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Voorwoord. 

Het verslag "Visualisering van stromingsverschijnselen" vormt de schriftelijke afron- 
ding van een stage die door mij binnen de vakgroep WFW werd uitgevoerd van 
september 1990 tot juli 1991. 

Het succesvol afronden van deze stage zou niet mogelijk geweest zijn zonder de hulp 
van mijn stagebegeleider, Gerrit Petersl die tijdens de stage zijn geduld wist te 

ben ik 
grote dank verschuldigd aan de heer Steenhuijsen, voor het, onder zijn beheer, ter 
beschikking stellen van de argon-laser en de waardevolle adviezen op optisch gebied. 
Tenslotte wil ik Leo Wouters en Camiel Verhoeve willen voor al de keren dat zij mij 
uit de computerproblemen hebben geholpen. 

hP\&7U332 enl pij q & juiste ~ Q ~ i e ~ t e : :  =p geschikte -&ijze kqireerde. 

Eindhoven, juli 199 1 



Samenvatting. 

Binnen de groep polymeren van de vakgroep WFW bestaat de behoefte om de 
stroming van polymeren in een matrijs te onderzoeken. Dit kan zijn voor het 
onderzoek naar het spuitgieten, maar ook voor het onderzoek van het vloeipersen. 
Deze processen zijn vooralsnog slechts gedeeltelijk gemodelleerd. E r  is een kleine 
proefmatrijs gemaakt om op experimentele basis uitspraken te kunnen doen over 
c t r n m i n g ~ v ~ r S r h ~ ~ ~ ~ P . 1 - n  _- ------ mak die zich bij het  spuitgieten voordoen. In het kort worden 
verschiiiënde methoden om deze verschijnselen ie v<süafiseïeil bespïokeii samen met 
hun eventuele voor- en/of nadelen. Eén van deze methodes is in de praktijk ge- 
bracht. Praktische problemen verbonden aan de gekozen methode worden behandeld. 
De analyse en presentatie van de resultaten met behulp van een beeldverwerkingssys- 
teem zal aan bod komen. Tenslotte worden aanbevelingen voor verder onderzoek 
gedaan. 
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Inleiding. Hoofdstuk 1. 

In het kader van het onderzoek aan de produktieprocessen spuitgieten en vloeipersen 
wordt er in de groep polymeren van de vakgroep WFW onderzoek verricht naar de 
stroming van polymeren in een matrijs. Deze stroming is slechts gedeeltelijk gemodel- 
leerd, vooral aan 3-D effecten is nog relatief weinig aandacht besteed. Ten behoeven 
van de verificatie van de te plegen modelvorming van deze effecten wordt gedacht 
aan experimenten waarbij de vloeistofstroming in een matrijs wordt gevisualiseerd. 

Technieken om stromingen van vloeistoffen te onderzoeken worden in de literatuur 
relatief veel beschreven, zie bijvoorbeeld de hoeveelheid literatuur over Laser- 
doppler. Over technieken waarbij de stroming echt gevisualiseerd wordt is echter veel 
minder informatie te vinden. Meestal worden in artikelen of boeken wel mooie 
plaatjes getoond maar wordt er helaas niet bij vermeld hoe men aan die plaatjes 
gekomen is. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen. Allereerst is de oplossing van 
een visualiseringsprobleern niet alleen afhankelijk van de gekozen techniek maar ook 
en vooral van de gebruikte opstelling waardoor de gevonden oplossingen in het 
algemeen niet op andere opstellingen van toepassing zijn en daarom vaak niet van 
algemeen belang. Ten tweede heeft het simuleren van stromingen op de computer de 
laatste tijd een grote vlucht genomen waardoor het belang van puur experimenteel 
werk verminderd is. 

Uit recente literatuur is het boek "The Kinematics of Mixing" [1989] van Ottino 
bekend waarin hij resultaten presenteert die zijn verkregen met behulp van gekleurde 
vloeistoflijntjes belicht met ultraviolet licht. Uit een heel andere hoek van de 
wetenschap, de oceanologie, is het gebruik van tracerdeeltjes bekend om zeestromin- 
gen te onderzoeken, zie Veronis [1977]. 

Deze twee voorbeelden geven aan dat er globaal twee verschillende methoden van 
benaderen van het visualiseren van vloeistofstromingen mogelijk zijn, te weten: 

1) Het markeren van stromingsprofielen met een gekleurde vloeistof die wat 
betreft zijn eigenschappen zo weinig mogelijk verschilt van de proefvloeistof. 
Het (theoretisch) enige onderscheid is dan de ideur. 
Het aanbrengen van tracerdeeltjes. Dit kunnen zowel vaste stof- als vloei- 
stofdeeltjes of gasbelletjes zijn. Principieel verschil met de onder 1) vermelde 
methoden is echter dat bij deze methode de markeringsdeeltjes andere 
eigenschappen hebben dan de hun omgevende proefvloeistof. Van deze 
verschillen kan men gebruik maken bij het waarnemen hoewel ze ook lastig 
kunnen zijn met name wanneer er sprake is van verschillen in stromingsgedrag 
tussen de tracerdeeltjes en de proefvloeistof. 

2) 

Een derde mogelijkheid is het gebruik maken van eigenschappen van de gebruikte 
vloeistof, bijvoorbeeld het vertonen van dubbele breking (Robert Kuipers [ 19911). 
Een probleem hierbij is de interpretatie van de waargenomen beelden, deze hebben 
geen direct verband met de stroombanen of stromingsprofielen en zijn dus geen 
visualisatie van de stroming zelf. 
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Terwijl er in het conventionele stromingsonderzoek veel wordt gewerkt met tracer- 
deeltjes (bijv. met waterstof-belletjes) is voor stromingsonderzoek aan matrijzen 
binnen de vakgroep een methode uit de eerste groep gekozen. Dit is geen principiële 
keuze, ook methodes uit de beide andere groepen zijn voor dit onderzoek toepasbaar. 

De verdere indeling van dit verslag is als volgt: 

In hoofdstuk 2 wordt de gekozen methode behandeld. De keuze van de 

tingsmethode en een filter. 
~ r û e f i - l û & t û f f ~ ~ ~  ~ I I  de get?~!ikte p r ~ f r n & ~ j ~ .  De keuze een belich- 

Hoofdstuk 3 behandelt de praktische problemen die optraden bij de gekozen 
methode van belichten en waarnemen. 

Hoofdstuk 4 bespreekt de resultaten van de uitgevoerde experimenten en de 
presentatie van deze resultaten met behulp van een computerprogramma. 

In hoofdstuk 5 worden de conclusies en aanbevelingen die uit de experimenten 
naar voren zijn gekomen besproken. 

Het verslag wmdt afgesloten met een oveszlcht van referenties en geraadpleegde 
literatuur alsmede een listing van het in hoofdstuk 4 besproken programma. 
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De gekozen methode. Hoofdstuk 2. 

De vloeistof die gebruikt wordt om de stromingsverschijnselen te bestuderen is 
glycerol. Deze stof heeft meerdere voordelen, ze is goedkoop, transparant, en ze 
maakt het mogelijk, indien gemengd met andere componenten zoals bijvoorbeeld 
PAA, om modelvloeistoffen maken en zo bij kamertemperatuur proeven te doen die 
uitspraken mogelijk maken over het gedrag van polymeren bij vergelijkbare stro- 
mingssituaties maar bij veel hogere temperaturen. Een nadeel is dzt het glycerd zouk 
het 223ge!es7erd v ~ r d t  me: gûed gedefiïìeeïû is zûdat er nog enige bewerkingen op 
het glycerol moeten worden uitgevoerd voor het eigenlijke experiment kan beginnen 
(zie hoofdstuk 3). 

Om het gedrag van de gekleurde vloeistof zoveel mogelijk identiek te maken aan de 
proefvloeistof is er gekozen voor een kleurvloeistof bestaande uit een laser-dye 
opgelost in glycerol. Vanwege de grote kleurkracht van de dye hoeft zij slechts in een 
zeer lage concentratie in de kleurvloeistof aanwezig te zijn de eigenschappen van de 
kleurvloeistof praktisch slechts weinig van de eigenschappen van het originele glycerol 
verschillen. 

De proefmatrijs waarmee de experimenten zijn uitgevoerd is opgebouwd zoals in 
onderstzz~de figmr geschetst: 

metaalf olies 

vulopening 

inspui topeningen 

Y 

Z X 4 
Figuur 1 De proefmatrijs. 

Deze proefmatrijs bestaat uit een perspex bak waarin langs de twee lange zijden twee 
metaalfolies kunnen glijden. Deze twee folies bewegen synchroon waardoor er in de 
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testvloeistof een symmetrisch stromingsprofiel wordt opgewekt dat vergelijkbaar is 
met de stroming die optreedt tijdens de vulfase van een rechthoekige matrijsholte. 
Tevens is er in één van de lange zijden een verticale reeks afsluitbare gaatjes 
geboord waardoor gekleurde vloeistoffen in de proefvloeistof kunnen worden 
ingespoten. De matrijs is voorbereid om gemonteerd te worden in een verticale 
trekbank, zodat gecontroleerde verticale bewegingen met de folies kunnen worden 
uitgevoerd. 

De e s t e  ervaringen die bimen de vakgroep met de gekozen methode zijn opgedaan 
(onder meer door X e  Gao Hong) met een belichting van de matrijs door niet- 
coherent diffuus licht leverden niet het gewenste resultaat. De lichtbron verlichtte niet 
alleen de gekleurde stromingsprofielen, ook onregelmatigheden in de proefvloeistof, 
zoals luchtbellen, en delen van de matrijs en achtergrond werden in vrijwel gelijke 
mate belicht. Zelfs een afscherming van de opstelling door middel van een lichtdichte 
tent en een zo goed mogelijke plaatsing en afstelling van de belichting konden 
hieraan slechts weinig verbeteren. Daar het vanaf het begin de bedoeling is geweest 
het beeld met een videocamera op te nemen en met een beeldverwerkingssysteem te 
verwerken is het met deze belichting verkregen beeld te contrastarm geacht. 

Aangespoord door het werk van Ottino die met behulp van een optisch filter en een 
belichting met ultraviolet licht fraaie resultaten bereikt én door de specifieke 
eigenschappen van de door de vakgroep gebruikte laser-dye is besloten iets soortge- 
lijks te proberen. Deze dye, Rhodamine 6G van Kodak, heeft namelijk als specifieke 
eigenschap dat de pieken in de emissie- en de absoptie-spectra niet samenvallen (zie 
figuur 2). 

g o l f  l e n g t e  ( n m . )  

Figuur 2 Spectra Rhodamine 6G. 

Wanneer een laser-dye belicht wordt door een lichtbron die een piek in het emis- 
siespectrum heeft bij ongeveer dezelfde golflengte als de piek in het ab- 
sorptiespectrum van de laser-dye dan zal het door deze stof uitgezonden licht een 
spectrum hebben dat niet of slechts gedeeltelijk met het spectrum van de lichtbron 
samenvalt. Deze techniek staat bekend als "laser induced fluorescence" (niet te 
verwarren met een gelijknamige techniek voor het meten van o.a. vlamtemperaturen) 
en biedt de mogelijkheid door middel van een optisch hoog- danwel laagdoorlaatfilter 
het licht van de lichtbron en al zijn reflecties tegen te houden en via het filter alleen 
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datgene dat door de kleurstof gemarkeerd is waar te nemen. hiermee is het in 
principe mogelijk een zeer groot contrast tussen kleurvloeistof en omgeving te 
bereiken. 

Het is ook mogelijk het optisch hoog-/laagdoorlaatfilter te vervangen door een 
optisch bandfilter. Deze laatste heeft echter een beperkte maximale doorlaatbaarheid 
(max. circa 55 %) en is relatief duur. Daarom is er gekozen voor een hoogdoorlaatfil- 
ter nr. 03 FCG 087 van Melles Griot (Schott glas nr. OG 550), met een kantelpunt 
A rnnd V A A U  de 550 mm (zie fipur 3): passend bij de gebruikte iaser-dye, die een absorp- 
tiepiek bij 528 nm heeft en een emissiepiek rond de 555 nm (zie figuur 2). De 
precieze ligging van de absorptie- en emissiepiek is overigens nog wel afhankelijk van 
het gebruikte oplosmiddel en de concentratie van de laser-dye. De afkijkingen die 
hierdoor ontstaan zijn echter hier niet van belang. Als lichtbron is een argon-ionen 
laser gebruikt die in één van zijn stabiele modes licht uitzendt met een golflengte van 
5 1 4  nm. Het gebruik van een laser als lichtbron is om twee redenen wenselijk. Ten 
eerste levert zij coherent licht (licht bestaande uit één golflengte) waardoor het 
belichtingslicht kan worden weggefilterd. Ten tweede is het met een laser mogelijk 
om zeer grote lokale lichtintensiteiten te bereiken, een noodzaak om de gewenste 
fluorescentie van de laser-dye te veroorzaken. Het uitgaand vermogen van de 
gebruikte laser lag in de orde van 4 watt, hiervan is tijdens de proeven ongeveer 1 
w2tt gebrnikt 

D o o r l o a t k a r a k t e r i s t i e k  . - ' .  

f i l t e r  03 FCG @87 
- 
S 

% ._ 

0 
,950 ,500 i550 i600 

g o l f  l e n g t e  (nm.) 

Figuur 3 Filterkarakteristiek. 

Bij de gebruikte proefmatrijs bestaat de mogelijkheid via de daarvoor geboorde 
gaatjes lijntjes danwel bolletjes markeringsvloeistof in te spuiten. Het bleek dat het 
makkelijker was om lijntjes van een constante lijndikte in te spuiten dan bolletjes met 
een constante straal, terwijl uniformiteit in dikte een voorwaarde werd geacht voor 
een betrouwbare waarneming door het beeldverwerkingssysteem. Verder volgde uit 
de eerste tests met laserbelichting en waarneming via het filter dat het contrast tussen 
kleurvloeistof en luchtbelletjes niet zo groot was als gedacht waardoor het voor het 
beeldvenverkingssysteem te moeilijk zou zijn om beide uit elkaar te houden. Als 
laatste werd gevreesd dat het gebruik van bolletjes tot grote administratieve proble- 
men binnen de beeldvenverkingsprogrammatuur zou leiden waardoor de snelheid van 
deze te laag zou worden. Op grond van deze argumenten is ervoor gekozen met 
lijntjes te markeren. Deze keuze heeft wel gevolgen gehad voor de te bereiken 
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resultaten. 

De opnames die worden gemaakt van de stromingen in de matrijs zijn bestemd om te 
worden bewerkt met een digitaal beeldvenverkingssysteem. Dit systeem, Difa TIM, 
van Difa Measuring Systems B.V. te Breda, is geïnstalleerd op een PC en maakt het 
mogelijk zowel on-line als off-line bewerkingen op het beeld uit te voeren. Daar voor 
de ingang van dit systeem voor een camera met videorecorder is gekozen is het 
mogelijk om direct naar het proefobject, in de geval de proefmatrijs, te kijken en 
hieraao direct te meteil. Tevens is hei mogelijk veel voorkomende ree’ksen bewerh-  
gen te combineren en in de vorm van een enkel commando te installeren. 
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Praktische problemen. Hoofdstuk 3. 

Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat de invloed van de in glycerol opgeloste 
laser-dye op de eigenschappen van de kleurvloeistof minimaal is door de lage 
concentratie van deze laser-dye. Echter, er zijn andere aspecten waardoor de kleur- 
vloeistof en de proefvloeistof niet hetzelfde gedrag vertonen. Dit wordt veroorzaakt 
door een verschil in soortelijk gewicht tussen de beide vloeistoffen. Dit verschil wordt 

concentraties opgeloste water en lucht. 
op haar beurt -weer v ~ r o o ~ ~ ~ a ? ; t  dûûr rerscl.,;urn in trFLperutEEr en vP,rS&i!!Pa in 

Door de vloeistoffen voor het experiment gedurende enige tijd in een vacuumoven te 
plaatsen bij een temperatuur van ongeveer 140 "C en een druk van 200 hPa worden 
de concentraties opgeloste lucht en water in beide vloeistoffen nagenoeg gelijk. Nadat 
de vloeistoffen uit de oven zijn gehaald moeten ze in flessen met droogkolven (gevuld 
met Drierite) worden bewaard en binnen niet al te lange tijd worden gebruikt. Tevens 
zullen er, wanneer er niet voldoende voorzichtig wordt omgegaan met de vloeistoffen, 
bij respectievelijk het vullen en het inspuiten luchtbellen in de glycerol komen die er 
door de grote viscositeit van het glycerol nauwelijks uit zullen verdwijnen. Daarom 
werd het vroeger toegepaste vullen via de bovenkant van de matrijs vervangen door 
het vullen via een speciaal daarvoor gemaakte vulopening in de bodem (zie figuur 1). 
Het verschil in temperatuur tussen de beide vloeistoffen kan worden beperkt door de 
opslagflessen van beide vloeistoffen geruime tijd voor het experiment in de buurt van 
de opstelling te plaatsen. E r  moet echter wel voor worden gewaakt dat er over de 
matrijs geen temperatuurgradiënt heerst waardoor toch nog in de glycerol stromingen 
die ontstaan het experiment verstoren. 

Om alle maatregelen die hiervoor genoemd zijn te testen werd de matrijs gevuld met 
glycerol en werden enkele kleurlijntjes aangebracht, waarbij de beide vloeistoffen de 
behandeling in de vacuumoven zoals hierboven genoemd ongeveer 48 uur van te 
voren hadden ondergaan en gedurende ongeveer 24 uur voor het begin van de test in 
de buurt van de opstelling werden bewaard. Verder werd zo voorzichtig mogelijk 
gehandeld bij het vullen van de matrijs en het inspuiten van de kleurvloeistof. Het 
resultaat was een gevulde matrijs waarin vrijwel rechte kleurlijntjes lagen. Nadat dit 
geheel een weekeinde aan z'n lot was overgelaten bleek dat de lijntjes weliswaar 
hadden bewogen maar dat de verplaatsingen slechts in de orde van enkele millimeters 
waren. De hierboven genoemde voorbereidingen van de vloeistoffen kunnen dus als 
voldoende worden beschouwd bij dit soort experimenten. 

Hierna volgen enkele opmerkingen over problemen die optraden bij het waarnemen 
aan de beschreven proefmatrijs, in het bijzonder problemen van optische aard. Deze 
opmerkingen hebben slechts een beperkt algemeen nut doch ze worden hier voor de 
volledigheid toegevoegd. 

De opstelling zoals die gebruikt werd tijdens deze stage bestond schematisch uit de 
volgende onderdelen (zie figuur 4): 
- De laser; een 4 watt Argon-ionen laser van het merk Spectra-Physics met bij- 
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behorende transformator em regelkast. Deze laser had voor gebruik tevens 380 V 
krachtstroom en een koelwateraansluiting nodig. 
- De camera; merk HCS, type MXR, met een objectief COSMICAR 16 mm en f 1.4, 
heeft op de achterkant twee dipschakelaars voor het instellen van de gevoeligheid en 
de hoogte/breedte verhouding. De beste resultaten werden bereikt met de schakelaar 
7 in de stand aan en de schakelaar AGC in de stand &. 

transformator 

videorecorder a bedieningspaneel 
en monitor 

Figuur 4 Overzicht opstelling. 

- Het reeds genoemde optisch filter; filter nr. 03 FCG 087 van Melles-Griot, bevestigd 
op het objectief van de videocamera. 
- De videorecorder; een VHS recorder van het merk Panasonic, type AG 6200 met 
aansluitingen voor een monitor en een camera. Bij gebruik van deze camera verdient 
het aanbeveling de videorecorder in de stand B/W (zwart-wit) te zetten. 
- Een monitor om het opgenomen beeld te bekijken. 
- Een lens om uit de wijwel cylhdrische uitgaande !ichtstrzz! va:: de laser (diâmeter 
ongeveer 1 mm.) een divergente bundel te maken om het gewenste deel van de 
proefmatrijs te beschijnen. 
- Spiegels om het laserlicht naar de proefmatrijs te leiden. 

Bij de gebruikte opstelling waren er meerdere manieren om de matrijs te belichten: 

1) belichting van onderen; dit leidde tot redelijke resultaten voor de belichting 
van de onderste kleurlijntjes, echter de hoger gelegen lijntjes werden te weinig 
belicht en konden dus slecht worden waargenomen. Een ander nadeel was dat 
glycerol die uit de matrijs lekte de laatste spiegel bevuilde. 

2)  belichting vanaf de zijde van de camera (de voorkant); dit gaf geen bevre- 
digende resultaten omdat de reflectie van het laserlicht op de voorkant van de 
perspex matrijs zo sterk was dat zelfs bij de lage doorlaatbaarheid van het 
filter bij 5 1 4  nm. de kleurlijntjes werden overstraald. 
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3)  

4) 

belichting van achteren via het scheidingsvlak lucht/glycerol; vanwege de bouw 
van de matrijs betekende deze manier van belichten dat er ook van boven af 
moest worden belicht. De reflecties van het laserlicht op het scheidingsvlak 
tussen de lucht en het glycerol zorgden ervoor dat er in het glycerol niet 
voldoende licht doordrong om de kleurlijntjes duidelijk waar te nemen. Tevens 
maakte deze wijze van belichten het onmogelijk om de matrijs geheel te 
sluiten omdat dan de lichtbundel werd onderbroken. 
belichting van achteren via de perspex achterwand van de matrijs; Dit gaf de 
beste resultaten. Wkarschijniijk - -  worden de resuitater, nog beter wanneer de 
achterkant van de matrijs opgeruwd is zodat er minder licht door reflectie naar 
achteren wegstraalt. Dit is niet uitgeprobeerd, bevochtiging van de achterwand 
met glycerol resulteerde al in een vermindering van de reflecties naar achteren 
en een verbetering van het resultaat. 

t ( 1 )  

Figuur 5 De belichting. 

Ter vermindering van ongewenste reflecties is dat deel van de voorkant van de 
matrijs dat niet van belang was afgeplakt met papier. Dit papier is tevens voorzien 
van een centimeter-verdeling om naderhand het beeldvenverkingssysteem mee te 
ijken. 

Tijdens de eerste opnames is ontdekt dat het gekozen objectief een opstelling van de 
camera relatief dicht bij de matrijs nodig maakte. Dit betekent dat er op de opnames 
relatief grote paralaxfouten ontstaan wanneer de kleurlijntjes in de X-richting gaan 
bewegen. In het algemeen zullen deze bewegingen slechts ontstaan door tempera- 
tuurgradiënten in de vloeistof in de X-richting. Deze bewegingen zijn dus vrij 
eenvoudig te voorkomen. Tevens heeft de "waarnemingskegel" vanuit de camera door 
deze nabije opstelling zo'n grote tophoek dat tegen de binnenwanden van de matrijs 
aangekeken wordt, ondanks het afplakken van de voorkant van de matrijs. Dit 
betekent dat restjes markeringsvloeistof die onvermijdelijk in de injectieopeningen 
achterblijven ook worden waargenomen wat voor een behoorlijke verstoring van het 
beeld zorgt. Deze problemen zouden worden opgelost wanneer wordt overgegaan op 
een camera met een objectief met een grotere brandpuntsafstand. 

Bij het instellen van de verschillende spiegels en lenzen is het verstandig te beginnen 

- 9 -  



bij de uitgaande laserstraal. Door nu na elke spiegel de positie van de lichtstraal te 
markeren met een merkteken op een muur of een wat verderaf gelegen diafragma 
kan men bij eventuele verschuivingen van de componenten door stoten e.d. de 
opstelling snel weer in de oude staat terug brengen. 

Uiteindelijk is er een reeks opnames gemaakt met de camera en de recorder in de 
genoemde stand en een belichting van achteren door de perspex achterwand. De 
ruimte waarin de opstelling stond is tijdens deze opnames verduisterd geweest en de 
laser werd g e v ~ e d  met 31 A. Hef Ui&zgmii had tijdens deze opnames een openin3 
van f 1.4. Deze opnames zijn gemaakt om met het beeldvenverkingssysteem te 
worden bewerkt en vormen het onderwerp van het volgende hoofdstuk. 
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Presentatie van de resultaten. Hoofdstuk 4. 

Naast het onderzoeken van de hiervoor genoemde methode van stromingsvisuali- 
sering was het bij deze stage tevens de bedoeling de verkregen beelden met een 
beeldvenverkingssysteem gereed te maken voor analyse en presentatie. De problemen 
die daarbij optreden alsmede de gevonden oplossingen worden in dit hoofdstuk 
beschreven. 

De beelden zoals die uiteindelijk met het videosysteem zijn gemaakt moesten 
dusdanig worden bewerkt dat alle gewenste informatie uit de bewerkte beelden kon 
worden afgeleid en alle storingen werden verwijderd. De beelden die door de camera 
zijn opgenomen zijn schematisch in figuur 6 weergegeven: 

M e  t o a  I f  o 

Figuur 6 

e i f r o n  

I ie 

i m .  S t  

Schematisch camerabeeld. 

t 

r o m i n g  

Uit het camerabeeld zijn de relatieve Y- en Z-positie van een punt op een marke- 
ringslijn en de plaats van de metaalfolies te bepalen. Het is in de figuur duidelijk te 
zien dat de posities op de markeringslijnen voor de één-dimensionale stromingssi- 
tuatie eenduidig zijn, dit is echter in de buurt van het vloeifront zeer zeker niet het 
geval. Dit maakt het onmogelijk uit de waargenomen beelden stroombanen te 
bepalen. In het geval van de 1 dimensionale stroming kunnen deze nog benaderd 
worden wanneer men aanneemt dat de afstand van een vloeistofdeeltje, en dus van 
een punt op een markeringslijn, tot de wand niet verandert. 

Het bepalen van stroombanen is wel mogelijk indien er wordt gemarkeerd met 
bolletjes markeringsvloeistof. Bij een voldoende snelle beeldopvolging kan er dan met 
behulp van beeldbewerkingsapparatuur een identiteit aan elk bolletje worden gegeven 
waarmee dan de stroomlijnen te bepalen zijn. 

Het waarnemen van de metaalfolies kan, wanneer de folies met een constante 
bekende snelheid bewegen, dienen als klok. Het is echter gemakkelijker gebruik te 
maken van de interne klok van de computer (bij on-line gebruik) of van de teller op 
de videorecorder (bij off-line gebruik) omdat het waarnemen van de folies en het 
eruit afleiden van de tijdsveranderingen vrij bewerkelijk is. 

Om de beelden die zijn opgenomen op een overzichtelijke manier te presenteren is 
een programma geschreven in de commando-taal van TIM. Dit programma, Flow- 
view, is als commando-file in TIM opgenomen, hetgeen wil zeggen dat het als een 
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commando vanuit TIM kan worden opgestart. 

Het programma Flowview wordt opgestart door in TIM 'I *flowview % i  %2 'I in te 
voeren, waarbij %1 en %2 symbolische variabelen zijn voor respectievelijk het aantal 
in te voeren beelden en de eerste twee karakters van de filenaam waaronder de 
resultaten worden weggeschreven. Vervolgens wordt gevraagd dat deel van het beeld 
aan te geven dat moet worden bewerkt (het deelbeeld) alsmede de lichtdrempel- 
waarde die als eerste filter moet worden gebruikt. Dit alles wordt gedaan met een 
beeld ûat zûwel van de videorecorder (off-line) diis van de camera (on-line) aflcsmstig 
kan zijn. Daar dit beeld dient om de waarden vast te leggen die voor de hele serie op 
te nemen beeldjes wordt gebruikt dient dit beeld wel representatief te zijn voor die 
hele serie. 

Vervolgens vraagt het programma de recorder of het experiment in orde te brengen 
en dit vervolgens te starten. Nu wordt bij elke toetsdruk een deelbeeld ingeladen 
totdat het vooraf aangegeven aantal deelbeelden bereikt is of het beeldgeheugen vol 
is. Het programma maakt gebruik van een efficiënte routine om de deelbeelden op te 
slaan waardoor bij benadering het aantal te registreren deelbeelden gelijk is aan: 2 * 
512 / (breedte van het gekozen deelbeeld in pixels). Deze beelden worden vervolgens 
gecombineerd en op de schijf weggeschreven onder %2@#####, waarbij %2 de 
zelf gekozen twee karakters zijn, @ de opvolgende beelden aangegeven met: O, a - z, 
en ##### is een unieke numerieke code die voor alle beelden hetzelfde is. Deze 
files, weggeschreven onder TIFF-formaat, kunnen nu worden ingelezen voor verder 
bewerking door hetzij TIM, hetzij een ander grafisch of beeldverwerkingsprogramma 
(bijvoorbeeld Slide), of worden gebruikt in een tekstverwerker voor presentatie. 

Uit de beelden die zijn gemaakt op de in de vorige hoofdstukken beschreven manier 
zijn de beste delen geselecteerd om door het programma Flowview te worden 
bewerkt. De kwaliteit van de met de videocamera gemaakte beelden was zeer slecht. 
Zowel contrast als scheidend vermogen van de videoopnames waxen duidelijk minder 
dan van de directe waarneming bij de opstelling mocht worden verwacht. De ver- 
werking van deze beelden tot beelden met een redelijke kwaliteit door Flowview was 
hierdoor niet haalbaar. Ook werd duidelijk dat het beeldverwerkingssysteem op 
sommige punten faalt, dicht bij elkaar liggende lijnen die met het oog nog afzonder- 
lijk waar ie nemen zijn worden door TIM samengevoegd. 

Dat bijvoorbeeld Ottino wel goede resultaten behaalt met een techniek die ver- 
gelijkbaar is met de hier gepresenteerde komt waarschijnlijk omdat door hem de 
beelden niet op video maar fotografisch zijn vastgelegd. Zoals bekend zijn zowel 
contrast als scheidend vermogen van fotografisch papier vele malen hoger dan van 
videoopnames. Deze methode staat echter niet toe dat er on-line gemeten wordt. 

Samenvattend kan gesteld worden dat "laser induced fluorescence" met argon- 
laserlicht als lichtbron tijdens deze stage geen beelden van goede kwaliteit heeft 
opgeleverd. Het gebruik van deze techniek is dan ook slechts in heel specifieke 
situaties aan te bevelen. Het programma Flowview biedt echter wel nog mogelijk- 
heden tot verbetering en toepassing in andere gebieden. 
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Conclusies. Hoofdstuk 5. 

Uiteindelijk zijn tijdens deze stage de volgende aanbevelingen omtrent het gebruik 
van de onderzochte waarnemingsmethode en eventueel vervolgonderzoek tot stand 
gekomen: 

Het gebruik van "laser induced fluorescence" met laserbelichting als methode 
vmr het waarnemen van stroarai~~sverschi?'nselen levert geen beelden van 

deze techniek moet in het algemeen worden afgeraden. Het is verstandiger 
opnames te maken met minder uitgebreide apparatuur en gebruik te maken 
van de mogelijkheden die moderne beeldverwerkingsprogrammatuur biedt om 
het gebrek aan kwaliteit van deze beelden te compenseren. 

goede baiiieii en vergt grote ifivest&ag~= i= apparâezdr. pnt A W L  rrnt>miib Iuin x 7 ~ n  VUIL 

In het algemeen verdient het aanbeveling stroomprofielen te markeren met 
bolletjes markeringsvloeistof in plaats van met lijntjes. Dit biedt de mogelijk- 
heid naderhand stroombanen te bepalen. Wel moet nog worden onderzocht 
hoe het bepalen van deze stroombanen in TIM moet worden omgezet. 

Het is aan te bevelen onderzoek te doen naar "laser induced fluorescence" met 
een belichting doui üliravblet licht, omdat bit waarschijdijt de mege!&heid 
biedt met redelijk eenvoudige apparatuur toch contrastrijke beelden te maken. 
Aandacht hierbij verdienen de resultaten van Ottino [1989]. 

Het is verstandig om onderzoek dat vergelijkbaar is met experimenten gedaan 
tijdens deze stage uit te voeren op anders gevormde matrijzen. Zo is het 
mogelijk meer ervaring op te doen op het gebied van belichting en cameraop- 
stelling. 

Onderzocht zou kunnen worden of stromingsverschijnselen in matrijzen 
gevisualiseerd kunnen worden met behulp van technieken met dubbele 
breking, zie Robert Kuipers [1991]. 

- 13 - 



literatuur. 

-[1990] User Manual TIM, uitgave Difa Measuring Systems B.V. en T.E.A.. versie 
3.30. 

-[ 19891 Ottino, The Kinematics of Mixing: Stretching, Chaos, and Trans- 
port. Cambridge University Press, ISBN 0-521-36335-7. 

-[ 19861 Verduin, Braak en van Steenhoven, collegedictaat "experimentele mechanica", 
Technische Universiteit Eindhoven. Dictaat nummer 4579. 

-[ 19771 Veronis, 

-[1991] Robert Kuipers, 

The Use of Traces in Circulation Studies. "The Sea" vo- 
lume 6, Marine Modelling, blz 169-188. eds. E.D. Gold- 
berg cs., Wiley New York. 

"Stromingsdubbele breking", afstudeerverslag Technische 
Uïiwrsiteit Eindhouer; ficdteit Iiatwrhmds, m g  met 
uitgebracht. 

- 14 - 



Flowview.cmd 
;flowview-- command file om stromingsvisualisaties te presenteren 

9 : door H. Vroomen 

.PYnPPtC : beeld IJUI, .i;Ldeorecor&r of !i\,.,.v c211,(zBra b(zB(zBl&n strcpipc 
9 : experimenten 

9 

9 

-- 1991 voor TIM versie 3.35 
-- programma bij stage "visualisatie van stromingsverschijnselen" 

;parameters: 
6" > w z x y w v ~ u  

9 : aanroepen met "flowview (# beelden)(filenaam resultaten) 

9 initialisatie 

"init 
break O 
nokt 
cls 
era 
curs bo 
dis x 

variabelen en start waarden 

9 ka = startwaarde lichtdrempel 
9 bx,by = afmetingen beelduitsnede 
7 

9 

cx,cy = cursorpositie in display x 
po = cursurpositie in beeldgeheugen 
ab = aantal in te laden beelden (%l) 
aan = aantal ingeladen beelden 
be,sb = hulpvariabelen voor beeldschermkeuze 
button = hulpvariabele voor muistoetscontrole 

%2 = eerste twee karakters filenaam resultaten 

9 

9 

9 

7 

9 bl,pa = algemene hulpvariabelen 
9 

int ka = 80 
int ta = 1 
int be = 32 
int by 
int cx 
int cy 
int po 
int sb = 32 
int ab = %O1 
ifab = =  Oab = 8 
int aan = 1 
int button 
float bx 
float b l  
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float pa 

9 initialisatie van het digitaliseren 

print li* initialiseer beelduitsnede en lichtdrempelwaarde." 
print "* start recorder/experiment en druk toets om beeld vast te leggen." 
dig O 
beep 400 1 

call viewbox 
dis y 
call lightlevel 
cls 
era 
print "* maak recorder/experiment klaar voor digitaliseren." 

nr;n+ yzzzl. I'* step r e c o r d e r f ~ ~ ~ r i m ~ n t . "  

9 het inladen van de beelden 

print li* start recorder/experiment." 
bx = bx + 2 

beep 400 1 
dis y 

il: 
pa = ta - 0.5 * 2 * bx 
while pa < b l  

bx = bx / 2 

b l  = 512 - bx 

if aan > ab 
print "* U heeft alle beelden ingeladen." 
aan = aan - 1 
goto ip 

endif 
print li* druk toets om beeld no. ",aan, in te laden" 
dig x O 
aan = aan + 1 
po = pa 
cursx po 
cursy 256 
thre xc ka 
ta = ta + 1 
pa = ta - 0.5 * 2 * bx 

endw 
be = dis 
be = be + 16 
if be > 48 

cls 
print @b"* het beeldgeheugen is vol." 
be = 48 
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aan = aan - 1 
wait 5 
cls 
goto ip 

endif 
dis be 
ta = 1 
goto i1 
in: Ar 

het opslaan van de beelden als TIFF files 

print ' I *  U heeft in totaal ",aan, "beelden ingeladen." 
while sb < = be 

dis sb 

tsave %2* 
sb = sb + 16 

IPS 

endw 
stop 

bepaal beelduitsnede 

viewbox: 
curs bo 
frmtx 60 
frmty 60 
vb: 
print ' I *  bepaal met de functietoetsen F3 en F4 de afmetingen van de beelduitsnede." 
print I '* Shift F3 verticaal groter ; Alt F3 horizontaal groter." 
print ' I *  Shift F4 verticaal kleiner ; Alt F4 horizontaal kleiner." 
print li* plaats met de cursor/muis de beelduitsnede op de gewenste positie en" 
ul: 
print "* driik de ENTER toets." 
button = mouse 
if button = = O 

bx = frmtxx 
by = frmtyx 
cx = cursx x 
cy = cursy x 
beep 400 1 
else 
goto u1 

endif 
print It* druk ENTER toets ter bevestiging" 
button = mouse 
if button ! = O 

goto vb 
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endif 
return 

stel lichtdrempelwaarde in 

lightlevel: 
print 'I* stel de gewenste lichtdrempelwaarde in." 
print li* druk linker muis-toets voor lagere drempel en rechter toets voor hogere 

print I'* druk ENTER om waarde vast te leggen." 
11: 
curs x bo 
frmtx bx 
frmty by 
cursx x cx 
cursy x cy 
curs y x 
thre xc ka 
1SP 
button = mouse 
if button = = 1 

&pm-npl 'I r --- 

ka = ka - 1 

elseif button = = 2 
ka = ka + 1 

elseif button = = O 

else 

endif 
return 

goto 11 

goto 11 

beep 600 1 

goto 11 
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