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f( Summary in Dutch 
a 

In dit rapport wordt een niellwe versie gegeven van de analytis.:he hodograartheorie van de twee-dimensionale transsone stroming om ccn 
e liehaam, wals die o.a. door Chaplygin, Cherry en Lighthili is ontwikkeld. Hierbij wordt gebrllik gemaukt van integruultransformaties. Door deze 

teehnis.:he verbetering worden gcen essentieel nicuwc clementen aan de theoric toegevoegd, maar wei wordt hierdoor een lInificatie van verschil
[I 

lende bestaande theorieen verkregen. Tevens maakt de bereikte strueturele vereenvolldiging het uitwerken van voor de praktijk interessante 
1 lOepassingcn praktiseh lIitvoerbaar. 

Als toe passing wordt de theorie van de subsone en transsonc stromingen om "quasi-eUiptisehe" proficlen gegeven. Oit zijn compressibelc 

3 stromingen die ontstaan door transrormatic van de incompressibele stroming om een eliips , zowe! zonder als met circlilatie. Er wordt aangetoond 
dat voor transsone stromingen de mogclijkheden tot generalisatie door uit te gaan van meer algemene incompressibele stromingcn zee r beperkt 
zijn; door hct toevoegen van particuliere oplossingen van de hodograarvergelijking staat eehter in de theorie van quusi-elliptisehe prollelcn een 

3. onbepcrkt aantal parameters ter beschikking, waardoor een familie stromingcn van verrassende varieteit ontstaat. Bijzonuere aandaeht wordt 
gl besteed aan de regulariteit van het prolle! in het rysisehe vlak: met name in Lighthill's theorie blijkt het rysische "vlak" bij niet-symmetrisehe 

o stromingcn in reite vertakt te zijn, waardoor het profiel niet geslotcn is en gecn rysisehc interpretatie van de geeonstrueerde oplossing 1110gelijk 
is. Een analyse en oplossing van dit probleem wordt gegcven. 

Ecn aantaillitgewerkte voorbeclden van subsone en transsone stromingen zonder en met circlIlatie wordt getoond. Het blijkt hierbij mogclijk, 
binnen de qllasi-elliptische ramilic, pro lie len te identillceren die de karakteristieke eigenschappen vertonen van de prof,cien met een z.g. "peaky" 
drllkverdeling, waarover volgens Pearcey cen sehokvrije transsone stroming kan optreden. Aangezien de door Peareey gcvonden schok\(rijc 

stromingen het eindresultaat waren van een moeizaam cxperimenteel iteraticproeess en door hem werd aangclOond dat de schokvrije transsone 
stroming voor het vliegtuigontwerp belangrijke perspeeticvcn biedt, gar deze moge!ijkheid een bclangrijke impllis tot een praktisch toepasbarc 
uitwerking van de theorie. 

VI 

3. 
In een Appendix wordt nader ingegaan op de discussies betrelTende de mathematisehe en fysischc interpretatie van de bctreffende oplossingen, 

die als de " transsonc eontroverse" bekend zijn geworden. Door o.a. Buscl1lann en Guderley werd de mogelijkheid van een rysische schokvrijc 
transsone stroming op mathel1latische gronden ontkend. Sindsdien zijn eehter. zoals vermdd, door Pearce), experimenteel sehokvrije transsone 

a stromingen gcdemonstreerd. Gesteld wordt , dat het trekkcn van Iysischc eonclusies uit de z.g. "nict-existentic theorema's" (Morawetz) onmogelijk 

is~ ol1ldat de potentiaal theorie voor de transsone stroming niet aile rysisehe relevante aspecten bevat. De stabiliteit van de schokvrije transsonc 
stroming wordt vervolgens in verband gebracht met bepaalde cigenschappen van niet-stationaire storingcn van de stroming. Hiermee is een 
theoretische interpretatic van het empirische criterium van Peareey gegeven. 

In een volgende Appendix wordt een algebraisehc interpretatie van de hodograaftransrormatie gegeven, en een aantal lokale cigenschappen 
besproken, die bij de lIitwerking van de theorie werden lOegepast. 

Tenslottc wordt een overzieht gegeven van enkele numerieke aspectcn. Het ontwikkelen van voor het verkrijgen van praktisch interessante 
stromingspatronen gcschikte numericke t~ehniekcn is in dit project cen van de grootstc problemen geweest. 
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