
LIFT
Bernoulli versus newton

Zonder lift komen wij niet van de grond.
Dan valt er niet veel te vliegen. Lift is
een kracht die de vleugels van een vlieg-
tuig omhoog duwt. Maar ook de kracht
die een propeller zijn voorwaartse
kracht geeft. Lift is niet makkelijk te be-
grijpen. Jarenlang waren de theoretici in
twee kampen verdeeld: de aanhangers
van de Bernoulli-theorie en de aanhan-
gers van de Newton-theorie. En het inte-
ressante is dat noch Bernoulli, noch
Newton ooit een letter op papier heb-
ben gezet over hoe een vliegtuig van de
grond komt. In hun tijd waren er nog
geen vliegtuigen. De schuld ligt dus bij
de navolgers. De schuld van alle misver-
standen over lift. Laten we bij het begin
beginnen.

De fout die de Bernoulli aanhangers altijd
hebben gemaakt is dat de lucht die langs
de bovenkant van de vleugel gaat (de
vleugel heeft een bolle bovenkant) een
langere weg zou afleggen om tegelijk
met de lucht onder de vleugel bij de ach-
terkant aan te komen waardoor de snel-
heid van de lucht boven de vleugel groter
is en er dus een lagere luchtdruk boven
de vleugel heerst  dan er onder. Daar-
door ontstaat LIFT, een kracht onder de
vleugel naar boven gericht. En dat klopt
dus niet. Van die lagere luchtdruk klopt
wel, maar niet dat beide luchtstromen
boven en onder tegelijk bij de achterkant
aankomen. De stroom boven de vleugel
komt juist veel eerder bij de achterkant
aan dan die andere luchtstroom waar-
mee het verhaal van de langere af te leg-
gen weg in de prullenbak kan.
Om de hier van toepassing zijnde wet van
Bernoulli te begrijpen moeten we even
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naar een, voor veel mensen in Zierikzee,
bekend nauw straatje met een poort die
uitkomt op de markt en hoge huizen aan
beide kant, beter bekend als het tochtgat
van Zierikzee. Lucht verplaatst zich eigen-
lijk altijd in Zierikzee want in Zeeland
waait het altijd. En die lucht moet ook
altijd door dat straatje en dat poortje. De
ene dag van de ene kant, dan weer van
de andere kant, maar hij moet erdoor.
Die lucht hoopt zich op voor het straatje,
we hebben een opstopping. De snelheid
van de lucht neemt af voor dat straatje
maar de druk neemt toe. Eenmaal in het
straat loopt de snelheid van de lucht ste-

vig op. Hij wil wel nu hij kan en de druk
neemt behoorlijk af. Dus: de snelheid
neemt af, dan neemt de druk toe en
daarna neemt de snelheid toe, en neemt
de druk af. Yep, hij neemt af. Dit is nogal
vrijzinnig weergegeven de wet van Ber-
noulli waar het hier om gaat. Nog een
ander voorbeeld: Je staat de tuin te
sproeien met een slang zonder mond-
stuk. Daar komt maar een slap straaltje
uit. Wat doe je als je verder wilt spuiten?
Je knijpt de slang behoorlijk dicht tot een
smal strookje. Precies. De druk voor de
vernauwing neemt toe, eenmaal voorbij
de vernauwing neemt de snelheid stevig

toe. In een Venturipijp, een buis met een
vernauwing, zie je hetzelfde, waarvan
hierbij een afbeelding. Bij toegenomen
snelheid neemt de druk af.

En dan zeg ik met veel bravour: De bo-
venkant van de vleugel is eigenlijk een
halve venturipijp. Nou, is dat niet een
stapje te ver? Boven de vleugel zit toch
lucht, nou die houdt die lucht die door de
voorkant van de vleugel omhoog wordt
geduwd heus niet tegen hoor. Toch wel!
Iets verder boven de vleugel stroomt ook
lucht min of meer ongestoord maar wel
met een bepaalde snelheid en die lucht
wil graag zo ongestoord mogelijk door-
stromen dus levert een tegenkracht te-
gen die bobbel onder hem en op die
manier hebben we eigenlijk een halve
Venturipijp met een versnelde lucht-
stroom en dus een afgenomen druk.
Langs de onderkant van de vleugel
stroomt de lucht min of meer ongestoord
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door dus blijft de druk daar gelijk. Resul-
taat: we hebben boven de vleugel een
lagere druk dan eronder en daardoor een
kracht naar boven die we lift noemen en
die kracht werkt loodrecht op de rijrich-
ting, eh…, vliegrichting. Hij werkt lood-
recht op de vliegrichting. Dat herhaal ik
nog maar even.
En toch is dit allemaal een beetje onbe-
vredigend want hoe zit dat nu met dat
oude verhaal dat de boven- en de onder-
stroom gelijk bij de achterkant van de
vleugel aankomen. Je kunt wel zeggen
onzin, maar laat dat dan even zien. En
verder hoe zit dat nu met vliegtuigen die
op kun kop vliegen? Die hebben dus een
‘lift’ naar beneden. En toch vliegen ze.
Eerst een paar foto’s hier rechts. Echte
foto’s gemaakt in een windtunnel met
rook om de luchtstroom zichtbaar te ma-
ken en ze zijn kort na elkaar genomen. Je
ziet dat de luchtstroom boven de vleugel
behoorlijk vooruit loopt op die eronder
en in het tweede plaatje laat hij al los van
de vleugel. Het begin van een STALL.
Hieronder is dat alles in een animatie weergegeven. Let eens op de blauwe

baan. Die ligt ver voor op de blauwe baan
onder de vleugel. Onder de vleugel wordt
de lucht aan de voorkant van de vleugel
zelfs opgehouden, afgeremd dus een ver-
hoging van druk. Aan het breder worden
van de blauwe baan boven de vleugel
kan je afleiden dat de lucht daar dunner
wordt dus de druk verlaagt. Van die the-
orie dat de luchtstroom boven de vleugel
een langere baan heeft af te leggen blijft
niet veel over zo. Dit is geen wetenschap-
pelijk bewijs. Ga ik ook niet leveren.
Daarvoor moet je bij iemand anders zijn.
Dit zijn gewoon de modernere inzichten.

Je ziet ook dat de vleugel onder een ste-
vige hoek met de vliegrichting staat en
op die manier komen we pardoes in de
derde wet van Newton terecht en die po-
pulair genoemd wordt: actie geeft reac-
tie. Deze wet van Newton zegt dat
krachten nooit enkelvoudig optreden
maar altijd in paren en dat een uitgeoe-
fende kracht altijd een gelijkwaardige te-
gengestelde kracht oproept. H’m, een
beetje moeilijk. We gaan een experiment
doen: Je steekt je hand uit het raam van
een rijdende auto, zo dus:

Er is een kracht naar voren door de
voortstuwing van de motor in de auto.
Een kracht naar voren eigenlijk vergelijk-
baar met de kracht van een propeller van
een vliegtuig. Die zorgt ook voor de
voortstuwing. Dat noemen we THRUST.
Laten we de Engelse term maar gebrui-
ken. Die thrust roept een tegenkracht op
en dat is de luchtweerstand en die noe-
men we DRAG. Nu gaan we onze hand
een beetje kantelen. We draaien de kant
van de duim dus de voorkant iets om-
hoog. De drag neemt toe want het op-
pervlak dat we in de wind houden is
groter geworden. Maar er gebeurt meer.
We voelen dat onze hand omhoog ge-

drukt wordt. Er is nu een kracht naar ach-
teren, de drag, maar ook een kracht naar
boven die we LIFT noemen. Naarmate we
de stand van onze hand veranderen, de
voorkant meer omhoog draaien neemt
de lift, de opwaartse kracht toe en neemt
ook de drag toe. Tot een bepaalde stand
dat onze hand ‘overtrokken’ raakt. Daar-
over later meer. Als we onze handpalm
volledig verticaal in de rijwind houden is
de drag maximaal en hebben we geen lift
meer. Als onze hand een vliegtuig zou
zijn, zou dat nu naar beneden vallen.
Nu even twee afbeeldingen: Er zijn hier
twee nieuwe termen bijgekomen: Angle

of Attack en Downwash. Eerst even
downwash. De downwash is tegenge-
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steld aan de lift. Je kunt ook zeggen: het
gevolg van downwash is lift. Bestaat die
echt, die downwash? Jazeker, kijk maar
naar het tweede plaatje waar een Cessna
Citation vlak boven de wolken vliegt.
Door de naar beneden gerichte lucht-
stroom, veroorzaakt door de vleugel die
iets verdraaid in de vliegwind staat wordt
een luchtstroom naar beneden gericht
veroorzaakt en die luchtstroom trekt een
spoor in het wolkendek. Met mooie krul-
len aan de uiteinden. Dat zijn de VORTEX-
krullen veroorzaakt door de vleugeltips.
Daar gaan we het nu niet over hebben.
Hierboven zie je een tekening van wat er
gebeurt. De vortex-ringen zitten er ook
in. Hoe hoger je snelheid hoe groter de
lift en hoe groter de angle of attack hoe
groter de lift, maar tot een bepaalde
grens.
Juist doordat men dit soort dingen op
een gegeven moment zichtbaar kon ma-
ken met windtunnels bijvoorbeeld is men
steeds meer de derde wet van Newton
als de juiste verklaring van het verschijn-
sel lift gaan zien. Met die wet van New-
ton kon men ook verklaren dat een
vliegtuig op zijn kop kan vliegen. Niet alle
vliegtuigen. Het is ten eerste een zaak
van voldoende motorvermogen.
Angle of Attack is een uiterst belangrijk

iets in de vliegerij. De hoek die de vleugel
maakt met de richting van de langsstro-
mende lucht. Dan zit je meteen met een
probleem want een vleugel is geen platte
plaat, dus hoe moet je die hoek meten.
Wetenschappers hebben voor alles een
oplossing. Ze zeggen: we kunnen die
vleugel voor deze theoretische benade-
ring ook vervangen door een enkele lijn
die afhankelijk is van het vleugelprofiel.
Vleugelprofiel heet bij hun AIRFOIL. Die
enkele lijn heet CHORD LINE en is voor
wetenschappers belangrijk. Wij flightsim-
mers hoeven dat niet allemaal precies te
weten. De chord line is de rode lijn dwars
door de vleugel in de afbeelding hieron-
der. Er staan nog twee andere termen in
die voor ons van belang zijn: LEADING

EDGE, de voorkant van de vleugel en
TRAILING EDGE, de achterkant. Je zult ze
regelmatig tegenkomen. En dan nog
CAMBER. Camber is de asymmetrie, de
ongelijkvormigheid tussen het bovendeel
en het onderdeel. Dat is voor later.
Dan hiernaast nog een paar plaatjes waar
je kunt zien dat lift en drag afhankelijk
zijn van de angle of attack. Het onderste
plaatje laat zien dat de lift afneemt als
een vleugel overtrokken raakt of in een
STALL raakt. STALL is voor ons uiterst be-
langrijk. Als je het punt hebt bereikt dat
de vleugel overtrokken raakt, maakt de
luchtstroom zich los van de vleugel en
gaat wervelen. Als dat gebeurt raken we
de opwaartse kracht van de vleugel kwijt
en vallen we naar beneden. Of we van-
gen de stall professioneel op en vliegen
gewoon door, hetgeen de betere oplos-
sing is.
Hoe zit dat nu met onderste boven vlie-
gen? Dat is de situatie zoals je hier rechts
ziet. Als je motor voldoende thrust levert
kan je onderste boven vliegen maar dan
moet je de angle of attack vergroten. En
dat bewijst eigenlijk dat de Bernoulli-the-
orie over lift ook waar is. Door een grote-

re angle of attack overwinnen we de
negatieve lift zoals Bernoulli ons die
voorspelt heeft. Was die theorie dan niet
waar? Nou, decennia lang is de wereld
van de aërodynamica verdeeld geweest
in twee kampen: de Bernoulli-aanhan-
gers en de Newton-aanhangers die el-
kaar altijd zwaar hebben bevochten. De
Newton-aanhangers zeggen bijvoorbeeld



dat dat verhaal van de halve venturipijp
dat je eerder in dit stuk tegenkwam vol-
slagen onzin is en de Bernoulli-aanhan-
gers hebben ook jarenlang in hun maag
gezeten met dat angle of attack verhaal
en het op zijn kop kunnen vliegen. Wij
flightsimmers doen niet mee aan die dis-
cussie (als je dat wel wilt voorspel ik je
een stevige hoofdpijn) en wij gaan ge-
woon selectief winkelen. Veel van de
theoretische achtergronden van het vlie-
gen zijn makkelijker te verklaren met de
Newtonwet en sommige ook niet. Want
als je nu vliegt zonder dat je vleugel een
hoek maakt met de langsstromende
lucht, dus met een angle of attack van
nul graden, dan zou je dus geen lift meer
hebben. Gelukkig dat Bernoulli ons dan
wel lift voorspelt. Vallen we tenminste
niet uit de lucht. Toch vreemd dat de we-
tenschappers over een dergelijk belang-
rijk punt nog steeds liggen te bakkeleien.

Toch nog even verder gaan over die lift.
Hieronder de vier krachten die op een
vliegtuig weken en die we eigenlijk alle
vier al hebben behandeld: thrust, drag,
lift en weight. Weight is natuurlijk ge-

wicht en die hebben we nog niet behan-
deld. WEIGHT is gewicht en eigenlijk is
dat niet helemaal waar. Naarmate je ver-
der van de aarde af komt neemt de

zwaartekracht, de aantrekkingskracht
van de aarde af en neemt ook het ge-
wicht van je toestel af. De massa van je
toestel neemt niet af. De massa van je
vliegtuig is gewoon de hoeveelheid mate-
rie in je toestel. Met een eenvoudige
Cessna tot een hoogte van, nou zeg eens
wat, 10.000ft, speelt dit geen rol. En toch
is het goed om dit even te melden. De
thrust, de voorwaartse kracht wordt ge-
leverd door je motor en je ziet hier geen
motor. Dit is een zweefvliegtuig en wat
nu? Een zweefvliegtuig heeft thrust door-
dat hij afdaalt. De thrust komt niet van
een motor maar komt van de aantrek-
kingskracht van de aarde, net zoals wij
vaart meerderen op de fiets bij een afda-
ling van een heuveltje. Daarom zoeken
zweefvliegers na een afdaling ook ‘ter-
miekbellen’ op om weer te stijgen. Toch
wel iets om te onthouden. Als we met
een motorvliegtuig willen afdalen kun-
nen we net zo goed die motor op een
laag pitje zetten, de zwaartekracht levert
de thrust.
Maar daar komen we straks op. We gaan
eerst STRAIGHT AND LEVEL vliegen. Een
overbekende term in de vliegerij.
Straight and level is precies wat het zegt.
Het vliegtuig vliegt op een constante
koers en blijft op dezelfde hoogte dus het
klimt niet en het daalt niet. Om op pre-
cies dezelfde hoogte te blijven moeten
de vleugels precies zoveel lift leveren dat
de aantrekkingskracht van de aarde
wordt overwonnen. Om dit te bereiken
moet het vliegtuig met een behoorlijk
snelheid vooruit gaan met een kleine
angle of attack, dus een kleine hoek van
de vleugels ten opzichte van de langstro-
mende lucht of langzaam vooruit gaan

met een relatief grote angle of attack. En
dat is een onderscheid. Voor het eerste
heb je veel motorvermogen nodig en een
kleine hoek van inval om snel vooruit te
gaan en bij de tweede situatie heb je
minder motorvermogen nodig en een
veel grotere invalshoek om langzaam te
kunnen vliegen. Er zijn situaties waarbij
langzaam vliegen beslist noodzakelijk is.
Klimmen of CLIMB of anders gezegd een
doorgezette klim (niet een klein stukje
maar langere tijd klimmen om op je
kruishoogte te komen) is niets anders
dan straight and level maar dan met een
surplus aan thrust, dus constant meer
motorvermogen waardoor je een over-
schot aan lift hebt en dus klimt. Als je
geen motorvermogen meer over hebt zul
je genoegen moeten nemen met een la-
gere snelheid.
Afdalen of DESCENT of descending flight
is niet de neus van het vliegtuig naar be-
neden duwen maar eerder ervoor zorgen
dat de energie om vooruit te komen niet
meer komt van het motorvermogen
maar eerder van de aantrekkingskracht
van de aarde, zoals bij een zweefvliegtuig
hiervoor al uitgelegd. In plaats van
brandstof te verstoken kun je veel beter
de potentiële energie verstoken die vrij-
komt door de aantrekkingskracht van de
aarde. Throttle dicht en trimmen. Maar
daarover later.
We hebben nu de eerste as waar om-
heen een vliegtuig draait behandeld. Die
loopt van de ene vleugeltip naar de an-
dere (kan ook op een iets ander punt lig-
gen). Dit is de PITCH-as. De andere twee
zijn ROLL en YAW en daarover in de vol-
gende aflevering.
Erik


