 1901 publiceerde hij onder andere de Runge-Kutta methode om
gewone differentiaalvergelijkingen op te lossen. In 1902 heeft hij zijn werk over
aerodynamica van vleugelprofielen gepresenteerd. Onderdeel hiervan is de stelling
die tegenwoordig naar hem en naar Joukowski wordt genoemd.

Nikolai Egorovich Zhurkowski (Joukowski)
Nikolai Egorovich Zhurkowski (Joukowski) (1847-1921) is geboren in Orekhovo
in Rusland en studeerde in Moskou. Hij hield zich bezig met de kinematica van
vloeistoffen. In 1886 werd hij hoofd van de afdeling Mechanica aan de Universiteit
van Moskou. Vanaf 1890 was hij bezig met aerodynamica en dit werk heeft hem
uiteindelijk beroemd gemaakt. Daarom wordt hij de “Vader van het Russische
vliegwezen” genoemd. In 1904 presenteerde hij de Kutta-Joukowski stelling. De
naam Kutta is hierbij gekomen pas nadat Kutta zelf heeft laten zien dat hij
dezelfde stelling al eerder gëıntroduceerd had.

We tellen daarom bij de stroming (2.9) een wervel rond de oorsprong in het ζ-vlak op:

χ = U

(
ζe−iα +

a2

ζ
eiα

)
+

iΓ

2π
ln ζ, met z = ζ +

a2

ζ
. (2.11)
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De snelheid op de plaat wordt nu

wplaat =

{
U
(

e−iα − ei(α−2ϕ)
)

+
iΓ

2πa
e−iϕ

}(
1− e−2iϕ

)−1
=
U sin(ϕ− α) + Γ/(4πa)

sinϕ
.

Uit de eis dat |wplaat| < ∞ voor ϕ = 0 volgt dat de teller nul moet zijn voor ϕ = 0. Dit
bepaalt de wervelsterkte:

U sin(0− α) + Γ/(4πa) = 0 =⇒ Γ = 4πUa sinα.

Aan de achterrand van de plaat treedt nu een gladde afstroming op. Met behulp van de regel
van L’Hôpital bepalen we de snelheid:

wplaat|x=2a = lim
ϕ→0

U sin(ϕ− α) + U sinα

sinϕ
= lim

ϕ→0

U cos(ϕ− α)

cosϕ
= U cosα.

Het achterste stuwpunt bovenop de plaat is nu verdwenen en het voorste stuwpunt (dat
overeenkomt met het andere nulpunt van de teller) verschuift iets naar achteren: van ϕ = π+α
naar ϕ = π + 2α. Waarom er in de fysische werkelijkheid een wervel om de plaat ontstaat
zullen we later uitleggen aan de hand van stroming om een ‘echte’ vleugel (§2.6.3).

zζ

Γ

αα

Figuur 2.23: Stroming om een plaat onder invalshoek met circulatie (vergelijk figuur 2.21).

OPGAVE 2.21 Waarom gaat de stroming bij de achterrand ’rechtdoor’ en niet met een ’knik’?
Hint: Bekijk de grootte van de snelheidsvector.

2.5.3 Kracht en moment

Draagkracht
De kracht op de plaat berekenen we met de eerste stelling van Blasius. De integratiecontour
in het z-vlak langs het oppervlak van de plaat verschuiven we naar het oneindige. Dit mag
omdat de integrand analytisch is in alle punten buiten de plaat. Precieser

X − iY = 1
2 iρ

∮ (
dχ∗

dz

)2

dz = 1
2 iρ

∮ (
dχ

dζ

)2(dz

dζ

)−2 dz

dζ
dζ. (2.12)

Er geldt

dχ

dζ
= U

(
e−iα − a2

ζ2
eiα

)
+

iΓ

2πζ
,(

dz

dζ

)−1

=

(
1− a2

ζ2

)−1

≈ 1 +
a2

ζ2
+
a4

ζ4
+ · · · (voor |ζ| → ∞)
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Inverse van (1− z)
De inverse van (1− z) wordt gegeven door

1

1− z = 1 + z + z2 + z3 + z4 + · · ·

Uitgeschreven wordt de asymptotische ontwikkeling van de integrand voor ζ →∞(
dχ

dζ

)2(dz

dζ

)−1

= U2e−2iα +

(
Ue−iα iΓ

π

)
1

ζ
+ hogere orde termen.

De enige term in de integrand die een bijdrage ongelijk aan nul oplevert is de term die zich
gedraagt als 1/ζ voor |ζ| → ∞, omdat de omtrek van de cirkel met ζ schaalt. Integratie van
deze term leidt tot

X − iY = 1
2 iρ

∮ (
dχ

dζ

)2(dz

dζ

)−1

dζ → 2πi

{
1
2 iρ

(
Ue−iα iΓ

π

)}
= −iρUΓe−iα

⇒ X = −ρUΓ sinα, Y = ρUΓ cosα. (2.13)

OPGAVE 2.22 Bovenstaande afleiding is verwant aan de residuenstelling. Door op het on-
eindige te integreren hoeft alleen de term 1/ζ beschouwd te worden. Wanneer rechtstreeks de
residuenstelling zou worden toegepast op de contour langs het profiel, moeten de polen in ζ = a
en ζ = −a worden verdisconteerd. Laat zien dat de bijbehorende residuen elkaar opheffen.

Figuur 2.24: Kracht op een plaat in een stroming onder invalshoek.

OPGAVE 2.23 Leg uit waarom ook hier de Paradox van d’Alembert, zie §1.6, niet in strijd
is met de kracht die de plaat ondervindt.

De totale liftkracht |X − iY | is

ρUΓ = 4πρU2a sinα (2.14)

en staat loodrecht op de richting van de aankomende stroming (Stelling van Kutta-Joukowski).
Deze uitdrukking zegt dus dat de draagkracht van een plaat ongeveer lineair toeneemt voor
kleine invalshoeken α. Daarom gaan bij start en landing van vliegtuigen, waar de U beduidend
kleiner is dan tijdens de kruisvlucht, de kleppen uit om de effectieve invalshoek α te vergroten;
tegelijkertijd vergroot ook het vleugeloppervlak (a wordt groter).
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OPGAVE 2.24 Tijdens de kruisvlucht zijn de kleppen van een vleugel ingetrokken. De effec-
tieve invalshoek α, en de koordelengte a, zijn daardoor kleiner. Het vliegtuig is echter even
zwaar als bij start en landing (afgezien van het gewicht van de verbruikte brandstof). Toch
valt het niet uit de lucht. Hoe kan dat?

We merken op dat voor grotere invalshoeken de aaanname van potentiaalstroming niet
meer geldig. Vergelijk hiervoor figuur 2.25 met figuur 2.22. De stroming laat vlak na de voor-
rand los van het vleugeloppervlak, en er ontstaat een dik gebied met (turbulente) wervels; zie
ook hoofdstuk 5.

Figuur 2.25: Stroming bij grote invalshoek (vergelijk figuur 2.22).

De horizontale component van de kracht op de plaat, X = −ρUΓ sinα, is merkwaardig,
omdat je geen verticaal stukje oppervlak hebt waar de druk kan aangrijpen. Deze kracht is
kennelijk het gevolg van de druksingulariteit aan de voorrand, die aan een oneindig dun stukje
voorrand genoeg heeft en een ‘zuigkracht’ oplevert. Dit vreemde resultaat staat bekend als
de voorkantparadox van Cisotti.

Heuristische verklaring van lift
Een populaire verklaring voor het ontstaan van draagkracht gebruikt de Wet van Bernoulli.
Er wordt gesteld dat de bovenkant van een vleugel boller is dan de onderkant, en daarmee
langer. ‘Daardoor’ zal de lucht aan de bovenkant sneller stromen – een gevoel van ‘gelijk
vertrekken, gelijk aankomen’ voor luchtmoleculen die bij het stuwpunt ieder langs een andere
kant naar achteren stromen. Vervolgens stelt Bernoulli dat de druk aan de bovenkant lager
is. Echter, een vliegtuig kan ook op zijn kop vliegen met de bolle kant van de vleugel naar
onderen. Het net gebruikte ‘gelijke-reistijd’ argument om aan te tonen dat de stroming aan
de bovenkant sneller is, is dan ook te eenvoudig. In werkelijkheid blijken de moleculen aan
de bovenkant zelfs een kortere ‘reistijd’ te hebben, zoals de foto’s in figuur 2.26 tonen.

Een vollediger verklaring volgt uit de Eerste Wet van Newton: een lichaam waarop geen
kracht wordt uitgeoefend volgt een eenparige beweging. Door de scherpe achterrand, die
schuin naar beneden is gericht, buigt een vliegtuigvleugel de lucht af. Hiervoor is volgens
Newton een kracht nodig, en dat is nu net de draagkracht (zie opgave 2.25). Het is daarom
van belang dat de afbuighoek duidelijk aangegeven is; dat lukt wanneer de achterrand zo
scherp mogelijk wordt gemaakt (idealiter twee plaatdiktes). Bij een ronde achterrand weet
de stroming niet goed in welke richting hij moet afbuigen. Daardoor gaat de draagkracht
fluctueren, waardoor het vliegtuig onrustig op en neer zal gaan.
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Figuur 2.26: ‘Reistijd’ van deeltjes langs onder- en bovenkant van een vleugelprofiel. Bron:
http://user.uni-frankfurt.de/∼weltner/Flight/PHYSIC4.htm.

OPGAVE 2.25 Houd een velletje papier voor een horizontaal uitblazende föhn. Door de uit-
stromende lucht zal het velletje papier ook horizontaal gaan staan. Als je het achterste uiteinde
naar beneden drukt dan merk je dat dat kracht kost. Dat is de kracht die een vliegtuig in de
lucht houdt.

Figuur 2.27: Relatie tussen invalshoek en draagkracht. De (vrijwel) rechte lijn toont het
resultaat van potentiaaltheorie (2.14).

De vorm van de voorrand speelt geen rol in dit verhaal. Hoewel in potentiaaltheorie de
stroming strak rond een scherpe voorrand kan stromen, zie figuur 2.23, lukt dit in werkelijkheid
niet; maar je wilt dit wel graag. Wanneer de invalshoek van het profiel constant is, zoals
bij compressorbladen, kun je de voorkant zo buigen dat die precies in de richting van de
aankomende stroming wijst. Bij een vliegtuig is de invalshoek echter wisselend: groot bij
start en landing, klein tijdens de kruisvlucht. Daarom wordt de voorkant rond gemaakt,
zodat de lucht er goed omheen kan komen (de vleugelconstructeurs vinden een beetje dikte
van de vleugel ook wel handig ...). Pas bij grotere invalshoeken gaat het alsnog mis, zoals in
figuur 2.25, en overtrekt het vliegtuig (‘stall’). De draagkracht gaat dan naar beneden, zoals
te zien is aan de relatie tussen invalshoek en draagkracht, de CL − α kromme, getoond in
figuur 2.27. Piloten worden speciaal getraind om in deze situatie het vliegtuig onder controle
te kunnen houden.
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Moment
Het moment om de oorsprong (linksdraaiend: positief) wordt volgens de tweede stelling van
Blasius

M(0, 0) = <

{
−1

2ρ

∮
z

(
dχ∗

dz

)2

dz

}
= <

{
−1

2ρ

∮ (
dχ

dζ

)2(dz

dζ

)−1(
ζ +

a2

ζ

)
dζ

}
.

OPGAVE 2.26 Laat zien dat het moment te schrijven is als

M(0, 0) = <
{

2πi

(
2U2a2e−2iα − 2U2a2 − Γ2

4π2

)}
.

Het moment om de oorsprong wordt zodoende

M(0, 0) = −2πρU2a2 sin 2α = −ρUΓa cosα (want Γ = 4πUa sinα).

Ten opzichte van het punt x = −a op de plaat is het moment nul.

M(−a, 0) = M(0, 0) + aY = 0.

Het punt (−a, 0) wordt ook wel het kwart-koordepunt of het aërodynamisch centrum genoemd.

Moment
Het moment is te vinden met behulp van de formule

M = r× F.

Hier is F de kracht die uitgeoefend wordt en r de afstand tot het draaipunt. Als we M(0, 0) bekijken,
is r de plaatsvector vanaf het punt (0, 0). Omdat de krachten werken op de hele plaat, moeten we de

integraal over de hele plaat nemen. We nemen de krachtvector

(
f(x, y)
g(x, y)

)
, met f(x, y) de kracht in de

x-richting en g(x, y) de kracht in de y-richting. Het moment is dan als volgt te berekenen:

M(0, 0) =

∫ ∫
plaat

(
x
y

)
×
(
f(x, y)
g(x, y)

)
dxdy =

∫ ∫
plaat

x g(x, y)− y f(x, y) dxdy.

Omdat bij de vlakke plaat de y-coordinaat altijd 0 is en de x-coordinaat tussen −2a en
2a varieert, kan de integraal vereenvoudigd worden tot

M(0, 0) =

∫ 2a

−2a
x g(x, 0) dx.

Als we nu het moment ten opzichte van het punt (−a, 0) nemen, wordt de plaatsvector in
plaats van (x, y) gelijk aan (x+ a, y). Dan is het moment uit te rekenen als

M(−a, 0) =

∫ ∫
plaat

(
x+ a
y

)
×
(
f(x, y)
g(x, y)

)
dxdy =

∫ ∫
plaat

(x+a) g(x, y)−y f(x, y) dxdy =

=

∫ 2a

−2a
(x+ a)g(x, 0)dx =

∫ 2a

−2a
x g(x, 0)dx+ a

∫ 2a

−2a
g(x, 0)dx = M(0, 0) + aY.

De laatste stap komt simpelweg omdat de integraal over alle krachten die op de plaat in de
y-richting werken gelijk is aan de totale kracht die op de plaat in de y-richting werkt.
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2.6 Stroming om een vleugel onder invalshoek

2.6.1 Vleugelvorm en Joukowski afbeelding

Tot nu toe hebben we gezien dat een cirkel met een straal a geplaatst in de oorsprong met
behulp van de Joukowski afbeelding (2.8) wordt afgebeeld op een lijn tussen de punten 2a en
−2a. Wat gaat er gebeuren als we het middelpunt van de cirkel niet in de oorsprong leggen,
maar ergens anders? Hiervoor gaan we wat precieser naar de Joukowski afbeelding kijken.
We voeren in poolcoördinaten in het ζ-vlak

ζ = reiϕ, ξ = r cosϕ, η = r sinϕ,

waarna de componenten van z worden gegeven door

z = reiϕ +
a2

r
e−iϕ ⇒ x =

(
r +

a2

r

)
cosϕ, y =

(
r − a2

r

)
sinϕ. (2.15)

Hieruit is de r te elimineren volgens

x2 sin2 ϕ− y2 cos2 ϕ = 4a2 cos2 ϕ sin2 ϕ. (2.16)

We hebben al aan het begin van dit hoofdstuk laten zien dat als we een cirkel met straal a met
het middelpunt in de oorsprong in de Joukowski afbeelding stoppen ξ = a cosϕ, η = a sinϕ,
dan krijgen we een lijn terug x = 2a cosϕ, y = 0. Nu gaan we de cirkel eerst veranderen
en daarna laten we de Joukowski afbeelding er op los. De bedoeling is om uiteindelijk een
vleugelprofiel te kunnen simuleren.

OPGAVE 2.27 De punten (−a, 0) en (a, 0) van een cirkel met het middelpunt (0,0) en straal
a hebben we al paar keer door de Joukowski afbeelding laten gaan. Wat is het beeld van deze
twee punten?

Middelpunt omhoog
Als eerste schuiven we het middelpunt een klein stukje omhoog naar (0, ηM ). Omdat we
eisen dat de cirkel nog steeds door de punten (−a, 0) en (a, 0) gaat, is de straal van de
cirkel R =

√
a2 + ηM 2. Vervolgens gaan we de cirkel parametriseren met de poolhoek ϕ,

d.w.z. we willen de cirkel uitdrukken als r = r(ϕ). Hiertoe gebruiken we de cosinusregel
R2 = r2 + ηM

2 − 2rηM cos(π2 − ϕ) = r2 + ηM
2 − 2rηM sinϕ.

Figuur 2.28: Beeld van een omhoog geschoven cirkel.
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Door de relatie voor R in te vullen vinden we (impliciet) de gezochte uitdrukking voor de
verschoven cirkel

r2 − 2rηM sinϕ = a2 ⇒ r2 − a2

r
= 2ηM sinϕ. (2.17)

Met behulp van (2.15) is hieruit de r te elimineren:

y

sinϕ
=

(
r2 − a2

r

)
= 2ηM sinϕ. (2.18)

Herschrijf deze relatie tot sin2 ϕ = y/(2ηM ) en combineer dit met (2.16) om ϕ te elimineren
(gebruik cos2 ϕ = 1− sin2 ϕ en deel door sin2 ϕ). We vinden

x2 + y2 − y2

sin2 ϕ
= 4a2(1− sin2 ϕ)

⇒ x2 + y2 − 2ηMy = 4a2 − ya2

2ηM

⇒ x2 +

[
y −

(
ηM −

a2

ηM

)]2

= 4a2 +

(
ηM −

a2

ηM

)2

. (2.19)

De vergelijking (2.19) beschrijft een cirkel met middelpunt
(
ηM − a2

ηM

)
. Omdat y =

2ηM sin2 ϕ altijd positief is, zal het beeld van de afbeelding alleen boven de y-as liggen en we
krijgen een cirkelboog lopend tussen de punten (−2a, 0) en (2a, 0). De punten (−2a, 0) en
(2a, 0) vinden we door y = 0 in te vullen in de cirkelvergelijking. Voor de top van de boog
geldt x = 0, y = 2ηM .

Middelpunt naar links
Vervolgens kunnnen we het middelpunt een stukje naar links schuiven. Het middelpunt wordt
dan (−ξM , 0). We laten de cirkel door het punt (a, 0) lopen. Als we weer de straal R met de
cosinusregel bepalen, ontstaat de vergelijking

(a+ ξM )2 = R2 = r2 + ξM
2 − 2ξMr cos(π − ϕ) = r2 + ξM

2 + 2ξMr cosϕ,

waaruit de (impliciete) parametrisatie van de cirkel in het ζ-vlak volgt

r2 + 2ξMr cosϕ = a2 + 2aξM . (2.20)

We kiezen nu ξM = −aε met 0 < ε� 1, waarna de cirkel benaderend wordt gegeven door

r = a{1− ε(1− cosϕ)}. (2.21)

OPGAVE 2.28 Verifieer de overgang van (2.20) naar (2.21). Hint: 0 < ε� 1.

Tot slot combineren we (2.21) met (2.15) en elimineren r. We vinden voor de coördinaten
in het z-vlak

x =

(
r +

a2

r

)
cosϕ = 2a cosϕ,

y =

(
r − a2

r

)
sinϕ = −2aε(1− cosϕ) sinϕ.

Deze vorm heeft de volgende eigenschappen waarbij hogere-orde termen in ε zijn verwaarloosd:
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Figuur 2.29: Beeld van een naar links verschoven cirkel.

lengte van de koorde: 4a

maximale dikte: -3aε
√

3
profieldikte in x = 0: −4aε

We kunnen de vorm ook anders schatten met behulp van de vormen die we al kennen.
De cirkel A loopt door het punt (a, 0). Dichtbij dit punt lijkt de cirkel op de cirkel B met
middelpunt in de oorsprong en met straal a. We hebben al gezien dat de Joukowski afbeelding
cirkel B afbeeldt op een rechte lijn. Daarom zal ook het beeld van cirkel B dichtbij het punt
(2a, 0) op een rechte lijn lijken. Aan de andere kant lijkt cirkel A dichtbij het punt (−a, 0) op
een cirkel C met het middelpunt in de oorsprong en een straal groter dan a. Het beeld van
cirkel C is een ellips (zie §2.4.3). Daarom zal ook het beeld van cirkel A dichtbij het punt
(−2a, 0) op een ellips lijken. We merken op dat de ellips normaal om het punt (−2a, 0) heen
zou gaan en niet precies door het punt lopen. Dit komt omdat we tijdens de berekeningen ε2

hebben verwaarloosd. De afstand tussen het punt (−2a, 0) en het punt waar de ellips door
gaat is inderdaad in de orde van ε2.

OPGAVE 2.29 Wat zou met het beeld van de cirkel gebeuren als we het middelpunt niet naar
links maar naar rechts zouden verschuiven?

Middelpunt boven en links
Het beeld van een cirkel met een middelpunt naar boven en naar links verschoven is niet
eenvoudig te vinden. Daarom gebruiken we hier dezelfde benadering als net. We hebben
gebruikt onze kennis over het beeld van de omgeving van sommige punten. Nu gaan we onze
kennis gebruiken over de invloed van het verschuiven van het middelpunt naar boven en het
verschuiven van het middelpunt naar links op het beeld van de cirkel. We eisen weer dat de
cirkel door het punt (a, 0) gaat. Het middelpunt naar links verschuiven geeft aanleiding tot
een ‘druppel’-vorm. Als we daarna nog het middelpunt naar boven verschuiven wordt het
midden van de figuur naar boven geduwd terwijl de de eindpunten op dezelfde plaats blijven.

2.6.2 Stroming om een vleugelprofiel onder invalshoek

De berekening van de kracht en het moment op de vleugel gaat niet veel anders worden dan
bij een vlakke plaat. Eerst moeten we de stroomfunctie vinden. De transformatie om het
middelpunt te verschuiven is ζ = ζ̃ + ζM en de straal van de cirkel R wordt nu ook anders.
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Figuur 2.30: Beeld van een naar links en naar boven verschoven cirkel.

Dan is de complexe snelheidspotentiaal (cf. (2.11))

χ(z) = U

(
(ζ − ζM )e−iα +

R2

ζ − ζM
eiα

)
+ i

Γ

2π
ln(ζ − ζM ), met z = ζ +

a2

ζ
.

De kracht op de vleugel wordt weer berekend met behulp van (2.12). De afgeleide (dz/dζ)−1

verandert niet (
dz

dζ

)−1

= 1 +
a2

ζ2
+
a4

ζ4
+ · · ·

Omdat de stroomfunctie nu wel anders is, zal ook haar afgeleide veranderen

dχ

dζ
= U

(
e−iα − R2

(ζ − ζM )2
eiα

)
+

iΓ

2π

1

ζ − ζM
. (2.22)

De term 1/(ζ − ζM ) is te herschrijven als

1

ζ

1

1− ζM
ζ

.

Hiervan kunnen we weer een reeksontwikkeling maken voor grote ζ. Als we deze kwadrateren,
vinden we ook de ontwikkeling van de term (ζ − ζM )−2. Nu hebben we alle informatie die
nodig is om met (2.12) de kracht op de vleugel te berekenen.

OPGAVE 2.30 Bewijs dat de kracht op de vleugel gegeven wordt door

X − iY = −ρΓU(sinα+ i cosα).

Hint: Vergelijk de afleiding die tot (2.13) leidt.

Volgens bovenstaande opgave 2.30 wordt de kracht op de vleugel

X = −ρΓU sinα, Y = ρΓU cosα, (2.23)

dus even groot als bij een vlakke plaat. Deze kracht staat loodrecht op de aankomende
stroming (= de bewegingsrichting). Zolang potentiaaltheorie geldig is, bezit een vleugelpro-
fiel geen weerstand: de kracht in de richting van de beweging is nul. Dit geldt voor ieder
omstroomd lichaam, zoals d’Alembert in 1752 al heeft aangetoond; zie §1.6, en opgave 2.31.

OPGAVE 2.31 Welke term in de reeksontwikkelingen tijdens de afleiding is verantwoordelijk
voor de kracht in (2.23)? Voel nu aan dat de uitkomst (2.23) ook geldt voor elk willekeurig
omstroomd lichaam: dit is de algemene stelling van Kutta-Joukowski. Deze stelling vormt in
twee dimensies een alternatief bewijs voor d’Alembert’s paradox (§1.6).
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Opmerking Voor de meeste vleugelprofielen kan geen conforme afbeelding worden gevonden
die het profiel naar een eenvoudiger vorm transformeert. In het verleden werd wel geprobeerd
zo goed mogelijk in de buurt te komen door de Joukowski afbeelding (2.8) wat aan te passen,
maar tegenwoordig – in het computertijdperk – wordt het potentiaalprobleen omgevormd
tot een integraalvergelijking die numeriek wordt opgelost. Hierbij spelen bron-, dipool- en
wervelbeleggingen een sleutelrol. In het college Computational Methods of Science wordt hier
verder op ingegaan.

2.6.3 Eigenschappen van de stroming om een vleugelprofiel

Als laatste willen we enkele fysische eigenschappen van de stroming om een vleugelprofiel be-
spreken. In de vorige paragraaf hebben we de Kutta-afstroomwaarde geintroduceerd. Om de
werkelijkheid te simuleren moest de stroming om de plaat een bepaalde wervelsterkte hebben.
Hoe komt het dat in werkelijkheid deze wervel om de vleugel ontstaat?

Figuur 2.31: Ontstaan van circulatie om een vleugel profiel [5].

We beginnen met een rotatievrije stroming om een vleugel. Voor een heel erg langzame
stroming gedraagt zich de stroming precies volgens de gevonden formule, zie figuur 2.31 links.
Maar met wat grotere snelheid kan de stroming niet meer de bocht maken om de scherpe
rand van de vleugel en laat die aan de achterkant los, zie figuur 2.31 rechts. Er ontstaat
dus een wervel achter de vleugel. Omdat de stroming circulatievrij is, moet de som van alle
wervels gelijk aan nul zijn (zie §1.4.1). Als tegenreactie ontstaat er een andere wervel met
dezelfde sterkte maar met tegengestelde richting. Deze wervel blijft om de vleugel, terwijl
de oorspronkelijke wervel achter de vleugel met de stroming weggaat (hij blijft boven het
vliegveld hangen). Dit gebeurt zolang de wervel om de vleugel niet genoeg sterkte heeft
om het stuwpunt naar de achterrand van de vleugel te drukken opdat er geen omstroming
meer is, zie figuur 2.31. Aan de voorkant is er geen probleem met de circulatie. De voorkant
is rond en de stroming kan makkelijk de bocht maken (tenzij de invalshoek veel groter wordt).

De draagkracht (lift) van een vleugel ontstaat door een verschil van de druk op de boven-
kant en op de onderkant. Met behulp van de wet van Bernoulli (1.17)

1

2
|v|2 +

∫
dp

ρ
− f = constant (langs een stroomlijn)
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kunnen we de druk langs de de stroomlijn om de vleugel uitrekenen (zie figuur 2.32). Integra-
tie over het vleugeloppervlak levert de draagkracht. Deze integratie levert hetzelfde resultaat
als volgt uit de (analytische) stelling van Kutta-Joukowski.

Figuur 2.32 toont de drukverdeling om een ‘klassiek’ symmetrisch (dwz. geen welving)
vleugelprofiel bij een vrij lage snelheid (de stroming kan incompressibel worden verondersteld).
Bij deze vleugel zit het grootste verschil van de druk aan de voorkant en de achterkant draagt
weinig bij tot de liftkracht. Om een betere verdeling van het drukverschil te verkrijgen hebben
moderne vleugelprofielen, zoals het Whitcomb profiel in figuur 2.34, een dikkere voorkant en
aan de achterkant een duidelijke welving. Dit zorgt voor een gelijkmatiger drukverschil, wat
goed zichtbaar is in figuur 2.33. We merken op dat deze drukverdeling hoort bij een grotere
snelheid dan voor het symmetrische profiel in figuur 2.32, de stroming is nu compressibel,
maar dit heeft weinig gevolgen voor de gelijkmatiger verdeling van de druk.

Figuur 2.32: Drukverdeling langs een
’klassiek’ vleugelprofiel.

Figuur 2.33: Drukverdeling langs een
modern vleugelprofiel.

Figuren van een drukverdeling
De verticale as in de figuur geeft de negatieve drukcoefficient weer. Hierbij geldt dat

cp =
p− p∞
1
2
ρ∞U2

∞
,

waarbij de subscript ∞ staat voor de waarden die bij de aankomende stroming horen. De druk wordt
getoond met twee krommes: de bovenste hoort bij de bovenkant van het profiel, de onderste bij de onder-
kant. Het oppervlak tussen deze twee krommes correspondeert met de draagkracht van het profiel.
Onder de krommen staat het vleugelprofiel getekend, zodat duidelijk is, met welke punten de druk corres-
pondeert.

2.7 Overzicht

Complexe stroompotentiaal

Complexe stroompotentiaal χ = Φ + iΨ

Complexe snelheid w = dχ
dz = u− iv

Stroomfunctie Ψ; dΨ
dx = −v ; dΨ

dy = u

Stroomlijnen lijnen Ψ = constant, loodrecht op lijnen Φ = constant
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Enkele stromingen

Uniforme parallelstroming χ = Uze−iα , w = Ue−iα

de stroomlijnen zijn rechte lijnen

Bron in de oorsprong χ = Q
2π lnx z , vrad = Q

2πr , vtang = 0

de flux door een willekeurige cirkel met middelpunt
in de oorsprong is gelijk aan Q
tangentiële snelheid vtang = 0

Wervel in de oorsprong χ = iΓ
2π ln z , vrad = 0 , vtang = −Γ

2πr

de circulatie langs een willekeurige cirkel die de oorsprong
bevat is gelijk aan Γ
radiële snelheid vrad = 0

Dipool in de oorsprong χ = − M
2πz

Stroming om een cylinder χ = U
(
z + a2

z

)
, w = U

(
1− a2

z2

)
combinatie van uniforme parallelstroming en dipool

Enkele fysische grootheden in complexe gedaante

Circulatie langs een gesloten contour C = <
{∫

S w(z)dz
}

Netto volumeflux door een gesloten contour Q = =
{∫

S w(z)dz
}

Kracht op een lichaam (eerste stelling van Blasius) X − iY = 1
2 iρ
∫
S (w(z))2 dz

Moment op een lichaam (tweede stelling van Blasius) M(0, 0) = <
{
−1

2ρ
∫
S z (w(z)))2 dz

}
Conforme afbeeldingen

Het beeld van een stroomlijn is weer een stroomlijn.

Joukowski afbeelding

De functie g(z) = z+ a2

z beeldt een cirkelcylinder af op een vlakke plaat. Ook is het mogelijk
om een stroming langs een vlakke plaat onder een invalshoek α te modelleren. Bij een stroming
om een plaat ontstaat er een circulatie rond de plaat (Kutta-afstroomwaarde).

stroomfuncte χ = U
(
ζe−iα + a2

ζ eiα
)

+ iΓ
2π ln ζ, met z = ζ + a2

ζ

kracht X − iY = −iρUΓeiα

moment M(0, 0) = −ρUΓa cosα

Punt (−a, 0), het kwart-koordepunt, heet het aërodynamisch centrum, omdat M(−a, 0) = 0.

Stroming om een vleugel

Een vleugel is te modelleren met behulp van de Joukowski afbeelding, door het middelpunt
van een cirkel naar boven en naar links te verschuiven. De kracht op de vleugel blijft dezelfde
als bij een vlakke plaat.
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Figuur 2.34: Historisch overzicht van vleugelprofielen [5].



Hoofdstuk 3

Potentiaalstromingen in drie
dimensies

Omdat het complexe vlak ‘slechts’ twee dimensies heeft, kan complexe functietheorie niet wor-
den gebruikt om drie-dimensionale potentiaalstromngen te beschrijven. We missen hierdoor
het krachtige gereedschap van de conforme afbeeldingen, en zullen ons moeten ‘behelpen’ met
reële functies. We beginnen dit hoofdstuk met de drie-dimensionale versie van de elementaire
stromingen uit het vorige hoofdstuk: bron en dipool. Door combinatie hiervan kan voor enkele
speciale lichamen de stroming worden gevonden. In drie dimensies bestaat ook een stroom-
functie. In het speciale geval van axisymmetrische stroming blijft deze analytisch hanteerbaar:
de stroomfunctie van Stokes. Tot slot wordt aandacht besteed aan de algemene wiskundige pro-
bleemstelling voor de potentiaalstroming om een bewegend lichaam met daaraan verbonden het
begrip ‘toegevoegde massa’.

De foto hierboven toont de tipwervel die aan het uiteinde van een vliegtuigvleugel wordt gegenereerd. De
globale structuur kan worden beschreven met drie-dimensionale potentiaaltheorie; zie bijv. [5].

53
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3.1 Inleiding

Net als in het vorige hoofdstuk beschouwen we een rotatievrije stroming van een homogene, on-
samendrukbare, niet-viskeuze vloeistof, eventueel in aanwezigheid van een conservatief krach-
tenveld F (= ∇f). Wederom bestaat er een scalaire snelheidspotentiaal Φ, zodanig dat de
stroomsnelheidsvector v gegeven wordt door v = ∇Φ, die voldoet aan de drie-dimensionale
potentiaalvergelijking :

∆Φ ≡ Φxx + Φyy + Φzz = 0. (3.1)

Bijbehorende randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld

v · n = 0 =⇒ ∂Φ

∂n
= 0 op een stilstaande wand..

We bespreken allereerst de drie-dimensionale versie van enkele potentiaalstromingen die
in het vorige hoofdstuk behandeld zijn:

Uniforme parallelstroming
De uniforme parallelstroming v = (U, 0, 0) heeft als snelheidspotentiaal Φ = Ux.

Bronstroming
De potentiaal Φ en de bijbehorende radiële snelheid |v| voor een bron in de oorsprong met
sterkte Q zijn gegeven door:

Φ = − Q

4πR
, R =

√
x2 + y2 + z2 =⇒ |v| = Q

4πR2

(
=

dΦ

dR

)
. (3.2)

OPGAVE 3.1 Bewijs dat bij een bronstroming voor ieder boloppervlak B met middelpunt in
de oorsprong de netto doorstroming gelijk is aan

∫
B v · n dB = Q. Bewijs vervolgens dat deze

doorstroming geldig is voor ieder oppervlak S dat de oorsprong omvat, d.w.z.
∫
S v ·n dS = Q.

(Hint: Vergelijk de integraal over S met die over een geschikt gekozen boloppervlak B.)

OPGAVE 3.2 Hoe luidt de potentiaal van een bron in een willekeurig aantal dimensies?

Dipoolstroming
De potentiaal van een dipool in de oorsprong met richting m en met dipoolmomentvector
M = µm (waarbij µ > 0 en |m| = 1) is gegeven door:

Φ =
µ

4π

∂

∂m

(
1

R

)
=

µ

4π
m · ∇

(
1

R

)
= − µ

4πR3
(m ·R) = −M ·R

4πR3
. (3.3)

OPGAVE 3.3 Hoe snel sterft, bij drie-dimensionale potentiaalstroming, het snelheidsveld van
respectievelijk een bron en een dipool uit voor R → ∞? Vergelijk dit met de situatie in twee
dimensies (opgave 2.7). Hoe komt het dat een bron in drie dimensies minder invloed lijkt te
hebben dan in twee dimensies?
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Stroming om een bol
Superpositie van de uniforme parallelstroming v = (U, 0, 0) en een dipool in de oorsprong met
µ = 2πUa3 en m = (−1, 0, 0) levert de stroming om een bol met straal a en middelpunt O:

Φ = Ux+
µ

4π

(
− ∂

∂x

)(
1

R

)
= U

(
x+

a3x

2R3

)
. (3.4)

OPGAVE 3.4 Ga na dat het boloppervlak R = a een stroomlijn is, m.a.w. toon aan dat de
normaalsnelheid op het oppervlak 0 is. Hint: Gebruik x = R cos θ; zie figuur 3.1.

OPGAVE 3.5 In welke punten op het boloppervlak is de snelheid maximaal?

OPGAVE 3.6 Vergelijk de potentiaal (3.4) voor de stroming rond een drie-dimensionale bol
met de potentiaal voor de stroming rond een twee-dimensionale cirkelcylinder.

3.2 Rotatiesymmetrische stroming

3.2.1 De stroomfunctie van Stokes

We beperken ons in deze paragraaf tot stationaire stromingen met rotatiesymmetrie om
de x-as, omdat deze in feite slechts twee-dimensionaal zijn. We voeren allereerst cylin-
dercoördinaten (x, r, ϕ) in:

x = x, y = r cosϕ, z = r sinϕ
(
r =

√
y2 + z2, R =

√
x2 + y2 + z2

)
.

Figuur 3.1: Coördinatensysteem bij rotatiesymmetrie.

De potentiaal Φ en de snelheidsvector v hangen alleen af van x en r. In ieder punt heeft v
slechts twee componenten: een axiale component u (in de x-richting) en een radiële component
v (in de r-richting). Deze twee snelheidscomponenten worden als volgt door differentiatie van
Φ berekend:

u =
∂Φ

∂x
, v =

∂Φ

∂r
.

OPGAVE 3.7 Bewijs bovenstaande uitdrukkingen voor de snelheidscomponenten. Hint: Ge-
bruik opgave 2.1.
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De drie-dimensionale potentiaalvergelijking in cylindercoördinaten kan worden gevonden
vanuit (3.1) door een coördinatentransformatie (en vlijtig cijferwerk):

∂2Φ

∂x2
+

1

r

∂

∂r

(
r
∂Φ

∂r

)
+

1

r2

∂2Φ

∂ϕ2
= 0.

Omdat in ons geval Φ onafhankelijk is van ϕ, geldt er:

∂2Φ

∂x2
+

1

r

∂

∂r

(
r
∂Φ

∂r

)
= 0 =⇒ Φxx +

1

r
Φr + Φrr = 0.

Figuur 3.2: Behoudsvolume bij rotatiesymmetrie.

Maar ook kunnen we deze vergelijking rechtstreeks afleiden uit een fysische redenering.
Beschouw hiertoe de massabalans (per tijdseenheid) door een ringvormig gebied met een
rechthoekige doorsnede met afmetingen dx en dr:

instroom (links en onder) : ρu(x, r) 2πrdr + ρv(x, r) 2πrdx

uitstroom (rechts en boven) : ρu(x+ dx, r) 2πrdr + ρv(x, r + dr) 2π(r + dr)dx

Gelijkstellen van in- en uitstroom, delen door 2πρdxdr en vervolgens de limieten dx → 0 en
dr → 0 nemen, levert de continüıteitsvergelijking voor u en v:

∂

∂x
(ru) +

∂

∂r
(rv) = 0 =⇒ r

∂2Φ

∂x2
+

∂

∂r

(
r
∂Φ

∂r

)
= 0. (3.5)

Merk op dat nu de combinaties ru en rv in de divergentie-uitdrukking (3.5) voorkomen. Dus
we kunnen (net als in twee dimensies) de vector (ru, rv, 0) als de curl van een vectorveld
schrijven. Wegens het twee-dimensionale karakter van de snelheidsvector simplificeert dit tot
(na een schaling met 2π)

2πru =
∂Ψ

∂r
, 2πrv = −∂Ψ

∂x
.

Hierin wordt Ψ de stroomfunctie van Stokes genoemd. We vinden hiermee

u =
1

2πr

∂Ψ

∂r
, v = − 1

2πr

∂Ψ

∂x
. (3.6)

OPGAVE 3.8 Ga na dat het snelheidsveld (3.6) ‘automatisch’ aan de continüıteitsvergelijking
(3.5) voldoet.
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OPGAVE 3.9 Ga na dat rotatievrijheid betekent dat ∂u/∂r − ∂v/∂x = 0. Toon vervolgens
aan dat de stroomfunctie van Stokes voldoet aan

1

r

∂2Ψ

∂x2
+

∂

∂r

(
1

r

∂Ψ

∂r

)
= 0 =⇒ Ψxx −

1

r
Ψr + Ψrr = 0. (3.7)

Merk op dat dit géén potentiaalvergelijking is; zie (3.5). Concludeer hieruit dat een aanpak
met complexe functies hierdoor onmogelijk is (ook al is het probleem door de rotatiesymmetrie
twee-dimensionaal).

Net als in 2D zijn voor stationaire stromingen de krommen Ψ = constant stroomlijnen in
het x, r-vlak:

Ψ{x, r(x)} = constant =⇒ Ψx + Ψr
dr

dx
= 0 =⇒ dr

dx
= −Ψx

Ψr
=
v

u
.

Het verschil tussen de waarden van Ψ op twee stroomlijnen geeft (net als in twee dimensies -
zie figuur 2.1) de volumeflux (m3/s) tussen die twee stroomlijnen aan:∫ r2

r1

u(x, r) 2πrdr =

∫ r2

r1

∂Ψ

∂r
(x, r)dr = Ψ2 −Ψ1.

OPGAVE 3.10 Wat is de fysische betekenis van de factor 2πr?

Op de symmetrie-as r = 0 moeten v en Ψx (= −2πrv) gelijk aan nul zijn, behalve in die
punten waar zich stromingssingulariteiten bevinden. Om de stroomfunctie eenduidig vast te
leggen zullen we afspreken dat Ψ = 0 op dat deel van de x-as dat links van alle singulariteiten
ligt. Voor die waarden van x is Ψ(x, r) de volumeflux door de cirkelschijf loodrecht op de x-as
met straal r en middelpunt (x, 0). Als we gëısoleerde singulariteiten op de x-as passeren, kan
Ψ(x, 0) discontinu verspringen van de ene naar de andere (constante) waarde.

3.2.2 Elementaire voorbeelden

Allereerst bepalen we voor enkele elementaire stromingen uit §3.1 de stroomfunctie:

Uniforme parallelstroming
Voor uniforme parallellstroming v = (U, 0, 0) volgt uit de integratie van (3.6) naar r dat
Ψ = πr2U .

Bron in de oorsprong
Een bron in de oorsprong met sterkte Q heeft de snelheidspotentiaal

Φ = − Q

4π
√
x2 + r2

.

Met behulp van Ψr = 2πrΦx kunnen de afgeleiden van Ψ berekend worden, bijvoorbeeld

∂Ψ

∂r
=

Qxr

2(x2 + r2)3/2
.
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Hieruit volgt door integratie

Ψ = − Qx

2
√
x2 + r2

+ constante.

Volgens afspraak is Ψ(x, 0) = 0 voor x < 0. Daarmee ligt de stroomfunctie voor een bron in
de oorsprong vast:

Ψ = −Q
2

(
1 +

x√
x2 + r2

)
.

Langs de positieve x-as is Ψ = −Q. De stroomlijnen zijn de rechte lijnen

x√
x2 + r2

= constant =⇒ x

R
= constant.

OPGAVE 3.11 Kun je fysisch begrijpen waarom langs de positieve x-as geldt Ψ = −Q? Hint:
beschouw massatransport.

Dipool in de oorsprong
De stroomfunctie van een dipool in de oorsprong met dipoolmomentvector M = µm, waarbij
µ > 0 en m = (−1, 0, 0), kan worden berekend uit

∂Ψ

∂x
= −2πr

∂Φ

∂r
= −2πr

∂

∂r

{
µ

4π

x

(x2 + r2)3/2

}
= 3

2µ
xr2

(x2 + r2)5/2
.

Integratie naar x levert vervolgens

Ψ = −µ
2

r2

(x2 + r2)3/2
.

De stroomlijnen zijn van de gedaante r2(x2 + r2)−3/2 = constant. In poolcoördinaten (R, θ)
is dit te schrijven als R−1 sin2 θ = constant. Op de x-as (uitgezonderd de oorsprong) geldt
Ψ = 0.

OPGAVE 3.12 Toon aan dat de stroomfunctie voor de stroming om een bol in de oorsprong
wordt gegeven door

Ψ = πr2U − µ

2

r2

(x2 + r2)3/2
.

(Hint: Combineer de bovenstaande dipool met de uniforme stroming, net als in §3.1.) Con-
cludeer dat de stroomlijn Ψ = 0 uit twee delen bestaat: r = 0 (de x-as) en R3 = µ/(2πU)
(een bol rond de oorsprong).

3.2.3 Bron in een uniforme parallelstroming - het Rankine lichaam

Stroomlijnen
Een bron in de oorsprong met sterkte Q > 0 wordt geplaatst in een uniforme parallelstroming
(U, 0, 0). Voor deze stroming zijn de potentiaal en de stroomfunctie respectievelijk

Φ = Ux− Q

4π
√
x2 + r2

, Ψ = πr2U − Q

2

(
1 +

x√
x2 + r2

)
.
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Figuur 3.3: Uniforme stroming plus bron geeft Rankine lichaam.

De bijbehorende snelheidscomponenten zijn

u = U +
Q

4π

x

(x2 + r2)3/2
, v =

Q

4π

r

(x2 + r2)3/2
. (3.8)

Op de negatieve x-as ligt een stuwpunt, zeg x = −b (b > 0), waar u(−b, 0) = 0:

u(−b, 0) = U +
Q

4π

−b
| − b|3

= 0 =⇒ U =
Q

4πb2
=⇒ b =

√
Q

4πU
. (3.9)

Langs de negatieve x-as is Ψ gelijk aan nul, terwijl langs de positieve x-as Ψ gelijk is aan −Q.
Om te onderzoeken waar nog meer geldt dat Ψ = 0 is het handig om poolcoördinaten (R, θ)
in het (x, r)-vlak in te voeren: x = R cos θ en r = R sin θ. De formule Ψ = 0 gaat in deze
coördinaten over in (gebruik U = Q/(4πb2) en sin2 θ = 1− cos2 θ)

R2 sin2 θ

2b2
− (1 + cos θ) = 0 =⇒

(
R2(1− cos θ)

2b2
− 1

)
(1 + cos θ) = 0.

Hieraan is te zien dat de stroomlijn Ψ = 0 uit twee delen bestaat, namelijk de negatieve x-as
(1 + cos θ = 0, dus θ = π), en de kromme

R2 =
2b2

1− cos θ
(0 < θ ≤ π). (3.10)

De stroomlijn Ψ = 0 valt dus links van x = −b samen met de x-as en splitst zich in het
stuwpunt in tweeën: één tak blijft samenvallen met de x-as tot aan x = 0, een tweede tak
vertrekt loodrecht op de x-as en buigt daarna af naar rechts en loopt vervolgens oneindig ver
door. Het omwentelingsoppervlak corresponderend met deze laatste lijn Ψ = 0 scheidt de
vloeistof afkomstig uit de bron van de vloeistof van de parallelstroming en kan worden gezien
als de begrenzing van een vast lichaam dat omstroomd wordt door de parallelstroming.

Rankine was rond 1870 een van de eersten die zich realiseerde dat je door combinatie van
elementaire stromingen kon komen tot stromingen rond meer ingewikkelde voorwerpen. Het
bovenstaande lichaam is door hem gevonden en wordt sindsdien naar hem genoemd: Rankine
lichaam.
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Uit de relatie r2 = R2 sin2 θ = R2(1 − cos2 θ)
(3.10)

= 2b2(1 + cos θ) volgt dat voor x →
∞ (θ → 0) het Rankine lichaam overgaat in een cirkelcylinder met straal r∞ = 2b. Het

dwarsoppervlak nadert dan tot 4πb2
(3.9)
= Q/U , terwijl (u, v) → (U, 0), zodat de flux naar

rechts door de dwarsdoorsnede gelijk is aan U ×Q/U = Q (wat natuurlijk ook moet).

OPGAVE 3.13 Beredeneer zonder rekenen dat de flux achter uit het Rankine lichaam gelijk
moet zijn aan Q?

OPGAVE 3.14 Wat zou er gebeuren met de vorm van het Rankine lichaam als we iets ver-
der naar achteren een negatieve bron (=put) zouden toevoegen met sterkte −Q? Het aldus
ontstane lichaam heet een Rankine ovöıde.

William Rankine
William John Macquorn Rankine (1820–1872) werd in Edinburgh geboren, waar
hij ook zijn opleiding kreeg (deels thuis vanwege zijn slechte gezondheid). Zijn
interesses waren zeer breed: muziek, wiskunde, natuurkunde en techniek. Hij is een
van de grondleggers van de thermodynamica, samen met Thomson (Lord Kelvin)
en Clausius, en ontwikkelde een volledige theorie van de stoommachine. Ook de
relaties waar schokgolven aan voldoen zijn naar hem genoemd. Van 1855 tot aan
zijn dood werkte hij aan de Universiteit van Glasgow.

De snelheidscomponenten uL en vL op het lichaam kunnen in de poolhoek θ uitgedrukt
worden

uL(θ)
(3.8)
=

(
U +

Q

4π

cos θ

R2

)
lichaam

(3.10)
= U + 1

2U cos θ (1− cos θ),

vL(θ)
(3.8)
=

(
Q

4π

sin θ

R2

)
lichaam

(3.10)
= 1

2U sin θ (1− cos θ).

De druk p kan overal in de stroming berekend worden met behulp van de wet van Bernoulli
(1.16):

p+ 1
2ρ(u2 + v2) = p∞ + 1

2ρU
2 ≡ pst.

Hierin is p∞ de druk oneindig ver weg en pst de stuwdruk, m.a.w. de druk in het stuwpunt
(−b, 0). Voor de drukverdeling pL op het lichaam volgt er nu

pL(θ) = p∞ + 1
2ρ(U2 − u2

L − v2
L) = p∞ − 1

8ρU
2(1 + 2 cos θ − 3 cos2 θ). (3.11)

De kracht op het Rankine lichaam
Vanwege de axiaalsymmetrie zal van de kracht die door de stromende vloeistof op het Rankine
lichaam wordt uitgeoefend alleen de x-component (Fw) ongelijk aan nul zijn. In principe kan
Fw berekend worden door de x-component van de drukkracht (3.11) te integreren over het
oppervlak van het lichaam, maar dat leidt tot een zeer lastige integraal. In plaats daarvan
zullen we de impulsbalans in x-richting gebruiken, toegepast op een controle-oppervlak S dat
bestaat uit een bol SA met de oorsprong als middelpunt en met een grote straal A (die we
later naar oneindig zullen laten gaan) plus een instulping SL in de vorm van het Rankine
lichaam.
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Figuur 3.4: Controlevolume voor impulsbalans.

Net als in §1.2.4 gebruiken we dat de toename van de impuls per tijdseenheid binnen het
controlevolume gelijk is aan de netto kracht uitgeoefend op de rand van het controlevolume.
Onderdeel van deze kracht is de weerstand die het lichaam ondervindt, en deze kan hierdoor
uit de impulsbalans teruggerekend worden. Dit is een algemene strategie om de weerstand van
een voorwerp te bepalen. In het asymptotische gedrag van de oplossing in het oneindige zit
(relatief eenvoudig te vinden) informatie over de weerstand. We zijn deze strategie verstopt
al tegengekomen in het vorige hoofdstuk (§2.5.3). In de pure vorm als hieronder zullen we
hem weer tegenkomen in het mastercollege Boundary Layers in Fluids.

Omdat de stroming stationair is, geldt er dat de toename per tijdseenheid van de impuls
in x-richting binnen het controle-oppervlak S gelijk aan nul is. Dat betekent dat de volgende
drie bijdragen samen nul moeten opleveren:

• de netto instroom per tijdseenheid van impuls in x-richting door SA;

• de drukkracht in x-richting uitgeoefend via SA op de vloeistof binnen S;

• de drukkracht in x-richting uitgeoefend via SL op de vloeistof binnen S.

Deze bijdragen worden respectievelijk gegeven door

−
∫
SA

ρuv · n dSA, −
∫
SA

pnx dSA en −
∫
SL

pnx dSL.

Bedenk hierbij dat er geen massakrachten aanwezig zijn, dat er door SL geen vloeistof (dus
ook geen impuls) stroomt en dat de derde bijdrage in de limiet A→∞ uiteraard gelijk is aan
−Fw. Met andere woorden, Fw is gelijk aan de limiet voor A naar oneindig van de som van
de eerste twee bijdragen die hierboven zijn genoemd:

Fw = lim
A→∞

∫ π

θA

[−ρu(u cos θ + v sin θ)− p cos θ]R=A × 2πA sin θ ×Adθ.
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Wie zien hieraan dat de weerstand te bepalen is uit het impulstransport en de druk op
oneindig. Het voordeel van deze aanpak is dat alle termen in de uitdrukking tussen vierkante
haken die sneller dan A−2 naar nul naderen voor A → ∞ geen bijdrage tot Fw leveren. Op
SA geldt

u = U +
Q

4π

cos θ

A2
, v =

Q

4π

sin θ

A2
,

p = p∞ + 1
2ρU

2 − 1
2ρ(u2 + v2) = p∞ −

ρUQ

4π

cos θ

A2
+ O

(
1

A4

)
.

De integraal wordt nu∫ π

θA

{
−ρU2 cos θ − ρUQ

2π

cos2 θ

A2
− ρUQ

4π

sin2 θ

A2
− p∞ cos θ +

ρUQ

4π

cos2 θ

A2
+ O

(
1

A4

)}
× 2πA2 sin θ dθ

= −2πA2(p∞ + ρU2)

∫ π

θA

cos θ sin θ dθ − 1
2ρUQ

∫ π

θA

sin θ dθ + O(A−2)

= πA2(p∞ + ρU2) sin2 θA − 1
2ρUQ(1 + cos θA) + O(A−2).

Omdat A2 sin2 θA → r2
∞ = Q/(πU) en cos θA → 1 voor A → ∞ vinden we uiteindelijk voor

Fw

Fw = (p∞ + ρU2)
Q

U
− ρUQ = p∞ πr

2
∞.

Het Rankine lichaam ondervindt dus een kracht naar rechts gelijk aan p∞ maal het dwarsop-
pervlak ervan voor x→∞. Dit betekent dat er geen dynamisch effect aanwezig is: voor een
gegeven Rankine lichaam (d.w.z. voor gegeven r∞) is Fw onafhankelijk van U . D.w.z. of het
nu hard of zacht waait maakt voor de weerstand niet uit! Dit is een verdere aanwijzing dat
de krachten die door potentiaalstromingen op objecten worden uitgeoefend niet altijd overeen
zullen komen met de fysische werkelijkheid.

3.3 Stroming om een willekeurig eindig lichaam

3.3.1 Een vast lichaam in een uniforme parallelstroming

Figuur 3.5: Willekeurig lichaam in een potentiaalstroming.

Beschouw een vast en eindig lichaam (begrensd door een gesloten oppervlak S met verge-
lijking f(x, y, z) = 0) geplaatst in de uniforme parallelstroming (U, 0, 0). Te bepalen is de
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snelheidspotentiaal Φ(x, y, z). Schrijf nu Φ = Ux+ ϕ met ϕ de stoorpotentiaal . Dan is ϕ de
oplossing van het volgende uitwendige Neumann-probleem voor de potentiaalvergelijking

∆ϕ = ϕxx + ϕyy + ϕzz = 0 buiten S; (3.12)

∂ϕ

∂n
= −U ∂x

∂n
= −Un · ∇x = −U fx

|∇f |
op S; (3.13)

ϕ→ 0 voor R→∞, en wel ϕ = O(1/R). (3.14)

Eenduidigheid
Uit de potentiaaltheorie is bekend dat dit Neumann-probleem onder zekere voorwaarden een
eenduidige oplossing bezit (zie ook het college Partiële Differentiaalvergelijkingen). Het is
gebruikelijk om hiervoor te eisen dat ϕ = O(1/R) en ∇ϕ = O(1/R2) voor R→∞. De kineti-
sche energie in de vloeistof ten gevolge van de stoorpotentiaal ϕ is dan eindig. De voorwaarde
houdt in dat het lichaam kan worden gerepresenteerd door een singulariteitenbelegging (bron-
nen en/of dipolen) in het eindige met eindige sterkte. Bedenk hierbij dat voor grote R een
bronpotentiaal zich gedraagt als R−1 en een dipoolpotentiaal als R−2.

1e Stelling van Green
De Stelling van Gauss

∫
V
∇ · u dV =

∫
S
u · ndS waarin u = ψ∇ϕ wordt gekozen leidt tot de 1e Stelling

van Green ∫
V

(∇ψ · ∇ϕ+ ψ∆ϕ) dV =

∫
S

ψ
∂ϕ

∂n
dS.

Als speciaal geval geldt voor harmonische functies ϕ, d.w.z. ∆ϕ = 0,∫
V

|∇ϕ|2 dV =

∫
S

ϕ
∂ϕ

∂n
dS. (3.15)

Stel nu dat ϕ1 en ϕ2 beide oplossingen zijn van bovenstaand potentiaalprobleem (3.12),
met de inhomogene Neumann randvoorwaarde ϕ = gegeven op S. Dan voldoet ϕ ≡ ϕ1 − ϕ2

aan de potentiaalvergelijking (3.12) met homogene randvoorwaarden. Kies nu buiten S een
bol SA met straal A. Voor het volume V ∗ tussen S en SA geldt het speciale geval (3.15) van
de 1e Stelling van Green (zie kader):∫

V ∗
(∇ϕ)2 dV ∗ =

∫
S
ϕ
∂ϕ

∂n
dS +

∫
SA

ϕ
∂ϕ

∂n
dSA, (3.16)

Laat nu A→∞ gaan, dan∣∣∣∣∫
SA

ϕ
∂ϕ

∂n
dSA

∣∣∣∣ ≤ ∫
SA

|ϕ|
∣∣∣∣∂ϕ∂n

∣∣∣∣ dSA ≤
M1

A

M2

A2
· 4πA2 → 0.

Uit (3.15) volgt nu
∫
V ∗ |∇ϕ|

2 dV ∗ = 0, d.w.z. ∇ϕ = 0 in het gebied V ∗. Omdat op het
oneindige ϕ → 0, wordt de verschiloplossing ϕ = 0, waarmee de eenduidigheid van het
probleem (3.12) is bewezen.

3.3.2 Kinetische energie van de vloeistof

In tegenstelling tot de vorige paragraaf laten we nu de stroming stilstaan en bewegen we het
lichaam. Hierdoor zal er in de vloeistof een instationaire stroming ontstaan met snelheidspo-
tentiaal Φ(x, y, z, t). We willen de kinetische energie Ekin(t) van de vloeistof berekenen. Net
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als boven is S(t) is het gesloten oppervlak dat op elk tijdstip t het lichaam begrenst en SA
het boloppervlak R = A (met A voldoende groot). Dan is Ekin te schrijven als de limiet voor
A→∞ van een integraal over het (enkelvoudig samenhangende) volume V (t) dat ligt buiten
S(t) en binnen SA:

Ekin(t) = lim
A→∞

1
2ρ

∫
V (t)
∇Φ · ∇Φ dV.

Analoog aan (3.16) kan de volume-integraal omgezet worden in de som van twee oppervlakte-
integralen:

Ekin(t) = −1
2ρ

∫ ∫
S(t)

Φ
∂Φ

∂n
dS + lim

A→∞
1
2ρ

∫ ∫
SA

Φ
∂Φ

∂n
dSA,

waarbij in deze integralen n de van het lichaam af gerichte eenheidsnormaalvector op S(t),
resp. SA voorstelt. Als we volgens (3.14) aannemen dat Φ = O(1/R) voor R → ∞, dan
verdwijnt de integraal over SA in de limiet A→∞, omdat daarin Φ = O(1/A), ∇Φ = O(1/A2)
en dSA = O(A2). De kinetische energie Ekin van de vloeistof kan dus berekend worden uit
een integraal over het oppervlak S(t) van het bewegende lichaam:

Ekin(t) = −1
2ρ

∫ ∫
S(t)

Φ
∂Φ

∂n
dS, (3.17)

waarin n de naar de vloeistof gerichte normaal. Deze uitdrukking geeft een meer wiskundige
onderbouwing van de bewering in §1.6 dat bij eenparige beweging (waarbij Φ niet essentieel
van de tijd afhangt) de energie van een potentiaalstroming constant blijft.

3.3.3 Een bewegende bol en toegevoegde massa

We gaan nu bespreken wat er gebeurt bij niet-eenparig bewegende lichamen. Beschouw hiertoe
een massieve bol met straal a die zich op t = 0 met zijn middelpunt in de oorsprong bevindt.
De bol wordt omringd door een oneindige, stilstaande vloeistofmassa. Vanaf t = 0 begint de
bol niet-eenparig te bewegen met gegeven snelheid U(t) > 0 in de positieve x-richting.

Figuur 3.6: Bewegende bol.

De snelheidspotentiaal van deze instationaire, axiaalsymmetrische stroming kan worden
gevonden uit de potentiaal voor de stroming rond een bol (3.4). Destijds stond de bol stil in
een uniforme stroming. Nu beweegt de bol, en staat de omringende vloeistof stil. Daarom
moeten we in (3.4) de bijdrage van de uniforme stroming verwijderen. Ook moeten we nog
om het teken van de snelheid denken. De potentiaal rond de bewegende bol wordt dan

Φ(x, r, t) =
−1

2U(t)a3{x− ξ(t)}
[{x− ξ(t)}2 + r2]3/2

met ξ(t) =

∫ t

0
U(τ) dτ.
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Overgang op poolcoördinaten rond het middelpunt van de bol (x = ξ(t)+R cos θ, r = R sin θ)
geeft

Φ = −1
2U(t)a3 cos θ

R2
. (3.18)

Voor de normaalsnelheid, de tangentiële snelheid en de totale stroomsnelheid op de bol
vinden we achtereenvolgens

vnormaal =
∂Φ

∂R

∣∣∣∣
R=a

= U(t) cos θ, vtangentieel =
1

R

∂Φ

∂θ

∣∣∣∣
R=a

= 1
2U(t) sin θ,

⇒ v2
totaal = U2 cos2 θ + 1

4U
2 sin2 θ. (3.19)

De eerste van deze formules bevestigt dat de normaalsnelheid van de vloeistofdeeltjes op de
bol gelijk is aan de normaalsnelheid van de punten van het boloppervlak zelf (analoog (3.13)).
De druk op de bol volgt uit de instationaire wet van Bernoulli (1.23) met gebruik van (3.18)
en (3.19)

pbol = p∞ − 1
2ρv

2
totaal − ρΦt|R=a

= p∞ − 1
2ρU

2 cos2 θ − 1
8ρU

2 sin2 θ + 1
2ρU

′a cos θ.

Integratie over de bol van de x-component van de drukkracht levert de (weerstands)kracht
Fw in x-richting die door de vloeistof op de bol wordt uitgeoefend:

Fw = −
∫ π

0
pbol cos θ 2πa2 sin θ dθ

= 2πa2

∫ π

0
[p∞ − 1

2ρU
2 cos2 θ − 1

8ρU
2(1− cos2)θ + 1

2ρU
′a cos θ] cos θ d(cos θ)

(alleen de even machten van cos θ leveren een bijdrage)

= πρa3U ′ [1
3 cos3 θ]π0 = −2

3πρa
3U ′(t) ≡ −m∗ U ′(t).

We zien dat de bol een weerstandskracht naar links ondervindt (Fw < 0) als hij een versnelde
beweging naar rechts uitvoert (U ′ > 0). Bij een vertraagde beweging (U ′ < 0) oefent de
vloeistof op de bol een kracht naar rechts uit (Fw > 0). Ook komen we hier de Paradox van
d’Alembert uit §1.6 weer tegen: Fw = 0 wanneer U = constant. Heeft de bewegende bol zelf
een massam, dan is de totale kracht die nodig is om hem te versnellen gelijk aan (m+m∗)U ′(t).

De grootheid m∗ = 2
3πρa

3 stelt de z.g. toegevoegde massa van de bol voor en is voor dit
speciale geval gelijk aan de helft van de massa van een bolvormige hoeveelheid vloeistof met
dichtheid ρ en straal a. Fysisch kunnen we begrijpen dat de bol zwaarder aanvoelt, immers
wanneer we de bol willen versnellen zal ook de vloeistof er omheen moeten verplaatsen.
Wanneer we pootje baden, vinden we het heel natuurlijk dat je harder moet duwen om je
voeten vooruit te krijgen. De extra kracht die hiervoor nodig is, wordt gerepresenteerd door
de toegevoegde massa.

OPGAVE 3.15 Beweeg een plat schijfje, bijvoorbeeld een muntje, door water. Kies twee ver-
schillende bewegingsrichtingen: a) loodrecht op het schijfje, b) parallel aan het schijfje. In
welke richting is de toegevoegde massa het grootst?
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De kinetische energie Ekin van de vloeistof op tijdstip t is volgens (3.17)

Ekin(t) = −1
2ρ

∫
bol

Φ
∂Φ

∂n
d(bol)

= −1
2ρ

∫ π

0

(
−1

2U(t)a3 cos θ

a2

)(
U(t)a3 cos θ

a3

)
2πa2 sin θ dθ

= 1
2πa

3ρU2(t)

∫ π

0
cos2 θ sin θ dθ = 1

3πρa
3U2(t) = 1

2m
∗ U2(t). (3.20)

Merk op dat Ekin(t) alleen afhangt van U(t) en niet van U ′(t). Ook speelt alleen de toege-
voegde massa een rol.

Wanneer U tijdsafhankelijk is, verandert de kinetische energie van de stroming in de tijd.
Deze verandering moet worden opgebracht door de kracht die het lichaam op de stroming
uitoefent; dan ondervindt de bol dus wel weerstand. Dit was het type argument dat we in
§1.6 gebruikten; zie ook opgave 1.20. We gaan nog even controleren of dit klopt.

De arbeid die verricht wordt om een (massaloze) bol te versnellen van stilstand op t = 0
tot een zekere snelheid U0 > 0 op tijdstip t = t0 via U = U(t), 0 ≤ t ≤ t0, is gelijk aan
(“kracht×weg”)∫ ξ(t0)

0
(−Fw) dx =

∫ t0

0

(
m∗

dU

dt

)
U dt = m∗

∫ U0

0
U dU = 1

2m
∗U2

0 = Ekin(t0).

Dit resultaat komt als verwacht keurig overeen met de kinetische energie van de stroming
zoals berekend in (3.20).

3.4 Overzicht

Potentiaal

Uniforme stroming Φ = Ux

Bron in de oorsprong Φ =
−Q
4πR

Dipool in de oorsprong Φ = −µm ·R
4πR3

Bol in oorsprong uniforme stroming + dipool Φ = U

(
x+

a3x

2R3

)
Stroomfunctie van Stokes

u =
1

2π

∂Ψ

∂r
, v = − 1

2π

∂Ψ

∂x

Lichaam in uniforme stroming
Potentiaal Φ = Ux+ϕ (uniform + stoorpotentiaal). Eenduidig als ϕ = O(1/R) voor R→∞.

Toegevoegde massa
Schijnbare extra massa bij versnelling omdat omringende vloeistof ook verplaatst moet wor-
den. Voor bol is toegevoegde massa gelijk aan gewicht van halve bol gevuld met vloeistof.



Hoofdstuk 4

Golfverschijnselen in vloeistoffen

Wat gebeurt er als we met een halfvol flesje water gaan klotsen? Hoe kunnen we het bewegende
water beschrijven? Waarom zien we achter twee eendjes, die met verschillende snelheden
zwemmen, precies hetzelfde golfpatroon? En waarom wordt een tsunami bij de kust veel hoger
en gevaarlijker dan in de open zee?

Antwoorden op deze vragen kunnen we geven met behulp van de theorie over watergolven.
In dit hoofdstuk geven we eerst een algemene formulering van de vergelijkingen en randvoor-
waarden waar watergolven aaan voldoen. Daarna gebruiken we linearisatie om golven met
een kleine amplitude beter te kunnen beschrijven en uiteindelijk gaan we golven bekijken op
water met verschillende diepte.

De Japanse kunstenaar Hokusai verbeeldde de grote kracht van watergolven in deze houtsnede (≈1729):
“The great wave off Kanagawa” met de heilige berg Fuji, bijna nietig, op de achtergrond.

67
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4.1 Watergolven: algemene formulering

Regelmatige golven zijn te beschrijven met een sinus of een cosinus functie. Er zijn hierbij
een aantal termen nodig die worden verklaard in figuur 4.1 en de daaropvolgende tabel.

Figuur 4.1: Enige notatie voor golven.

term notatie beschrijving

amplitude Ag de hoogte van de golf
golflengte λ de lengte van de golf (berg en dal samen)
golfgetal k k = 2π

λ
periode T de tijd die nodig is voor de golf om zich over

de golflengte te verplaatsen
frequentie ω ω = 2π

T
golfsnelheid c snelheid waarmee de golf zich verplaatst

c = λ
T = ω

k
vrije oppervlak η de vorm van het vrije oppervlak;

voor het oppervlak in rust geldt η = 0

OPGAVE 4.1 Met deze informatie kun je zelf proberen om een formule voor de vorm van
het vrije oppervlak te maken. Dat wil zeggen: Schrijf de formule voor de vorm van het
vrije oppervlak (twee-dimensionaal) met behulp van de cosinus functie, amplitude, golfgetal
en frequentie. Hoe geef je aan dat een golf naar rechts of naar links loopt?

We beschouwen bewegingen van een watermassa waarvan het vrije oppervlak in rusttoe-
stand samenvalt met het (x, y)-vlak (het vlak z = 0). De zwaartekracht werkt in de richting
van de negatieve z-as. Het water wordt aan de onderzijde begrensd door een ondoordringbare
bodem, gegeven door de vergelijking z = −h(x, y) (met h > 0). Wanneer het water golf-
bewegingen uitvoert wordt de vorm van het vrije oppervlak beschreven door de vergelijking
z = η(x, y, t).

Het is gebruikelijk om bij het berekenen van watergolven (ook vaak aangeduid als vrije-
oppervlaktegolven) het water als een niet-viskeuze en onsamendrukbare vloeistof te be-
schouwen. Verder gaat men ervan uit dat de stroming van het water rotatievrij is. Dat
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betekent dat de snelheid van de waterdeeltjes gelijk is aan v = ∇Φ, waarbij de snelheidspo-
tentiaal Φ in het vloeistofgebied voldoet aan de potentiaalvergelijking

Φxx + Φyy + Φzz = 0 (−h(x, y) < z < η(x, y, t)). (4.1)

Dit is op zich niet zo’n lastige vergelijking om mee te werken, maar de moeilijkheid bij het
berekenen van watergolven is gelegen in het feit dat naast Φ ook de vorm z = η(x, y, t) van
het vrije oppervlak als onderdeel van de oplossing moet worden bepaald. Daarom zijn er
naast een randvoorwaarde op de bodem nog twee randvoorwaarden op het vrije oppervlak
nodig: de dynamische en de kinematische vrije-oppervlakteconditie.

4.1.1 De dynamische vrije-oppervlakteconditie

Om de dynamische randvoorwaarde op het oppervlak te kunnen afleiden hebben we eerst
een uitdrukking nodig voor de druk. Deze halen we uit de wet van Bernoulli (1.24) voor
instationaire, rotatievrije stromingen, waarmee overal in een onsamendrukbare vloeistof de
druk kan worden bepaald:

Φt + 1
2 |∇Φ|2 +

p

ρ
+ gz = constant (overal in de stroming).

Hierbij brengt −gz de zwaartekracht in rekening. De constante rechts geldt voor het hele
gebied, dus ook voor het oppervlak. Hij wordt zo gekozen dat in de rusttoestand (Φ =
constant) op het vrije oppervlak z = 0 de druk gelijk wordt aan de atmosferische druk
p = patm. Hieruit volgt dat de constante in het rechterlid gelijk is aan patm/ρ. De druk in het
water volgt hiermee uit

p

ρ
=
patm

ρ
− Φt − 1

2 |∇Φ|2 − gz. (4.2)

OPGAVE 4.2 Laat zien dat in rusttoestand de druk p in het water gelijk is aan de hydrosta-
tische druk p = patm − ρgz. Is de druk op de bodem hoger of lager dan op het oppervlak?

Als speciaal geval van (4.2) wordt de druk ter plaatse van het vrije oppervlak gegeven
door

p

ρ

∣∣∣∣
z=η

=
patm

ρ
− Φt − 1

2 |∇Φ|2 − gη. (4.3)

De dynamische vrije-oppervlakteconditie zegt nu dat op het vloeistofoppervlak de druk
gelijk moet zijn aan de atmosferische druk patm, d.w.z.

p(x, y, z, t) = patm op z = η(x, y, t). (4.4)

Voor het gemak hebben we de atmosferische druk constant verondersteld. Wanneer we dit
combineren met de uitdrukking voor de druk op het oppervlak (4.3), dan ontstaat

patm

ρ

(4.4)
=

p

ρ

∣∣∣∣
z=η

(4.3)
=

patm

ρ
− Φt − 1

2 |∇Φ|2 − gη.

Deze relatie kan worden herschreven als

Φt + 1
2(Φ2

x + Φ2
y + Φ2

z) + gη = 0. (4.5)

Vergelijking (4.5) heet de dynamische vrije-oppervlakteconditie.
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4.1.2 De kinematische vrije-oppervlakteconditie

De kinematische randvoorwaarde zegt dat de normaalcomponent van de vloeistofsnelheid op
het vrije oppervlak z =η(x, y, t) gelijk moet zijn aan de normaalcomponent van de snelheid
van de punten van het vrije oppervlak zelf (zie figuur 4.2). Ofwel: het vrije oppervlak wordt
gedefinieerd door de eigenschap dat er geen vloeistof doorheen stroomt: (water)deeltjes die
op het oppervlak liggen, blijven daar ook liggen. Ze mogen overigens wel opzij drijven langs
het oppervlak; daarom kunnen we alleen over de normaalsnelheid een uitspraak doen.

De naar boven gerichte eenheidsnormaalvector n op het vrije oppervlak z = η(x, y, t)
wordt gegeven door

n =
∇(z − η)

|∇(z − η)|
=

(−ηx,−ηy, 1)√
η2
x + η2

y + 1
.

De normaalsnelheid van de deeltjes, met snelheid ∇Φ, op het vloeistofoppervlak z = η(x, y, t)
is

∂Φ

∂n
= n · ∇Φ =

−Φxηx − Φyηy + Φz√
η2
x + η2

y + 1
. (4.6)

Figuur 4.2: Normaalsnelheid op vloeistofoppervlak.

De normaalvector
De normaaalvector op een oppervlak dat gedefinieerd is door f(x, y, z) = 0 is te schrijven als

n =
∇f
|∇f | .

Van de andere kant beweegt het vloeistofoppervlak op en neer volgens z = η(x, y, t). De
verticale beweging van het oppervlak wordt daarmee gegeven door zt = ηt. De normaalcom-
ponent van die snelheid is dus gelijk aan het inprodukt van n en de vector (0, 0, ηt)

n ·

 0
0
ηt

 =
ηt√

η2
x + η2

y + 1
. (4.7)

Door nu de normaalsnelheid van het vrije oppervlak (4.7) gelijk te stellen aan de normaal-
snelheid van de waterdeeltjes op het vrije oppervlak (4.6) ontstaat de kinematische vrije-
oppervlakteconditie

ηt = Φz − Φxηx − Φyηy op z = η(x, y, t). (4.8)



4.1. WATERGOLVEN: ALGEMENE FORMULERING 71

In termen van snelheidscomponenten (u, v, w) geschreven luidt deze conditie

ηt = w − uηx − vηy. (4.9)

OPGAVE 4.3 Ook wanneer de waterdeeltjes op het oppervlak geen verticale snelheid hebben,
d.w.z. w = 0 in (4.9), dan hoeft ηt niet 0 te zijn, m.a.w. dan kan het opppervlak toch wel op
en neer gaan. Geef een fysische verklaring. Hint: Denk aan een golf die ‘opzij’ beweegt.

4.1.3 De randvoorwaarde op de bodem

Op het bodemoppervlak z = −h(x, y) moet de normaalcomponent van de vloeistofsnel-
heid nul zijn

∂Φ

∂n
= n · ∇Φ =

∇(z + h)

|∇(z + h)|
· ∇Φ = 0

=⇒ Φxhx + Φyhy + Φz = 0 op z = −h(x, y). (4.10)

OPGAVE 4.4 Wat kun je nu afleiden uit de bodemconditie? Wat weet je bijvoorbeeld over de
snelheden u, v en w als de bodem vlak is?

OPGAVE 4.5 Om een potentiaalvergelijking op te kunnen lossen is er op iedere zijde van
het gebied één randvoorwaarde nodig. Op het vrije vloeistofoppervlak hebben we echter twee
randvoorwaarden: (4.5) en (4.8). Hoe valt dit te rijmen?

4.1.4 Benaderingen

De algemene vergelijkingen voor watergolven zoals hierboven geformuleerd zijn te gecom-
pliceerd om met analytische methoden uit te werken. Numerieke oplosmethoden zijn wel
mogelijk, maar die horen thuis in het vakgebied Numerieke Stromingsleer (engels: Computa-
tional Fluid Dynamics) en worden hier niet behandeld. In dit dictaat leggen we de nadruk op
problemen die nog wel met analytisch wiskundige methoden (zeg maar: potlood en papier)
kunnen worden uitgewerkt.

Om langs analytische weg uitspraken te kunnen doen moeten de vergelijkingen vereen-
voudigd worden. Hiertoe merken we op dat het probleem drie lengteschalen kent:

• de waterhoogte h,

• de amplitude van de golf η, en

• de golflengte λ = 2π/k.

In veel situaties is een van deze lengtes veel kleiner dan de andere. Dat geeft de mogelijkheid
de vergelijkingen te vereenvoudigen. Zo behandelt §4.2 de situatie waar de amplitude van
de golf (oneindig) klein is, d.w.z. η � λ en η � h. Een speciaal geval hiervan vormen de
ondiep-water golven. Hierin wordt extra aangenomen dat h� λ (anders geschreven kh� 1);
zie §4.2.4. We zullen straks zien dat de oneindig kleine amplitude van de golf het mogelijk
maakt de vergelijkingen te lineariseren. Daarentegen behandelt §4.4 de situatie waar wel het
water ondiep is t.o.v. de lengte van de golf, d.w.z. h � λ, maar de golfhoogte hoeft niet
meer oneindig klein te zijn. Linearisatie van de vergelijkingen is dan niet meer mogelijk. We
kunnen de volgende speciale situaties onderscheiden:



72 HOOFDSTUK 4. GOLFVERSCHIJNSELEN IN VLOEISTOFFEN

lineaire golven (§4.2) η � λ η � h
lange, ondiep-water golven (§4.2.4) h� λ η � h
ondiep-water vgln. (§4.4) h� λ η willekeurig

4.2 Watergolven met oneindig kleine amplitude

Zoals net gezegd, omdat de algemene probleemstelling voor watergolven te gecompliceerd is
om rechtstreeks aan te pakken, moeten er benaderingen worden ingevoerd. In deze paragraaf
kijken we naar golven waarvan de amplitude zeer klein is ten opzichte van zowel de golflengte
als de waterhoogte.

Op basis van de veronderstelling dat Φ en η klein zijn (evenals hun afgeleiden) worden nu
alle niet-lineaire termen in Φ en η weggelaten, zodat het volgende lineaire randwaardeprobleem
ontstaat:

• Potentiaalvergelijking (4.1)

Φxx + Φyy + Φzz = 0 (−h(x, y) < z < 0);

• Gelineariseerde dynamische randvoorwaarde (4.5)

Φt + gη = 0 op z = 0; (4.11)

• Gelineariseerde kinematische randvoorwaarde (4.8)

ηt = Φz op z = 0; (4.12)

• Bodemconditie (4.10)

Φxhx + Φyhy + Φz = 0. op z = −h(x, y).

Deze gelineariseerde formulering heeft de prettige eigenschap dat aan de twee vrije-oppervlak-
condities mag worden voldaan op de ongestoorde positie van het vrije oppervlak z = 0 (in
plaats van op z = η). Het zou namelijk inconsistent zijn met het idee van lineariseren om
z = η als rand te handhaven, omdat daarmee niet-lineariteit in de probleemstelling zou
blijven voortbestaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de Taylorreeksontwikkeling om z = 0 van Φt

geëvalueerd voor z = η

Φt(x, y, η, t) = Φt(x, y, 0, t) + ηΦtz(x, y, 0, t) + · · ·

Alle termen na de eerste term Φt(x, y, 0, t) aan de rechterkant horen niet thuis in de gelinea-
riseerde formulering, want ze zijn niet-lineair en worden klein verondersteld, vergeleken met
Φt(x, y, 0, t).

Uit de twee voorwaarden (4.11) en (4.12) op z = 0 kan η worden geëlimineerd, zodat er
een randvoorwaarde voor Φ alleen ontstaat

Φtt + gΦz = 0 op z = 0 (4.13)
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Deze relatie zal verderop aanleiding geven tot zogenaamde dispersierelatie, die een verband
legt tussen de voortplantingssnelheid van een golf en zijn golflengte. Nadat Φ bepaald is kan
de vorm van het vrije oppervlak worden gevonden uit de dynamische randvoorwaarde (4.11)

η(x, y, t) = −1

g
Φt(x, y, 0, t) (4.14)

We zullen nu enkele speciale oplossingen van het gelineariseerde probleem bespreken.

4.2.1 Algemene oplossing (twee-dimensionaal)

De vergelijkingen voor watergolven met oneindig kleine amplitude kunnen worden opgelost
met behulp van separatie van variabelen (scheiding van veranderlijken). We schrijven hiervoor
de oplossing van de potentiaal vergelijking

Φxx + Φzz = 0 (−h(x, y) < z < 0)

als een product van drie verschillende functies

Φ(x, z, t) = <{X(x)Z(z)T (t)} .

Hiermee krijgen we de vergelijking

X ′′(x)Z(z)T (t) = −X(x)Z ′′(z)T (t).

De functie T (t) delen we aan beide kanten weg (later zullen we ook deze functie verder
bepalen):

=⇒ X ′′(x)

X(x)
= −Z

′′(z)

Z(z)
.

Deze vergelijking heeft alleen een oplossing als beide breuken gelijk zijn aan een constante

X ′′(x)

X(x)
=
−Z ′′(z)
Z(z)

= C

=⇒ X ′′(x)− C X(x) = 0 , Z ′′(z) + C Z(z) = 0.

Het hangt nu van het teken van de constante C af, wat voor oplossingen er zijn. Als
C positief is, wordt de oplossing van X een reële functie in de vorm van een e-macht en de
oplossing van Z zal complex worden. Bij negatieve C is de situatie precies andersom. Omdat
we geinteresseerd zijn in golven die in de x richting periodiek zijn (wat nooit te krijgen is
met een reële e-macht), kiezen we X complex2 en de constante wordt dus C = −Ĉ2. De
oplossingen zien er als volgt uit

X ′′(x) + Ĉ2X(x) = 0 , Z ′′(z)− Ĉ2Z(z) = 0

=⇒ X(x) = B1 cos(Ĉx) +B2 sin(Ĉx) , Z(z) = C1eĈz + C2e−Ĉz.

Nu gaan we verder met de oplossing voor X. De periode van deze oplossing is precies de
lengte λ van de golf. Dat betekent dat Ĉ = 2π/λ = k. De combinatie van B1 en B2 heeft

2Het type oplossingen met X opgebouwd uit reële e-machten en Z complex komt wel voor in de praktijk,
bijvoorbeeld bij het opwekken van golven in een model basin door middel van golfschotten. Deze oplossingen
worden ‘evanescent modes’ genoemd.
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invloed op het verschuiven van het begin van de golf. Wanneer de positie van de oorsprong
van de x-as niet relevant is mogen we B1 = 1 en B2 = 0 stellen. Omdat sommige boeken
hier een andere keuze maken (bijv. B1 = 0) kunnen de formules bij verschillende bronnen er
verschillend uitzien. Uit onze keuze van B1 en B2 volgt

X(x) = <
{

eikx
}
, Z(z) = C1ekz + C2e−kz. (4.15)

De constanten C1 en C2 zijn afhankelijk van de voorwaarden die we stellen op het oppervlak
en op de bodem. Dat gaan we straks verder uitwerken.

De functie T (t) vinden we met behulp van de vrije-oppervlakconditie (4.13)

X(x)Z(z)T ′′(t) + gX(x)Z ′(z)T (t) = 0 op z = 0

=⇒ (C1ekz + C2e−kz)T ′′(t) = −gk(C1ekz − C2e−kz)T (t) op z = 0

=⇒ (C1 + C2)T ′′(t) = −gk(C1 − C2)T (t) (4.16)

De oplossing van deze vergelijking is weer een periodieke functie met een complexe e-macht,
stel eiωt. De frequentie ω volgt uit het oplossen van (4.16):

T (t) = D1eiωt +D2e−iωt met ω2 = gk
C1 − C2

C1 + C2
.

Dit verband tussen frequentie ω en golfgetal k heet de dispersierelatie. Met precies dezelfde
redenatie die we gebruikten om de constanten B1 en B2 te kiezen, hebben we vrijheid in de
keuze voor D1 en D2. De functie T (t) wordt dan bijvoorbeeld

T (t) = <{eiωt} = cosωt,

maar T (t) = <{e−iωt} kan net zo goed.

4.2.2 Golven op oneindig diep water

Voor een golf in oneindig diep water kunnen de constanten van de functie

Z(z) = C1ekz + C2e−kz

verder gespecificeerd worden. Omdat bij oneindig diep water moet gelden dat Φz eindig blijft
voor z → −∞, moet C2 gelijk aan nul zijn. De potentiaal van een lopende golf krijgt daarmee
de gedaante

Φ = <
{
Ape

kz+i(kx±ωt)
}

= Ape
kz cos(kx± ωt) (4.17)

met Ap een (willekeurige) amplitude van de potentiaal die we voor het gemak reëel hebben
genomen. De vrije-oppervlakconditie (4.13) levert een verband

−ω2 + gk = 0 =⇒ ω =
√
gk (dispersierelatie). (4.18)

De golfsnelheid van golven op oneindig diep water

c = ω/k =
√
g/k (4.19)
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is dus afhankelijk van en eenduidig bepaald door het golfgetal! Dit wil zeggen dat wanneer
de golflengte bekend is, dan ligt de frequentie en de voortplantingssnelheid van een golf vast.

Voortplantingssnelheid van golven
De potentiaal (4.17) is constant langs krommen waarvoor het argument kx − ωt van de cosinus-functie
constant is, d.w.z. langs krommen waarvoor dx/dt = ω/k. Deze krommen zijn de karakteristieken van de
vergelijking, en hun helling is de voortplantingssnelheid van de golven.

We zien dat de lange golven (met kleine k) zich sneller voortplanten dan de korte golven
(met grote k). De snelheid waarmee de waterdeeltjes bewegen neemt exponentieel af met de
diepte (zie §4.2.6). De vorm van het vrije oppervlak wordt met behulp van de gelineariseerde
dynamische randvoorwaarde (4.14)

z = η(x, t) = −1

g
[Φt]z=0 = ±Apω

g
sin(kx± ωt). (4.20)

OPGAVE 4.6 Hoe zou de formule voor het vrije oppervlak eruit zien als we de productfunctie
X(x)T (t) kiezen als X(x)T (t) = =

{
ei(kx±ωt)}?

OPGAVE 4.7 Samengestelde golven zijn golven opgebouwd uit verschillende Fouriercompo-
nenten, terwijl de enkelvoudige golf wordt gegeven door alleen één component sin(kx ± ωt).
Wat gebeurt met de vorm van een vrij vloeistofoppervlak als we samengestelde golven bekijken?

OPGAVE 4.8 Windgolven op de oceaan hebben een golflengte van maximaal 100-200 m. Wat
is hun periode en met welke snelheid planten ze zich voort?

Getal van Froude en rompsnelheid
Beschouw een boot met lengte L en een golf met deze golflengte. Wanneer de
boot net zo hard (V ) vaart als de voortplantingssnelheid (cL) van de golf, dan
bevinden de voor- en achterkant van de boot zich steeds op een golftop met
middenin een golfdal (zie het een na onderste plaatje hiernaast). Wanneer
de boot harder vaart, V > cL, dan heeft een even hard stromende golf (dus
cgolf = V > cL) een grotere golflengte (leg uit!). De achterkant van het schip
komt dan meer in het golfdal terecht, en het schip is in feite bezig steeds tegen
de golf op te klimmen (bij nog hogere snelheden gaat het schip planeren).
Dit is energetisch erg ‘duur’, en maakt het lastig om sneller te varen dan
cL; vergelijk dit met het doorbreken van de geluidssnelheid. We noemen de
snelheid cL de rompsnelheid. De verhouding V/cL wordt het getal van Froude
genoemd (analoog aan het getal van Mach in de aerodynamica). Met behulp
van (4.19) vinden we dat, op oneindig diep water, de rompsnelheid voor een
boot met lengte L wordt gegeven door

cL ≡
√
g

k
=

√
gL

2π
.

Welke waarde van V/
√
L hoort bij deze snelheid? Vergelijk deze met de

waarden in het plaatje.

OPGAVE 4.9 Wat is, op oneindig diep water, de rompsnelheid van een 10-meter jacht?
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4.2.3 Golven op water van constante eindige diepte

Bij een eindige constante waterdiepte h hebben we de bodemvoorwaarde [Φz]z=−h = 0. Hier-
mee kunnen we weer de constanten C1 en C2 vinden:

Z ′(−h) = C1ke−kh − C2kekh = 0 =⇒ C2 = C1e−2kh.

Dan wordt de functie Z(z) als volgt

Z(z) = C1ekz + C1e−kz−2kh.

We nemen C1 = 1
2Ape

kh, dan is Z te schrijven als

Z(z) = Ap
ek(z+h) + e−k(z+h)

2
= Ap cosh(k(z + h)).

De potentiaal wordt hiermee

Φ = <
{
Apcosh{k(z + h)} ei(kx±ωt)

}
. (4.21)

Substitutie hiervan in de randvoorwaarde op z = 0 geeft voor de dispersierelatie en de golf-
snelheid

−ω2cosh kh+ gk sinh kh = 0 =⇒ ω2 = gk tanh kh (4.22)

=⇒ c =
ω

k
=

√
g

k
tanh kh. (4.23)

We zien dat golven harder lopen naarmate het water dieper is; maar zie ook Opgave 4.11.

In de limiet h→∞ krijgen we de dispersierelatie (4.18) ω2 = gk weer terug. De formule
voor de vorm van het vrije oppervlak bij een lopende golf is bij eindige diepte

η(x, z) = −1

g
[Φt]z=0 = ±Apω

g
cosh(kh) sin(kx± ωt). (4.24)

OPGAVE 4.10 Gebruik vergelijking (4.16) om na te gaan dat T (t) = <{e±iωt} met ω uit
(4.22).

OPGAVE 4.11 Bij welke diepte van het water kun je al van diep water spreken? Hangt dit af
van de lengte van de golven die je wilt bestuderen? Hint: Ga na wanneer de tanh kh ongeveer
1 is (NB. tanhπ = 0.996).

4.2.4 Golven op ondiep water (lange golven)

De theorie van golven op ondiep water (‘shallow-water waves’) is geldig voor golven waarvan
de golflengte groot is vergeleken met de waterdiepte: λ � h. Ook wordt, net als hierboven,
aangenomen dat de amplitude van de golven klein is ten opzichte van de waterdiepte: η � h.
De laatste veronderstelling rechtvaardigt de linearisatie die we de afgelopen paragrafen hebben
gemaakt. Merk op dat deze veronderstellingen tevens inhouden dat de golfhoogte klein is ten
opzichte van de golflengte. De eerstgenoemde veronderstelling kan ook worden geschreven als
kh� 1 en maakt verdere vereenvoudigingen mogelijk van de bovengegeven formules: er geldt
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tanh kh ≈ kh en cosh k(z + h) ≈ 1. We kunnen dan de vergelijkingen voor golven op water
van constante diepte (4.21) en (4.24) herschrijven:

Φ = Ap cos(kx− ωt), (4.25)

η = −Apω
g

sin(kx− ωt) = −Apc0k

g
sin(kx− ωt), (4.26)

ω2 = ghk2, c = ω/k =
√
gh. (4.27)

In deze simpele benadering is de golfsnelheid c onafhankelijk van het golfgetal. Alle golven
hebben dezelfde voortplantingssnelheid: ze zijn niet-dispersief. Als we nu weer naar een
samengestelde golf kijken, zal deze niet met de tijd veranderen. Verder is de horizontale
vloeistofsnelheid onafhankelijk van z en de verticale vloeistofsnelheid is nul.

OPGAVE 4.12 Neem een golf met zekere k. Bij welke diepte (oneindig diep, constante diepte
of ondiep) heeft de golf de grootste voortplantingssnelheid en amplitude? Kun je de voortplan-
tingssnelheid bepalen, of heb je meer informatie nodig?

OPGAVE 4.13 Een zwemmer (lengte 1.80 m) zwemt ver uit de kust op de grote oceaan. Hoe
groot is zijn rompsnelheid daar (zie Opgave 4.9)? Later geniet hij nog wat na in een tropisch
zwembad van 2 meter diepte. Wat is daar zijn rompsnelheid? Waar zwemt hij het lichtst?

4.2.5 Staande golven (twee-dimensionaal)

Een harmonische staande golf ontstaat door interferentie van twee lopende golven met be-
paalde parameters. Voorwaarden voor het ontstaan van een staande golf zijn

• de golven hebben dezelfde amplitude, frequentie en golfgetal,

• de golven hebben een tegenovergestelde snelheid.

Voor golven op water van constante diepte geldt dan (zie §4.2.3)

Φ = <
{

1
2Ap cosh{k(z + h)}eikx(e−iωt + eiωt)

}
= Ap cosh{k(z + h)} cos kx cosωt (4.28)

met ω =
√
gk tanh kh en

η(x, t) = −1

g
[Φt]z=0 =

Apω

g
cosh kh cos kx sinωt. (4.29)

Wanneer het water begrensd wordt door twee verticale wanden (x = 0 en x = `), dan is er
maar een bepaald aantal golffrequenties mogelijk. Er komt namelijk een conditie bij. Omdat
de golf niet door de wand kan, moet gelden dat de horizontale snelheid aan de wand nul is:

Φx(0, y, t) = Apk cosh{k(z + h)} sin k0 cosωt = 0,

Φx(`, y, t) = Apk cosh{k(z + h)} sin k` cosωt = 0.

De golflengte λ moet tussen de wanden passen, d.w.z.

λ = 2`/m ⇔ k = mπ/` met m = 1, 2, · · · een geheel getal.
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Figuur 4.3: Staande golf.

De staande golf met de laagste frequentie (en dus langste golflengte) heeft een golflengte
λ = 2` (zie figuur 4.3). Hieruit volgt

k =
π

`
en ω =

√
πg

`
tanh(

πh

`
).

OPGAVE 4.14 Beweeg een deels gevuld flesje heen en weer, en bepaal zo experimenteel de
klotsfrequentie. Klopt deze met de theorie? Verzin argumenten waarom er verschillen (mogen)
zijn tussen theorie en experiment.

OPGAVE 4.15 Je hebt twee gedeeltelijk gevulde flesjes. Het eerste flesje is dunner dan de
andere, maar de hoogte van het water is hetzelfde in beide flesjes. We gaan hiermee klotsen.
In welk flesje ontstaan golven met een grotere frequentie?

4.2.6 Deeltjesbanen

Lopende golf op oneindig diep water
De parametervoorstelling x = x(t), z = z(t) van de deeltjesbanen bij naar rechts lopende
harmonische golven in oneindig diep water volgt uit het volgende stelsel gewone differentiaal-
vergelijkingen voor x(t) en z(t):

dx

dt
= u =

∂Φ

∂x
{x(t), z(t), t} = −Apkekz sin(kx− ωt),

dz

dt
= v =

∂Φ

∂z
{x(t), z(t), t} = Apkekz cos(kx− ωt).

Dit niet-lineaire stelsel is niet eenvoudig op te lossen. Het ligt echter voor de hand om te
veronderstellen dat ieder waterdeeltje aldoor dicht in de buurt zal blijven van een bepaald
vast punt. We stellen daarom

x(t) = x0 + x̃(t), z(t) = z0 + z̃(t) met x̃ en z̃ klein,
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en werken verder met het benaderende stelsel vergelijkingen

dx̃

dt
≈ ∂Φ

∂x
{x0, z0, t} = −Apkekz0 sin(kx0 − ωt),

dz̃

dt
≈ ∂Φ

∂z
{x0, z0, t} = Apkekz0 cos(kx0 − ωt).

Dit gelineariseerde stelsel vergelijkingen is simpel op te lossen:

x̃(t) = x(t)− x0 = −Ap(k/ω)ekz0 cos(kx0 − ωt),

z̃(t) = z(t)− z0 = −Ap(k/ω)ekz0 sin(kx0 − ωt).

Dit is de parametervoorstelling van een cirkel met middelpunt (x0, z0) en straal r =
(
Apk
ω ekz0

)
:

(x− x0)2 + (z − z0)2 =

(
Apk

ω
ekz0

)2

.

De straal van deze cirkel is klein en neemt exponentieel af met de diepte (zie figuur 4.4). De

Figuur 4.4: Deeltjesbanen bij lopende golf (de draairichting is net andersom als in
bovenstaande formules).

waterdeeltjes bewegen dus niet met de golf mee, maar blijven ongeveer op hun plaats. Dat
met zulke bewegingen een golf kan ontstaan is te simuleren met de golf die ontstaat door
opstaande mensen op de tribunes van een voetbalstadion: de “Mexican wave”.

OPGAVE 4.16 Toon op gelijke wijze aan dat voor lopende golven op water van eindige diepte
de deeltjesbanen ellipsen worden met de langste as evenwijdig aan de x-as.

Staande golf op eindig diep water
Bij de staande golven in water met constante diepte zijn de formules

dx

dt
= −Apk cosh{k(z + h)} sin(kx) cos(ωt),

dz

dt
= −Apk sinh{k(z + h)} cos(kx) cos(ωt),

waaruit volgt

x̃(t) = x(t)− x0 =
−Apk
ω

cosh{k(z0 + h)} sin(kx0) sin(ωt),

z̃(t) = z(t)− z0 =
−Apk
ω

sinh{k(z0 + h)} cos(kx0) sin(ωt).
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Hier varieert sin(ωt) van 1 naar -1. Als resultaat gaan de deeltjes bewegen in een rechte lijn
met de helling (zie figuur 4.5)

z̃

x̃
=

sinh{k(z0 + h)} cos(kx0)

cosh{k(z0 + h)} sin(kx0)
= tanh{k(z0 + h)} cot(kx0)

Deze lijn heeft precies in het midden het punt (x0, z0).

Figuur 4.5: Deeltjesbanen bij staande golf.

OPGAVE 4.17 Bekijk zelf hoe de deeltjes zich gedragen bij de bodem (z0 ≈ −h) en bij de
wand (x0 ≈ 0). Wat gebeurt er als je de deeltjes verder van de grenzen af bekijkt?

4.3 Voorbeelden met gelineariseerde golven

4.3.1 Zwemmende eendjes

In het jaar 2005 kwam in de Nationale Wetenschapsquiz de volgende vraag voor:

Vraag 13: Een eend zwemt met haar jongen in een diepe sloot. Een van de
kuikens dwaalt af. Moeder eend haalt het kuiken snel in. Wat is het verschil in de
hoeken van de V-vormige boeggolven van moeder en jong?

A. De hoek die de moeder eend maakt is scherper.
B. De hoek die de moeder eend maakt is stomper.
C. Er is geen verschil.

Het woordje ‘diep’ in de opgave speelt een belangrijke rol, omdat de voortplantingssnelheid
van golven van de diepte afhangt, zoals we hierboven hebben gezien. Voor de snelheid van de
golven geldt de relatie (4.23)

c =
ω

k
=

√
g

k
tanh kh.

Een van de eigenschappen van tanh kh is dat deze zich voor kleine argumenten als kh gedraagt,
maar bij kh → ∞ wordt tanh kh ≈ 1. Dit betekent dat voor kh → ∞ (de golflengte is veel
kleiner dan de diepte van het water) de golven zich voortplanten met de snelheid c =

√
g/k,

terwijl in ondiep water geldt (4.27): c =
√
gh. Dit betekent dat alle golven in ondiep water

zich voortplanten met dezelfde snelheid, die alleen afhankelijk is van de diepte. In diep water
hangt de snelheid van de golven wel af van het golfgetal k, en deze eigenschap blijkt een
belangrijke rol te spelen bij het golfpatroon achter eendjes.
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Ondiep water
Allereerst, echter, beginnen we met de eenvoudigste situatie van een ondiepe sloot, waarin
alle golven dezelfde voortplantingssnelheid c =

√
gh hebben. Aangezien eendjes vrij klein

zijn, laten we nu een boot varen die zich op tijdstip t = 0 bevindt in het punt A in figuur 4.6.
De boot vaart met snelheid V naar links, en bereikt na t seconden het punt B. De golven
vanuit A hebben op dat moment een afstand ct =

√
gh t afgelegd. De tijd t is willekeurig. Dus

voor een punt A′, tussen A en B, waar de boot op tijdstip t′ langs komt, kunnen we precies
dezelfde tekening maken. Vanuit B gezien, bevinden de golffronten zich allemaal binnen een
wigvormig gebied gevormd door de raaklijnen vanuit B aan de cirkel rond A met straal ct.
Het golfpatroon vertoont een scherpe V-vorm. Uit figuur 4.6 lezen we af dat de halve tophoek
van dit gebied wordt gegeven door

β = sin−1 c

V
= sin−1

√
gh

V
.

Binnen de ‘V’ zijn golven zichtbaar, daarbuiten is het water ongestoord. De V-hoek is afhan-
kelijk van de snelheid van de boot.

Figuur 4.6: Golffronten op ondiep water. Het patroon is onafhankelijk van de tijd.

OPGAVE 4.18 Wat gebeurt met de hoek β als de boot sneller vaart?

Oneindig diep water
We maken het water nu dieper en we laten daar onze kleine eendjes in zwemmen. De golven
die zij maken hebben een golflengte vergelijkbaar met hun lichaamslengte, en zullen dus kort
zijn t.o.v. de diepte van de sloot. Iedereen kent het patroon dat de golven achter eendjes
hebben. Net als achter een grote boot, verspreiden de golven zich in een V-vorm achter
de eend. Elk moment dat we kijken is dit patroon hetzelfde. Het patroon is dus stationair,
maar ingewikkelder dan in de ondiep-water situatie hierboven. We zien duidelijk twee soorten
golven. Figuur 4.7 laat het gemodelleerde en het reële patroon van de golven zien. De meest
zichtbare golven bevinden zich op de rand van het stationaire patroon. Dit zijn de zijgolven.
Binnen het patroon zijn er golven die in dezelfde richting gaan als de eend. Deze noemen we
de dwarsgolven. En ook buiten het V-patroon zijn kleine golven zichtbaar.

Maar welke golven doen hier eigenlijk aan mee? De eend verstoort het wateroppervlak en
maakt daardoor golven met verschillende golflengten en met verschillende golfsnelheden. De
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Figuur 4.7: Zij- en dwarsgolven achter een eendje.

golven met een grotere snelheid dan de eend halen de eend in en verdwijnen voor haar. Deze
golven maken dan ook geen deel uit van het stationaire patroon achter de eend. Ook de golven
in de tegenoverstelde richting van de eend hebben geen invloed op het stationaire patroon,
omdat ze van de eend af lopen en dus niet met de eend meegaan. Daarom kijken we vanaf
nu alleen naar de golven met een kleinere snelheid dan die van de eend, die wel met de eend
meelopen. We zullen eerst de situatie modelleren (zie figuur 4.8). De eend zwemt van punt
A naar links met de snelheid V . Na tijd t seconden komt ze aan in punt B. We bekijken de
golven die de eend heeft veroorzaakt in punt A en hoe ver ze zijn gekomen. Daaruit proberen
we de hoek te vinden waarbinnen de golven blijven.

Figuur 4.8: Golffronten voor verschillende c.

In figuur 4.8 is te zien dat bij elke golfsnelheid een ander V-vormig gebied ontstaat, met een
andere tophoek, waarbinnen alle golven met dezelfde snelheid liggen. Dit is anders dan bij
ondiep water, waar slechts een enkele V-vorm ontstaat (zie figuur 4.6).

Groepsnelheid
Nu is het heel belangrijk hoe ons oog reageert op de golven achter de eend. Als er twee golven
bij elkaar komen gaan ze interfereren en zijn ze niet meer te zien als twee aparte golven, maar
als één golf. Om dit te laten zien beschouwen we twee golven die bijna hetzelfde golfgetal
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hebben: k− δk en k+ δk en bijbehorende frequenties ω− δω en ω+ δω. De vergelijking voor
de vorm van het vrije oppervlak is dan gegeven door

η(x, t) = Ag sin{(kx− ωt)− (δk x− δω t)}+Ag sin{(kx− ωt) + (δk x− δω t)}

met Ag de amplitude van beide golven apart. Dit kunnen we herschrijven tot:

η(x, t) = 2Ag sin(kx− ωt) cos(δk x− δω t).

Rekenregel voor sinus
sin(α+ β) + sin(α− β) = 2 sinα cosβ

Omdat δ klein is verandert sin(δk x − δω t) veel langzamer dan cos(kx − ωt). We hebben
hier dus een product van twee golven: een lange en een korte golf. In figuur 4.9 is te zien
dat het juist de lange golf is die we op het water zien en die de (schijnbare) snelheid van de
voortplanting bepaalt. De golfsnelheid van de individuele golven is dan ω−δω

k−δk ≈
ω
k . Omdat de

modulerende golf gegeven is door sin(δk x−δω t), is haar snelheid δω
δk . Deze snelheid definieren

we vervolgens als groepsnelheid cg. De individuele golven zijn nog steeds zichtbaar, en lopen
vaak sneller dan de groepsnelheid. Als we goed kijken kunnen we zien hoe ze achter de golf
ontstaan, er overheen lopen en voor de golf verdwijnen. Een animatie hiervan is te vinden op
Wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Voortplantingssnelheid.

Figuur 4.9: De omhullende golf plant zich voort met de groepsnelheid.

Omdat δ klein is kunnen we nu de snelheid van de modulerende golf bepalen als dω/dk.
Voor water van constante diepte betekent dat een groepsnelheid

cg =
dω

dk
=

d

dk

√
gk tanh kh.

We kunnen hier twee extreme gevallen bekijken. In ondiep water geldt ω = k
√
gh en dus

is de snelheid van de groep van de golven cg = dω/dk =
√
gh, wat ook de snelheid van de

individuele golven is (zie §4.2.4). In diep water geldt de dispersierelatie ω =
√
gk en dus is

de golfsnelheid

cg =
dω

dk
=

1

2

√
g

k
.
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Dat is precies de helft van de voortplantingssnel-
heid van de individuele golven c =

√
g/k =⇒

cg = 1
2c. In oneindig diep water geldt deze fac-

tor 1/2 voor alle golven. De voortplantingssnelheid
c = ω/k wordt ook wel fasesnelheid genoemd om
deze beter te onderscheiden van de groepsnelheid
cg = dω/dk. De figuur hiernaast toont beide snel-
heden in een (k, ω)-diagram.

gc

k

c

ω

Groepsnelheid cg vs. fasesnelheid c.

De golven achter de eend
Wat gebeurt er nu met de golven die de eend maakt? We hebben al gezegd dat we nu voor
elke hoek θ een golf bekijken met een bepaalde frequentie ω. Maar deze golf interfereert met
de golven van ongeveer dezelfde frequentie en de hele groep beweegt met de groepsnelheid.
Dit betekent dat als de golf met de golfsnelheid c na de tijd t in het punt D zou aankomen, de
hele groep maar halverwege tot het punt E komt. Dus de golven die het patroon bëınvloeden,
en het best zichtbaar zijn, zitten niet op de rand van de grote cirkel met de straal AC, maar
op de rand van de cirkel met middellijn AC = 1

2AB (zie figuur 4.10(a)). Nu moeten we nog
bepalen binnen welke hoek deze cirkel blijft en we hebben de begrenzende factor voor het hele
patroon. Daarom nemen we een raaklijn vanuit het punt B aan de kleine cirkel. Binnen deze
raaklijn liggen alle groepsgolven die de eend veroorzaakt heeft in het punt A.

Figuur 4.10: (a) Het best zichtbare patroon verplaatst zich met de groepsnelheid cg = 1
2c en

ligt rond de kruisjes halverwege AD. (b) Deze punten liggen op een cirkel door AEC met
middelpunt F .

De energie van de golven concentreert zich rond de cirkel die met de groepsnelheid cg = 1
2c

uitdijt, d.w.z. de cirkel door AEC met middelpunt F . Dit patroon is onafhankelijk van de
snelheid waarmee de eend zwemt. Om de hoek β van dit patroon te bepalen gebruik we
allereerst dat AF = 1

2AC = 1
4AB = 1

4V t. Hieruit volgt dat BF = 3
4V t en EF = 1

4V t,
waarbij de hoek ∠FEB recht is. Dat betekent dat

sinβ =
|EF |
|BF |

= 1
3 =⇒ β = sin−1 1

3 ≈ 19.5◦.
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Dit is de hoek van de V-vorm die ons oog het gemakkelijkst opvalt.

Met goniometrie zien we dat ∠BFE = π
2−β en θ = 1

2∠BFE, dus θ ≈ 35◦. Hieruit kunnen
we concluderen, dat de golfgroepen met golfsnelheid c = V cos(35◦) op de rand komen van
het patroon dat de eend veroorzaakt en de andere golven doen òf niet mee aan het stationaire
patroon achter de eend òf ze liggen ook binnen deze hoek. Alle beschouwde golven die zich
voortplanten onder een kleinere hoek dan 35◦ vormen de dwarsgolven, terwijl de golven met
beginhoek groter dan 35◦ een deel van de zijgolven vormen.

Wetenschapsquiz
Dr.ir. Hoyte Raven van het Maritiem Research Instituut Nederland in Wageningen was gevraagd om bij de
TV uitzending van de Nationale Wetenschapsquiz eenvoudig uit te leggen, waarom antwoord C goed was.
Het zal ondertussen duidelijk zijn dat zo’n eenvoudig antwoord niet bestaat; het probleem is daarvoor veel
te ingewikkeld.

4.3.2 Tsunami golven

Tsunami
Dat het woord tsunami uit Japan komt: (’tsu’ = haven, ’nami’
= hoge golf) geeft al aan dat tsunami golven een groot gevaar
in de Stille Oceaan vormen. Maar in het verleden zijn ook in de
Atlantische oceaan tsunami’s voorgekomen. Bijvoorbeeld, in 1755
hebben 3 tsunami golven van 13 meter hoog Lissabon vernietigd.
Samen met een aardbeving van bijna 9 op de schaal van Richter
heeft deze natuurramp 35-40 duizend mensenlevens gekost. Ook
de Middellandse Zee kent tsunami’s. In 1628 v.Chr. werd de
kust van Kreta vernietigd door een meer dan 35 meter hoge golf
na de eruptie van het Griekse vulkaaneiland Santorini. Sommige
wetenschappers vermoeden dat door deze gebeurtenis de verhalen
van Plato over Atlantis zijn gëınspireerd.

Het aangroeien van een tsunami bij
het naderen van de kust.

In deze paragraaf gaan we de beweging van een tsunami golf beschrijven. Ook al is een
tsunami een diepzeegolf, toch behoort deze bij de ondiep-watergolven met eindige amplitude.
Dat komt namelijk door de lange golflengte van deze golf die 100 km of meer kan zijn, terwijl
de oceaan niet veel dieper is dan 10 km. De golf beweegt zich zeer snel vooruit, maar gaat
heel langzaam op en neer.

OPGAVE 4.19 Bereken de snelheid en periode van een tsunami met een golflengte van 100
km in een oceaan met een diepte van 8 km. Als de golf een amplitude heeft van een meter, in
welke orde ligt dan de snelheid van de waterdeeltjes?

In een open zee is een tsunami bijna niet zichtbaar. De energie is verspreid over een grote
lengte en de amplitude van de golf is zo klein (slechts enkele decimeters) dat grote schepen
niet eens merken dat er een tsunami langs is gekomen. Pas als de tsunami in ondieper water
terecht komt, wordt de golf gevaarlijk. Het eind dat nog steeds in de diepe zee is gaat nu
veel sneller dan het begin dat zich nu in veel ondieper water bevindt (waardoor komt dit?).
Hierdoor wordt de golflengte veel korter. Naarmate de golf richting de kust komt, wordt deze
steeds hoger (zie hieronder) en steiler (zie §4.4) totdat hij overslaat. Op dat moment is het
heel lastig om er nog iets aan te berekenen. Daarom gaan we nu eerst globaal kijken waardoor
de golf hoger wordt.



86 HOOFDSTUK 4. GOLFVERSCHIJNSELEN IN VLOEISTOFFEN

Groei van een golf op ondiep water met varierende diepte
In de open oceaan blijft de amplitude van de golf klein en de golf is ongevaarlijk. Pas als het
water ondieper wordt, wordt de amplitude van de golf groter. Om de groei van de golfhoogte
te beschrijven gebruiken we dat de energieflux constant is als functie van de plaats, anders
zou er een oneindige opeenhoping van energie plaatsvinden. We moeten dus de energie van
de golf weten.

Hiertoe beginnen we met de potentiaal voor stroming in water met constante, eindige
diepte (4.21):

Φ(x, z, t) = Ap cosh k(z + h) cos(kx− ωt).

Hieruit vinden we na differentiatie de snelheidscomponenten

Φ(x, z, t) = Ap cosh k(z + h) cos(kx− ωt),

u = Φx = −Apk cosh k(z + h) sin(kx− ωt) ≈ −Apk sin(kx− ωt),

w = Φz = Apk sinh k(z + h) cos(kx− ωt) ≈ Apk2(z + h) cos(kx− ωt),

waarbij de aanname is gemaakt dat kh, en dus ook kz, klein zijn. Onder deze zelfde aanname
wordt de positie van het vrije oppervlak gegeven door (4.26):

η(x, t) =
−Apω
g

sin(kx− ωt) =
−Apk

√
h

√
g

sin(kx− ωt) ≡ −Ag sin(kx− ωt),

waarbij is afgekort Ag = Apk
√
h/g, de amplitude van de golf. Ook al varieert de diepte van

de zeebodem, we nemen aan dat deze formules voor constante diepte voldoende bruikbaar
zijn. We gaan vervolgens kijken naar de energie in de golf, opgebouwd uit potentiële energie
en kinetische energie.

Potentiele energie De potentiële energie Epot = mgz t.o.v. het vlak z = 0 is te schrijven als

Epot =

∫ η

0
ρgz dz = ±1

2ρgη
2 = ±1

2ρgA
2
g sin2(kx− ωt). (4.30)

Het teken voor de integraal hangt af van het teken van η.

Kinetische energie Voor de kinetische energie zijn de snelheden van de deeltjes nodig zoals
hierboven gegeven. Hiermee is de kinetische energie Ekin = 1

2m|v|
2 te schrijven als

Ekin = 1
2

∫ 0
−h ρ(u2 + w2) dz

= 1
2

∫ 0
−h ρA

2
pk

2 sin2(kx− ωt) dz +
∫ 0
−h ρA

2
pk

4(z + h)2 cos2(kx− ωt) dz

= 1
2ρhA

2
pk

2 sin2(kx− ωt) + 1
3ρh

3A2
pk

4 cos2(kx− ωt)

≈ 1

2
ρhA2

pk
2 sin2(kx− ωt) omdat h3k4 = (hk)3k → 0.

Met de relatie tussen Ap en Ag volgt

Ekin = 1
2ρgA

2
g sin2(kx− ωt). (4.31)
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Energie flux De flux van de energie is het product van de totale energie en haar snelheid.
De totale energie bevat een term sin2(kx− ωt) en dus beweegt deze met de ’normale’ voort-
plantingssnelheid

c =
ω

k
=
√
gh. (4.32)

Met behulp van (4.30), (4.31) en (4.32) kunnen we de totale flux van de energie opschrijven.

Eflux = c (Epot + Ekin) = ρg
√
ghA2

g sin2(kx− ωt).

Als de flux constant moet zijn, moet dus elke keer dat de diepte h verandert ook de amplitude
van de golf Ag veranderen, zodat A2

g

√
h constant blijft. Deze relatie heet de Wet van Green

Ag ∝ h−1/4, (4.33)

en zegt hoe de amplitude van golven toeneemt als het water ondieper wordt. Worden de
golven te hoog dan gaan ze overslaan, maar daar zegt bovenstaande theorie nog niets over.

4.3.3 Kelvin-Helmholtz golven

Kelvin-Helmholtz golven zijn een speciaal geval van golven die tussen twee rotatievrije, wrij-
vingsloze stromingen met verschillende snelheid ontstaan. We kunnen bijvoorbeeld denken
aan stilstaand water en daarlangs stromend water met een snelheid U , of wat op hetzelfde
neerkomt: één stroming met snelheid −1

2U (gebied I in figuur 4.11) en een andere stroming
met snelheid 1

2U (gebied II). We bekijken de vorm van de grens tussen deze twee stromingen
η(x, t). Zonder verstoring nemen we η(x, t) = 0. We laten zien dat deze stroming insta-
biel is (we spreken over Kelvin-Helmholtz instabiliteit): elke kleine verstoring die er tussen
deze twee stromingen onstaat wordt alleen maar groter. In het bijzonder beschouwen we een
golfvormige verstoring van de vorm

η(x, t) = Age
i(kx−ωt). (4.34)

Voor reële ω betekent dit dat de amplitude van de golf in de tijd niet verandert. Maar als ω
een imaginair deel heeft groter dan 0, zal de amplitude met de tijd groeien en de stroming
zal dan instabiel zijn.

Figuur 4.11: Een verschil in snelheid langs een vrij oppervlak leidt tot golven.
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Allereerst schrijven we de snelheidspotentialen in de twee gebieden als

ΦI = −1
2Ux+ φI en ΦII = −1

2Ux+ φII ,

waarbij φI,II de stoorpotentialen (d.w.z. het verschil met de aankomende stroming) voor-
stellen aan weerszijden van het grensvlak. Ze moeten voldoen aan de potentiaalvergelijking
φxx + φzz = 0. Als oplossing krijgen we als vanouds

φ = F (z)ei(kx−ωt) met F (z) = C1e−kz + C2ekz.

Omdat voor beide stromingen (naar links en naar rechts lopend) andere randvoorwaarden
gelden, gaan we vanaf nu de potentiaal bekijken voor beide gebieden apart. Omdat de ver-
storing uitdempt als z →∞ geldt voor het eerste gebied C2 = 0, en door de uitdemping voor
z → −∞ geldt voor het tweede gebied C1 = 0. Hieruit volgt voor de stoorpotentialen

φI = CIe
−kzei(kx−ωt), φII = CIIe

kzei(kx−ωt). (4.35)

Om C1 en C2 te bepalen gaan we de nog niet gelineariseerde kinematische (4.7) en dynamische
(4.5) randvoorwaarde gebruiken.

Figuur 4.12: Kelvin-Helmholtz instabiliteit.

Kinematisch De kinematische randvoorwaarde (4.7) leidt op het scheidingsoppervlak tot

∂η

∂t
+ u

∂η

∂x
=
∂φ

∂z
met u = ±1

2U +
∂φ

∂x
.

Dit toegepast op beide gebieden geeft

∂η

∂t
+ (

∂φI
∂x
− 1

2U)
∂η

∂x
=
∂φI
∂z

en
∂η

∂t
+ (

∂φII
∂x

+ 1
2U)

∂η

∂x
=
∂φII
∂z

.

Als we nu de formules (4.34) en (4.35) voor η respectievelijk Φ gebruiken, vervolgens het
product ∂φ

∂x
∂η
∂x verwaarlozen na linearisatie en de randvoorwaarde toepassen op z = 0, dan

komen we tot de volgende relaties:

iAg(−ω − 1
2Uk) = −kCI en iAg(−ω + 1

2Uk) = kCII .
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Hieruit kunnen we alvast Ag elimineren tot

(ω + 1
2Uk)CII = (−ω + 1

2Uk)CI . (4.36)

Dynamisch Om de dynamische randvoorwaarde (4.5) te kunnen gebruiken moeten we eerst
de druk in beide gebieden bepalen uit de instationaire Bernoulli vergelijking:

∂φI
∂t

+ 1
2(u2 + w2) +

pI
ρI

+ gz = DI ,

∂φII
∂t

+ 1
2(u2 + w2) +

pII
ρII

+ gz = DII .

Verder herschreven geeft dit

∂φI
∂t

+ 1
2

(
(
∂φI
∂x
− 1

2U)2 + (
∂φI
∂z

)2

)
+
pI
ρI

+ gz = DI ,

∂φII
∂t

+ 1
2

(
(
∂φII
∂x

+ 1
2U)2 + (

∂φII
∂z

)2

)
+
pII
ρII

+ gz = DII .

De constanten DI en DII gelden ook wanneer de stroming ongestoord is, en de druk (op een
mogelijke constante P na) hydrostatisch is. In dat geval geldt

1
2(−1

2U)2 +
pI
ρI

+ gz = DI en 1
2(1

2U)2 +
pII
ρII

+ gz = DII .

Ter vereenvoudiging nemen we ρI = ρII = ρ, dan volgen de constanten in de rechterleden als

DI = DII = 1
8U

2 +
P

ρ
.

De Bernoulli vergelijkingen worden na de linearisatie

∂φI
∂t
− 1

2U
∂φI
∂x

+
pI
ρ

+ gz =
P

ρ
, en

∂φII
∂t

+ 1
2U

∂φII
∂x

+
pII
ρ

+ gz =
P

ρ
.

De dynamische randvoorwaarde zegt dat op z = η de drukken pI en pII hetzelfde moeten
zijn. Hieruit volgt

∂φI
∂t
− 1

2U
∂φI
∂x

=
∂φII
∂t

+ 1
2U

∂φII
∂x

.

Invullen van (4.35) levert

iCI
(
−ω − 1

2Uk
)

= iCII
(
−ω + 1

2Uk
)
. (4.37)

Eigenwaardeprobleem We hebben nu twee vergelijkingen, (4.36)+(4.37), met twee onbeken-
den CI en CII . Het probleem is dus te schrijven als een homogeen systeem(

−ω + 1
2Uk −(ω + 1

2Uk)

ω + 1
2Uk −ω + 1

2Uk

)(
CI
CII

)
=

(
0
0

)
.
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Dit stelsel heeft een niet triviale oplossing (ongelijk aan 0) alleen als de matrix singulier is en
dus wanneer zijn determinant 0 is. Dit is het geval wanneer

(−ω + 1
2Uk)2 + (ω + 1

2Uk)2 = 0 =⇒ ω2 + 1
4U

2k2 = 0.

Bij iedere waarde van k zijn er twee ω’s te vinden die hieraan voldoen. Deze worden gegeven
door de dispersierelatie

ω = ±1
2Uki;

een hiervan heeft een imaginair deel kleiner dan nul. De term eiωt groeit dan in de tijd en
het systeem wordt instabiel. Als resultaat van deze instabiliteit ontstaat er een rolvormige
wervelstructuur als in figuur 4.12. Wiskundig gezien is het bovenstaande een gegeneraliseerd
eigenwaardeprobleem, waarbij ω de rol van eigenwaarde vervult.

Figuur 4.13: Kelvin-Helmholtz instabiliteit in de atmosfeer.

De Kelvin-Helmholtz golven zijn af en toe ook in de natuur te zien, bijvoorbeeld in de
wolken: figuur 4.13. Een ander voorbeeld van Kelvin-Helmholtz instabiliteit zijn de golven die
ontstaan wanneer de wind over een wateroppervlak blaast. De reden dat er niet het patroon
ontstaat dat we zien bij wolken, is het grote verschil in ρ tussen water en lucht, waardoor de
golven eerder overslaan.

4.4 Ondiep-watervergelijkingen

4.4.1 Afleiding

Tot nu toe waren we bezig met het beschrijven van golven waar de amplitude zeer klein was
en waar we door linearisatie termen konden weglaten. Maar nu willen we wat hogere golven
bestuderen. Om analytisch wat te kunnen zeggen nemen we wel aan de waterdiepte klein is
ten opzichte van de golflengte, d.w.z. kh � 1 ⇒ ekz ≈ 1. Fysisch betelent dit dat het snel-
heidsprofiel nauwelijks verloop in de hoogte heeft: we nemen aan dat de horizontale snelheid
constant is over de hoogte, en de verticale snelheid 0.

Lange golven op ondiep water met eindige amplitude worden beschreven met behulp van
de ondiep-watervergelijkingen. Deze vormen geen speciaal geval van de vergelijkingen uit de
voorgaande paragrafen, omdat daar de amplitude van de golf oneidig klein was verondersteld.
Ze moeten daarom apart worden afgeleid. Hiertoe gaan we weer uit van behoud van massa
en behoud van impuls.
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Figuur 4.14: Behoudsvolume voor ondiep water.

Behoud van massa
We beschouwen hier een stroming in de x-richting van een incompressibel medium. In deze
stroming beschouwen we een waterkolom van hoogte H, waar H = h + η(x) en breedte dx
(zie figuur 4.14). De bodem kiezen we vlak en daarom is h constant. De instroom in deze
kolom is uH en de uitstroom is uH + (uH)xdx. Het verschil van instroom en uitstroom moet
gelijk zijn aan de stijging (verhoging) van de waterkolom Htdx. Hieruit volgt

Htdx = uH − (uH + (uH)xdx)

en dus wordt de eerste ondiep-watervergelijking

∂H

∂t
+

∂

∂x
(uH) = 0. (4.38)

Behoud van impuls
Voor de vergelijking voor behoud van impuls grijpen we terug op de basis formulering (1.6)

ρ
Dv

Dt
= −∇p+ ρF = 0,

waarbij F = −gz de invloed van de zwaartekracht beschrijft. Deze vergelijking kan herschre-
ven worden voor de x-richting als

Du

Dt
= −1

ρ

∂p

∂x
met

Du

Dt
≡ ∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
. (4.39)

Voor de druk geldt dat p = patm op z = H. Met de z-impulsvergelijking, die benaderend
luidt (omdat de verticale snelheid w klein is)

0 = −1

ρ

∂p

∂z
− g,

volgt dan

p = gρ(H − z) + patm ⇒ ∂p

∂x
= gρ

∂H

∂x
.

Combinatie met (4.39) levert de tweede ondiep-watervergelijking

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
= −g∂H

∂x
. (4.40)

OPGAVE 4.20 Leidt vergelijking (4.40) alternatief af met behulp van de dynamische vrije-
oppervlakteconditie (4.5) door deze naar x te differentieren.
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4.4.2 Oplossen met behulp van karakteristieken

De golven, die aan de ondiep-watervergelijking voldoen, hebben de eigenschap dat ze op den
duur steiler worden aan de voorkant. Op een bepaalde moment wordt de golf veel te steil
en slaat dan om. We gaan nu de beweging bekijken, tot de omslag. We beginnen met de
ondiep-watervergelijkingen (4.38) en (4.40)

∂H

∂t
+ u

∂H

∂x
+H

∂u

∂x
= 0,

∂u

∂t
+ g

∂H

∂x
+ u

∂u

∂x
= 0.

(4.41)

Door de bovenste vergelijking met +
√
g/H respectievelijk −

√
g/H te vermenigvuldigen, en

daarna de onderste (= de impulsvergelijking) erbij op te tellen, ontstaat na enig herschrijven
het volgende stelsel3:

∂

∂t

(
u+ 2

√
gH
)

+
(
u+

√
gH
) ∂

∂x

(
u+ 2

√
gH
)

= 0, (4.42a)

∂

∂t

(
u− 2

√
gH
)

+
(
u−

√
gH
) ∂

∂x

(
u− 2

√
gH
)

= 0. (4.42b)

Hieruit concluderen we (zie kader):

(4.42a): u+ 2
√
gH is constant langs de karakteristieke richting dx/dt = u+

√
gH;

(4.42b): u− 2
√
gH is constant langs de karakteristieke richting dx/dt = u−

√
gH.

De combinaties u± 2
√
gH heten de Riemann invarianten van de ondiep-watervergelijkingen.

We korten hieronder af c ≡
√
gH.

Karakteristieke richtingen
Een stelsel differentiaalvergelijkingen φt + Aφx = 0 met diagonaliseerbare A = SΛS−1 is te herschrijven
als

S−1φt + ΛS−1φx = 0.

Hierin is Λ de diagonaalmatrix die de eigenwaarden van A bevat, en de kolommen van S zijn de corres-
ponderende eigenvectoren. Als dit stelstel te herschrijven is als

ψt + Λψx = 0,

dan noemen we de functies ψi (i = 1, 2, ...) Riemann invarianten. De herschreven vergelijking zegt dat de
waarde van ψi constant is langs krommes met karakteristieke richting dx/dt = Λi.

3Deze afleiding kan ook systematisch (zie kader). Het stelsel (4.41) is te schrijven als(
H
u

)
t

+

(
u H
g u

)(
H
u

)
x

=

(
0
0

)
.

De coëfficiëntenmatrix heeft als eigenwaarden λ1,2 = u±
√
gH, zodat de transformatiematrix naar diagonaal-

vorm wordt

S =

(
1 1√
g
H
−
√

g
H

)
met S−1 = factor

( √
g
H

1√
g
H
−1

)
.

Hierna kunnen we bovenstaand stelsel diagonaliseren( √
g
H

1√
g
H
−1

)[(
H
u

)
t

+

(
u H
g u

)(
H
u

)
x

]
=

(
0
0

)
.

Na enig herschrijven ontstaan (4.42a) en (4.42b).
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Deze informatie is nog moeilijk te gebruiken, omdat de karakteristieken geen rechte lijnen
hoeven te zijn. Daarom zullen we het probleem nu meer specificeren om een familie van
karakteristieken te vinden die uit rechte lijnen bestaat. Dat lukt wanneer de bodem vlak is
en wanneer u = constant op het tijdstip t = 0. In dit geval blijken de naar rechts lopende
karakteristieken (met de helling dx/dt = u+

√
gH) rechte lijnen te zijn.

Figuur 4.15: Karakteristieken.

We bekijken daartoe op t = 0 een stroming met constante snelheid u = u0 en ongestoord op-
pervlak met hoogte H = H0. Op tijdstip t = 0 begint er van links een golf η = Ag sin(kx−ωt)
te komen. Op dat moment geldt nog voor willekeurige x > 0 dat u = u0 = constant en
c = c0 =

√
gH0 = constant. We nemen nu een willekeurige naar rechts lopende karakteristiek

C1 (u + 2c is constant op deze karakteristiek); zie figuur 4.15. Het bewijs dat C1 een rechte
lijn is, is precies hetzelfde als het bewijs dat u en c constant zijn langs deze lijn: u(A) = u(B)
en c(A) = c(B) voor twee willekeurige punten A,B. Dit zullen we nu bewijzen.

In figuur 4.15 kiezen we twee willekeurige punten A en B op C1. Hierdoor tekenen we
de naar links lopende karakteristieken C2 (u − 2c constant) die door deze punten lopen. De
punten waar deze karakteristieken C2 de x-as snijden noemen we A0 en B0. In deze punten
geldt u(A0) = u(B0) = u0 en c(A0) = c(B0) = c0. Langs C2 geldt u− 2c constant{

u(A)− 2c(A) = u(A0)− 2c(A0) = u0 − 2c0,

u(B)− 2c(B) = u(B0)− 2c(B0) = u0 − 2c0.

En dus u(A) − 2c(A) = u(B) − 2c(B) Als laatste geldt u + 2c constant langs C1 en dus
u(A) + 2c(A) = u(B) + 2c(B). Uit de laatste twee vergelijkingen volgt: u(A) = u(B) en
c(A) = c(B) voor twee willekeurige punten A,B en dus is de karakteristiek C1 een rechte lijn.
Hieruit volgt dat elke karakteristiek van de familie dx

dt = u + c een rechte lijn is, waarlangs
zowel u als H en c = 2

√
gH constant zijn.

Om de helling van deze karakteristiek te bepalen hebben we c(0, t) en u(0, t) nodig. We
gebruiken hiervoor dat er een kromme van de familie dx

dt = u−c is die door het punt C = (0, t)
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loopt. Deze karakteristiek moet ook ergens de beginlijn snijden, waar c0 en u0 constant zijn;
dit punt heet C0 in figuur 4.15. Daarom geldt u(0, t) − 2c(0, t) = u0 − 2c0 en de helling van
de karakteristiek kan geschreven worden als

dx

dt
= u(0, t) + c(0, t) = 3c(0, t) + u0 − 2c0 = 3

√
gH(0, t) + u0 − 2c0.

Als we nu dus van de linkerkant een golf laten komen met bekende η en dus ook c, kunnen
we de karakteristieken tekenen.

Figuur 4.16: Snijdende karakteristieken.

Met behulp van figuur 4.16 kunnen we laten zien dat er zich een schok in de golf gaat
vormen. We laten 3 karakteristieken zien. De twee buitenste zijn voor η = 0 en voor de mid-
delste karakteristiek geldt H = η+h = maximaal. Omdat langs deze karakteristiek H groter
is dan langs de beide andere, is ook zijn helling dx/dt = u+

√
gH groter. In de figuur loopt

deze karakteristiek dus vlakker. Hierboven hebben we gezien dat langs deze karakteristieken
c, en daarmee de hoogte H, constant is. Op het tijdstip t = 1 zien we dat de top van de
golf C veel dichterbij punt B is. De helling tussen B en C is dus veel groter dan tussen A en C.

Een natuurkundige uitleg van dit verschijnsel
is eenvoudiger (maar wiskundig minder degelijk).
De snelheid van de golf hangt van de diepte af.
Maar de diepte is ook gegeven door de hoogte
van de golf: H = h+ η. De top van de golf heeft
dus een grotere snelheid dan het dal. Hierdoor
gaat de top van de golf het dal inhalen en de golf
wordt steiler; daarna gaat de golf overslaan. Dit
verschijnsel is te zien aan de kust: we noemen het
branding...

OPGAVE 4.21 In de tekst praten we over naar rechts lopende karakteristieken dx/dt = u+ c
en naar links lopende karakteristieken dx/dt = u − c. Lopen deze karakteristieken altijd zo?
Welke waarden kan u en c aannemen? Geldt het bewijs ook als de karakteristiek dx/dt = u−c
naar rechts loopt?

OPGAVE 4.22 Neem twee golven, met dezelfde golflengte, waarbij de eerste golf hoger is dan
de tweede. Welke golf wordt sneller steil?
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OPGAVE 4.23 Verklaar waarom golven (bij gelijke goflhoogte η) in ondiep water makkelijker
overslaan dan in diep water. Hint: Merk op dat H = h + η, met h de diepte van het water,
en bekijk het verschil in helling tussen naburige karakteristieken.

4.5 Overzicht

De randvoorwaarden

De dynamische vrije-oppervlakteconditie Φt + 1
2(Φ2

x + Φ2
y + Φ2

z) + gη = 0 op z = η(x, y, t)

De kinematische vrije-oppervlakteconditie ηt + Φxηx + Φyηy − Φz = 0 op z = η(x, y, t)

De randvoorwaarde op de bodem Φxhx + Φyhy + Φz = 0 op z = −h(x, y)

Benaderingen

Oneindig kleine golven diep water η � h en η � λ
— — — ondiep water η � h� λ

Eindige golven ondiep water h, η � λ

Golven op oneindig diep water

potentiaal Φ = <
{
Ape

kz+i(kx±ωt)} = Ape
kz cos(kx± ωt)

vrije oppervlak η(x, t) = −1
g [Φt]z=0 = ±Apω

g sin(kx± ωt)
frequentie ω =

√
gk

golfsnelheid c = ω
k =

√
g
k

Golven op water van constante diepte

potentiaal Φ = <
{
Ap cosh{k(z + h)}ei(kx±ωt)}

Φ = Ap cosh{k(z + h)} cos(kx± ωt)

vrije oppervlak η(x, t) = ±Apω
g cosh kh sin(kx± ωt)

frequentie ω =
√
gk tanh kh

golfsnelheid c =
√

g
k tanh kh

Golven op ondiep water

potentiaal Φ(x, z, t) = Ap cosh k(z + h) cos(kx− ωt)

vrije oppervlak η(x, t) = −Apω
g cosh kh sin(kx− ωt)

frequentie ω = k
√
gh

golfsnelheid c =
√
gh
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Staande golven op water van constante diepte

potentiaal Φ = Ap cosh{k(z + h)} cos kx cosωt

vrije oppervlak η(x, t) = (Apω/g) cosh kh cos kx sinωt

laagste frequentie ω =
√

gl
π tanh lh

π

Deeltjesbanen

oneindig diep water cirkels straal r =
Apk
ω ekz0

staande golf rechte lijnen helling = tanh{k(z0 + h)} cotg(kx0)

Groepsnelheid
In water van constante diepte en diep water ontstaan er golven met verschillende frequenties
en dus met verschillende snelheden. De golven met ongeveer dezelfde frequenties gaan interfe-
reren, zodat er een groep van golven ontstaat. Deze groep verplaatst zich dan met de snelheid
cg = dω

dk = d
dk

√
gk tanh kh. In diep water geldt dan cg = 1

2c. In ondiep water interfereren de
golven niet omdat ze allemaal met dezelfde snelheid gaan en er ontstaat dus geen groep van
golven.

Karakteristieken
In ondiep water is de waarde van u+2c constant langs de krommen met karakteristieke richting
u+ c en u− 2c is constant langs de krommen met karakteristieke richting u− c. Als hx = 0
zijn de krommen met karakteristieke richting u + c rechte lijnen met de richtingscoëfficiënt
dx
dt = 3c(0, t)− 2c0 + u0. De waarden van u en c zijn constant langs deze krommen.

Wet van Green
Als de waterdiepte h afneemt, gaat de amplitude van een golf groeien: Ag ∝ h−1/4

Ondiep-water vergelijkingen

∂H

∂t
+

∂

∂x
(uH) = 0

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ g

∂H

∂x
= 0



Hoofdstuk 5

Stromingen van viskeuze
vloeistoffen

Waarom kan een golfballetje veel verder vliegen dan hetzelfde balletje zonder kuiltjes? Wat
voor invloed heeft de viscositeit op de stroming en wat zijn de verschillen en overeenkomsten
met een niet-viskeuze stroming? Hoe ontstaat een turbulente stroming en wat voor eigen-
schappen heeft die?

Centraal in dit hoofdstuk staat de afleiding van de Navier–Stokes vergelijkingen. Deze verge-
lijkingen beschrijven stroming van een viskeuze vloeistof die zich gedraagt volgens de hypothese
van Stokes. Om te beginnen wordt het begrip viscositeit gëıntroduceerd voor een eenvoudige
afschuifstroming van een onsamendrukbare Stokes vloeistof (Newtonse vloeistof). Daarna
worden de Navier–Stokes vergelijkingen voor zulke vloeistoffen besproken (nog zonder aflei-
ding) en worden enkele eenvoudige oplossingen ervan afgeleid, in het bijzonder de Couette
en de Poiseuille stroming. Vervolgens komt de afleiding van de Navier–Stokes vergelijkingen
aan bod, waarbij begrippen als spanningstensor en vervormingssnelheidstensor een belangrijke
rol spelen. Als laatste bekijken we de eigenschappen en toepassingen van turbulentie en het
daarbij belangrijke getal van Reynolds.

97
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5.1 Newtonse vloeistoffen en de Navier–Stokes vergelijkingen

5.1.1 Newtonse vloeistoffen

Beschouw een parallelle afschuifstroming (‘shear flow’) v = (u(y), 0, 0) van een onsamendruk-
bare vloeistof met inwendige wrijving. De vloeistofmassa’s ter weerszijden van een horizontaal
vlak y = constant oefenen via dat vlak een wrijvingskracht (schuifkracht) op elkaar uit. Het
is dus zo dat als twee oppervlaktes verschillende snelheid hebben er een kracht bestaat die
probeert deze verschillen te verkleinen.

Figuur 5.1: Schuifspanning door snelheidsverschillen.

We definiëren nu τ(y) als de schuifspanning (schuifkracht per eenheid van oppervlakte) in
positieve x-richting, uitgeoefend via een vlak y = constant door de vloeistof boven dat vlak
op de vloeistof onder dat zelfde vlak. Een Newtonse vloeistof wordt gekenmerkt door het
volgende (lineaire) verband tussen τ (Pa(scal) = N/m2) en de snelheidsgradiënt u′(y) (s−1)

τ = µ
du

dy

[
N

m2
=

kg

m·s2 = Pa

]
met µ de dynamische viscositeitscoëfficiënt , uitgedrukt in Pa·s (= kg/(m·s) = N·s/m2). Een
andere eenheid voor µ is de Poise (= 0.1 Pa·s). Newtonse vloeistoffen zijn bijvoorbeeld water
en olie; lucht gedraagt zich ook Newtons. Niet-Newtons zijn bijv. maizena en ketchup (deze
bestaan uit complexe moleculen die zich in elkaar kunnen verstrengelen).

Naast de dynamische viscositeitscoëfficiënt µ wordt ook veel gebruik gemaakt van de
kinematische viscositeitscoëfficiënt ν

ν =
µ

ρ

[
m2

s

]
.

Water heeft een µ-waarde van ongeveer 10−3 Pa·s en lucht ongeveer 2·10−5 Pa·s. In het
algemeen zijn de waarden van µ en ν sterk afhankelijk van de temperatuur.

OPGAVE 5.1 Zoek de dichtheden van water en lucht op, en bereken de hieruit volgende waar-
den van ν. Welk medium is het meest viskeus?

Neem een willekeurig object in een parallelle stroming. Zonder viscositeit stroomt de
vloeistof zonder moeite erlangs. Maar als de vloeistof viskeus is, zal de stroming aan de wand
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vast kleven en daar tot stilstand komen, de zogenaamde ‘no-slip’ voorwaarde. De wand zal nu
de stroming afremmen door het verschil tussen de snelheden op de wand en in de stroming.

term notatie beschrijving

schuifspanning τ schuifkracht per oppervlakteeenheid
dynamische µ eigenschap van de vloeistof

viscositeitscoëfficiënt τ = µdu
dy

kinematische ν eigenschap van de vloeistof
viscositeitscoëfficiënt ν = µ

ρ

5.1.2 De Navier–Stokes vergelijkingen

In de afschuifstroming v = (u(y), 0, 0) is de totale schuifkracht in positieve x-richting werkend
op een infinitesimaal vloeistofelementje met afmetingen dx en dy gelijk aan (per eenheid van
lengte in de z-richting)

µ

{(
du

dy

)
(y+dy)

−
(

du

dy

)
(y)

}
dx = µ

d2u

dy2
dxdy + hogere-orde termen.

Het valt dus te verwachten dat voor Newtonse vloeistoffen de impulsvergelijkingen van Euler
aangevuld zullen moeten worden met wrijvingstermen waarin tweede-orde afgeleiden van de
snelheidscomponenten voorkomen. Zoals later aangetoond wordt, leidt de impulsvergelijking
voor incompressibele Newtonse media tot de Navier–Stokes vergelijkingen

ρ
Dv

Dt
= −∇p+ ρF + µ∆v (∆v = (∆u,∆v,∆w)) (5.1)

met daaraan toegevoegd de continüıteitsvergelijking ∇ · v = 0.

Omdat de orde van de Navier–Stokes vergelijkingen hoger is dan die van de Euler verge-
lijkingen zijn er meer randvoorwaarden nodig. ‘Gelukkig’ levert de fysica die ook: op vaste
wanden moet aan de zojuist genoemde no-slip voorwaarde worden voldaan. Voor een stil-
staande wand betekent dit dat daar moet gelden v = 0, in plaats van de vroegere voorwaarde
v ·n = 0 voor het niet-viskeuze geval: alle snelheidscomponenten moeten 0 zijn, en niet alleen
de normaalcomponent.

5.2 Enkele oplossingen van de Navier–Stokes vergelijkingen

De gecompliceerde structuur van de Navier–Stokes vergelijkingen laat maar heel weinig exacte
oplossingen toe. In bijna alle gevallen zal de oplossing numeriek moeten worden bepaald.
Bij de exacte oplossingen die we in deze paragraaf zullen behandelen gaat het aldoor om
stationaire afschuifstromingen met een zeer eenvoudige geometrische structuur.

5.2.1 De Couette stroming (twee-dimensionaal)

Het vlak y = 0 staat stil, het vlak y = h beweegt met constante snelheid U > 0 in de posi-
tieve x-richting. Alle tijdsafgeleiden zijn nul (de snelheid verandert niet met de tijd). Verder
blijkt er een stationaire oplossing te bestaan waarbij alleen de x-component u van de snelheid
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Figuur 5.2: Couette stroming.

ongelijk aan nul is, daarom proberen we nu een oplossing van de vorm u = u(y). Uit de
continüıteitsvergelijking ux + vy = 0 volgt dan dat ∂v/∂y = 0⇒ v = 0.

De Navier–Stokes vergelijkingen (5.1) geven verder

0 = −∂p
∂x

+ µ
d2u

dy2
, 0 = −∂p

∂y
.

De druk is dus een functie van x alleen en op grond van het bekende argument van scheiding
van veranderlijken moet nu gelden

dp

dx
= µ

d2u

dy2
= constant (5.2)

OPGAVE 5.2 Toon aan dat de relatie p′(x) = µu′′(y) ook volgt uit een horizontaal krachten-
evenwicht voor een vloeistofelementje met afmetingen dx en dy.

In principe heeft (5.2) een oplossing van de vorm u = C2y
2 + C1y + C0. De Couette

stroming (figuur 5.2) is het speciale geval waarbij C2 = 0, zodat de druk konstant wordt.
Het snelheidsprofiel u(y) is nu lineair met u(0) = 0 en u(h) = U (no-slip-voorwaarden):
u(y) = Uy/h. De wandschuifspanning τw die wordt uitgeoefend door de vloeistof op het
ondervlak y = 0 is gelijk aan

τw = µ

(
du

dy

)
y=0

=
µU

h

[
N

m2

]
.

OPGAVE 5.3 Hoe groot is de wandschuifspanning op het bovenvlak?

5.2.2 De Poiseuille stroming (twee-dimensionaal)

De geometrie is dezelfde als in het vorige geval van de Couette stroming, alleen staan nu
beide vlakken y = 0 en y = h stil. Ver weg links, zeg bij x = −L/2, is de druk gelijk aan p1,
terwijl bij x = L/2 de druk gelijk is aan p2 (< p1). Dit drukverschil veroorzaakt de stroming
naar rechts. Ook hier bestaat weer een oplossing u = u(y), zodat v = 0 en p = p(x), met
p′(x) = u′′(y) = constant. Voor de Poiseuille stroming is de druk een lineaire functie van x
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Figuur 5.3: Poiseuille stroming.

en de snelheid u is een kwadratische functie van y. De constante (negatieve) drukgradiënt is
bekend: p′(x) = −(p1 − p2)/L. Voor u(y) vinden we

u(y) =
1

2µ

dp

dx
y2 + C1y + C0.

De integratieconstanten C1 en C0 volgen uit de twee no-slip voorwaarden u(0) = u(h) = 0.
Dit levert uiteindelijk een parabolisch snelheidsprofiel

u(y) =
1

2µ

dp

dx
y(y − h).

De massaflux Q tussen de twee vlakken is gelijk aan (neem ρ constant)

Q ≡
∫ h

0
ρudy =

ρ

2µ

dp

dx
[1
3y

3 − 1
2hy

2]h0 = −ρh
3

12µ

dp

dx

[
kg

m·s

]
.

Hieruit volgt

p1 − p2 =
12µL

ρh3
Q.

Dit resultaat is op te vatten als een soort wet van Ohm: het ‘spanningsverschil’ is gelijk aan
‘weerstand’ maal ‘stroomsterkte’. Voor de gemiddelde snelheid (ugem), de maximumsnelheid
(umax) en de wandschuifspanning τw op het ondervlak y = 0 vinden we

ugem =
Q

ρh
= − h2

12µ

dp

dx
, umax = u(1

2h) = −h
2

8µ

dp

dx
= 3

2ugem,

τw = µ

(
du

dy

)
y=0

= −h
2

dp

dx
=

6µugem
h

=
6µQ

ρh2
.

5.2.3 De Poiseuille stroming in een ronde buis

Voor stromingen door een ronde buis met straal R beschouwen we de axiaalsymmetrische
versie van de Poiseuillestroming uit de vorige paragraaf. Wederom wordt de stroming aan-
gedreven door een drukverschil p1 − p2 tussen x = ±L/2. Net als in het twee-dimensionale
geval, blijkt er een stationaire oplossing te bestaan waarvoor u = u(r), v = 0 en p = p(x). De
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vergelijking hiervoor kan rechtstreeks worden afgeleid op basis van een krachtenbalans in de
x-richting (zie figuur 5.4):

{p(x)− p(x+ dx)} 2πr dr + 2πµ

{(
r

du

dr

)
(r+dr)

−
(
r

du

dr

)
(r)

}
dx = 0.

De snelheid u(r) voldoet nu aan een gewone differentiaalvergelijking van de tweede orde

Figuur 5.4: Behoudsvolume voor axisymmetrische Poiseuille stroming.

gegeven door
dp

dx
= µ

(
d2u

dr2
+

1

r

du

dr

)
= constant = −p1 − p2

L
(< 0).

Deze heeft als algemene oplossing

u(r) =
1

4µ

dp

dx
r2 + C1 ln r + C2.

Uit de eis dat u begrensd moet zijn volgt C1 = 0, en uit de no-slip voorwaarde op de buiswand
r = R volgt de tweede constante C2. Dit levert het parabolische snelheidsprofiel

u(r) = − 1

4µ

dp

dx
(R2 − r2).

De massastroom Q door de buis wordt (Poiseuille-Hagen formule)

Q = 2πρ

∫ R

0
rudr = −πρR

4

8µ

dp

dx
=
πρR4

8µL
(p1 − p2).

De ‘stromingsweerstand’ van een ronde buis bedraagt dus (8µL)/(πρR4). Voor de gemiddelde
snelheid (ugem), de maximumsnelheid (umax) en de wandschuifspanning τw op de buiswand
r = R vinden we:

ugem ≡
Q

ρπR2
= −R

2

8µ

dp

dx
, umax = u(0) = −R

2

4µ

dp

dx
= 2ugem,

τw ≡ −µ
(

du

dr

)
r=R

= −R
2

dp

dx
=

4µugem
R

=
4µQ

ρπR3
.

Het Reynoldsgetal (zie §5.5) voor de Poiseuille stroming in een ronde buis wordt meestal
gedefinieerd met de buisdiameter als karakteristieke lengte en ugem als karakteristieke snelheid:

Re =
2Rρugem

µ
.
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Het hierboven afgeleide laminaire stromingspatroon zal in de praktijk alleen optreden als Re
niet al te groot is. Voor Re-waarden groter dan ongeveer 2000 zal de stroming niet laminair
maar turbulent zijn; de laminaire stroming is dan geen stabiele oplossing van de Navier–Stokes
vergelijkingen (zie ook §5.5). De precieze omslagwaarde van Re hangt sterk af van de mate
van ruwheid van de binnenwand van de buis.

5.3 De spanningstensor (‘stress’ tensor)

5.3.1 Definitie van de spanningstensor

Figuur 5.5: Individuele termen uit de spanningstensor.

Om de spanningstoestand in een continuüm (vloeistof of vaste stof) te beschrijven hebben
we het begrip spanningstensor nodig. De spanningstensor geeft de krachten per oppervlakte-
eenheid die op de zijvlakken van een kleine kubus worden uitgeoefend; zie figuur 5.5

σ =

 σxx σyx σzx
σxy σyy σzy
σxz σyz σzz

 .

Bijvoorbeeld σxy geeft de (component van de) kracht per oppervlakte-eenheid die wordt uit-
geoefend op het vlak x = constant van de kubus en die zelf gericht is in de y-richting. We
merken op dat de drukkrachten die we kennen uit §1.2.2 hierbij inbegrepen zijn. We definieren
nu de spanningsvector T als de kracht per oppervlakte-eenheid die werkt op een oppervlak
met normaalvector n. Om T te bepalen, gebruiken we de impulsbalans op een klein tetraeder
(een viervlak) ABCD met maximale afmeting δ; zie figuur 5.6.

De krachten die aan de impulsbalans meedoen in de x-richting zijn de massa- of volume-
krachten mFx, de traagheidskrachten max (met m de massa van de vloeistof in de tetraeder,
en a de versnelling) en de krachten op de zijvlakken

T1dS − σxx opp(∆BCD)− σyx opp(∆ACD)− σzx opp(∆ABD).

Hierin is dS de oppervlakte van het hypothenusa-vlak ∆ABC. Omdat het volume van de
tetraeder schaalt met δ3 zijn de massa- en de traagheidskrachten van de orde O(δ3), terwijl
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Figuur 5.6: Krachtenbalans op tetraeder.

de krachten op de zijvlakken van de orde O(δ2) zijn. Als we nu de massakrachten voor het
gemak weglaten, levert een krachtenbalans in de x-richting(
O(δ3) ax =

)
max = T1 dS−σxx opp(∆BCD)−σyx opp(∆ACD)−σzx opp(∆ABD)

(
= O(δ2)

)
.

Wanneer we delen door δ2 en de limiet δ → 0 nemen, gaat het linkerlid naar 0, zodat ook het
rechterlid 0 moet zijn (zo niet, dan zou a oneindig groot worden)

0 = T1dS − σxx opp(∆BCD)− σyx opp(∆ACD)− σzxopp(∆ABD).

Nu is opp(∆BCD) = cos(n, e1) dS = n1dS, en analoog voor ∆ACD en ∆ABD, waaruit
volgt

0 = T1dS − σxxn1 dS − σyxn2 dS − σzxn3 dS.

Wanneer we delen door dS vinden we T1 = (σxx, σyx, σzx)T ·n. Op dezelfde manier volgt uit de
y- en z-component van de impulsbalans dat T2 = (σxy, σyy, σzy)

T ·n en T3 = (σxz, σyz, σzz)
T ·n.

We zien hieruit dat de spanningsvector op een oppervlak met normaal n wordt gegeven door

T = σn. (5.3)

5.3.2 De symmetrie van de spanningstensor

De spanningstensor blijkt symmetrisch te zijn: σxy = σyx, σxz = σzx en σyz = σzy. Dit is af
te leiden uit de balans voor het impulsmoment voor een kubusvormig vloeistofelementje met
zijden δ zoals in figuur 5.7 (δ is oneindig klein). Voor het gemak is de oorsprong in een van
de hoekpunten gelegd.

De volgende (vector)gelijkheid moet gelden

d

dt
(impulsmoment) = moment t.g.v. krachten op het oppervlak

+ moment t.g.v. massakrachten. (5.4)
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Figuur 5.7: Bijdragen tot het moment om de z-as. (NB: Bij het linkerzijvlak moet staan −σxx.)

Het impulsmoment van de vloeistofkubus en het moment van de massakrachten dat erop
werkt volgen beide uit een integratie over het volume van de kubus

impulsmoment =

∫ δ

0

∫ δ

0

∫ δ

0
ρ(r× v) dxdydz = O(δ4),

moment massakrachten =

∫ δ

0

∫ δ

0

∫ δ

0
ρ(r× F) dxdydz = O(δ4),

met r de afstand tot de draaias en F de kracht die op het oppervlak werkt.

Het moment ten gevolge van de krachten op het oppervlak is opgebouwd uit een groot
aantal bijdragen. Ter wille van de overzichtelijkheid bekijken we eerst de z-component van dat
moment, m.a.w. het moment van de oppervlaktekrachten om de z-as. In figuur 5.7 zijn alle
spanningscomponenten aangegeven die daaraan bijdragen. Niet alle krachten in de z-richting
doen mee, omdat sommige geen invloed hebben op het draaien rond de z-as. Bijvoorbeeld, de
kracht in het zy-vlak die in de y-richting werkt en de kracht in het zx-vlak die in de x-richting
werkt, leveren geen bijdrage tot het moment rond de z-as omdat ze precies in de richting van
de z-as wijzen (‘machtarm’ = 0).

De gezamenlijke bijdrage van σyx en σxy tot het moment om de z-as is M = r×F, waarbij
hier de ‘machtarm’ = δ. Als we gebruiken dat σ de kracht per oppervlakte-eenheid is, kunnen
we schrijven

δ

∫ δ

0

∫ δ

0
σyx(x, δ, z) dxdz − δ

∫ δ

0

∫ δ

0
σxy(δ, y, z) dydz.

Middelwaardestelling van de integraalrekening
Als f continu is op het interval [a, b], dan geldt dat

∫ b
a
f(t) dt = f(c)(b− a) met c ∈ (a, b).
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Met gebruikmaking van de middelwaardestelling van de integraalrekening kan dit worden
geschreven als

δ3{σyx(η1δ, δ, η2δ)− σxy(δ, η3δ, η4δ)} = O(δ3) (5.5)

met 0 ≤ ηi ≤ 1 voor i = 1, · · · , 4.

De overige bijdragen (van σxx, σyy, σzx en σzy) worden alle O(δ4). We laten dit zien
via een Taylor ontwikkeling. Hierbij gebruiken we dat deze bijdragen worden gegenereerd
door twee krachten met precies tegenovergestelde richting, alleen werkend in iets verschoven
punten. Bijvoorbeeld voor σzy kunnen we schrijven

σzy(x, y, δ) = σzy(x, y, 0) + δ
∂σzy
∂z

(x, y, 0) + δ2∂
2σzy
∂z2

(x, y, 0) + . . .

Dan is de bijdrage van σzy op beide tegenover elkaar liggende zijvlakken samen gelijk aan

−
∫ δ

0

∫ δ

0
σzy(x, y, δ)x dxdy +

∫ δ

0

∫ δ

0
σzy(x, y, 0)x dxdy

=

∫ δ

0

∫ δ

0

{
−δ ∂σzy

∂z
(x, y, 0) + δ2(· · · ) + · · ·

}
x dxdy = O(δ4).

Op dezelfde manier schatten we de bijdragen van σxx, σyy en σzx af. De z-component van de
impulsmomentbalans in (5.4) is dus met behulp van (5.5) te schrijven als

δ3{σyx(η1δ, δ, η2δ)− σxy(δ, η3δ, η4δ)}+O(δ4) = 0.

Delen door δ3 en limietovergang δ ↓ 0 levert de symmetrierelatie σyx = σxy. De x- en de
y-component van de impulsmomentbalans geven resp. σyz = σzy en σzx = σxz.

OPGAVE 5.4 Wat gebeurt er als niet zou gelden σxy = σyx? Beredeneer dat dan de afgeleide
van het impulsmoment ook van de orde O(δ3) moet zijn. Omdat de massa bijdrage in het
impulsmoment zelf O(δ4) is, wordt de draaiversnelling dv/dt = O(1/δ) en dus willekeurig
groot. Het vloeistofelementje zou dan spontaan steeds harder gaan draaien.

De symmetrie van de spanningstensor σ(r, t) houdt in dat er in ieder punt P (x, y, z)
op elk tijdstip t drie onderling orthogonale hoofdspanningsrichtingen bestaan waarvoor σ de
diagonaalvorm heeft

σ =

 σ1 0 0
0 σ2 0
0 0 σ3

 .

Diagonaliseren van een matrix
Als een matrix M ∈ Rn×n diagonaliseerbaar is, bestaan er n eigenwaarden λi en voor elke eigenwaarde
λi bestaat er een eigenvector vi zodat Mvi = λivi. Dan kunnen we de diagonaalmatrix D schrijven
met λ1 . . . λn op de diagonalen en de matrix S waar de kolommen de eigenvectoren v1 . . . vn zijn. Dan
geldt D = S−1MS. Als we nu de eigenvectoren als de basis van een assenstelsel kiezen, dan geldt dat
Ti = σvi = λivi. De bijbehorende matrix σ is de diagonaalmatrix D.

De drie eigenwaarden σi(r, t) (i = 1, 2, 3) zijn de hoofdspanningen in P op tijdstip t. Op
een oneindig klein, rechthoekig volume-elementje om P , gericht langs de drie hoofdspannings-
richtingen, werken op dat tijdstip alleen normaalspanningen (figuur 5.8). Een belangrijke
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Figuur 5.8: De spanningstensor op hoofdassen.

eigenschap van de spanningstensor σ is dat het spoor van de matrixrepresentatie ervan in-
variant is onder draaïıngen van het x, y, z-assenstelsel. Aldoor blijft gelden: trσ = σ1+σ2+σ3.

Invariantie van het spoor van een matrix
Laat M een matrix zijn met elementen mij , en zij S = {sij} een inverteerbare matrix met inverse
S−1 = {rij}. De elementen van de matrix S−1MS worden dan

(S−1MS)ij = Σkrik(MS)kj = Σkrik (Σlmklslj) .

Sommatie van de diagonaalelementen van deze matrix levert

tr(S−1MS) ≡ Σi(S
−1MS)ii = ΣiΣkrikΣlmklsli = ΣkΣlmklΣislirik

= ΣkΣlmkl(SS
−1)lk = ΣkΣlmklδlk = Σkmkk ≡ tr(M).

Hieraan zien we dat het spoor van een matrix invariant is onder een gelijkvormigheidstransformatie. Merk
op dat tr(M) gelijk is aan de som der eigenwaarden (waarom is dat zo?).

5.3.3 De vervormingssnelheidstensor (‘rate of strain’ tensor)

In een elastische vaste stof treden spanningen op als gevolg van vervorming (‘strain’). De
vervormingstoestand van een elastische vaste stof wordt beschreven door een dimensieloze
tensor, de vervormingstensor (‘strain tensor’), die de x, y, z-afgeleiden van de verplaatsingen
bevat. Voor viskeuze vloeistoffen geven vervormingen op zichzelf geen aanleiding tot inwendige
spanningen, maar daar gaat het om de snelheid waarmee vervormingen plaats vinden. Deze
situatie wordt beschreven door de vervormingssnelheidstensor . Deze tensor is opgebouwd uit
de plaatsafgeleiden van de snelheidscomponenten u, v en w en volgt uit het verschil tussen
v in een punt P (R) = P (x, y, z) en v in een punt Q(R + dR) = Q(x + dx, y + dy, z + dz),
gelegen op oneindig kleine afstand van P

u(x+ dx, y + dy, z + dz) = u(x, y, z) + uxdx+ uydy + uzdz + · · ·

v(x+ dx, y + dy, z + dz) = v(x, y, z) + vxdx+ vydy + vzdz + · · ·

w(x+ dx, y + dy, z + dz) = w(x, y, z) + wxdx+ wydy + wzdz + · · ·
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met alle afgeleiden geëvalueerd in P (x, y, z). In eerste, infinitesimale, benadering geldt dus

v(R + dR) = v(R) +∇v dR,

waarin dR = (dx,dy,dz) en ∇v de matrix van snelheidsgradienten voorstelt

∇v =

 ux uy uz
vx vy vz
wx wy wz

 .

Ontbinding van matrix in symmetrisch en scheefsymmetrisch deel
Elke matrix A ∈ Rn×n is te schrijven als D+Ω, met D een symmetrische matrix (DT = D) D = 1

2
(A+AT ),

en Ω een scheefsymmetrische matrix (ΩT = −Ω) Ω = 1
2
(A−AT ).

Ontbinding van ∇v in een symmetrisch deel D en een scheefsymmetrisch deel Ω geeft

v(R + dR) = v(R) +D dR + Ω dR. (5.6)

Hierin is D de vervormingssnelheidstensor (‘rate of strain’ tensor) - de letter D komt van het
engelse woord ‘deformation’

D = 1
2{∇v + (∇v)T } =

 ux
1
2(uy + vx) 1

2(uz + wx)

1
2(uy + vx) vy

1
2(vz + wy)

1
2(uz + wx) 1

2(vz + wy) wz

 (5.7)

en Ω de rotatietensor (‘spin’ tensor)

Ω = 1
2{∇v − (∇v)T } =

 0 1
2(uy − vx) 1

2(uz − wx)

1
2(vx − uy) 0 1

2(vz − wy)
1
2(wx − uz) 1

2(wy − vz) 0

 . (5.8)

Aan (5.6) zien we dat de beweging van een infinitesimaal vloeistofelementje om P opgebouwd
wordt uit drie bijdragen: de uniforme translatie v(R), de bijdrage D dR van de vervor-
mingssnelheidstensor en tenslotte de bijdrage van de rotatietensor Ω dR. We geven hieronder
een fysische interpretatie van de twee laatstgenoemde bijdragen, en beginnen daarbij met de
bijdrage van de rotatietensor.

Rotatietensor
Door invoeren van de wervelvector ω = ∇× v = (wy − vz, uz − wx, vx − uy)t ≡ (ω1, ω2, ω3)t

is te schrijven

Ω =

 0 −1
2ω3

1
2ω2

1
2ω3 0 −1

2ω1

−1
2ω2

1
2ω1 0

 .

De vector Ω dR is hiermee ook uit te drukken in ω

Ω dR = 1
2

 ω2 dz − ω3 dy
ω3 dx− ω1 dz
ω1 dy − ω2 dx

 = 1
2ω × dR.
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Deze bijdrage is hiermee te interpreteren als de rotatie van een vloeistofelementje als een star
lichaam om een as door P gericht langs de vector ω (met draairichting passend als een rechtse
schroef bij de richting van ω) en hoeksnelheid 1

2 |ω|. We zien dus dat deze term een vloestof-
elementje ’slechts’ ronddraait, zonder dat er vervorming optreedt. We verwachten hierdoor
niet dat deze term tot inwendige spanningen aanleiding zal geven.

Rotatie van en star lichaam
Draaiing van een star lichaam rond de z-as met hoeksnelheid a leidt tot een snelheidsveld v = (−ay, ax, 0).
Hiervan is de rotatie ω = ∇× v = (0, 0, 2a) (ga dit zelf na). In het algemene geval, als de rotatievector
ω = 2a bekend is, dan volgt het snelheidsveld uit v = a×R = 1

2
ω ×R, waarbij R de plaatsvector is.

Figuur 5.9: Deformatie van een vloeistofelementje

Vervormingssnelheidstensor
Vervolgens tonen we aan dat de bijdrage D dR gerelateerd is aan de vervorming (deformatie)
van een vloeistofelementje. In figuur 5.9 zien we wat er gebeurt met een vloeistofelementje
ABCD met zijkanten dx en dy na een tijd dt. Het elementje heeft op tijdstip t = 0 een hoek
∠DAB van precies π/2. Op t = dt is het elementje vervormd. We gaan nu bekijken hoe de
hoek ∠DAB verandert in ∠D′A′B′. Het punt A = (x, y) gaat op tijd dt over in A′ = (x +
uAdt, y+vAdt) en het punt B = (x+dx, y) wordt op tijd dt B′ = (x+dx+uBdt, y+vBdt). Dan
is de vector B′−A′ (zie figuur 5.9) te schrijven als B′−A′ = (dx+(uB−uA)dt, (vB−vA)dt).
Dit kunnen we met behulp van een Taylor-ontwikkeling benaderen met

B′ −A′ ≈ (dx+
∂u

∂x
dx dt,

∂v

∂x
dx dt). (5.9)

Wanneer dt klein is, dan is dx dt veel kleiner dan dx, en kunnen we de hoek α benaderen door

α ≈ tanα =
∂v
∂x dx dt

dx+ ∂u
∂x dx dt

≈ ∂v

∂x
dt. (5.10)

Als we dezelfde werkwijze voor D′ −A′ hanteren, vinden we de hoek β

β ≈ ∂u

∂y
dt. (5.11)
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Met behulp van (5.10) en (5.11) kunnen we de hoek ∠D′A′B′ opschrijven

∠D′A′B′ =
π

2
− α− β =

π

2
− (

∂u

∂y
+
∂v

∂x
) dt.

Hieraan zien we dat de vervorming van de hoeken van het vloeistofelementje evenredig is met
∂u
∂y + ∂v

∂x . En dit is nu net een term uit de vervormingssnelheidstensor D naast de diagonaal.
Analoog is aan te tonen dat de diagonaalelementen van D overeenkomen met uitrekking van
de vloeistofelementjes (zie opgave 5.5),

OPGAVE 5.5 Laat zien dat de uitrekking van de vector B−A evenredig is met de term ∂u/∂x
die op de diagonaal van D staat. Hint: Bereken met (5.9) de lengte |B′ −A′|.

5.4 De afleiding van de Navier–Stokes vergelijkingen

5.4.1 De constitutieve relatie voor een Newtonse vloeistof

We gaan nu op zoek naar een mogelijk model voor de spanningstensor σ. We weten al dat
voor Euler stromingen σEuler = −pI, zodat tr(σEuler) = −3p. Verder is het spoor van een
matrix onafhankelijk van de keuze van de coordinaatrichtingen; bovendien maakt de druk
ook geen onderscheid tussen richtingen. Men introduceert daarom de mechanische druk via
p = −1

3tr(σ); deze hoeft niet gelijk te zijn aan de thermodynamische druk (zie kader). Men
splitst vervolgens de spanningstensor in een bijdrage van de druk −pI en een viskeuze bijdrage
σ̂

σ = −pI + σ̂ met tr(σ̂) ≡ 0. (5.12)

Mechanische druk versus thermodynamische druk
De thermodynamische toestandsvergelijking p = ρRT geldt alleen in een situatie van moleculair evenwicht.
De hierin voorkomende druk is daarom niet representatief voor stromingen, waar alle moleculen in beweging
zijn. Het verschil met de mechanische druk wordt soms beschreven met een ‘extra’ viskeuze bijdrage tot
de diagonaal van σ, de zgn. ’bulk viscosity’, die zorgt voor een iets andere waarde voor α in (5.14). Maar
in de praktijk wordt dit verschil meestal verwaarloosd.

Vervolgens laten we σ̂ afhangen van de viskeuze effecten. De grondgedachte hierbij is dat de
spanningen veroorzaakt door de inwendige viskeuze wrijving alleen van de vervormingssnel-
heidstensor D afhangen, want het is juist die grootheid die aangeeft hoe een vloeistofelementje
van vorm verandert. Daarom wordt voorgesteld om op zoek te gaan naar een (eenvoudig)
verband tussen de (symmetrische) viskeuze spanningstensor σ̂ en de (symmetrische) vervor-
mingssnelheidstensor D. Zo’n verband noemt men een constitutieve relatie.

Analoog aan de wet van Hooke voor elastische vaste stoffen, die neerkomt op een lineair
verband tussen spanningen en vervormingen, proberen we allereerst een lineaire relatie tussen
σ̂ en D

σ̂ = αI + 2µD = αI + µ{∇v + (∇v)T }, (5.13)

met µ de dynamische viscositeitscoëfficiënt. De waarde van α wordt bepaald door de eis (5.12)
dat het spoor van σ̂ nul moet zijn

0 = σ̂xx + σ̂yy + σ̂zz = 3α+ 2µ(ux + vy + wz) =⇒ α = −2
3µ(∇ · v). (5.14)
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Bovenstaand lineair verband (5.13) tussen de spanningen σ̂ en de vervormingen D is de
hypothese van Stokes. Een medium (vloeistof dan wel gas) waarvoor een dergelijk lineair
verband bestaat wordt Newtons genoemd. De constitutieve relatie voor een dergelijk medium
luidt

σ = −pI + σ̂ = −pI − 2
3µ(∇ · v)I + µ{∇v + (∇v)T }. (5.15)

Vloeistoffen met een eenvoudige moleculaire structuur, zoals water, en vrijwel alle gassen
(inclusief lucht) blijken goed aan bovenstaande relatie te voldoen. Maar ingewikkelder ver-
banden komen ook voor in de praktijk, zoals bij mayonaise en ketchup (met hun complexe
moleculaire structuur).

OPGAVE 5.6 Verzin een reden waarom bij stoffen met een ingewikkelde moleculaire structuur
de inwendige wrijving niet ‘netjes’ afhangt van snelheidsverschillen. Waarom moet je een
ketchup fles eerst schudden, voordat de ketchup er vlot uit wil stromen?

In uitgeschreven vorm ziet (5.15) er als volgt uit σxx σyx σzx
σxy σyy σzy
σxz σyz σzz

 =

 −p 0 0
0 −p 0
0 0 −p



−2µ

3

 ux + vy + wz 0 0
0 ux + vy + wz 0
0 0 ux + vy + wz



+µ

 2ux uy + vx uz + wx
uy + vx 2vy vz + wy
uz + wx vz + wy 2wz

 .

Hieruit valt bijvoorbeeld af te lezen dat

σxx = −p− 2
3µ(∇ · v) + 2µux, σxy = σyx = µ(uy + vx), etc.

We zullen nu enkele eenvoudige situaties bekijken en daarvoor nagaan of de bovenstaande
constitutieve relatie inderdaad fysisch realistisch is.

1. Uniforme parallelstroming
De viskeuze spanningstensor σ̂ is geheel opgebouwd uit plaatsafgeleiden van de snel-
heidscomponenten u, v en w, zodat v = constant inhoudt dat σ̂ = 0.

2. Uniforme rotatiestroming
Als de vloeistofmassa roteert als een star lichaam om een as gegeven door een vector
Ω = (Ω1,Ω2,Ω3) met hoeksnelheid |Ω|, dan wordt het snelheidsveld gegeven door:

v = Ω×R =⇒

 u
v
w

 =

 zΩ2 − yΩ3

xΩ3 − zΩ1

yΩ1 − xΩ2


Dit betekent dat ux = vy = wz = 0 en uy + vx = uz +wx = vz +wy = 0, zodat ook hier
de viskeuze spanningstensor σ̂ gelijk aan nul wordt.
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3. Twee-dimensionale afschuifstroming van een Newtonse vloeistof
In dit geval van bijv. Couette of Pouseuille stroming is v = (u(y), 0, 0), en wordt de
viskeuze spanningstensor gelijk aan

σ̂ =

 0 µu′(y) 0
µu′(y) 0 0

0 0 0

 =⇒ σxy = σyx = µ
du

dy
, σxx = σyy = −p.

Dit resultaat is in overeenstemming met het behandelde in §5.1.1.

5.4.2 De impulsvergelijkingen in termen van de spanningstensor

Figuur 5.10: Krachten in x-richting die werken op een vloeistof volume.

Wat betekent dit nu alles voor de bewegingsvergelijkingen? Beschouw hiertoe de impuls-
balans in x-richting voor een rechthoekig blokje vloeistof met afmetingen dx, dy en dz

ρ
Du

Dt
dxdydz = {σxx(x+ dx, y, z, t)− σxx(x, y, z, t)} dydz

+ {σyx(x, y + dy, z, t)− σyx(x, y, z, t)} dxdz

+ {σzx(x, y, z + dz, t)− σzx(x, y, z, t)} dxdy + ρF1 dxdydz.

Door te delen door het volume dxdydz en vervolgens dx, dy en dz naar nul te laten na-
deren ontstaat de volgende impulsvergelijking in de x-richting (samen met de bijbehorende
impulsvergelijkingen in de y- en z-richting)

ρ
Du

Dt
=

∂σxx
∂x

+
∂σyx
∂y

+
∂σzx
∂z

+ ρF1,

ρ
Dv

Dt
=

∂σxy
∂x

+
∂σyy
∂y

+
∂σzy
∂z

+ ρF2,

ρ
Dw

Dt
=

∂σxz
∂x

+
∂σyz
∂y

+
∂σzz
∂z

+ ρF3.

In een niet-viskeuze vloeistof werkt er op ieder oppervlakteelementje alleen een normaalspan-
ning: T = −pn. De spanningstensor krijgt dan de eenvoudige gedaante van een diagonaal-
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matrix

σ =

 −p 0 0
0 −p 0
0 0 −p

 = −pI.

OPGAVE 5.7 Ga na dat bovenstaande impulsvergelijkingen in geval van een niet-viskeuze
vloeistof overgaan in de Euler vergelijkingen.

5.4.3 De Navier–Stokes vergelijkingen

Als laatste resteert om de constitutieve relatie (5.15) te substitueren in de impulsvergelijkingen
zoals afgeleid in §5.4.2. Wanneer we µ constant veronderstellen, resulteert dit voor de x-
impulsvergelijking in

ρ
Du

Dt
=

∂

∂x
σxx +

∂

∂y
σyx +

∂

∂z
σzx + ρF1

=
(
−p− 2

3µ(ux + vy + wz) + 2µux
)
x

+ µ(uy + vx)y + µ(uz + wx)z + ρF1

= −px + µ(uxx + uyy + uzz) + 1
3µ(uxx + vyx + wzx) + ρF1

= −px + µ∆u+ 1
3µ(∇ · v)x + ρF1.

Met de andere twee componenten toegevoegd, en herschreven in vectornotatie, ontstaan de
‘beroemde’ Navier–Stokes vergelijkingen:

ρ
Dv

Dt
= −∇p+ µ∆v + 1

3µ∇(∇ · v) + ρF.

OPGAVE 5.8 Ga na dat wanneer de viscositeit µ niet meer constant wordt verondersteld, de
bovenstaande vergelijkingen luiden

ρ
Dv

Dt
= −∇p+∇ · (µ∇v) + 1

3∇(µ∇ · v) + ρF.

Wanneer het (Newtonse) medium onsamendrukbaar is, zoals voor vloeistoffen, dan geldt
∇ · v = 0, en de constitutieve relatie (5.15) vereenvoudigt tot

σ = −pI + σ̂ = −pI + µ{∇v + (∇v)T }.

De Navier–Stokes vergelijkingen luiden in dit geval

ρ
Dv

Dt
= −∇p+ µ∆v + ρF. (5.16)

Dit is de vorm die we al in het begin van dit hoofdstuk hadden aangekondigd.
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Boven: Claude-Louis Navier (1785–1836)

Geschiedenis van de Navier–Stokes vergelijkingen
De Navier–Stokes vergelijkingen zijn voor het eerst geformuleerd in 1822 door de
Fransman Claude-Louis Navier; hij baseerde deze op een uitbreiding van de Euler
vergelijkingen met de invloed van moleculaire krachten. Het fysische verband met
viskeuze spanningen is (pas) twintig jaar later (in 1843) voor het eerst gelegd door
zijn landgenoot Saint-Venant. Nog twee jaar later (in 1845) publiceerde de Ier
George Gabriel Stokes (werkend in Cambridge, en onbekend met de ontwikkelingen
in Frankrijk) ook een verhandeling waarin de rol van de viskeuze spanningen wordt
geanalyseerd (met o.a. de Stokes hypothese). Sindsdien worden de vergelijkingen
naar Navier en Stokes genoemd. De bijdrage van Saint-Venant is, onterecht en om
voor historici onbekende redenen, in de vergetelheid geraakt.

Onder: George Gabriel Stokes (1819–1903)

Deze vergelijkingen zijn in de eerste helft van de 19e eeuw afgeleid, en vernoemd naar de
Fransman Claude-Louis Navier en de Ier George Gabriel Stokes; zie kader. Ondanks dat ze
zodoende al meer dan anderhalve eeuw bekend zijn, is de regulariteit van oplossingen van deze
vergelijkingen nog altijd niet bewezen (al zijn er voor twee-dimensionale stromingen wel deelre-
sultaten). Het Clay Mathematics Institute heeft 1 miljoen dollar uitgeloofd voor een dergelijk
bewijs als een van de zeven ‘Millennium problemen’; zie www.claymath.org/millenium. Op
de volgende pagina’s zullen we laten zien dat ook het numeriek (d.w.z met de computer)
uitrekenen van oplossingen van deze vergelijkingen een stevige uitdaging is.

5.5 Reynolds en turbulentie

5.5.1 Het getal van Reynolds

De incompressibele Navier–Stokes vergelijkingen (zonder de massakracht ρF) kunnen dimen-
sieloos gemaakt worden met behulp van een karakteristieke lengte L en een karakteristieke
snelheid V . Voer in de dimensieloze variabelen (met een slangetje erboven)

(x̃, ỹ, z̃) =
1

L
(x, y, z), t̃ =

U

L
t, ṽ =

v

U
, p̃ =

p

ρU2
.

Dit geeft de volgende dimensieloze Navier–Stokes vergelijkingen (na weglaten van alle slan-
getjes)

Dv

Dt
= −∇p+

1

Re
∆v, ∇ · v = 0

(
Re =

ρUL

µ
=
UL

ν

)
.

Hierin is Re het dimensieloze Reynolds getal dat een maat is voor de verhouding tussen de
traagheidskrachten (massa maal versnelling) en de viskeuze krachten. Dit getal is genoemd
naar de Engelsman Osborne Reynolds (1842–1912), die rond 1890 ontdekte dat deze combi-
natie van fysische parameters een belangrijke rol speelt bij het optreden van turbulentie.
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medium snelheid Reynolds
fietser (toerist) lucht 20 km/u 1·105

golfbal (prof) lucht 250 km/u 2·105

schaatser (prof) lucht 45 km/u 5·105

zwemmer (prof) water 5 km/u 3·106

auto lucht 80 km/u 5·106

haai water 20 km/u 3·107

vliegtuig lucht 900 km/u 5·107

schip water 20 km/u tot 109

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van in de praktijk optredende Reynolds getallen.
We zien dat Reynolds getallen in de lucht kleiner zijn dan die voor soortgelijke stroming in
water, m.a.w. lucht is viskeuzer dan water (zie opgave 5.1). In het geval Re � 1, zoals in
alle gegeven voorbeelden, heeft de viscositeit weinig invloed op de stroming, behalve in de
onmiddellijke omgeving van obstakels waar zich in het algemeen een grenslaag zal bevinden.
In deze grenslaag, en in het zog achter het obstakel, is/wordt de stroming meestal turbulent.
We gaan hier straks uitgebreid op in, maar eerst besteden we nog enige aandacht aan stroming
waar de viscositeit wel veel invloed heeft.

5.5.2 Hoog-viskeuze stroming

Voor Re � 1 zijn de viskeuze krachten relatief groot ten opzichte van de traagheidskrach-
ten. Dit komt voor als de vloeistof zeer stroperig is, maar ook als de stroming zeer traag
is. In de limiet Re → 0 kunnen de traagheidskrachten worden verwaarloosd en ontstaat er
een z.g. Stokes stroming (kruipstroming, ‘creeping flow’) die geheel bepaald wordt door een
balans tussen drukkrachten en viskeuze krachten en (uiteraard) de massabalans. Het grote
wiskundige voordeel van Stokes stromingen is dat de vergelijkingen lineair zijn. De Stokes
vergelijkingen luiden

∇ · v = 0, ∇p =
1

Re
∆v, (5.17)

waaruit we kunnen afleiden

∆p = ∇ · ∇p = ∇ ·
(

1

Re
∆u

)
=

1

Re
∆ (∇ · v) = 0; (5.18)

∆∆v = ∆ (Re∇p) = Re∇(∆p) = 0. (5.19)

We zien hier dat p een potentiaalfunctie wordt en dat de snelheidscomponenten elk aan de
biharmonische vergelijking voldoen.

OPGAVE 5.9 Ga na dat in (5.18) en (5.19) de ∆-operator door de ∇-operator heen gehaald
mag worden.

Een klassiek voorbeeld van een stroming bij een laag Reynolds getal is de stroming rond
kleine druppeltjes. Stokes berekende al in 1850 de weerstand die dergelijke kleine druppeltjes
(gemodelleerd als bolletjes) ondervinden. Beschouw hiertoe een axi-symmetrische stroming
rond een bol met straal a, zoals in hoofdstuk 3 (alleen is het nu geen potentiaalstroming).
Niettemin kunnen we weer een stroomfunctie van Stokes invoeren. In cylinder coördinaten
voldoet de stroomfunctie aan de vergelijking (3.7). Hij moet op de bol (R = a) voldoen aan
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de randvoorwaarden Ψ = 0 en ∂Ψ/∂R = 0, waarbij R hoort bij poolcoördinaten in het (x, r)-
vlak (zie hoofdstuk 3). Op oneindig moet de stroming naar een uniforme stroming (snelheid
U) naderen.

OPGAVE 5.10 Waarom bestaat er ook hier een Stokes’ stroomfunctie (terwijl we niet met een
potentiaalstroming te maken hebben)? Waarom moet de stroomfunctie op de bol voldoen aan
∂Ψ/∂R = 0? Waarom zijn we om de weerstand van de bol te bepalen alleen geinteresseerd in
de x-componenten van de spanningstensor?

Enig geduldig cijferwerk1 leidt tot de volgende uitdrukking voor Ψ:

Ψ = πUr2

(
1 +

a3

2(x2 + r2)3/2
− 3a

2(x2 + r2)1/2

)
.

Hieruit zijn de snelheidscomponenten u en v te berekenen via

u =
1

2πr

∂Ψ

∂r
en v = − 1

2πr

∂Ψ

∂x
.

Na nog meer geduldig cijferwerk kan de druk p bepaald worden uit (5.18), hetgeen uiteindelijk
leidt tot

p = − 3µUax

2(x2 + r2)3/2
.

We zijn nu in staat om de kracht (weerstand) uit te rekenen die de bol ondervindt van
de stroming. In een zuivere potentiaalstroming, waar alle invloed van de viscositeit wordt
verwaarloosd, zou deze weerstand nul zijn volgens d’Alembert (zie §1.6), maar in een viskeuze
stroming ontstaat wel een kracht. Om deze te bepalen hebben we allereerst nodig de x-
componenten uit de spanningstensor

σxx = −pnx + 2µ
∂u

∂x
en σrx = µ

(
∂u

∂r
+
∂v

∂x

)
.

Via differentiatie van de snelheidscomponenten zijn deze te bepalen. De weerstand (engels:
‘drag’) wordt tot slot gevonden door de kracht-componenten te integreren over de bol. Ook
al vergt bovenstaand cijferwerk veel geduld, het antwoord blijkt buitengewoon eenvoudig te
worden:

D = 6πµaU.

Deze formule voor de weerstand van een druppel in een hoog-viskeuze stroming, door Stokes
anderhalve eeuw geleden afgeleid, heeft een essentiele rol gespeeld bij de experimenten van
Millikan in 1909 om de lading van het elektron te bepalen.

OPGAVE 5.11 Laat een druppel vloeistof (straal a, dichtheid ρ) vallen door lucht met een
dichtheid van ρlucht. Toon aan dat de eindsnelheid van deze druppel wordt gegeven door

Ueind =
2a2g

9µ
(ρ− ρlucht).

Millikan kon deze snelheid meten, en hiermee kon hij de straal a van zijn geladen druppels
bepalen.

1Voor de details van onderstaande afleiding verwijzen we naar Acheson [6, §7.2], Batchelor [7, §4.9] of Lamb
[11, §337-338].
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5.5.3 Laag-viskeuze stroming en turbulentie

Leonardo da Vinci (1452–1519) was al
gëıntrigeerd door de hoeveelheid de-
tails die zichtbaar zijn in een turbu-
lente stroming. Rechts is een van zijn
schetsen afgebeeld.

Voor bescheiden waarden van het getal van Reynolds gedraagt een stroming zich voor het
oog heel geordend. De stroomlijnen liggen netjes, als in laagjes (Grieks: lamina), naast el-
kaar: de stroming heet dan laminair. Wanneer het Reynolds getal wat groter is verliest een
laminaire stroming haar stabiliteit: kleine verstoringen kunnen aangroeien, en de stroming
wordt tijdsafhankelijk. Als gevolg hiervan ziet het stroomlijn-patroon er niet meer regelmatig
uit, maar het vertoont veel kleine details, zowel in plaats als in tijd. We noemen de stroming
dan turbulent. Reeds in de middeleeuwen werd dit verschijnsel bestudeerd, onder andere door
Leonardo da Vinci (zie kader).

De oorsprong van deze details ligt besloten in de niet-lineaire(!) convectieve term. Laten
we hier eens nader naar kijken, en een van de bijdragen uit deze term eruit lichten, bijvoorbeeld
de term u ∂u/∂x. Verder nemen we aan dat er in de stroming een sinusvormige verstoring
aanwezig is met frequentie k. Deze levert dan de volgende bijdrage tot de convectieve term:

u
∂u

∂x
∼ k sin(kx) cos(kx) = 1

2k sin(2kx).

We zien dat dit leidt tot een verstoring met een twee keer zo grote frequentie, dus met een
twee keer zo kleine golflengte. Via de Du/Dt-term in de impulsvergelijking ‘vloeit’ er energie
van de grotere lengteschalen naar de kleinere schalen: de energiecascade. Tegelijkertijd wordt
de bijdrage van de viskeuze term

µ
∂2u

∂x2
∼ −k2µ sin(kx).

Hiervan groeit de amplitude als k2, zodat deze steeds belangrijker wordt naarmate k groeit.
Op een gegeven moment is deze zo groot dat deze de convectieve term compenseert. Daarna
ontstaan er geen kleinere schalen meer.
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De energiecascade van turbulentie is poetisch beschreven door de meteoroloog Lewis
Fry Richardson (1881–1953). Hij was (in 1922) de eerste die probeerde met behulp
van numerieke rekenmethoden weersverwachtingen op te stellen.

Big whorls have little whorls,
Which feed on their velocity,
And little whorls have lesser whorls,
And so on to viscosity.

OPGAVE 5.12 Neem aan dat er twee typen verstoringen in de stroming aanwezig zijn, met
frequenties k1 en k2. Laat zien dat hun wisselwerking via de convectieve term leidt tot ver-
storingen met zowel de som- als de verschil frequentie, d.w.z. k1 + k2 en k1 − k2. Beredeneer
dat er niet alleen energie van grote naar kleine schalen gaat, maar ook de andere kant op.

OPGAVE 5.13 Wanneer de convectieve term lineair zou zijn, is er dan ook turbulente stro-
ming (of iets wat daar op lijkt) mogelijk?

5.5.4 Turbulente stroming in een buis

In het eerste deel van dit hoofdstuk hebben we voorbeelden van Couette en Poiseuille stro-
ming behandeld. Beide zijn voorbeelden van laminaire stroming in een (twee-dimensionale)
buis; er geldt u 6= 0 en v = 0. De snelheidsverdeling van een Poisseuille stroming heeft
de vorm van een parabool. Maar de stroming in een buis hoeft niet altijd laminair te zijn.
Voor stromingen met hoog Reynolds getal ontstaat er in de buis een turbulente stroming.
Dat houdt in dat de snelheid niet hoofdzakelijk een horizontale component heeft maar ook
een vertikale. Door de betere menging van de stroming (met een betere impulsoverdracht)
ontstaat een gelijkmatiger verdeling van de snelheid in de buis (zie figuur 5.11).

Figuur 5.11: Laminair versus turbulent snelheidsprofiel.

OPGAVE 5.14 Figuur 5.11 toont een duidelijk verschil in snelheidsprofiel tussen en laminaire
en een turbulente stroming. Bij gelijk massatransport en bij gelijke µ, welk type stroming heeft
de meest weerstand?

Het patroon van de stroming is met de huidige kennis niet te beschrijven. Het is ook
moeilijk om precies te bepalen wanneer een laminaire stroming omslaat in een turbulente
stroming. Voor een Reynolds getal kleiner dan 2300 (gebaseerd op de buisdiameter) is de
stroming in een buis (meestal) laminair. Voor grotere Reynolds getallen is de wand van
de buis zeer belangrijk. Een ruwe wand veroorzaakt sneller de vertikale bewegingen van de
luchtdeeltjes waardoor de stroming turbulent wordt. Er zijn experimenten gedaan met zeer
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gladde wanden waarbij een laminaire stroming is verkregen voor Re = 40000. Voor hogere
Reynolds getallen is het niet gelukt om laminaire stroming te krijgen. In de praktijk geldt dat
de laminaire stroming in een buis overgaat in turbulente stroming voor Re ∈ (2300, 3200);
deze overgang wordt ‘omslag’ of ‘transitie’ genoemd. Bij stromingen langs andere voorwerpen
zal transitie in het algemeen bij andere waarden van het Reynoldsgetal plaatsvinden. In figuur
5.12 laten we een stroming zien bij verschillende Reynolds getallen.

Figuur 5.12: Stroming bij van links (laminair) naar rechts (turbulent) oplopend Reynolds
getal [19].

OPGAVE 5.15 De mate van turbulentie van een stroming is afhankelijk van het Reynolds
getal. Bekijk de grootheden die invloed op het Reynolds getal hebben, zoals snelheid, viscositeit
en lengte. Hoe bëınvloeden deze grootheden de kans op een turbulente stroming? Bekijk
bijvoorbeeld de stroming door een rechte buis. Wat gebeurt er als je de doorsnede van de buis
groter maakt? Wat gebeurt er als je het drukverschil over de buis groter maakt? Bij gelijke
stromingssnelheid en gelijke geometrie, voor welk medium is de stroming het meest turbulent:
water of lucht?

5.5.5 Viskeuze stroming om een bol

We gaan eerst terug naar de potentiaal stroming rond een bol. We nemen een bol met straal
1 en plaatsen die in de oorsprong. Nu kunnen we elk punt op de bol beschrijven met een hoek
φ (hoek tussen de deeltjes en de negatieve x-as). De deeltjes komen richting de bol. Voor
φ ∈ (0, π/2) worden de deeltjes versneld en de druk daalt. In het punt φ = π/2 is de snelheid
twee keer zo groot als in het begin en de druk is minimaal. Voor φ ∈ (π/2, π) veroorzaakt
de stijging van de druk het afremmen van de deeltjes, totdat ze hun oorspronkelijke snelheid
hebben en verder gaan in hun oude baan.

Nu plaatsen we dezelfde bol in een viskeuze stroming. Het grootste verschil is dat de
stroming dichtbij het oppervlak van de bol afgeremd wordt door de viskeuze krachten. We
hebben al bij de Couette en Poiseuille stromingen aangegeven dat op de wand geldt u(y) = 0
en deze conditie geldt ook op het oppervlak van de bol. Er ontstaat een grenslaag, waar de
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Figuur 5.13: Snelheidsprofielen rond een loslaatpunt.

snelheid beinvloed wordt door de viskeuze krachten. Op het moment dat de stijging van de
druk de (toch al lage) snelheid gaat afremmen, ontstaat er terugstroming (in de negatieve
richting). Tussen de stroming in de positieve richting en stroming in de negatieve richting
(terugstroming) ontstaat er een loslaatpunt met ∂u

∂y = 0. In het gebied met terugstroming, en
het zich daaruit ontwikkelende zog, wordt de stroming vrijwel meteen turbulent (als hij het
al niet was). M.a.w. in dit gebied is veel beweging en dus ook veel stromingsenergie. Deze
energie is er in feite door het omstroomde object ‘ingestopt’; het object ervaart dit als een
extra bijdrage tot de weerstand.

Figuur 5.14: Experimenten met (links) laminaire en (rechts) turbulente loslating. Rechts is
de stroming geforceerd turbulent gemaakt door een plakbandje op het boloppervlak [19].]

Zoals de stroming in de buis laminair of turbulent kon zijn, is ook de grenslaag rond een
bol laminair of turbulent. In een laminaire stroming is de snelheid van de deeltjes hoofdzake-
lijk parallel aan de wand. In een turbulente stroming bewegen de deeltjes ook loodrecht op de
wand, wat een betere verdeling van de snelheid veroorzaakt (meer impulsopverdracht). Hier-
door heeft een turbulente grenslaag een grotere snelheid dichtbij de wand dan een laminaire
grenslaag. Daarom kan de turbulente snelheid langer tegen de stijgende druk ingaan, en het
loslaatpunt treedt op bij een grotere hoek φ dan bij de laminaire grenslaag. Uit experimenten
(zie bijvoorbeeld figuur 5.14) is gebleken dat het loslaatpunt in de stroming rond een bol bij
een laminaire grenslaag optreedt tussen 80◦ en 85◦, terwijl bij een turbulente grenslaag het
loslaatpunt tussen 120◦ en 140◦ ligt. Dit betekent dat het zog bij een turbulente grenslaag veel
dunner is dan bij een laminaire grenslaag, waardoor het veel minder weerstand veroorzaakt.
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Figuur 5.15: Stromingspatroon en weerstand (als functie van Re) voor een glad balletje en
een balletje met kuiltjes [15].

Figuur 5.15 toont de weerstand van een glad balletje en een balletje met kuiltjes als functie
van het Reynolds getal. In de ’gladde’ grafiek zien we ineens een sterke afname van de weer-
stand. Dit komt omdat bij een iets grotere Re de stroming rond de voorkant van de bol net op
tijd turbulent wordt, zodat laminaire loslating wordt voorkomen. De weerstand vermindert
met ruwweg een factor zeven! Bij verdere verhoging van Re neemt de weerstand weer toe,
omdat de stroming nu eerder turbulent wordt (en een turbulente grenslaag heeft nu eenmaal
meer weerstand dan een laminaire). Links-beneden in figuur 5.15 zie je hoe de kuiltjes van
de golfbal de stroming forceren om turbulent te worden, waardoor de weerstand al bij lagere
waarden van Re inzakt (niet zo laag als bij natuurlijke transitie, omdat de grenslaag bijna
overal turbulent wordt).

D’Alembert (§1.6) heeft geen enkel probleem met al deze weerstand. De viskeuze grens-
laag plus het daaruit voortvloeiende zog vormen een bron van energieverlies, die in §1.6 niet
is verdisconteerd. Weerstand is niets anders dan energie die in de stroming wordt gepompt
volgens “arbeid = kracht × weg”. In heel globale termen kunnen we daarom stellen dat hoe
rustiger de stroming blijft, hoe lager de weerstand zal zijn.

Geschiedenis van de golfbal
Tot aan het midden van de 19e eeuw werden golfballetjes gemaakt van in leer verpakte
veren (’featheries’; zie afbeelding). Daarna werden ze van rubber gemaakt, maar met
die (goedkopere) ’mooi gladde’ balletjes kon men minder ver slaan. Totdat iemand
ontdekte dat je met oude balletjes verder kon slaan dan met nieuwe: door slijtage werd
het oppervlak ruw, de stroming turbulenter en de stromingsloslating (en daarmee de
weerstand) verminderd. Vanaf het einde van de 19e eeuw is het een ‘sport’ gewor-
den om zo gunstig mogelijke kuiltjes in het (tegenwoordig kunststof) baloppervlak te
ontwerpen.

Zoals we bij de stroming in de buis aangegeven hebben, is de wand waarlangs de stroming
gaat heel belangrijk voor het omslaan van de laminaire naar de turbulente stroming. Een ruwe
wand veroorzaakt veel sneller een turbulente stroming dan een gladde wand. Daarom zijn bij
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schaatsers sommige gedeeltes van het pak van ruwer materiaal. De kunst is om de stroming
turbulent te laten worden vlak voor het moment dat hij laminair had willen loslaten. Precies
hetzelfde effect hebben ook de kuiltjes op de golfbal. Door een kleinere weerstand kan dus
de schaatser sneller schaatsen en een ‘bekuilde’ golfbal komt veel verder dan een bal zonder
kuiltjes.

OPGAVE 5.16 Waar moet een schaatser
strips aanbrengen (of ruwere stof gebruiken
voor zijn schaatspak)? Maak hiertoe allereerst
een schatting van de snelheid van een wed-
strijdschaatser. Bepaal vervolgens de grootte
van de Reynolds getallen die representatief
zijn voor, respectievelijk, de stroming om
zijn hoofd, zijn romp en zijn benen; zie ook
figuur 5.15. (Hint: Bedenk welke lengteschaal
karateristiek is voor de lokale stroming.)
Waarom kan een amateurschaatser beter een
ruw pak aantrekken?

5.5.6 Complexiteit van de stroming

In 1941 heeft Kolmogorov een theorie voorgesteld die aangeeft hoe groot (of beter gezegd ‘hoe
klein’) de kleinste schalen in een stroming zijn. Hij betoogde dat er op de kleinste schalen een
evenwicht bestaat tussen de productie van kleinere schalen (via de energie cascade, zie §5.5.3)
en hun vernietiging door middel van viskeuze dissipatie. Belangrijke fysische grootheden zijn
hierbij de energie dissipatie ε ≡ dk/dt (m2/s3), waarbij k de turbulente kinetische energie per
massaeenheid voorstelt, en de kinematische viscositeit ν (m2/s). Door deze twee grootheden
te combineren is er (eenduidig) een lengteschaal ` en een tijdschaal τ te maken:

` ∼
(
ν3

ε

)1/4

en τ ∼
(ν
ε

)1/2
. (5.20)

Kolmogorov stelde dat dit de lengte- en tijdschaal van de kleinste turbulente structuren zijn.
Door naar de exponent van ν in (5.20) te kijken, zien we dat de kleinste lengteschalen even-
redig zijn met ν3/4 en de kleinste tijdschalen evenredig met ν1/2. In termen van het Reynolds
getal betekent dit dat de kleinste structuren, ook wel ’eddies’ (draaikolken) genoemd, schalen
met Re−3/4: ze zijn Re3/4× kleiner dan de grote lengteschalen in de stroming.

Wanneer we zo’n turbulente stroming zouden willen berekenen met behulp van een nu-
merieke rekenmethode, dan moet het rekenrooster (en de discrete tijdstap) klein genoeg zijn
om deze kleine structuren te kunnen beschrijven. Aangezien onze wereld drie-dimensionaal
is, betekent dit dat het aantal roosterpunten voor een dergelijke berekening schaalt als Re9/4,
en het aantal benodigde tijdstappen als Re1/2. De totale complexiteit van een berekening
schaalt daarmee als Re11/4. Een 10× groter Reynolds getal betekent dus een ruwweg 1000×
duurdere berekening. Voorwaar een grote uitdaging!

OPGAVE 5.17 Hoeveel keer duurder is een berekening van de stroming rond een vliegtuig dan
rond een golfballetje. En hoeveel duurder is de berekening van de stroming rond een schip?
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Op de meest krachtige computers van dit moment is een gedetailleerde berekening van de
stroming rond een golfballetje nu mogelijk. Als we aannemen dat computers per decade 30×
sneller worden, hoeveel jaar moeten we dan wachten tot een gedetailleerde berekening rond
een vliegtuig respectievelijk een schip mogelijk is?

5.6 Overzicht

Schuifspanning

term notatie beschrijving

schuifspanning τ schuifkracht per eenheid oppervlakte
dynamische µ eigenschap van de vloeistof

viscositeitscoëfficiënt τ = µdu
dy

kinematische ν eigenschap van de vloeistof
viscositeitscoëfficiënt ν = µ

ρ

De Navier–Stokes vergelijkingen

ρ
Dv

Dt
= −∇p+ ρF + µ∇v.

Spanningstensor
De spanningstensor σ is een symmetrische matrix. De elementen van deze matrix stellen de
componenten van kracht voor die uitgeoefend wordt op de vlakken van een kubus die zich in
de stroming bevindt. De spanningstensor kan gebruikt worden voor het uitrekenen van de
spanningsvector T (kracht per oppervlakte-eenheid op een plaat in een stroming). T = σ · n

De impulsvergelijkingen in de termen va de spanningstensor

ρ
Du

Dt
=

∂σxx
∂x

+
∂σyx
∂y

+
∂σzx
∂z

+ ρF1,

ρ
Dv

Dt
=

∂σxy
∂x

+
∂σyy
∂y

+
∂σzy
∂z

+ ρF2,

ρ
Dw

Dt
=

∂σxz
∂x

+
∂σyz
∂y

+
∂σzz
∂z

+ ρF3.

De vervormingssnelheidstensor
De verandering van de snelheid is aan te geven met behulp van

v(R + dR) = v(R) +D dR + 1
2ω × dR.

Hier stelt de bijdrage ΩdR = 1
2ω × dR de rotatie van de vloeistofelementje (Ω is een scheef-

symmetrische matrix ) en DdR (met D een symmetrische matrix) geeft de vervorming van
de vloeistofelementje aan.
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De constitutieve relatie voor een Newtonse vloeistof
Constitutieve relatie is een verband tussen de viskeuze spanningstensor σ̂ en de vervormings-
snelheidstensor D. Uit deze relatie volgt

σ = −pI + σ̂ = −pI − 2

3
µ(∇ · v)I + µ{∇v + (∇v)T }.

Het Reynolds getal

term formule

dimensieloos Reynolds getal Re = ρUL
µ = UL

ν

dimensieloze NS vergelijkingen Dv
Dt = −∇p+ 1

Re∆v, ∇ · v = 0

Laminaire en turbulente stroming
Laminaire stroming is regelmatig, zonder kleine details, maar kan tijdsafhankelijk zijn. Het
komt voor bij hoog viskeuze stroming en soms bij een laag viskeuze stroming. Bij laag viskeuze
stroming moeten de omstandigheden ideaal zijn om een laminaire stroming te krijgen. Een
kleine verstoring veroorzaakt al een turbulente stroming. Turbulente stroming heeft een niet
regelmatig, sterk tijdsafhankelijk stromingspatroon.

5.7 Epiloog

We sluiten dit dictaat af met een uitspraak van Sir Horace Lamb (1849–1934), gedaan in
1932, die de wetenschappelijke uitdaging die turbulentie biedt goed verwoordt:

I am an old man now, and when I die and go to heaven
there are two matters on which I hope for enlightenment.
One is quantumelectrodynamics, and the other is the tur-
bulent motion of fluids. And about the former I am rather
optimistic.

Sir Horace Lamb (1849–1934)
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[5] H. Wittenberg & E. Torenbeek, Aëronautiek: Grondslagen en techniek van het vliegen.
Delft University Press (2002).

Engelstalige literatuur

[6] D.J. Acheson, Elementary Fluid Dynamics. Oxford University Press (1990).

[7] G.K. Batchelor, An Introduction to Fluid Dynamics. Cambridge University Press (1967).

[8] I.G. Currie, Fundamental Mechanics of Fluids. Marcel Dekker (1993).

[9] C. Gutfinger & D. Pnueli, Fluid Mechanics. Cambridge University Press (1992).

[10] R.S. Johnson, A Modern Introduction to the Mathematical Theory of Water Waves.
Cambridge University Press (1997).

[11] H. Lamb, Hydrodynamics. Cambridge University Press (6de druk, 1995).

[12] L.D. Landau & E.M. Lifshitz, Fluid Mechanics. Pergamon Press (1959).

[13] R.D. Mehta, The aerodynamics of sports balls. Annual Review of Fluid Mechanics 17
(1985) 151–189.

[14] C.C. Mei, The Applied Dynamics of Ocean Surface Waves. John Wiley, New York
(1983).

[15] P. Moin & J. Kim, Tackling turbulence with supercomputers. Scientific American, Ja-
nuary 1997, 46–52.

[16] A.R. Paterson, A First Course in Fluid Dynamics. Cambridge University Press (1983).

125



126 BIBLIOGRAFIE

[17] B. Shivamoggi, Theoretical Fluid Dynamics. John Wiley, New York (1998).

[18] J.J. Stoker, Water Waves. Interscience Publishers, London (1957).

[19] M. Van Dyke, An Album of Fluid Motion. Parabolic Press (1982).

[20] G.B. Whitham, Linear and Nonlinear Waves. John Wiley, New York (1974).


