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SAMENVATTING 

Het gedrag van 4 Hel I boven een zekere kritische snelheid wordt 

bepaald door de aanwezigheid van gequantiseerde superfluïde wervels. 

Met behulp van een bestaand model is de beweging van deze wervels te 

beschrijven. Om te beginnen zijn daarmee de problemen bestudeerd die 

optreden als een wervel een andere wervel of een wand nadert, met als 

gevolg een reearmeetie die beide wervels tot één wervel maakt. Met de 

aldus opgedane ervaring is het model gebruikt voor de beschrijving van 

een systeem van vele wervels (een zogeheten wervelkluwen) in een onein

dige vloeistof. Dit systeem wordt beschreven met een kubisch volume met 

periodieke randvoorwaarden. De vloeistof als geheel beweegt daarbij met 

een homogene aangelegde snelheid van ongeveer 8 cm/s. 

Uitgaande van een willekeurig gekozen beginsituatie van tien cir

kelvormige wervels, wordt het model gebruikt om de ontwikkeling van de 

wervelkluwen naar dynamisch evenwicht te beschrijven. De resultaten van 

deze berekeningen - uitgevoerd met de supercomputer Cyber 205 van SARA 

- zijn weergegeven in de vorm van een aantal figuren. Het te bereiken 

dynamisch evenwicht uit zich in het fluctueren rond een evenwiehts

waarde van grootheden als de wervellengte per volume-eenheid L en de 

wederkerige wrijvingskracht per volume-eenheid F sn. De berekeningen 

hebben nog niet geleid tot het bereiken van deze toestand van dynamisch 

evenwicht. Op grond van een schatting van de evenwichtswaarden uit de 

literatuur, blijkt dat we er niet ver meer vanaf zijn. 



Samenvatting 

Inhoud 

Voorwoord 

INHOUD 

1. WERVELS IN SOPERFLUIDE 4 HE: TIIEORIE 

1.1 Inleiding 

1.2 Superfluïde 4 He 

1.2.1 Kritische snelheid 
1.2.2 Gequantiseerde wervels 

1.3 Beweging van de wervels 

1.3.1 Zelfgeïnduceerde beweging 
1.3.2 De wanden van de uloeistof 
1.3.3 Wrijving in de uloeistof 
1.3.4 De beweging van een wervel 
1.3.5 Dimensieloze vergeiijkingen 
1.3.6 Groei en vervat van werveltengte 

1.4 Reconnecties 

1.4.1 Wervels in kLassieke vLoeistoffen 

1.5 Enkele belangrijke grootheden 

2. 3 HE-4 HE MENCSELS BENEDEN 100 mK 

2.1 Inleiding 

2.2 Mengsels van 3 He en 4 He 

2.3 Metingen aan 3 He-4 He mengsels 

3. WERVELS IN SOPERFLUIDE 4 HE: BEREKENINGEN 

3.1 Inleiding 

3.2 De gebruikte formules 

3.2.1 De toeaLe bijdrage 
3.2.2 De niet-toeale bijdrage 
3.2.3 De wrijvings-bijdrage 

3.3 Globale opzet van de programma's 

3.3.1 De verdeling van de punten 
3.3.2 De tijd en de tijdstap 
3.3.3 Reconnecties & stopcriteria 

3.4 De Cyber 205 

3.4.1 Supercomputers 
3.4.2 Vector-rekenen 

iii 

V 

vii 

1 

1 

3 
5 

7 

8 
11 
12 
13 
15 
17 

19 

22 

23 

27 

27 

28 

31 

31 

31 
34 
36 

36 

38 
41 
42 

43 

43 
45 

V 



vi 

-4. WERVELRifteEN 

4.1 Inleiding 

4.2 Wervelring met wand 

4.2.1 Situatie-schets 
4.2.2 Volledige berekening 
4.2.3 Locale benadering 
4.2.4 Verdere berekeningen 

1) Stabiliteit 
2) Reconnectie-afstand 

49 

49 

49 
50 
57 
60 
60 
60 

4.3 Twee wervelringen 62 

4.3.1 Situatie-schets 62 
4.3.2 Volledige berekening 63 
4.3.3 Locale benadering 71 
4.3.4 Verdere berekeningen 73 

1) Geen reconnectie 73 
2) Een hele grote wervel 76 
3) Tegengesteld georiënteerde wervels 7B 

4.4 Slotopmerkingen 

5. WERVELKLUWEN 

5.1 Inleiding 

5.2 Opzet van het programma 

5.2.1 De beginsituatie 
5.2.2 De verdeling van de punten 
5.2.3 De tijd en de tijdstap 

5.3 Reconnecties 

5.3.1 De reconnectie-voorwaarden 
5.3.2 De reconnectie-procedure 

5.4 Resultaten tot en met K = 300.000 

5.4.1 OntwikkeLing van de wervelkluwen 
5.4.2 VoorbeeLd: K = 200.000 - 220.000 

5.5 Resultaten vanaf K = 300.000 

5.5.1 AantaL reconnecties 
5.5.2 De verdetingsfunctie À(R,9,T) 

5.6 Resultaten op een rijtje 

6. SLOTOPMERKINGEN 

6.1 Dynamisch evenwicht 

6.2 Variabele tijdstap 

6.3 Verdere berekeningen 

Lijst van gebruikte symbolen 

Bijlage 

Literatuurlijst 

B3 

B5 

B6 

B6 
BB 
B9 

90 

90 
93 

95 

95 
105 

110 

110 
117 

120 

121 

122 

122 

125 

127 

132 



vii 

VOORWOORD 

Dit afstudeerverslag beschrijft een onderzoek naar gequantiseerde 

wervels die bij lage temperatuur optreden in zuiver superfluïde 4 He 

(
4 Hell). Deze wervels ontstaan in het helium als de vloeistof met 

voldoende snelheid door een buis stroomt. Met numerieke simulaties is 

de beweging van deze wervels onderzocht, vanuit een toestand waarin 

reeds wervels aanwezig zijn; niet ingegaan wordt op het proces van het 

ontstaan van de wervels. Dit onderzoek is een aanzet tot de beschrij

ving van een willekeurig systeem van vele wervels, waaruit een aantal 

belangrijke grootheden af te leiden is. 

Uit metingen aan de TUE en elders blijkt er in 3 He-4 He mengsels 

bij zeer lage temperatuur (10-150 mK) ook een kritische snelheid te 

zijn, waarboven het mengsel zich anders gedraagt, dan beneden die 

kritische snelheid. Het gedrag van het mengsel lijkt veel op dat van 
4 Heii (bij 1-2 K). Derhalve kan bestudering van de beweging van de 
4 Hell-wervels ook voor dat onderzoek van belang zijn, en omgekeerd. 

Voor het beschrijven van de wervels is reeds eerder een theorie 

opgesteld, welke in hoofdstuk 1 beschreven wordt, nadat aangegeven is 

onder welke omstandigheden die wervels in 4 Hell optreden. Hoofdstuk 2 

beschrijft vervolgens in het kort enkele kenmerken van 3 He-4 He meng

sels. Daarna wordt weer teruggekeerd naar de beschrijving van de bewe

ging van wervels in 4 Hell, met een bespreking van de opzet van de 

gebruikte computer-programma's in hoofdstuk 3. 

Voordat met de berekeningen aan een willekeurig gecompliceerd 

systeem van wervels begonnen is, zijn een aantal eenvoudigere situ

a ties bekeken, nl. een wervelring die een wand nadert en twee wervel

ringen die elkaar naderen. Dit voorbereidende deel van het onderzoek 

is beschreven in hoofdstuk 4. Als aanzet tot het verdere onderzoek is 

gestart met de beschrijving van de evolutie van wervels in een onein

dige vloeistof (waarbij gebruik gemaakt is van periodieke randvoor

waarden), hetgeen in hoofdstuk 5 beschreven wordt. Hoofdstuk 6 ten

slotte geeft enkele conclusies en slotopmerkingen, welke volgen uit 

dit onderzoek en van belang (kunnen) zijn voor verdere berekeningen. 
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1. WERVELS IN SUPERFLUIDE 4 HE: TIIEORIE 

1.1 Inleiding 

Het element helium (He) komt in de natuur voor in de vorm van twee 

stabiele isotopen: 3 He en 4 He. Beide zijn bij kamertemperatuur gasvor

mig. Bij afkoeling onder atmosferische druk wordt 4 He bij 4.2 K en 3 He 

bij 3.2 K vloeibaar. Bij verdere afkoeling blijven beide vloeibaar tot 

het absolute nulpunt. Slechts bij hoge drukken (voor 3 He circa 30 atm. 

en voor 4 He circa 25 atm.) worden ze vast. Helium is de enige stof die 

deze eigenschap vertoont. 

Dit is echter niet het enige eigenaardige verschijnsel dat we 

tegenkomen bij helium. Hierna zal een ander verschijnsel - te weten 

superfluïditeit - kort nader worden toegelicht, voor zover het betrek

king heeft op 4 He, aangezien de in dit verslag beschreven berekeningen 

in eerste instantie zuiver 4 He betreffen. In hoofdstuk twee zal kort 

ingegaan worden op mengsels van 3 He en superfluïde 4 He. 3 He wordt pas 

superfluïde bij zeer lage temperatuur (circa 2.5 mK). Omdat die tempe

ratuur niet van belang is voor het hier beschreven onderzoek, worden 

de speciale eigenschappen van 3 He hier niet beschreven: 3 He blijft in 

dit verslag een normale vloeistof. Meer over superfluïditeit is bij

voorbeeld te vinden in Refs. [17,28]. 

1.2 Superfluïde 4 He 

Zoals hierboven aangestipt, bezit 4 He de bijzondere eigenschap 

superfluïde te worden. 4 He is een normale vloeistof (Hel genaamd) 

boven een zekere temperatuur TÀ (tussen 1.76 Ken 2.17 K, afhankelijk 

van de druk); beneden die temperatuur vertoont het 4 He de superflwïde 

eigenschappen. In dat gebied wordt het 4 He dan Heli genoemd. Figuur 

1.1 geeft het p,T-diagram (fasediagram) weer van 4 He. 

In het gebied waar 4 He superfluïde is (en 4Heii genoemd wordt), 

vertoont de vloeistof een aantal bijzondere eigenschappen. Zo heeft 

Heli een grote warmtegeleiding en een geringe viscositeit, of juist 

een grote, afhankelijk van de methode van meten. Ook het fontein

effect is kenmerkend voor Hel I. Deze en andere eigenschappen zijn 

uitgebreid te vinden in de literatuur; zie bijvoorbeeld Refs. [17,28]. 
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E ... 
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Figuur 1.1 

Vast He 

Vloeibaar Heli 

~Bovenste ~-punt 
(T = 1.76 K, p = 29.8 atm.) 

--~-lijn 
Vloeibaar Hel 

Fasediagram van 4 He. Links van de À-lijn is 4 He superfluïde. [17] 

De eigenschap van superfluïde 4 He die hier van belang is. is het 

feit dat de vloeistof vrijwel geen wrijving ondervindt bij de stroming 

door zeer nauwe buisjes (tot 1 ~ in diameter). Hoeveel wrijving de 

vloeistof ondervindt is afhankelijk van de temperatuur. Men beschouwt 

Heli dan ook meestal als een mengsel van twee componenten: een normale 

component en een superfluïde component (het twee-vloeistoffen model). 

De eerste gedraagt zich als elke (normale) vloeistof, terwijl de twee

de superfluïde is en speciale eigenschappen vertoont. 

Binnen het mengsel hangt de dichtheid Pn van de normale component 

en p5 van de superfluïde component af van de temperatuur (T), zoals in 

Figuur 1.2 te zien is. De totale dichtheid p van het Heli is 

P = Pn + Ps · ( 1. 1) 

De totale massa-stroomdichtheid j van de vloeistof wordt gegeven door 

( 1.2) 

waarin v de snelheid van het zwaartepunt van de vloeistof en v 5 en vn 

de snelheid van de superfluïde respectievelijk de normale component 

is. 
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Figuur 1.2 
Verhouding tussen de 
normate en de super
fLuïde dichtheden Pn en 
Ps ten opzichte van de 
totaLe dichtheid p, aLs 
functie van de tempe
ratuur T. [28] 

Als Heli door een buis stroomt, vertoont de normale component als 

elke klassieke vloeistof dissipatieve effecten: wrijving. Dit betekent 

dat de snelheid vn van de normale component in het midden van de buis 

het grootst is en aan de wand nul (de zgn. no-slip voorwaarde): het 

gebruikelijke Poiseuilie-profiel van laminaire stroming. De super

fluïde component daarentegen stroomt wrijvingsloos door de buis. De 

snelheid v 5 van deze component is in eerste orde dan ook niet afhan

kelijk van de afstand tot de wand van de buis. Een uitgebreidere 

beschrijving van de hydrodynamica van 4 He in het twee-vloeistoffen 

model is te vinden in Ref. [17]. 

1.2.1 Kritische sneLheid 

Een voorbeeld van een zgn. counterfLow-experiment is weergegeven 

in Figuur 1.3. Aan een vat gevuld met Heli wordt Q aan vermogen toege

voerd via een heater (een stookweerstand), waardoor er over de buis 

een temperatuurverschil AT ontstaat. Ten gevolge van de hogere tempe

ratuur links in de figuur, stroomt de normale component naar rechts, 

door de buis het vat uit. De superfluïde component stroomt daarentegen 

T+AT 
p+Ap 

!~~===...v.::n_ T. p ._ Vs 

Figuur 1.3 
Schematische weergave van een 
counterftow-experiment. De 
gemeten grootheden zijn het 
temperatuurversehit AT en het 
drukverschiL Ap. [21] 
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het vat in naar de heater toe. Deze component bezit geen entropie, die 

wordt namelijk alleen door de normale component gedragen. 

Het proces in het systeem van Figuur 1.3 verloopt nu als volgt. 

Bij de heater wordt warmte toegevoerd aan het systeem en de super

fluïde component neemt deze warmte en dus entropie op, waardoor de 

superfluïde overgaat in de normale component. Over de buis ontstaat 

een drukverschil .Ap, waardoor de normale component - als elke klas

sieke vloeistof - van de hoge naar de lage druk gaat stromen, dus van 

links naar rechts in de figuur: de normale component stroomt uit het 

vat weg. Wegens de Wet van Behoud van Massa die binnen het vat geldt, 

moet er vloeistof naar het vat toe stromen en dat kan onder deze 

omstandigheden alleen maar de superfluïde component zijn. Binnen de 

buis ontstaat dus een tegenstroming van de beide componenten; vandaar 

de naam counterflow. 

In de stationaire situatie wordt de snelheid van de normale compo

nent die uit het vat de buis in stroomt dan gegeven door [17,21] 

vn = Q/ApST , (1.3) 

waarbij A de doorsnede van de buis is, S de specifieke entropie en T 

de temperatuur. Het vat met de buis vormt een gesloten systeem (rechts 

in de figuur wordt een reservoir verondersteld), zodat de Wet van 

Behoud van Massa 

~~+V•(pv)=O (1.4) 

geldt, met pv = j de stroomdichtheid. In de stationaire situatie 

levert dit V•j = 0, of met (1.2): 

Hieruit volgt met (1.3), dat er door de buis een superfluïde stroom is 

met snelheid 

( 1.6) 

waarbij het - teken aangeeft, dat de snelheid naar links is in Figuur 

1.3. 
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Figuur 1. 4 
Schematische weergave van de verschiL
len in temperatuur AT en druk Ap aLs 
functie van Q, zoaLs die voLgen uit 
experimenten aLs in Figuur 1.3. [21] 

Men kan nu verschillen in druk Ap en temperatuur AT meten als 

functie van Q (en dus van vn). Dat levert een verband op als weerge

geven in Figuur 1.4. Voor lage snelheden is het verband voor beide 

lineair met Q en wordt gegeven door de normale visceuze dissipati-e 

(laminaire stroming). Boven een zekere kritische waarde van Q, ofwel 

boven een zekere kritische sneLheid vc• gaat het temperatuurverschil 

AT volgens Q3
, of: v3

; Ap blijft ongeveer lineair gaan met Q. (Deze n 
toestand wordt wel me~ superfluïde turbulentie aangeduid.) Uit experi-

menten (zie bijvoorbeeld Refs. [3,4,16,25]) blijkt dat vc van de orde 

cm/s is. 

Boven de kritische snelheid vc treedt er een extra dissipatie op: 

extra opwarming. Aangenomen wordt dat de oorzaak hiervan te vinden is 

in de instabiliteit van de twee-vloeistoffen-beweging: 

* Beneden vc zijn de twee componenten onafhankelijk van elkaar en 

beweegt de normale component "vrij" door de superfluïde component. 

* Boven vc treedt er een interactie op tussen beide componenten: er is 

wat men noemt wederkerige wrijving {Engels: mutual friction} tussen 

de beide componenten. 

1.2.2 Geguantiseerde wervels 

De oorzaak van deze wederkerige wrijving wordt als volgt gezien. 

Boven de kritische snelheid ontstaan er in de superfluïde component 

werveLs {vertices}, welke interactie vertonen met de normale component 

en aldus de extra dissipatie (opwarming) opleveren. Deze wervels zijn 
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gequantiseerd. In het algemeen kan men een gequantiseerde wervel zien 

als eem klassieke wervellijn in de superfluïde vloeistof met een holle 

kern en een gequantiseerde circulatie: 

(1.7a) 

waarbij ~ een contour is rond één wervel met positieve oriëntatie, en 

neen geheel getal. Voor het geval van de hier te bespreken wervels is 

n = 1. Verder is h de constante van Planck en m4 de massa van het 
4 He-atoom. Daarmee wordt de circulatie gegeven door 

(1. 7b) 

De wervellijn kan men nu als volgt definiëren. Een wervel is een 

vacuum-"draad", een singulariteit in de vloeistof (waar de dichtheid 

p 5 nul is), waarvan de sterkte door de circulatie (1. 7b) gegeven 

wordt. Overal in de vloeistof is Vxv5 = 0, behalve voor de wervel waar 

Vxv5 niet gedefiniëerd is. 

De snelheid van de vloeistof rond de wervelkern {core} van de 

wervel variëert snel over korte afstanden. Zo is op circa 1 Ä van het 

centrum van de wervellijn de snelheid ongeveer 160 mis [10]. De wervel 

kern heeft een diameter a0 van de orde 

(1.8) 

(wat overigens kleiner is dan de afstand tussen de helium-atomen). Dit 

geeft aan dat de processen nabij zo'n wervel uiterst heftig zijn en 

met de quanturnmechanica beschreven moeten worden. 

Deze gequantiseerde wervels worden dus gevormd als de snelheid een 

bepaalde kritische waarde overschrijdt. Hoe dat creatieproces verloopt 

is niet goed bekend. Het lijkt erop dat beneden de kritische snelheid, 

waar een systeem van wervels zichzelf niet kan onderhouden, de wervels 

niet echt verdwenen zijn, maar vastzitten aan de wanden (pinning) [2]. 

In die toestand hebben de wervels geen invloed op de dynamica van de 

stroming, zodat de componenten van het 4 He onafhankelijk van elkaar 

zijn. 
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Bij oplopende snelheid, voorbij het gebied van de aanloopverschijn 

selen {onset}, stelt zich een evenwicht in met een welgedefiniëerde 

dissipatie, naar aangenomen wordt doordat de wervels uitgroeien tot 

een zichzelf onderhoudende werveLkLuwen {vortex tangle}, welke het 

gehele stromingskanaai vult. In die toestand heeft de kluwen welbe

paalde gemiddelde eigenschappen, zoals de totaLe werveLLengte L en de 

totale wederkerige wrijvingskracht Fsn• beide meestal uitgedrukt per 

volume-eenheid. Daarnaast heeft de kluwen een bepaalde oriëntatie, 

namelijk een voorkeur voor de richting van de aangelegde snelheid. 

Hierop en op de beweging van de wervels wordt nader ingegaan in para

graaf 1.3. 

Over de wervelkluwen als geheel kan nog het volgende opgemerkt 

worden. Als de mate van vortleitelt toeneemt, wordt de kluwen dichter 

en neemt de gemiddelde afstand ó tussen de wervellijnen af. Als ó veel 

kleiner wordt dan de dimensies van de stromingsbuis, dan wordt de 

wervelkluwen op een gegeven punt waarschijnlijk bepaald door de locale 

structuur van de wervels en de aangelegde snelheid ter plaatse, maar 

niet door de geometrie van de buis. 

Analoog daaraan wordt gesteld, dat de aanloopverschijnselen irre

levant worden, als wervels steeds gecreëerd en vernietigd worden, als 

gevolg van de Interactie tussen de superfluïde wervels en de normale 

component. Over de creatie en het verval van wervels meer in paragraaf 

1.4, waarbij zal blijken dat dat proces beheerst wordt door wat er 

gebeurt als twee wervels elkaar zeer dicht naderen of als een wervel 

een wand zeer dicht nadert. Het proces dat dan optreedt heet reconnec

tie. In het eerste geval wil dat zeggen dat de twee wervels aan elkaar 

gaan zitten, In het tweede geval gaat de wervel aan de wand zitten. 

1.3 Beweging van de wervels 

In deze paragraaf zal het model besproken worden, dat de beweging 

van gequantlseerde wervels beschrijft. Bijzondere vormen van wervel

delen kunnen optreden als een wervel een andere wervel of een wand 

nadert. Als die nadering erg dicht is, dan zal zoals hierboven opge

.erkt is, reconnectie optreden. Deze reconnectie blijkt vrijwel instan 

taan te gebeuren, waarmee bedoeld wordt: op een welgedefiniëerd tijd

stip en op een welgedefiniëerde plaats. Deze reconnectie is een van de 
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belangrijkste processen die bestudeerd moeten worden, wil men een 

wervelkluwen kunnen beschrijven. Vandaar dat er als aanloop tot de 

kluwen-berekeningen (waarover in hoofdstuk vijf meer), wat voorberei

dende situaties zijn beschouwd, welke in hoofdstuk vier besproken 

zullen worden. 

De hier te presenteren beschrijving van de beweging van een wervel 

is met name gebaseerd op het werk van Schwarz [24,27]; zie ook Refs. 

[8, 10, 18]. Deze beschrijving levert een aantal vergelijkingen, die 

echter niet meteen "in de computer" kunnen: zij dienen eerst enigszins 

herschreven te worden. Hieraan en aan de globale opzet van de computer 

programma's zal in hoofdstuk drie aandacht besteed worden. 

Bij de beschrijving van de beweging van de wervels is het volgende 

van belang. Een wervel wordt beschreven als in Figuur 1.5 is weergege

ven: een kern met een diameter a 0 ~ 1 Á, gerepresenteerd door de para

metervoorstelling r(f,t), waarbij f de booglengte en t de tijd is. In 

het punt r(f, t) wordt de locale kromtestraal gegeven door R. Door 

gebruik te maken van deze parametervoorstelling is de oriëntatie van 

de wervel vastgelegd, zoals in Figuur 1.5 aangegeven is. 

r(f,t) 

~ 

1.3.1 Zetfgetnduceerde beweging 

Figuur 1. 5 
Schematische weergave van de vorm van 
een wervel, die voorgesteld wordt door 
de parametervoorstelling r(f,t). [24] 

De locale superfluïde snelheid r 0 voldoet aan 

( 1. 9) 

. 
in de gehele vloeistof, behalve rond een wervel waar Vxr0 niet gedefi-
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niëerd is. Als de vloeistof incompressibel (onsamendrukbaar) is, dan 

geldt ook dat 

(1.10) 

is. Voor de vloeistof die aan (1.10) voldoet en aan (1.9), behalve in 

lijnvormige singulariteiten - waar de circulatie gequantiseerd is 

volgens (1.7b) -, is een vergelijking afleidbaar voor de snelheid in 

een willekeurig punt x [29,p.60-62]. Deze is analoog aan die van een 

magnetisch veld in de aanwezigheid van elektrische stromen: de zgn. 

Biot-Savart oplossing [9,hoofdstuk 5]. In onze notatie geldt dan voor 

de snelheid in punt x: 

(1.11) 

plus nog een willekeurige oplossing van (1.9) en (1.10) zonder dat er 

wervels zijn, welke uit de randvoorwaarden gevonden kan worden; zie 

paragraaf 1.3.2. De integraal in (1.11) loopt over alle wervels. Deze 

integraal wordt in deze paragraaf besproken. 

In het algemeen is (1.10) niet geldig en is V•v5 # 0. Kuerten [10] 

toont echter aan, dat de bijdrage ten gevolge van V•v5 verwaarloosd 

kan worden als 

(1.12) 

is, waarbij v~ de superfluïde snelheid nabij de wervelkern is .. Op 

ongeveer 1 Ä van de wervelkern blijkt v~ ~ 160 m/s te zijn, zodat 

(1.11) geldig is. 

Als we de wervel zelf willen beschrijven, dan is de coördinaat x 

in de integraal (1.11) een punt rop de wervel. Dat betekent dat als 

r 1 ~ r gaat de integraal divergeert; immers lr 1 -rl 3 gaat dan naar nul. 

Dit probleem kan als volgt opgelost worden. Beschouw het deel van de 

wervel rond punt r als locaal deel en de rest van de wervel als niet

locaal deel, zoals geschetst is in Figuur 1.6. Voor een klassieke 

wervelring met straal R geldt als snelheid 
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\ 
\ 
\ 
\ --------- r(f,t) --- - - l_ - -- I --

I 
I 

I 

Figuur 1.6 
De LocaLe (Links) en niet-LocaLe (rechts) deLen van een werveL
ring met straaL R, met betrekking tot het punt r. Hierin is t_ 
de vector Langs de werveL "naar r toe" ent+ de vector "van r af". 
Deze opspLitsing is zuiver formeeL: geen van de beide deLen kan 
afzonderLijk bestaan. [24] · 

r o = 4~R In [ 1 ~~ ] • 
e a0 

(1.13) 

gericht loodrecht op het vlak waarin zich de wervel bevindt [10,24], 

waarbij K de circuitale is. Beschouwen we het punt r van Figuur 1.6, 

dan kan afgeleid worden [24] dat (1.11) overgaat is 

locaal niet-locaai 

r 0 = ~11" r'xr" (1.14) 

Hierin zijn t+ en t_ de lengten van de vectoren aangegeven in Figuur 

1.6. Het accent bij de integraal geeft aan, dat van die integraal het 

locale deel is uitgesloten. De vectoren r' en r" - de eerste en tweede 

afgeleide van r naar f- zijn weergegeven in Figuur 1.7. De lengten 

__ r'xr" 

~ 
r" 

-------
r(f,t) 

r' 

Figuur 1.7 
Het drietaL onderLing Loodrechte 
vectoren dat men kan identificeren 
bij eLk punt r(f,t) op de werveL. 
De grootte van de vectoren r', r" 
en r'xr" is per definitie resp. 
1, 1/R en 1/R. [24] 
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zijn respectivelijk 1 en 1/R. De hierboven gepresenteerde opslitsing 

in twee delen is een goede benadering als 

(1.15) 

Het uitproduct r'xr" (lengte 1/R) staat loodrecht op het vlak van 

het locale deel van de wervel. Dit betekent dat de locale bijdrage een 

snelheid levert loodrecht op het vlak van de wervel en omgekeerd even

redig met de kromtestraal R: hoe kleiner de kromtestraal, hoe groter 

de snelheid. 

1.3.2 De wanden van de vLoeistof 

In het geval dat er wanden zijn, kan men een extra snelheidsveld 

u 5 , b(r) veronderstellen, dat bij de snelheid ( 1. 14) opgeteld moet 

worden. Dit veld voldoet aan (1.9) en (1.10), maar nu zonder singula

riteiten, en aan de randvoorwaarde 

( 1. 16) 

A 

met n de normaal op de wand. Deze vergelijking stelt dat er geen 

vloeistof de wand in loopt. In het geval van een wand is u 5 ,b(r) het 

snelheidsveld van het spiegelbeeld van de wervel, met de richting van 

het spiegelbeeld omgedraaid, waarbij uit (1.16) volgt dat een wervel 

die op de wand eindigt, loodrecht op die wand staat. Figuur 1.8 geeft 

de situatie weer van een vlakke wand met daarbij het spiegelbeeld van 

de wervel. In dit geval is de constructie van het spiegelbeeld eenvou

dig, zodat u 5 ,b(r) dan in rekening te brengen is door de integraal.van 

(1.14) ook te laten lopen over het spiegelbeeld. 

"-- ............ 

( ', 
\ ' 

\ ' 
I ' 
I ' 

-~ ' 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
I 
I 

" 

Figuur 1.8 
Twee voorbeeLden van het spiegeLbeeLd 
van een werveL, ter iLLustratie van 
het extra sneLheidsveLd u 5 ,b(r) ten 
gevoLge van een vLakke wand. De wer
veL rechts eindigt Loodrecht op de 
wand. [24] 
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In het vervolg wordt ervan uitgegaan, dat de wand ter plaatse van 

de wervel (ideaal) vlak is. Is dat niet het geval, dan is de construc

tie van het spiegelbeeld en daarmee van u 5 ,b(r) aanmerkelijk lastiger. 

Het kan dan nl. gebeuren dat een wervel "vast" blijft zitten aan de 

wand {pinning}. Ten gevolge van de aangelegde en eigen snelheid wordt 

de wervel dan vervormd en langs de wand getrokken; de wervel staat dan 

niet langer loodrecht op de wand. Tot de wervel een zekere kritische 

hoek met de wand maakt: de wervel laat dan los {depinning}. Voor de 

beschrijving van een echte buis met "ruwe" wanden dient dit proces van 

pinning en depinning meegenomen te worden; meer hierover is te vinden 

in o.a. Refs. [24,25,27]. 

Als men homogene turbulentie beschouwt, bijvoorbeeld de oneindige 

vloeistof van hoofdstuk vijf, dan worden periodieke randvoorwaarden 

toegepast. Dan is u 5 ,b(r) het snelheidsveld van de periodieke voort

zetting van de wervels. Daarmee wordt het volgende bedoeld: men be

schouwt een zeker volume in de vloeistof en wat er aan werveldelen aan 

zeg de linker kant uitgaat, komt er via de rechter kant weer in; zie 

bijvoorbeeld de figuur op de ti telpagina van dit verslag. Een ander 

voorbeeld van een randvoorwaarden is bij een open stromingskanaal. In 

dat geval levert de randvoorwaarde een extern opgelegd snelheidsveld 

u 5 ,a(r), dat ook bij (1.14) opgeteld moet worden. 

Met dit alles wordt de snelheid van een punt r op een wervel dus 

gegeven door 

LocaaL niet-LocaaL wan cL exterz.n 

z " • " r 0 = 411" r xr 

(1.17) 

1.3.3 Wriivinq in de vLoeistof 

De snelheid in (1.17) is voorzien van een index 0 om aan te geven, 

dat in die snelheid de wrijving nog niet is meegenomen. Dit is echter 

in superfluïde 4He een belangrijke term: er treedt namelijk verstrooi-

ing op van de normale component aan de superfluïde wervels. Dit dient 

men o~ te vatten als een "externe" atderkeri~e wrijvin~skracht die o~ 
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vingskracht in een willekeurige richting. De component in de richting 

van de wervel zelf, zorgt echter slechts voor een verplaatsing van de 

punten van de wervel langs de wervel. Aangezien de totale snelheid van 

de wervel niet afhangt van de plaats van de individuele punten op de 

wervel, maar alleen van de vorm van de wervel als geheel, is deze term 

fysisch niet relevant. 

Uit experimenten blijkt, dat ten gevolge van de wrijvingskracht er 

een extra snelheid rr optreedt, zodat: 

• • • (1.18) 

met 

(1.19) 

en r
0 

de snelheid van (1.17), un de aangelegde snelheid en a en a' 

constanten die alleen nog van de temperatuur afhangen. Een beschrij

ving van de herkomst van (1.19) is te vinden in o.a. Refs. [21,24]. 

1.3.4 De beweging van een wervel 

De beweging van een zeker punt r van een wervel wordt derhalve 

beschreven door 

(1.20) 

• met r 0 gegeven door 

locaal nl.et-locaal ex tem 

r 0 = {3'r'xr" + ( 1. 21) 

(1.22) 
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Voordat de vergelijkingen (1.20) t/m (1.22) losgelaten kunnen 

worden op een wervel-systeem, is het noodzakelijk en mogelijk een 

aantal benaderingen en vereenvoudigingen aan te brengen, zonder al te 

veel verlies aan nauwkeurigheid. 

De eerste mogelijkheid is de LocaLe benadering {local approxima

tion}, welke toegepast kan worden, als de locale term de andere termen 

volledig domineert. Op de plaatsen waar deze benadering toegestaan is, 

is de nauwkeurigheid ongeveer 90% [24]. De locale benadering is niet 

toegestaan als een wervel een andere wervel of een wand nadert; dan 

immers wordt de niet-locale term (de integraal in (1.21)) groot. 

In het geval van de voorbereidende berekeningen van hoofdstuk 

vier, waar we "exact" willen rekenen om het reconnectie-proces. (waar

over meer in paragraaf 1.4) te bestuderen, is de locale benadering dus 

niet mogelijk. Wel wordt in dat hoofdstuk een vergelijking tussen de 

"exacte" en de locaal-benadere berekening gegeven. Daarmee kun men dan 

een idee krijgen van de fout die men maakt, als men toch de locale 

benadering gebruikt in het geval dat een reconnectie gaat optreden. 

In de berekening van een oneindige vloeistof (hoofdstuk vijf) 

wordt de locale benadering wel toegepast, omdat de "exacte" berekening 

niet mogelijk is. Dit omdat de niet-locale term, een integraal is over 

aLLe punten van de wervelkluwen, voor eLk punt daarvan. Dit betekent 

dat die term met IMAXT2 gaat, waarbij IMAXT het totaal aantal punten 

van de kluwen is. (De locale bijdrage gaat met IMAXT.) In het geval 

van een homogene situatie is IMAXT enkele duizenden tot tienduizend 

groot, wat enkele miljoenen berekeningen oplevert, en dat is zelfs 

voor een supercomputer te veel. Vandaar dat het noodzakelijk is om dan 

de locale benadering toe te passen. Vandaar ook dat het bestuderen van 

de processen rond de reconnectie en de fout die men maakt als_ de 

locale benadering gebruikt wordt (hoofdstuk vier), noodzakelijk is, 

wil men de kluwen goed kunnen beschrijven. 

Een andere benadering betreft de wrijvingsterm. De constanten a en 

a' zijn alleen van de temperatuur afhankelijk. a' is- zie Tabel 1.1-

over een groot temperatuur-gebied veel kleiner dan a. In ieder geval 

kan gezegd worden, dat het effect van de a'-term op ; 0 in het algemeen 

veel kleiner is, dan de bijdrage van de a-term (behalve nabij het 

À-punt). Het is derhalve een goede benadering om a' = 0 te stellen. 

Zoals Schwarz [27] onlangs aantoonde, is het effect van een a' ~ 0 
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zeer gering. De fout die met a' = 0 gemaakt wordt is dus klein (veel 

kleiner dan de 10% onzekerheid die toch al in de berekeningen zit; zie 

hiervoor). Daarnaast kiezen we de normale snelheid als een constant, 

aangelegd snelheidsveld un. 

T (K) a a' T (K) a a' 

1.0 0.006 0.003 1.7 0.127 0.012 
1.1 0.012 0.006 1.8 0.161 0.008 
1.2 0.023 0.011 1.9 0.21 0.009 
1.3 0.036 0.014 2.0 0.29 0.011 
1.4 0.052 0.017 2.05 0.36 0.003 
1.5 0.073 0.018 2.10 0.50 -0.030 
1.6 0.098 0.016 2.15 1.09 -0.27 

Tabel 1.1 
De coëfficiënten a en a' van de wrijuingsterm als functie van 
de temperatuur. [24] 

Aangezien a<1 is (behalve nabij het À-punt), wordt de wervelbewe

ging in eerste instantie nauwelijks beïnvloed door de wrijving. Deze 

term is echter van fundamenteel belang, daar ze zowel voor de groei 

als voor het verval van wervellengte zorgt (daarover meer in paragraaf 

1.3.6). Het is derhalve niet toegestaan a te verwaarlozen. 

In het vervolg nemen we voor a en a' 

a = 0.10 a' = 0 , (1.23) 

wat volgens Tabel 1.1 overeenkomt met een temperatuur van~ 1.6 K. Dit 

samen met de vergelijkingen (1.20) t/m (1.22) beschrijft de beweging 

van een punt r op een wervel. 

1.3.5 Dimensieloze vergelijkingen 

Ter vereenvoudiging kunnen (1.20) t/m (1.23) nog dimensieloos 

gemaakt worden door te stellen: 

s = r/R0 

T = tK./47rR2 

0 

( 1. 24a) 

( 1. 24b) 
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waarbij R0 een karakteristieke kromtestraal is. Met (1.24) zijns enT 

de dimensieloze equivalenten van r en t. In het vervolg van dit ver

slag wordt gebruik gemaakt van dimensieloze vergelijkingen, tenzij 

anders vermeld. 

R0 wordt daarbij gekozen als 

R0 = 10-6 m . (1.25) 

Daarmee en met K = 9.898x10-8 m2 /s wordt 

(1.26) 

Met (1.25) volgt voor a0 uit (1.8) voor de diameter van de wervelkern 

( 1. 27) 

in dimensieloze vorm. Voor een snelheid u en de wrijvingskracht K zijn 

v en F de dimensieloze equivalenten, met 

lu/vl = K/4~R0 ~ 7.88x10- 4 m/s 

IK/FI = p5K2/4~ ~ 9.49x10- 14 N 

( 1.28) 

(1.29) 

waarbij de superfluïde dichtheid p5 = p(1-pn/p) ~ 121.7 kg/m3 [17] bij 

1.6 K genomen is. 

Met (1.24) kunnen we (1.20) t/m (1.23) dimensieloos maken: 

( 1. 30) 

. 
met de snelheid s 0 gegeven door 

toeaaL niet-LocaaL exte'Ln 

• s 0 = f3s 'xs" (1.31) 
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(1.32) 

en a en a· gegeven door (1.23). In (1.32) zijn 1+ en l_ de dimensie

loze equivalenten van I!+ en 1!_. De vergelijkingen (1.30) t/m (1.32) 

worden gebruikt voor de beschrijving van de beweging van de wervels, 

waarbij alle grootheden dimensieloos zijn. Voor de normale snelheid 

kiezen we Un = 0 mis en dus Vn = 0 bij de inleidende berekeningen van 

hoofdstuk vier. Bij de berekeningen aan de wervelkluwen (hoofdstuk 

vijf) wordt Un ~ 8 cm/s in de positieve z-richting gekozen, wat in 

dimensieloze vorm dus Vn = (0,0,100) wordt. 

1.3.6 Groei en verval van wervellengte 

De wrijvingsterm in (1.30) is van fundamentel belang voor de 

evolutie van wervels: zowel de groei als het verval van wervellengte 

wordt erdoor bepaald. Dit kan het beste gezien worden aan de locale 

benadering van (1.30); de niet-locale term maakt de zaak slechts 

onoverzichtelijk en is bovendien doorgaans klein. De vergelijking 

wordt dus: 

s = fjs'xs" + as·x(vn-fjs'xs") - a's'x[s'x(vn-fjs'xs")] . (1.33) 

waarbij fj gegeven wordt door (1.32), of uit (1.13) in dimensieloze 

vorm: 

fj = In[ SR J ' 
e1/4a 

0 

met R de dimensieloze locale kromtestraal. 

(1.34) 

Beschouwen we een wervelring met straal R gelegen in het x,y-vlak. 

Dan is de locale snelheid fjs 'xs" gericht in de positieve z-richting, 

dus fjs 'xs" = (fj/R)ez (immars Is 'xs"l = 1/R). De normale snelheid vn 

maakt in het algemeen een hoek e met de z-as: 

(1.35) 
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Gaan we over op poolcoördinaten (r,9,z), zodat 

s" = -(1/R)er , (1.36) 

dan wordt (1.33) daarmee: 

(1.37) 

De eerste term in (1.37) representeert de locale snelheid, gericht 

loodrecht op het vlak van de wervelring. Ook de a'-term is in die 

richting. Slechts de a-term zorgt voor een verandering van de kromte

straal R. Voor cose ~ 0 krimpt de wervel in. Voor cose > 0 wordt R 

kleiner als de term vncos9-~/R < 0 is. Of: de locale kromtestraal R 

van een werveldeel neemt af als R < Re is, met 

als cose > 0 (1. 38a) 

en 

als ~ose ~ 0 of vn = 0. ( 1. 38b) 

Dit betekent dat sterk gekromde delen van een wervel uitdempen. 

Afhankelijk van de details van het probleem kan een wervel-systeem dus 

geheel uitdoven of blijven groeien. In het eerste geval verdwijnen de 

wervels en is het Heli in het gebied beneden de kritische snelheid. 

Het tweede geval wordt beperkt door de in de volgende paragraaf te 

bespreken reconnecties: als een wervel groeit zal die op den duur een 

andere wervel of een wand tegenkomen en daarmee reconnecteren, waarbij 

een werveldeel met R <Re enlof cose < 0 gevormd wordt. Dan zal.dat 

deel van de wervel dus gaan inkrimpen en treedt er wervellengte

verlies op. Zo kan zich dan een dynamisch evenwicht instellen, in een 

zichzelf onderhoudende "turbulente" toestand. 

Bij de berekeningen van hoofdstuk vier wordt, zoals aan het einde 

van de vorige paragraaf opgemerkt is, de snelheid vn = 0 gekozen. Vol

gens (1.38b) krimpt in die situatie elk werveldeel in. In hoofdstuk 

vijf wordt als snelheid in dimensieloze vorm vn = (0,0,100) gekozen, 

met dus e = 0°. Uit (1.38a) volgt dan, met~~ 11 (bij R = 0.1) tot 

~ ~ 13 (R = 1.0), dat Re~ 0.1. 
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1 .4 Reconnecties 

In paragraaf 1.3 is beschreven hoe een wervel(deel) beweegt. Met 

dat recept kan men een willekeurige configuratie van wervels in prin

cipe beschrijven. Al bij enigszins gecompliceerde situaties zal de 

locale benadering toegepast moeten worden. Wil men "exact" rekenen, 

dan blijft de configuratie noodzakelijkerwijs beperkt tot enkele 

wervels. 

Het probleem dat in het voorgaande niet besproken is, is het geval 

dat een wervel een andere wervel of een wand nadert. In deze gevallen 

wordt de niet-locale bijdrage erg belangrijk en de nadering verloopt 

steeds sneller. Men kan dan een kritische afstand A definiëren binnen 

welke de onderlinge aantrekking domineert en er een reconnectie gefor

ceerd wordt. Dat wil in het eerste geval zeggen, dat de twee wervels 

aan elkaar gaan vast gaan zitten. In het tweede geval wil dat zeggen, 

dat de wervel aan de wand gaat zitten (vast gaat zitten aan z'n spie

gelbeeld). Deze reearmeeties zijn schematisch weergegeven in Figuur 

1.9. Meer over de interacties tussen wervels is te vinden in bijvoor-

beeld Refs. [20,22,24]. 

"'"'~ 
a 

b 

Figuur 1.9 
Schematische weergave van de reconnec
nectie van een weruet met een wand (a) 
en met een andere weruet (b). Links is 
de beginsituatie, rechts de gerecon
necteerde situatie. [10] 

Een ruwe schatting van A volgt uit de vraag hoe dicht een wervel 

bij de andere wervel moet komen, wil de niet-locale term ten gevolge 

van die andere wervel (of van het spiegelbeeld van de wervel in de 

wand dus) vergelijkbaar zijn met de zelfgeïnduceerde (locale) term. 

Dit levert dat 

(1.39) 
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waarbij c een constante van de orde 1 is. Schwarz [24] laat zien dat 

dit idee goed bruikbaar is. In de in hoofdstuk vier te bespreken situ

atie van een wervelring nabij een wand, is A bepaald, en wordt er iets 

dieper op ingegaan. 

Hoe het reconnectieproces dat optreedt binnen afstanden kleiner 

dan A precies verloopt is niet bekend. Het proces zal bij zeer dichte 

nadering waarschijnlijk (groten)deels bepaald worden door quanturnme

chanische effecten. Daarom maken we de volgende veronderstelling: Als 

een wervel binnen een zekere afstand van een andere wervel of een wand 

komt, dan treedt een reconnectie op met die andere wervel of de wand. 

In het geval van de berekeningen voeren we die reconnectie uit zoals 

in Figuur 1.9 geschetst is, op het moment dat die afstand bereikt is. 

Deze reconnectie wordt uitgevoerd volgens een zekere procedure die bij 

de beschrijving van de berekeningen besproken zal worden. Tijdens deze 

reconnectie-procedure staat de tijd T in het programma stil. Dat wil 

zeggen dat we vanuit een gekozen beginsituatie de evolutie berekenen 

totdat de reconnectie-afstand bereikt is, dan de evolutie stilzetten 

en die reconnectie uitvoeren, om vervolgens weer verder te gaan met de 

evolutie. 

Op de plaats van de reconnectie vormen zich werveldelen met kleine 

kromtestraal, zodat ter plaatse de snelheid groot zal worden. De 

werveldelen zullen daardoor uit elkaar gaan lopen, waarbij de versto

ring veroorzaakt door de reconnectie zich van het reconnectiepunt weg 

verplaatst, en langzaam uitdooft (werveldelen met kleine kromtestralen 

verdwijnen; zie paragraaf 1.3.6). Dit gehele proces verloopt uiterst 

snel. Alleen in de buurt van het reconnectiepunt wordt de vorm van de 

wervel anders. De rest van de wervel ondervindt nauwelijks enige 

verandering op de tijdschaal waarop de reconnectie-processen zich 

afspelen. 

Voor het numeriek benaderen van de beweging van een wervel, deelt 

men deze wervel op in punten: discretisatie. Een wervel wordt goed 

gerepresenteerd als de afstand i tussen de punten van de orde R/5 is 

[24]. Een te grote afstand i betekent een slechte representatie, een 

te kleine betekent veel punten en dan is er veel rekentijd nodig. De 

keuze van i bepaald tevens de tijdstap At bij de numerieke bereke

ningen: At moet dusdanig gekozen worden, dat de verplaatsing van de 

punten in At veel kleiner is dan i (anders blijft de representatie van 
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de wervel niet goed). De belangrijkste bijdrage aan de verplaatsing is 

de locale bijdrage {3s'xs"At ~ 10At/R, waarbij de logaritme van {3 

geschat is op 10. Voor At geldt dus: 10At/R < R/5. Dus dient At met R2 

te gaan. Hoe de tijdstap in de computerprogranuna' s bepaald wordt, 

wordt nader beschreven in paragraaf 3.3.2. 

Op het moment van een reconnectie wordt plaatselijk de R (zeer) 

klein en dus At ook. Daarnaast neemt het aantal punten ter plaatse 

flink toe. Het gevolg van beide effecten is, dat de benodigde reken

tijd toeneemt. Het is derhalve belangrijk het reconnectie-proces goed 

te modelleren, zodat de grote kronuningen zich in korte tijd uitsmeren, 

waardoor het aantal punten weer af kan nemen en At weer groter kan 

worden. Gebeurt dit modelleren niet goed, dan treedt een probleem op 

wat Buttke [5] onlangs ook signaleerde: op de plaats van de reconnec

tie ontstaan fysisch niet-relevante werveltjes ten gevolge van de zeer 

sterke kronming ("spitse punt"), zoals in Figuur 1. 10a te zien is. 

a 

b 

Figuur 1.10 
Een wervel nà reconnectie op twee tijdstip
pen. Wordt de reconnectie niet goed uitge
voerd, dan ontstaan er (a) kleine wervel
tjes. Bij een correct uitgevoerde reeon
neetie (b) treedt dat probleem niet op.[26] 

Zoals Schwarz [26] als reactie op Buttke' s probleem laat weten, 

dient de reconnectie zorgvuldig uitgevoerd te worden. Het belangrijk

ste daarbij is, dat de wervels niet te dicht bij elkaar mogen zijn op 

het moment van reconnectie. Alleen dan namelijk worden al te sterke 

kronuningen voorkomen en verloopt het vervolg van de evolutie van de 

wervel voldoende glad. 

Dit is de reden dat, voordat een wervelkluwen beschreven kan 

worden, het reconnectie-proces goed bestudeerd dient te worden. Daar

toe is in dit onderzoek eerst gekeken naar de eenvoudige situaties van 

een wervelring die een wand nadert en een wervelring die een andere 

wervelring nadert. In beide gevallen (waarover in hoofdstuk vier meer) 

is het "exacte" proces vergeleken met de locale benadering. In het 
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"exacte" proces wordt daarbij de reconnectie uitgevoerd als de afstand 

tussen de wervels circa 3 Ä is, in de locale benadering als de afstand 

tussen de wervels kleiner is dan de onderlinge afstand van de punten 

op de wervels. Dat laatste is ook het criterium dat gebruikt wordt in 

het geval van de wervelkluwen welke alleen in de locale benadering 

beschreven wordt (hoofdstuk vijf). 

1.4.1 WerveLs in kLassieke vLoeistoffen 

De wervels die zich vormen in klassieke vloeistoffen onderscheiden 

zich van superfluïde wervels met name doordat de circulatie niet 

gequantiseerd is. De structuur van klassieke wervels is o.a. afhanke

lijk van de geometrie van het systeem, de viscositeit van de vloei

stof, de snelheid waarmee de vloeistof beweegt, etc. De diameter van 

de kern van een klassieke wervel is vele malen groter dan die van een 

superfluïde wervel, nl. van de orde van 0.1 mm en groter. Deze wervel

kern is daarbij (in tegenstelling tot de kern van superfluïde wervels) 

niet constant van vorm in de tijd: ten gevolge van de visceuze effec

ten binnen de vloeistqf vervormt de wervelkern. Een gevolg hiervan is 

dat de circulatie niet constant is in de tijd. 

Toch zijn er enkele kenmerken van klassieke wervels die men - op 

een andere schaal weliswaar - ook bij superfluïde wervels ziet. In de 

literatuur zijn uitgebreide studies verschenen, zowel experimenteel 

als in de vorm van numerieke simulaties, die de beweging van klassieke 

wervels behandelen; zie bijv. Refs. [12,13]. Deze klassieke wervels 

vertonen interacties als ze in elkaars buurt of in de buurt van een 

wand komen; enkele numerieke studies met betrekking tot deze problemen 

zijn bijvoorbeeld in Refs [1,7,13,15,16] te vinden. 

Berekeningen van de bewegingen van klassieke wervels kunnen met de 

Biot-Savart wet uitgevoerd worden, zolang de viscositeit nul gesteld 

kan worden. Bij dichtere nadering worden de visceuze effecten belang

rijk, waardoor de vorm van de wervel verandert. In dat geva dient over 

gegaan te worden op de Navier-Stokes vergelijking, die de viscositeit 

wel meeneemt. Uit deze berekeningen blijkt bijvoorbeeld, dat twee 

gelijk georiënteerde wervels elkaar dusdanig aantrekken, dat de wer

vels gaan reearmeeteren en één wervel vormen. Dit reconnectieproces 

verloopt analoog aan wat hiervoor beschreven is, met dien verstande 
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dat in de klassieke vloeistof de kern van de wervel dus niet constant 

van vorm is, terwijl dat bij de superfluïde wervels wel het geval is 

(een superfluïde vloeistof bezit immers geen viscositeit). De resul

taten die dergelijke berekeningen opleveren lijken qua vorm op de 

resultaten van de superfluïde wervelberekeningen die in hoofdstuk vier 

gepresenteerd zullen worden. 

Twee tegengesteld georiënteerde klassieke wervels blijken elkaar 

af te stoten, net als in paragraaf 4.3.4.3 beschreven zal worden voor 

superfluïde wervels. In Figuur 1.11 is een voorbeeld gegeven van de 

uitkomst van berekeningen aan twee van dergelijke wervelringen die een 

eindje over elkaar heen vallen, waarbij de viscositeit meegenomen is. 

De beide wervels bewegen naar elkaar toe (vanwege hun tegengesteld 

gerichte oriëntatie), maar ze blijken elkaar nabij het naderingspunt 

af te stoten en de delen van beide wervels die bij de nadering betrok

ken zijn klappen om. Het gevolg hiervan is dat de wervels langs elkaar 

heen kunnen bewegen. 

1 

t = 0 

t = 0 

Figuur 1.11 
Weergave van twee kLassieke 
werveLringen met geLijke, maar 
tegengesteLd gerichte circuLa
tie, op drie verschiLLende 
tijdstippen van een numeriek 
simuLatie. 
a geeft het bovenaanzicht, 
waarbij door middel van pijLen 
de oriëntatie van de werveLs 
is aangegeven. 
b geeft het zij-aanzicht, 
waarbij de pijLen de richting 
van de evolutie aangeven. [13] 

b 

1.5 Enkele belangrijke grootheden 

Bij de berekeningen van een wervelkluwen, streven we ernaar om 

vanuit een willekeurige beginsituatie, de eindsituatie van dynamisch 

evenwicht te bereiken. Die eindsituatie is onafhankelijk van de geko

zen beginsituatie (zie paragraaf 1.2.2). In het geval van dynamisch 

evenwicht zal een aantal grootheden zich op een bepaalde waarde instel 

!en. Of beter gezegd: deze grootheden zullen gaan fluctueren rond een 

zekere gemiddelde waarde. En deze gemiddelde waarden bepalen dan de 

eigenschappen van de wervelkluwen in dynamisch evenwicht. 
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De belangrijkste grootheden zijn de totaLe werveLtengte L en de 

total.e wederkerige wrijvingskracht Fsn• beide doorgaans gegeven per 

volume-eenheid. Schwarz [22] vindt voor de wervellengte: 

(1.40) 

waarbij L en v dimensieloos zijn. De verhouding L1
/

2 /v hangt af van 
0 0 0 0 

a, en dus van de temperatuur, zoals in Figuur 1.12 te zien is. In het 

geval van a= 0.10 (1.6 K) volgt uit Figuur 1.12 dat L 1
/

2 /v ~ 0.145. 
0 0 

Met als gekozen snelheid vn ~ 8 crnls (welke in de berekeningen van 

hoofdstuk vijf gebruikt wordt), volgt dan uit (1.40): 

L ~ 1.51x1010 m- 2 
, (1.41) 

waarbij voor de logaritme in~ (uit (1.13)) 12 genomen is, wat onge

veer geldt voor een straal van 10-6 m. 

0 I I 

a 
I. 

Figuur 1.12 
Door Schwarz berekende waarden 
(de punten) van de dimensieLoze 
coëfficiënten, waarbij de streep
jes rond de punten de geschatte 
statistische fout in het beoor
deLen van de stationaire toestand 
Laat zien. De Lijnen geven sLecht 
een idee van het vertoop van de 
curven. [ 22] 

Voor de wrijvingskracht vindt Schwarz 

(1.42) 

in de richting van vn, waarbij Ps de superfluïde dichtheid is; bij 

1.6K is Ps ~ 121.7 kg/m3 [17]. Invullen hiervan en van de waarde 

F1
/

3 /v ~ 0.247 uit Figuur 1.12 levert: 
0 0 

(1.43) 
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De waarden van ( 1 .41) en ( 1.43) kunnen beschouwd worden als de 

orde-grootte van de te bereiken gemiddelde waarden bij de berekeningen 

van hoofdstuk vijf. 

Een andere te beschouwen grootheid is een door Schwarz [21] gedefi 

niëerde verdelingsfunctie van de locale snelheid vi = fjs'xs" op tijd

stip t. Aangezien vn een voorkeursrichting aan de vloeistof oplegt, 

zal deze verdelingsfunctie niet isotroop zijn (zie paragraaf 5.5.2). 

Beperken we ons tot het geval waarin het probleem symmetrisch is ten 

opzichte van de as waarlangs vn gericht is. vi zal dan met die as een 

hoek 9 maken. Aangezien de locale kromtestraal R gelijk is aan f3/lv2 1. 
kunnen we de verdelingsfunctie X(R,9,t) definiëren, zodanig dat 

X(R,9,t)2vR2 sin9dRd9 =de wervellengte per eenheid van volume, 

met de locale kromtestraal tussenRen R+dR en v2 gericht langs 

een lijn die een hoek maakt met de normale snelheid vn die ligt 

tussen 9 en 9+d9. 

( 1.44) 

Schwarz [21] rekent deze verdelingsfunctie uit en komt dan op een 

resultaat als in Figuur 1.13 is weergegeven. Schwarz' afleiding is 

gebaseerd op grootte-orde argumenten en daarnaast heeft hij de proces

sen op een ruwe, enigszins arbitraire manier gemodelleerd [21,p.256]. 

..... 
" I • .. 

~r-------~--------~------~ 
T = 1.6 K 
Yn = 10 elilis 

8 

0.909 

6 

~ 
!. 4 

R (x!o-" m) 

Figuur 1.13 
Weergave van een typische 
evenwiehts-verdeling van XR2 

als functie van R, voor ver
schillende waarden van cos9, 
waarbij cos9 = 1 (9 = 0°) de 
voorwaartse richting van vn 
is. [21] 
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De berekening van de X-functie in dit verslag volgt daarentegen uit de 

structuur van de berekende wervelkluwen; zie paragraaf 5.5.2. Derhalve 

zijn de resultaten niet quantitatief vergelijkbaar: XR2 en R zullen 

andere waarden hebben. Het qualitatieve verloop van de curven zal 

echter wel vergelijkbaar (blijken te) zijn. 

Uit deze verdelingsfunctie X(R,B,t) kan men enkele gemiddelde waar 

den uitrekenen voor de evenwichtssituatie. Zo geldt voor de gemiddelde 

kromtestraal <R> op tijdstip t: 

C07r 

J J R•27rR2 X(R,9,t)sin9dRd9 <R> = _o_o ____________________ ___ 
C07r 

J J 2TrR2 X(R,B,t)sin9dRd9 
0 0 

( 1.45) 

waarbij de term onder de brJukstreep de totale wervellengte is. Deze 

formule wordt in hoofdstuk vijf gebruikt, waarbij de integralen 

vervangen worden door sommaties over de gekozen intervallen AR en 

sinBAa = A(cosa). Op analoge wijze kunnen <cosa> en <vt> = (1/R) op 

tijdstip t bepaald worden. 
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2. 3 HE-4 HE MENGSELS BENEDEN 100 mK 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk volgt een kort overzicht van enkele eigenschappen 

van 3 He-4 He mengsels, om aan te geven waar de overeenkomst ligt met 

zuiver 4 He: ook bij de stroming van 3 He-4 He mengsels blijkt er een 

kritische snelheid te zijn, waarboven er een extra opwarming optreedt. 

Meer over de eigenschappen van deze mengsels en het gebruik daarvan 

bij zeer lage temperaturen is te vinden o.a. in Refs. [6,10,11,19]. 

2.2 Mengsels van 3 He en 4 He 

Mengsels van 3 He en 4 He hebben een aantal karakteristieke eigen

schappen. Zo blijft het mengsel - net als de zuivere componenten -

vloeibaar tot het absolute nulpunt (bij niet te hoge druk). Figuur 2.1 

geeft het fasediagram van 3 He-4 He mengsels (bij verzadigde dampdruk) 

in de vorm van een T-X diagram, waarbij T de absolute temperatuur en X 

de concentratie 3 He is. De linker as is dus zuiver 4 He, de rechter as 

zuiver 3 He. Beneden 2.17 K (het À-punt; zie paragraaf 1.2) is zuiver 
4 He superfluïde. In het mengsel van gebied 11 (links van de À-curve) 

in Figuur 2.1 is het 4 He ook superfluïde (dus: 4 Hell). 

Figuur 2.1 
Fasediagram van 
3 He-4 He mengsels bij 
verzadigde dampdruk. [6] 

Rechts van de X-curve - gebied I - is het 4 He normaal en gedraagt 

het mengsel zich als elke vloeistof. Beneden een temperatuur van 
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0.87 K treedt er een fasescheiding op: gebied lil is een "verboden 

gebied". Dat wil zeggen dat er een scheiding optreedt van het mengsel 

in een geconcentreerde fase (rijk aan 3 He, concentratie Xe) en een 

verdunde fase (rijk aan 4 He, concentratie Xd) als we een potje met 
3
He-4 He afkoelen tot beneden 0.87 K. Het temperatuurgebied dat voor 

dit ver-slag van belang is, is T < 100 mK. In dat gebied is er vrijwel 

geen 
4

He in de geconcentreerde fase (Xe~ 1). Bij de verdunde fase is 

er echter nog een eindige hoeveelheid 3 He in het 4 He oplosbaar, tot 

aan het absolute nulpunt; daar is Xd ~ 6.6%. 

2.3 Metingen aan 3 He-4 He mengsels 

Figuur 2.2 geeft schematisch een experiment weer met 3 He-4 He meng

sels. waarbij de temperatuur T < 100 mK genomen wordt. Tussen twee 

vaten bevindt zich een (stromings)impedantie waardoor 3 He stroomt; het 
4 He staat daarbij stil. Aangezien bij de gebruikte temperaturen 4 He 

volledig superfluïde is, verwacht men dat het 3 He wrijvingsloos door 

het 4 Hell kan bewegen: er vindt geen interactie plaats tussen de compo 

nenten (vergelijk paragraaf 1.2). 

Tm Xm 
11 11 

Te Xe 

3 He 

11 Ap 11 

Figuur 2.2 
Schematische weergave van een stromingsexperiment met 3 He-4Heii 
mengsels. Tussen twee vaten bevindt zich een impedantie, waardoor 
het 3 He stroomt (aangegeven met de pijL); het 4Heii staat daarQij 
stil (v5 = 0). De ten gevoLge van de stroming ontstane verschiLLen 
in temperatuur (T), druk (p) en concentratie (X) kunnen gemeten 
tDOrden. 

Het 3 He beweegt zich als het ware als een gas (te beschrijven als 

een fermi-gas) door een vacuum. Men noemt het model dat deze situatie 

beschrijft het Mechanisch Vacuum ModeL. In dit model zijn de tempera

tuur-. concentratie- en drukverschillen over een zekere stromings

impedantie vrij eenvoudig te bepalen. Bij een adiabatische stroming 
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door een buis als die in Figuur 2.2 worden temperatuur-, concentratie

en drukverschillen bepaald door zuiver visceuze effecten. Voor lage 

snelheden (vD < 1.5x10-6 m2/s, met D =diameter van de buis [30]) is 

de 3 He-stroming laminair en is het drukverschil Ap over de impedantie 

evenredig met de aangelegde snelheid (vergelijk Figuur 1.4). 

Het bleek echter uit metingen, dat dit niet voor alle snelheden 

geldt: er is een kritische snelheid waarboven het Mechanisch Vacuum 

Model niet langer geldig is. Figuur 2. 3 (op de volgende bladzijde) 

geeft een voorbeeld van zo'n meting. De kritische snelheid is in alle 

drie de plaatjes daarvan goed te zien als een discontinuïteit in het 

snelheidsafhankelijke gedrag van temperatuur, druk en concentratie aan 

het einde van de impedantie (vc ~ 5 cm/sin Figuur 2.3). 

Het gedrag van het mengsel bij hoge snelheden blijkt beschreven te 

kunnen worden door het zgn. Wederkerig Wrijuingsm.odel., dat de extra 

dissipatie beschrijft als een interactie tussen het 3 He en het 4 Hell. 

De in zuiver 4 Hell optredende extra opwarming - paragraaf 1.2 - kan 

verklaard worden door het ontstaan van wervels in de superfluïde compo 

nent die dan een interactie vertonen met de normale component. Analoog 

daaraan kan men veronderstellen, dat bij :~He- 4 Hel I mengsels in het 
4 Hell ook wervels ontstaan, die dan interactie vertonen met het 3 He. 

Wel dient daarbij bedacht te worden, dat de aard van de deeltjes 

anders is: 4 He-atomen zijn bosonen, terwijl 3 He-deeltjes fermionen 

zijn. De werking van de interactie zal dan ook anders zijn dan bij 

zuiver 4 He. Van de andere kant is er voor het zuiver 4 He een model 

beschikbaar (zie hoofdstuk één), dat de beweging van de wervels en de 

interactie tussen de normale component en de superfluïde component 

goed beschrijft. Door nu de uitkomsten van onderzoek aan dat model te 

vergelijken met de metingen aan 3 He-4 He mengsels kan men wellicht 

informatie verkrijgen over de wederkeringe wrijvingskracht tussen de 
3 He- en 4 He-deeltjes. 
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Figuur 2.3 
Temperatuur T9 en concen
tratie X9 aan het einde van 
een impedantie en het druk
verschil Ap over de impe
dantie als functie van de 
gemiddelde snelheid van het 
He, bij twee temperaturen: 

Tm= 30 mK (o), 51 mK (•). 
De streeplijn geeft het 
vertoop volgens het Mecha
nisch Vacuum Model aan.[19] 
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3. WERVELS IN SOPERFLUIDE 4 HE: BEREKENINGEN 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de manier waarop de in hoofdstuk één 

afgeleide dimensieloze vergelijkingen gebruikt worden in de berekenin

gen. Als eerste worden deze vergelijkingen omgezet in formules die 

programmeerbaar zijn. Vervolgens wordt ingegaan op de globale opzet 

van de gebruikte evolutie-programma's. Daarbij komen enkele belang

rijke zaken als de verdeling van de punten over de wervels (discre

tisatie) en de tijdstap aan bod. De resultaten van de berekeningen 

worden in de hoofdstukken vier en vijf besproken. Ter afsluiting van 

dit hoofdstuk wordt in paragraaf 3.4 nog kort ingegaan op de voor de 

berekeningen gebruikte supercomputer Cyber 205 van SARA (Stichting 

Academisch Rekencentrum Amsterdam), waarbij met name de specialiteit 

van die machine kort besproken zal worden, namelijk de mogelijkheid 

tot vectorrekenen. 

3.2 De gebruikte formules 

Zoals in hoofdstuk één beschreven is, wordt de beweging van een 

wervel bepaald door drie bijdragen: de locale, de niet-locale (inclu

sief de eventuele wand-effecten) en de wrijvingsbijdrage. Deze drie 

termen worden hierna besproken; zie daarvoor ook Refs. [8,18,24]. 

Zoals in paragraaf 1.4 al kort is aangegeven, wordt de te beschrijven 

wervel gediscretiseerd: op de wervel wordt eeri aantal punten gedefi

niëerd, zodanig dat de wervel goed gerepresenteerd wordt. Met deze 

punten wordt dan de evolutie van de wervel berekend, waarbij de repre

sentatie van de wervel door de punten aangepast moet worden, als de 

vorm van de wervel verandert. Op dit punt wordt nader ingegaan in 

paragraaf 3.3. 

3.2.1 De locale bijdrage 

Van de zelfgeïnduceerde beweging is de locale bijdrage /3s 'xs" 

doorgaans de belangrijkste. Voor de omzetting van deze term beschouwen 

we de bijdrage van het stukje wervel rond punt i. In Figuur 3.1 is dit 
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schematisch weergegeven. Daarbij worden de volgende vectoren gedefi

niëerd voor punt i: 

•• 1 1 

0 

(3. 1) 

Figuur 3.1 
De verschiLLende punten die de 
LocaLe bijdrage tot de beweging 
van punt i bepaLen, waarbij 0 de 
oorsprong van het gekozen 
coördinaten-systeem is. 

Zowel s' als s" zijn in Figuur 3.1 aangegeven; vergelijk dit met 

Figuur 1.6. De grootte van deze vectoren is 1 respectievelijk 1/R, 

waarbij R de kromtestraal is van de cirkelboog door i-, i en i+. Uit 

Figuur 3.1 volgt dat voor punt i zowel s' als s" beschreven kunnen 

worden door een lineaire combinatie van 1+ en 1_: 

s' = ~1+ + d_L (3.2a) 

(3.2b) 

Met enig rekenwerk kan bewezen worden [18] dat de constanten d+ en c+ 

voldoen aan: 

(3.3a) 

(3.3b) 

waarin 

(3.3c) 
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Schwarz [18,24] leidt hieruit de verplaatsing Asi = f3s'xs"At voor 

punt i af en vindt dan dat 

is. met 

waarin 

13· = ln[2(l+L)t/2J 
1 

1/4 e a0 

en At de gebruikte tijdstap is. 

r 
• 0 r 0 

i- i i+ 

Q-,.1---+0r--lr-0 
b i- i i+ 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

Figuur 3.2 
Het om en om verschuiven van 
punten ("hopscotch") bij de 
bepaLing van de LocaLe 
bijdrage. 
a: Impliciete verschuiving 
van punt i, waarbij i+ en i
niet verpLaatst worden. 
b: ExpLiciete verschuiving 
van de resterende punten. 

Wordt vergelijking (3.4) in deze vorm gebruikt, dan blijkt de 

berekening instabiel te zijn [24]. Daarom wordt de berekening in iets 

gewijzigde vorm uitgevoerd, namelijk in twee delen; een soort hinke

len. in het Engels hopscotch geheten. Eerst wordt si aan de rechter

kant van (3.4) vervangen door zijn verschoven waarden si+Asi, en wel 

om het andere punt, zoals in Figuur 3.2 geschetst is. De punten i+ en 

i- blijven daarbij op hun plaats. De vergelijking die dan ontstaat 

bevat de verschuiving van punt i als een impliciete stap: 
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Oplossen van Asi uit (3.8) levert: 

waarin 

Asi = A2 - A1xA2 
1 + At2 

Al = ~i(si+-si_) 

A2 = ~i(si+-si)x(si-si+) 

(3.8) 

(3.9) 

(3. tOa) 

(3.10b) 

Met behulp van de aldus bepaalde Asi wordt de expliciete verschui

ving van de resterende punten bepaald. Hierbij wordt dezelfde li 

gebruikt als bij de impliciete stap, namelijk (3.5). Bij een volgende 

berekening van de locale bijdrage is de volgorde waarin de punten 

verplaatst worden omgekeerd: via de impliciete stap eerst i+ en i-, 

dan via de expliciete stap punt i. Op deze manier blijft de berekening 

stabiel. 

3.2.2 De niet-locale bijdrage 

Deze bijdrage van de zelfgeïnduceerde beweging wordt belangrijk 

als een wervel een andere wervel of een wand nadert. In de andere 

gevallen is deze bijdrage klein ten opzichte van de locale bijdrage. 

We kunnen voor die gevallen waarbij de niet-locale bijdrage meegenomen 

wordt deze term enigszins vereenvoudigen, door de bijdrage tot de ver-

1 
Figuur 3.3 
De verschillende vecto
ren die gebruikt worden 
bij de berekening van de 
niet-locale bijdrage tot 
de beweging van punt i, 
als gevolg van het rech
te lijnstuk van j naar 
j+, waarbij 0 de gekozen 
oorsprong is. 
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plaatsing van punt i als gevolg van een recht lijnstuk van punt j naar 

punt j+ uit te rekenen. Deze situatie is geschetst in Figuur 3.3. 

De niet-locale bijdrage in dimensieloze vorm bestaat uit de inte

graal van vergelijking (1.31). Voor het in Figuur 3.3 aangegeven lijn

stuk wordt dit: 

(3.11) 

Door parametrisatie van het lijnstuk van j naar j+ [18,24] en met de 

definities 

(3. 12) 

en 

b = 2(p·q) (3. 13) 

is de integraal van (3.11) te schrijven als 

(3. 14) 

Deze bijdrage aan de beweging van punt i dient gesommeerd te wor

den over alle punten j van het wervel-systeem (dus inclusief die van 

het spiegelbeeld, als er een wand is), voor zover de lijnstukken niet 

aan i grenzen. En dit moet dan voor elk punt i van de (reële) wervels 

uitgerekend worden. Dit betekent - zoals in paragraaf 1.3.4 al is 

opgemerkt - dat de niet-locale bijdrage veel rekentijd vergt. Voor 

gecompliceerdere situaties dan één of enkele wervels wordt de niet

locale bijdrage dan ook verwaarloosd. Zoals uit de berekeningen van 

hoofdstuk vier zal blijken en eerder in paragraaf 1.3.4 beschreven is, 

is de nauwkeurigheid van de locale benadering vrij goed: 85-90%. 

Anderzijds kan men nog een vereenvoudiging aanbrengen die minder 

rekentijd betekent en toch niet veel nauwkeurigheid verloren doet 

gaan: men kan bijvoorbeeld de niet-locale bijdrage slechts elke twee 
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stappen bepalen, en die dan tweemaal zo groot nemen. Dit proces zal 

gebruikt worden in de berekeningen aan de eenvoudige wervelsystemen 

van hoofdstuk vier. Voor berekeningen aan ingewikkeldere systemen, 

zoals de wervelkluwen in hoofdstuk vijf, zal zeker de locale benade

ring toegepast moeten worden. 

3.2.3 De wrijvings-biidrage 

De locale en niet-locale bijdrage worden samengenomen tot één 

snelheid 

(3.15) 

Met behulp van vergelijking (1.30) wordt de wrijving dan eenvoudig 

meegenomen: 

(3. 16) 

waarbij a volgens (1 :23) voldoet aan a = 0.10, en s' gegeven wordt 

door (3.2a). 

In de berekeningen van hoofdstuk vier wordt v0 = 0 genomen in 

(3.16), ter vereenvoudiging. Dit betekent wel, zoals uit (1.38b) 

volgt, dat elke wervel ten gevolge van de wrijving zal gaan inkrimpen. 

Deze keuze is ingegeven door het feit dat we bij de berekeningen van 

hoofdstuk vier vooral geïnteresseerd zijn in het verloop van de recon

nectie-processen, en daarbij is de grootte van vn niet direct van 

belang. In de algemene situatie van de wervelkluwen (hoofdstuk vijf) 

wordt vn # 0 gekozen. 

3.3 Globale opzet van de programma's 

In deze paragraaf enkele opmerkingen betreffende de globale opzet 

van de gebruikte computer-programma's. In Ref. [8] is een uitgebreider 

overzicht te vinden met betrekking tot de berekenigen aan een wervel

ring die een wand nadert. Voor zover nodig wordt in de hoofdstukken 

vier en vijf nadere informatie gegeven. 

Zoals al eerder opgemerkt (paragraaf 1.4) wordt een wervel gerepre 

senteerd door een aantal punten op de wervel met onderlinge afstand 
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(3.17) 

waarbij R de locale kromtestraal is. Als beginsituatie is steeds voor 

cirkelvormige wervels gekozen. Het evolutieschema dat gebruikt is bij 

de berekeningen uitgaande van die beginsituatie, is weergegeven in 

Figuur 3.4, waarbij K de "teller" van de evolutie is: K geeft aan hoe 

vaak een nieuwe positie bepaald is. De aan de linkerkant van de figuur 

genoemde delen van de evolutie zijn hiervoor beschreven. Over de blok

ken aan de rechterkant het volgende. 

bec1ns1 tuaUe 

K=<> 
Figuur 3.4 
Schematische weergave van de bere
kening van de evolutie van wervels. 
Op de Locale bijdrage is de hop
scotch-methode (par. 3.2.1) toege
past; het blok van de niet-Locale 
bijdrage vervalt in de Locale bena
dering. Het blok van de reconnectie 
is aLLeen bij de kluwen-berekenin
gen aanwezig. 

Om de evolutie van de wervels te volgen wordt om de zoveel stappen 

(K = 1000, 5000, ... ) een uitvoer gegeven van de coördinaten van de 

punten. met verder enkele belangrijke dingen, als het totaal aantal 
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punten (IMAXT), de tijd (T) en de tijdstap; over de bepaling van de 

tijdstap AT meer in paragraaf 3.3.2. In het geval van de berekeningen 

aan een wervelkluwen wordt daarnaast het aantal wervels (NW) en het 

aantal punten per wervel, de totale wervellengte en de totale wrij

vingskracht bijgehouden. Hierover meer in hoofdstuk vijf. 

Daarnaast wordt eens in de zoveel stappen een zgn. herschaling 

uitgevoerd: gekeken wordt of de verdeling van de punten over de wervel 

nog goed is; hierover meer in de volgende paragraaf. Tenslotte wordt 

gecontroleerd of een reconnectie uitgevoerd moet worden. Over de voor

waarden waaraan moet worden voldaan voor het uitvoeren van een reeon

neetie meer in praragraaf 3.3.3. In het geval van de berekeningn van 

hoofdstuk vier is dat eenvoudig en wordt het daarom elke twee stappen 

gedaan. Deze berekeningen zijn in tweëen gesplitst (vóór en nà de 

reconnectie) en is bij de berekeningen vóór reconnectie het feit of 

aan de reconnectie-voorwaarde is voldaan het stopcriterium. De wervel

situatie op dat moment wordt vervolgens als beginsituatie voor de 

berekening nà reconnectie gebruikt. 

Voor de kluwen-berekeningen betekent zo'n reconnectie-controle de 

bepaling van de afstand tussen alle punten van de wervelkluwen. Omdat 

dat zeer veel rekentijd vergt, wordt die controle slechts af en toe 

uitgevoerd. Hierop wordt dieper ingegaan in hoofdstuk vijf. Deze recon 

neeties worden tijdens het programma uitgevoerd en hebben dus verder 

niets met de stopcriteria te maken. 

3.3.1 De verdeLing van de punten 

De verdeling van de punten wordt met een zgn. herschating bepaald. 

Dit betekent dat een punt bijgemaakt of verwijderd wordt als dat nodig 

is. Als beginsituatie van de berekeningen worden wervelringen gekozen, 

waarop 40 punten gedefiniëerd worden. Dat aantal voldoet aan de voor

waarde (3.17): de afstand tussen de punten is immers 2vR/40 ~ 0.157R 

voor elke kromtestraal R. 

Het bijmaken van punten wil zeggen dat tussen i en i+1 een punt i' 

wordt gelegd, als de afstand l+(i) tussen punten i en i+l groter is 

dan circa R(i)/5 en dus niet meer voldoet aan (3.17). In het geval van 

de berekeningen van hoofdstuk vier is de procedure als geschetst in 

Figuur 3.5a. Hierbij is 
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s"(i') = ~·[s"(i) + s"(i+1)] . (3.18) 

mets" gegeven door (3.2b). De positie van i' volgt dan uit 

s(i') = !•[s(i) + s(i+1)] 

+ R(i)s"(i')•[{R2 (i) - l·l:(i)} 1
/

2 
- R(i)] , (3. 19) 

zodat i' op het cirkelboogje door i en i+1 met straal R(i) ligt. 

0 

y 

a 
b c F x 

Figuur 3.5 
a) Het nieuwe punt i' wordt midden tussen het punt i en i+l 
geLegd, op een cirkeLboog door die punten i en i+l. Hierbij 
worden (3.18) en (3.19) gebruikt. 
b) Gebruik van de subroutine CIRINT bij een reconnectie, waar
bij tussen de punten i en i+1 een punt i' gepLaatst moet worden. 
Geschetst zijn de door CIRINT gebruikte cirkeLbogen door i (met 
straat R1 ) en door i+1 (met R2 ). De pLaats van i' is aangegeven 
met een open rondje (o). 

Bij de ingewikkeldere berekeningen aan de wervelkluwen (hoofdstuk 

vijf) is het idee hetzelfde, alleen wordt daarbij de gebruikte cirkel

boog beschreven door vier punten (i-1, i, i+1, i+2). Daarvoor is in 

het programma een aparte subroutine geschreven, genaamd CIRINT. Verge

lijking (3.19) wordt daarbij ook gebruikt, met dien verstande dat de 

kromming s"(i') bepaald wordt door het gemiddelde te nemen van de 

cirkelbogen van i-1 tot i+1 en van i tot i+2. Daarna wordt voor de 

kromtestraal 1/ls"(i')l in (3.19) gebruikt. Dit levert een iets nauw

keurigere representatie van de plaats van i'. Verder heeft dit proces 

het voordeel, dat deze subroutine ook gebruikt kan worden voor de 

bepaling van de ligging van de punten bij een reconnectie. Figuur 3.5b 
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geeft en voorbeeld van het gebruik van CIRINT bij een reconnectie, 

waarbij tussen i en i+1 een punt i' bijgemaakt moet worden. In de 

figuur zijn de door CIRINT gebruikte cirkelbogen te zien. 

Om te voorkomen dat er knikken ontstaan op een wervel, wordt ook 

een punt bijgemaakt tussen i en i+1 als de afstand l+(i) meer dan tien 

keer groter is dan de afstand l+(i+1). Of, bij de kluwen-berekening, 

als de afstand groter wordt dan een tiende van de lengte van het geko

zen volume. Steeds geldt bij het bijmaken van punten als eis, dat de 

punten niet dichter bij elkaar mogen liggen dan a 0 . 

Het verwijderen van punten gebeurt eenvoudig door het weglaten van 

punt i, als de afstand l+(i) tot punt i+1 kleiner is dan ~ R(i)/10, 

waarna het punt i+1 niet verwijderd mag worden. Verder mag het eerste 

punt van de wervel niet verwijderd worden (wegens program-technische 

moeilijkheden die anders zouden optreden). Ook het punt óp de wand 

(als dat er is) mag natuurlijk niet verwijderd worden 

De hierboven beschreven herschal ing wordt niet elke stap ui tge

voerd. maar elke K = 10 stappen in de beide gevallen van hoofdstuk 

vier. en elke K = 50 stappen bij de berekeningen aan de wervelkluwen 

om rekentijd te besparen. 

Zoals reeds eerder vermeld is, wordt bij de berekeningen van hoofd 

stuk vier de normale snelheid vn = 0 gekozen, hetgeen - zie paragraaf 

1.3.6 - betekent dat elk werveldeel zal inkrimpen. Bij de kluwen

berekeningen van hoofdstuk vijf is dat niet het geval, aangezien daar 

Vn = 100 c~ 8 cm/s) in de positieve z-richting gekozen is. Dit levert 

(paragraaf 1.3.6) een kritische kromtestraal Re~ 0.1 op. Alle wervel

delen met kromtestralen R < Re zullen verdwijnen. Als zo'n kromte

straal op een grotere wervel optreedt, dan zal dat stukje "vanzelf" 

verdwijnen. 

Als een kleine (bijna) cirkelvormige wervel met zo'n straal voor

komt, dan zal die in zijn geheel verdwijnen. Blijven we die situatie 

doorrekenen. dan komen de punten steeds dichter bij elkaar te liggen, 

en dat levert op den duur reken-problemen op. Bovendien kost het 

steeds rekentijd. Een cirkel met straal R = 0.1 heeft een lengte van 

2vR ~ 0.63. Wervels die een lengte kleiner dan 0.3 hebben, zullen in 

de kluwen-berekening dan ook verwijderd worden: die zijn te klein 

geworden. (We nemen niet 0.6 als criterium, omdat we niet te veel 

wervellengte ineens willen weggooien.) 
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3.3.2 De tijd en de tijdstap 

De reële dimensieloze tijd T wordt aan het begin van de bereke

ningen op T = 0 gesteld en bij elke keer dat een nieuwe pos i tie is 

bepaald, wordt T opgehoogd met de tijdstap AT van de voorafgaande 

berekening. Zoals in paragraaf 1.4 reeds is opgemerkt dient die tijd

stap evenredig met R2 te gaan, waarbij R de kromtestraal is. We kiezen 

voor die kromtestraal de kleinste kromtestraal Rmin die in het wervel

systeem voorkomt. Deze wordt bijgehouden middels een zgn. schaalfactor 

(SF). Daarmee geldt voor de tijdstap: 

(3. 19) 

waarbij in deze formule DT de (geschaalde) programma-tijdstap is, en 

AT de (dimensieloze) echte tijdstap waarmee T opgehoogd wordt. Ter 

vereenvoudiging van de berekeningen zijn ook alle coördinaten met SF 

geschaald; als dat niet gedaan wordt, kan het voorkomen dat er gedeeld 

moet worden door een heel klein getal, wat rekenmoeilijkheden op kan 

leveren. Om dat laatste te allen tijde te voorkomen, wordt er ook een 

ondergrens van 3x10-5 (dimensieloos) aan Rmin gesteld. Bij elke her

schaling wordt een nieuwe schaalfactor bepaald. 

Daarnaast geldt de eis dat de in AT afgelegde afstand door een 

punt veel kleiner moet zijn dan de onderlinge afstand I! tussen de 

punten op de wervels, wil de representatie van de wervels goed blij

ven. Een te grote AT leidt daarnaast tot een instabiele berekening 

[24]. Daarom dient AT afhankelijk te zijn van de grootste verplaatsing 

die een van de punten ondergaat. Definiëren we daartoe de maximale 

relatieve verplaatsing MRV. Daarbij geldt het volgende: 

De relatieve verplaatsing van punt i is de verhouding tussen de 

verplaatsing jAsil en de afstand II+(i)l tot het volgende punt. 

(3.20) 

Het maximum van de verhoudingen over alle punten i van het wervelsys

teem bepaald de waarde van MRV. In formule-vorm wordt de nieuwe tijd

stap daarmee als volgt bepaald uit de oude: 

DT . = DT d*Cor/MRV , n1euw ou 
(3.21) 
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waarin Cor een constante is van de orde van 10-2
. De nieuwe tijdstap 

volgens (3.21) wordt bepaald elke keer dat een nieuwe positie uitge

rekend is. 

3.3.3 Reconnecties & stopcriteria 

Zoals in paragraaf 1.4 beschreven is, kunnen er reconnecties 

optreden als een wervel een andere wervel of een wand dicht nadert. 

Deze dichte nadering wordt voornamelijk veroorzaakt door de niet

locale bijdrage, die zorgt voor een aantrekking tussen de wervels 

(tenminste als ze locaal tegengesteld georiënteerd zijn; gelijk

gerichte wervels stoten elkaar af). In de gevallen waarin de niet

locale term wordt meegenomen, kan men zeer ver doorrekenen, bijvoor

beeld tot de afstand tussen de twee wervels zo'n 3 Ä is. 

Dit wordt. bij de berekeningen van hoofdstuk vier gebruikt als 

stopcriterium van het deel vóór de reconnectie. Vervolgens wordt de 

reconnectie uitgevoerd, waarbij de evolutie stilgezet is, zoals in 

paragraaf 1."1 beschreven is. Dit levert dan de nieuwe beginsituatie 

voor verdere berekeningen. Die kunnen dan· voortgezet worden tot de 

wervel ten gevolge van de wrijving verdwenen is (vn = 0 immers). Er 

wordt echter gestopt als de uiteindelijke wervel er "netjes" uitziet, 

dat wil zeggen als alle kleine storingen verdwenen zijn. Dit wordt 

beoordeeld aan de hand van de uitvoeren die om de zoveel stappen gege

ven worden. (In feite is de waarde van K dus het stopcriterium. De 

reden dat gestopt wordt voordat de wervel verdwenen is, is besparing 

van rekentijd. Als de kleinere verstoringen verdwenen zijn, zijn de 

voor ons op dat moment interessante processen van de reconnectie 

voorbij.) 

In het geval van de locale benadering valt juist die bijdrage weg, 

die voor de aantrekking tussen de wervels verantwoordelijk is. Dit 

betekent dat in dat geval de reconnecties op grotere afstand zullen 

moeten worden uitgevoerd. Vergelijking (1.39) geeft de kritische 

afstand A waarbinnen een reconnectie uitgevoerd moet worden. De 

afstand i tussen de punten op een wervel is van de orde R/5; zie 

paragraaf 3.3.1. Met c ~ 1 en a 0 ~ 1 Ä in (1.39) levert dit Tabel 3.1: 

een vergelijking tussen A en i. Daaruit blijkt dat een reconnectie in 

de locale benadering uitgevoerd dient te worden als de afstand tussen 

twee werveldelen van de orde i is geworden. Hierover en over de 



R/5 (xl0-6 m) A 

10 
2 
1 
0.2 
0.1 
0.02 

(x10-6 m) 

7.6 
1.7 
0.92 
0.22 
0.12 
0.029 
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Tabel 3.1 
Voor enkeLe waarden van de 
kromtestraaL R geeft de tabeL 
de waarde van R/5 (de gemid
deLde afstand tussen de pun
ten op de werveL) en de kri
tische afstand A waarbinnen 
een reconnectie optreedt. 

gevolgde procedure meer in de volgende hoofdstukken. 

Het kluven-programma heeft in feite geen "eindstadium". Aan de 

hand van de diverse uitvoeren wordt de ontwikkeling van de. kluwen 

gevolgd, en als zich een evenwicht ingesteld heeft - in de vorm van 

een fluctuatie van bijvoorbeeld de wervellengte rond een gemiddelde 

waarde -, dan kan die situatie als "einde" gedefiniëerd worden. Vanaf 

die wervelsituatie kan dan verder gerekend worden na aanpassing van 

een of enkele grootheden (als a, a' of vn) of het aanbrengen van een 

wand, om te zien wat het effect van die verandering is op de even

wichtssituatie. 

3.4 De Cyber 205 

De berekeningen die met de hiervoor beschreven procedures zijn 

uitgevoerd en vaarvan de resultaten in de volgende hoofdstukken 

beschreven zullen worden, zijn verricht op een supercomputer: de Cyber 

205 van SARA (Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam). Voor dit 

en vervolg-onderzoek is rekentijd aangevraagd bij en beschikbaar 

gesteld door de Werkgroep Gebruik Supercomputers (WGS), een onderpeel 

van de Nederlandse Organistatle voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 

(ZWO). Figuur 3.6 geeft een overzicht van enkele van de belangrijkste 

taken en doelstellingen van de WGS. 

3.4.1 Supercomputers 

In Nederland bevinden zich op dit moment drie supercomputers: een 

Cray-1S bij Shell te Rijswijk, een Cyber 205 (van Control Data) bij 

SARA in Amsterdam en een NEC SX-2 bij het NLR (Nationaal Lucht- en 

Ruimtevaart laboratorium) in de Noordoostpolder. Deze laatste machine 



44 I 3: Berekeningen 

• Ieleiel supercomputer-voorziet li oget •lorn'Ueren en cil beleid tot uilvoering 
(doen) blengen; 

• Regeling rond het NatiOnoot Fonds gebluik ~omputen <NFS> utvoe<en: 

• llekenclielcf ge.en Q:ri de mogetjlchedel• tot het gebrul< van 
-..percomputeq_ 

-• zorgen voor een hlnc:iêle basis voor hel NotiOnoot Fonds <onwong :1:5 Mn per 
joa); 

• Mgelen van de overeenkomsten met levaoncler1 van 
-..percomput81diensten voor otnome van relcenl1d en zonodig ondent81XW1Q: 

• zorgdiage/i voor de oonvroog en toekeoo *'gsplocediu'e voor rekentijd: 

• beocxdelen (Zonodig met nschokelng van exteme deskllldigen) van 
ocrMOgen voor rekentijd. 

• OlgCJIIlleNn von bijeenkomsten bijlnsteiWlgen en instttuten: 

• venpN!den van tnfolmatie en cloanientolle over ~omputers en de 
toegong doartoe. 

")Oot wl zeggen halverwege de tectv-ische leverlsó.Jur van een supercomputer 
reeds lOfgen voor toegang tot een tech ICtlgisch r0e1.1wer systeem . 

Sç • Nljoollap 16, '11~ AG 

Figuur 3.6 
Overzicht van de 
belangrijkste taken 
en doelstellingen 
van de WGS. [ugl.32] 

wordt officiëel op 6 april 1988 in gebruik genomen. Via SARA zijn voor 

diverse onderzoekers de Cyber 205 en straks de SX-2 beschikbaar. Tot 

voor kort was ook de Cray-1S van Shell beperkt te gebruiken; daarvoor 

in de plaats is nu de Cray X-MP in Brechnell, Engeland beperkt te 

gebruiken door Nederlandse onderzoekers. 

Een computer heet supercomputer als die computer sneller is·dan 

"de rest". Daarbij is als eerste van belang de kloktijd, dat wil 

zeggen de tijd waarin de computer één stap van een operatie uit kan 

voeren. Voor de Cyber 205 is dat 20 ns, voor de Cray-1S 12.5 ns en 

voor de SX-2 6 ns. Maar niet alleen dit bepaald meteen de snelheid: 

het totaal aantal berekeningen dat per seconde uitgevoerd kan worden 

is een maat daarvoor. Dat wordt uitgedrukt in Mflop/s: miljoen float

ing-point (drijvende-komma)-operaties per seconde. Voor de Cyber 205 

is het theoretisch maximum 100 Mflop/s en voor de SX-2 1300 Mflop/s. 
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Daarmee is de SX-2 de snelste supercomputer die op dit moment te koop 

is. 

Ook het geheugen dat beschikbaar is, is natuurlijk van belang. Tot 

voor kort was dat voor de Cyber 205 1 Megawoord, waarbij elk woord uit 

64 bits (enen en nullen) bestaat (dus totaal 8 Mbyte). Sinds eind 

oktober 1987 is het geheugen uitgebreid tot 4 Megawoord. Gerekend 

wordt doorgaans echter niet met dit reële geheugen, maar met het virtu 

ele ("niet-tastbare") geheugen, dat vele male groter is: enkele miljar 

den woorden. Daarmee is de computer ook geschikt voor zeer omvangrijke 

programma's en data-bestanden. 

Opgemerkt kan nog worden dat Schwarz [27] gebruik maakt van een 

IBM 3090, welke vergelijkbaar is met de Cyber 205: een kloktijd van 

18.5 ns en een snelheid van 108 Mflop/s; het geheugen van de IBM 3090 

is 1 Cbyte. De grootte van het geheugen is overigens voor de werelbe

rekeningen niet direct van belang ("het past ook op een PC"), wél de 

grote snelheid. Qua snelheid is onze Cyber 205 dus vergelijkbaar met 

Schwarz' IBM 3090. 

3.4.2 Vector-rekenen 

Een ander punt, naast de enorme snelheid en het grote geheugen, 

dat de Cybver 205 (en de IBM 3090) zeer geschikt maakt voor omvang

rijke klussen, is de mogelijkheid tot uectorrekenen: het als een 

vector beschouwen van een hele rij getallen, tot maximaal 65535. Op 

die vectoren kunnen dan allerlei operaties uitgevoerd worden, zoals 

optellen, vermenigvuldigen, worteltrekken, sinus uitrekenen, etc. Dit 

vectorrekenen gebeurt via een zogeheten vectorpijp, welke de rij 

getallen als een vector aan de processor levert, zoals hierna aan de 

hand van een voorbeeld beschreven zal worden. Bij de hiervoor genoemde 

uitbreiding van de Cyber 205, heeft de computer een tweede vectorpijp 

gekregen, waardoor de gevectoriseerde delen van het programma ongeveer 

eens zo snel berekend kunnen worden. Dit levert voor goed gevectori

seerde programma's een aanzienlijke rekentijdwinst op. In het volgende 

wordt uitgegaan van één vectorpijp; voor twee vectorpijpen kan N 

vervangen te worden door ::::: N/2 bij de benodigde rekentijden (niet 

precies, want in de uitgebreidere versie kost de besturing wat meer 

rekentijd). 



46 I 3: Berekeningen 

Stel we willen twee rijen van N getallen getallen A(I) en B(I) 

optellen. Op de gewone manier gebeurt dit als volgt in "computertaal" 

als volgt: 

DO 10 l=l.N 

10 C(I) = A(I) + B(I) (3.22) 

Deze zogenaamde DO-loop moet dus N keer doorlopen worden: N keer moet 

C=A+B gedaan worden. De procedure van het inlezen van A(I) en B(I) uit 

het geheugen, het optellen tot C(I) en het uitvoeren naar het geheugen 

kost 11 kloktijden. Vanaf de 12e kloktijd kan dan begonnen worden met 

het inlezen van de volgende A(I) en B(I). Voor N getallen kost het 

optellen van A(I) en B(I) dus 11N kloktijden. 

Bij vectorisatie van (3.22) tot 

C(1;N) = A(l;N) + B(l;N) (3.23) 

verloopt het proces aanzienlijk sneller. Dit is geschetst in Figuur 

3.7 voor het geval dat N = 8 is, waarbij de vector A(I) voorgesteld 

wordt door de rij {Al,A2, ... ,AS}, en analoog voor B( I). Voordat 

A(1)+B(1) uitgerekend is, zijn er nog steeds 11 kloktijden verlopen, 

t = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

in het A2,B2 A3,B3 A-4,84 AS,BS A6,86 A7,87 A8,B8 ceheucen 
---

invoer { Al. BI A2,B2 A3,83 A-4,84 AS,BS A6,86 A7.B7 A8.88 
Al,Bl A2,82 A3,83 A4,84 AS,BS A6,86 A7,B7 A8,88 

{ 
Al,81 A2,82 A3,83 A4,84 AS,BS A6,86 A7,87 A8,88 

A1,81 A2,82 A3,83 A4,B4 AS,BS A6,86 A7,87 A8,88 
optel- Al,81 A2,82 A3,83 A4,84 AS,BS A6,86 A7,87 A8,88 
ling Al,Bl A2,82 A3,83 A-4,84 AS,BS A6,86 A7,87 

A1,81 A2,82 A3,83 A4,84 AS,BS A6,86 
Al,81 A2,82 A3,83 A4,84 AS.BS 

uitvoer { Al+Bl A2+82 A3+B3 A4+B4 
Al+Bl A2+82 A3+83 

in het A1+Bl A2+B2 
pheucen 

Figuur 3.7 
Schematische voorstelling van een optelling van twee rtJen van 
8 getallen A(I)={Al,A2, ...• AS} en B(I)={B1,B2, ... ,BS}. Links is 
de operatie genoemd. Daarna volgen in kolommen de verschiltende 
"stadia'' van de berekeningen, aangegeven door de kloktijden t op 
de bovenste regel. Het gedeelte tussen de streep-lijn is wat uit
gevoerd wordt door de vectorpijp. Het kost in het hier gekozen 
voorbeeld dus 11 kloktijden om een optelling uit te voeren. 
(naar 31] 
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maar daarna komt er elke kloktijd een resultaat uit de vectorpijp. De 

reden hiervoor is, dat na het inlezen van A(l) en B(l) meteen vast 

A(2) en 8(2), enz. ingelezen worden. De hele rij A(I),B(I) gaat dus 

als een trein door de vectorpijp. Als de "neus" van de trein A(l)+B(l) 

na de aanloopperiode eenmaal door de pijp is, volgt de rest meteen: 

A(2)+B(2), A(3)+B(3), 

In feite is de aanloop van de vector-procedure langer, zodat een 

optelling (of aftrekking) van N getallen Sl+N kloktijden in beslag 

neemt, tegen dus llN op de "gewone" manier. Voor N>S is vectorrekenen 

derhalve al voordeliger. Op dezelfde wijze kost vermenigvuldigen 52+N 

en delen 80+25N/4 kloktijden. Daarnaast zijn ook ingewikkeldere opera

ties als de sinus of cosinus van een rij getallen (aanloop+lSN tegen 

230N), de logaritme In (aanloop+14N tegen 272N) uit te voeren. En dan 

zijn er nog een aantal specifieke vector-operaties beschikbaar, bij

voorbeeld: 

* het grootste of kleinste element van een vector; 

* het sommeren van alle elementen van de vector; 

* het zoeken van een bepaald element in een vector; 

* het met behulp van een bitvector (nullen en enen) uitvoeren van een 

operatie op een beperkt aantal elementen van een vector; 

etc. Op deze wijze is de berekening van de evolutie van de wervels 

aanzienlijk te versnellen. Zo is I+ eenvoudig het verschil van twee 

vectoren. 

Helaas is niet het gehele programma vectoriseerbaar. De diverse 

evolutie-formules worden bijvoorbeeld onderbroken bij de overgang van 

de ene naar de andere wervel. De berekening van de evolutietermen is 

echter vrij goed vectoriseerbaar. Daarentegen is de herschaling alleen 

vectoriseerbeer tot en met de bepaling wáár een punt bijgemaakt of 

weggehaald moet worden; het bijrnaken of weghalen zelf is steeds ("door 

gaans") tussen niet-opeenvolgende punten. De reconnectie-procedure is 

nog minder vectoriseerbaar, aangezien het bepalen van de afstanden 

tussen alle punten van het wervelsysteem niet te vectoriseren is. 

Daarom is een zo efficiënt mogelijk gebruik van de "gewone" methode 

daarbij noodzakelijk. 
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-4. WERVELRINGEN 

4.1 Inleiding 

Als inleidende berekeningen voorafgaand aan de kluwen-berekeningen 

(hoofdstuk vijf) is een tweetal eenvoudige situaties bekeken: een 

wervelring die een wand nadert (paragraaf 4.2) en twee wervelringen 

dicht bij elkaar (paragraaf 4.3). Aan de hand van deze situaties is 

ten eerste geprobeerd een beter inzicht te krijgen in de manier waarom 

een reconnectie uitgevoerd dient te worden. Ten tweede is gekeken naar 

de verschillen die optreden als dezelfde situatie in locale benadering 

berekend wordt. Ten derde zijn enkele "verdere berekeningen" ui tge

voerd voor het testen van de mogelijkheden. 

Gebruik zal worden gemaakt van de in het vorige hoofdstuk bespro

ken opzet en formules (in dimensieloze vorm). In dit hoofdstuk is 

daarbij de normale snelheid Vn = 0 genomen, wat betekent dat de wer

vels zullen inkrimpen ten gevolge van de wrijving (zie paragraaf 

1.3.6). Zonodig worden in dit hoofdstuk enige details van de program

ma's gegeven. In de bij lage zijn enkele nadere gegevens betreffende 

dit hoofdstuk te vindèn. 

4.2 Wervelring met wand 

4.2.1 Situatie-schets 

De situatie die hier beschreven wordt is de volgende. Een wervel

ring met straal R = 1 bevindt zich op D = 0.10 van een wand en is 

verdeeld in IMAXT = 40 punten (zie paragraaf 3.3.1). Hierbij is D de 

afstand tot de wand van het punt (aangegeven met w) dat het dichtst 

bij de wand is, of - nà de reconnectie - op de wand ligt. Het punt het 

verst van de wand is punt 1. De wervel ligt in het vlak z = 0, de wand 

is het y,z-vlak. Op T = 0 is dus: 

x 1 = 2.1 
xw = 0.1 
met w = 21 

Yt = 0 
Yw = 0 

Deze situatie is geschetst in Figuur 4.1a. 

( 4. 1) 
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y 

a 

Figuur 4.1 
a: Beginsituatie van de werveLring met straat R, verdeeLd in 40 
punten. op afstand D van een wand. De pijL geeft de oriëntatie 
van de werveL aan. 
b: Schematische weergave van het reconnectie-proces, met Links 
het spiegeLbeeLd van de werveL. De open cirkeLs geven de oude 
posities aan van punt w en zijn spiegeLbeeLd. De pijten geven 
de oriëntatie van de werveL aan. 

Uitgaande van deze situatie wordt de evolutie berekend, eerst in 

de volledige, "exacte" berekening, vervolgens in de locale benadering. 

Over de berekeningen die hierna besproken worden is meer te vinden in 

Ref. [8, 10]. 

4.2.2 VoLledige berekening 

A) Berekening 

De evolutie-berekeningen zijn opgesplitst in twee delen: vóór en 

nà de reconnectie. De tijdstap vóór de reconnectie gaat volgens (3.21) 

met Cor = Gxl0-3 en MRV voor het gemak de verplaatsing van het punt w. 

In het begin is genomen dat AT= l.Oxl0-4
. De herschaling wordt elke 

tien stappen uitgevoerd. 

Met deze gegevens wordt doorgerekend tot punt w (dat is steeds het 

punt het dichtst bij de wand) op 3a0 van de wand af is. Vervolgens 

wordt een reconnectie uitgevoerd, waarbij voor punt w geldt: 

* xw = 0 wordt gesteld (op de wand dus); 

* de nieuwe Yw-coördinaat volgt uit het gemiddelde van de oude en de 

waarde van Yw-1; 

* de nieuwe Zw-coördinaat volgt op dezelfde wijze. 
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Schematisch is dit proces weergegeven in Figuur 4.1b. Vervolgens wordt 

voor het gemak Zw = 0 gesteld: alle coördinaten worden verschoven over 

Az = -0.3468072. Het punt van reconnectie is daarmee: 

Xt = 2.047 
Xw = 0 
w = 36. 

Yt = 0 
Yw = 1.265x10-3 

ZJ = 0.2439 
Zw = 0 , (4.2) 

Aangezien ten gevolge van deze reconnectie er een nogal scherpe 

knik ontstaat in de wervel, wordt tussen de punt w-1 en w-2 een acht

tal punten gelegd, met behulp van de speciale subroutine CIRINT die in 

paragraaf 3.3.1 beschreven is. De hierbij gevolgde procedure is nader 

toegelicht in Ref. [8]. Tussen de punten w en w-1 en tussen w-1 en w-2 

is dat niet nodig, omdat die punten dicht genoeg bij elkaar liggen 

(afstand circa 4a0 resp. 2a0 , tegen bijna 7800a0 voor de afstand 

tussen w-1 en w-2). 

Als dit gebeurd is, dan kan de evolutie nà de reconnectie begin

nen. Omdat de tijdstap AT op het moment van reconnectie erg klein is 

(van de orde 10-13
) en we na de reconnectie de tijd willen zien veran

deren, wordt T = 0 gesteld. (Ook K = 0 is gesteld.) Vervolgens wordt 

het evolutie-schema losgelaten, waarbij elke tien stappen een herscha

ling uitgevoerd wordt. Het einde daarvan is, zoals in paragraaf 3.3.3 

reeds opgemerkt is, de situatie waarin de kleinere verstoringen die 

een gevolg van de reconnectie zijn, weggeëbt zijn. Wat daarmee bedoeld 

wordt, wordt bij de hierna te bespreken resultaten zichtbaar. 

Opgemerkt kan nog worden dat dit probleem in hoge mate symmetrisch 

is: zowel de wand (y,z-vlak) als het vlak loodrecht op de wand en de 

wervel (x,z-vlak) zijn symmetrie-vlakken bij de berekeningen. Ter 

besparing van rekentijd is hiervan gebruik gemaakt: de beweging_ van 

één deel van de wervel is uitgerekend en wordt dan voor de andere drie 

bepaald door spiegeling. 

B) Resultaten 

Uitgaande van de beginsituatie van een wervel in het vlak z = 0 

volgens (4.1) treedt het volgende op. Ten gevolge van de locale bij

drage beweegt de wervel in de positieve z-richting, waarbij de wervel 

kleiner wordt als gevolg van de wrijving. Tegelijkertijd wordt de 

beweging van de wervel beïnvloed door zijn spiegelbeeld middels de 
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niet-locale term. Hierdoor gaat de wervel naar de wand toe bewegen. 

Dat geldt dan het sterkst voor het deel van de wervel dat het dichtst 

bij de wand is: dat deel wordt uitgerekt en er vormt zich een soort 

topje {Engels: cusp} aan de wervelring, met een veel grotere kromming 

dan de rest van de wervel. Figuur 4.2 laat dit zien, op het moment dat 

er duizend stappen (K = 1000) zijn gedaan. 

N 

2.5r------------..----.. 

2 

1.5 

---------;;0 
.5~ 

0~----~--~----~~-------~ 0 .5 1.5 2 2.5 
x 

l.~r----~---~----~----~----~ 

-J. ~ =-------:------7----~=-----=----~ 
0 .5 J.S 2 2.5 

x 

Figuur 4.2 
De x,y- en de x,z-projec
tie van de situatie bij 
K = 1000. De linker as 
(y resp. z) is de wand. De 
begincirkel (4.1) is ook 
getekend (in de x.z~pro
jectie is dat de dikke 
lijn op de z-as). 
Een ronde pijl als hier in 
de x,z-projectie wordt in 
de figuren gebruikt om de 
richting van de stroming 
langs de wervel aan te 
geven. 

Hoe dichter bij de wand, hoe sterker de niet-locale term. Op een 

gegeven moment gaat het deel van de wervel nabij de wand in de nega

tieve z-richting bewegen, terwijl de rest van de wervel (ver van de 

wand) in de positieve z-richting blijft bewegen. Dit is te zien in 

Figuur 4.3, waarin het deel van de wervel nabij de wand getekend is op 

verschillende tijdstippen. Aan de reconnectie-voorwaarde is voldaan 
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Figuur 4.3 
Weergave uan het werveL
deeL nabij de uxmd (= het 
y,z-vtak) op de momenten 
K = 2000 (nr. 1), 3000, 
5000 en 7244 (4) in drie 
projecties (x,y, x,z en 
y,z). Het weergegeven 
wervetdeet beweegt in de 
negatieve x- en de nega
tieve z-richting: naar de 
uxmd toe . 
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als K = 1244 is: dan is punt w dichter bij de wand dan 3a0 . De gehele 

wervel ziet er dan uit als in Figuur 4.4 weergegeven is. 

I. 2Sr----,-----.------.---..----..., 

-1.25=---"""'=---~-----''-::---~----~ 
0 .5 1.5 2 2.5 

x 

Figuur 4.4 
Weergave van de wervel op 
het moment dat aan de 
reconnectie-voorwaarde is 
voldaan, K = 7244, in de 
x,y-projectie. 
De begin-cirkel is even
eens getekend. 

Dan wordt de reconnectie uitgevoerd, zoals hiervoor geschetst is, 

waarna de evolutie verder loopt. Ten gevolge van deze reconnectie is 

de wervel plaatselijk sterk gekromd, zodat de beweging nabij de wand 

zeer snel verloopt. Oe rest van de wervel staat op deze tijdschaal 

stil. De beweging nabij de wand is als eerste in de negatieve z-rich

ting (locale bijdrage aan het stukje tegen de wand, dat een andere 

oriëntatie heeft dan de rest van de wervel): de sterk gekromde wervel

delen klappen als het ware om. Vervolgens bewegen de delen dan in de 

y-richting uit elkaar. Figuur 4.5 geeft dit proces goed weer. 

Na de in Figuur 4.5 weergegeven evolutie lopen de delen steeds 

verder uit elkaar. Het reconnectie-effect loopt daarbij als een soort 

golf over de wervel van de wand weg. Als de meeste verstoringen eruit 

zijn, gaat ook het deel van de wervel nabij de wand weer in de pbsi

tieve z-richting bewegen. Enkele stadia zijn te zien in Figuur 4.6 

(pagina 56). Aan deze figuur is te zien dat de wervel oscillerend in 

de x- en y-richting verder evolueert, bewegend in de positieve z-rich

ting (locale term) en inkrimpend als gevolg van de wrijving. 

De berekening is gestopt bij K = 31996: de meeste reconnectie

verschijnselen zijn dan weggeëbt. Deze situatie beschouwen we als 

eindpunt van deze berekeningen. De rekentijd die de berekeningen in 

beslag genomen heeft is ongeveer 72 s (vóór de reconnectie) + 394 s 
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Figuur 4.5 
Weergave van zes stadia in de 
evoLutie na de reconnectie: 
K = 0 (meteen nà de reconnec
tie; nr. 1), 1600, 3200, 4800, 
6400 en 8000 (6), in drie pro
jecties, op een zodanig schaaL 
dat het deeL nabij de wand goed 
te zien is. 
De figuur geeft steehts het 
deeL van de werveL met posi
tieve y-waarde; de rest is te 
vinden door spiegeLing in 
y = 0. Het weergegeven werveL
deeL beweegt Langs de wand in 
de positieve y- en de negatieve 
z-richting. Op de hier gete
kende tijdschaaL staat de rest 
van de werveL (zo ongeveer 
aLLes dat buiten de figuur 
vaLt) stiL 
In deze en voLgende figuren 
worden machten van 10 zonodig 
aangegeven met E . 
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Figuur 4.6 
Weergave van een aantal 
stadia van de evolutie in 
drie projecties. Weerge
geven zijn K = 24000 (1), 
26000 (2). 28000 (3) 
30000 (4) en 31996 (5). 
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(nà de reconnectie) ~ 460 seconden. Hierbij wordt met de rekentijd de 

CPU(=Central Processing Unit)-tijd bedoeld: de "echte" rekentijd, dus 

zonder compilatie, input/output, etc. Aan de hand van de eindsituatie 

en dit getal, wordt in de volgende paragraaf het nut van de niet

locale berekening bekeken. 

4.2.3 LocaLe benadering 

A) Berekening 

Uitgaande van de beginwervel, zoals die in paragraaf 4.2.1 is 

geschetst, is ook de evolutie in de locale benadering berekend. De 

afstand tot de wand is D = 0.1 en de kritische afstand is A~ 0.2 (zie 

pragraaf 4.2.4.2), zodat dus meteen al voldaan is aan de reconnectie

voorwaarde in de locale benadering. Aangezien de wrijvingsterm de 

wervel doet inkrimpen en er geen niet-locale term is die voor een 

aantrekking tot de wadn veroorzaakt, is als eerste de reconnectie 

uitgevoerd. Dit reconnectie-proces verloopt op de volgende manier. Het 

punt w-1 (20 dus) en het punt beneden de as w+1 (22) worden op de wand 

gelegd met behulp van.de speciale subroutine CIRINT (paragraaf 3.3.1; 

die maakt gebruik van vier punten, voor w-1: w-2, w-3 en hun spiegel

beeld in de wand). Vervolgens wordt een herschaling uitgevoerd, die 

vier punten blijkt bij te maken rond het reconnectie-punt (twee met 

positieve y-waarde en twee met negatieve y-waarde). Daarmee geldt voor 

deze situatie: 

Xt = 2.1 
xw = 0 
w = 22 . 

Yt = 0 
Yw = 0.2691 

Zt = 0 , 
Zw = 0 , (4.3) 

Dan kan de evolutie-berekening beginnen, waarbij elke tien stappen een 

herschaling van de punten uitgevoerd wordt. De berekening wordt 

gestopt als de vorm van de wervel lijkt op het "eindpunt" van de 

volledige berekening, dat is nr. 5 in Figuur 4.6 

B) Resultaten 

De evolutie verloopt ongeveer zoals in de vorige paragraaf ge

schetst is. Als gevolg van de kleine kromtestraal bij het reconnectie

punt beweegt het deel nabij de wand in de negatieve z-richting, ter

wijl de rest van de wervel in de positieve z-richting gaat. Zijn de 
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kleinere effecten weg uit de wervel, dan gaat de wervel in zijn geheel 

in de positieve z-richting bewegen. Ook hier loopt de verstoring ten 

gevolge van de reconnectie over de wervel, weg van de wand. En ook nu 

oscilleert de wervel in de x- en y-richting. Dit is te zien in Figuur 

4.7, waarin de wervel op enkele momenten (inclusief de beginsituatie

nà-reconnectie) zijn weergegeven. 

Ruw geschat komt de situatie van K = 10000 (tussen de nrs. 3 en 4 

in Figuur 4.7) overeen met het einde van de volledige berekening. Deze 

situatie is bereikt na circa 15 seconden rekenen. Ten opzichte van de 

460 seconden voor de volledige berekening, is er dus een factor 30 

tijdwinst bij gebruik van de locale benadering. 

Een belangrijke grootheid bij de berekeningen aan wervelsystemen 

is de wervellengte. Bij de volledige berekening is het verloop van de 

wervellengte vóór K = 20000 als volgt. In de beginsituatie van de 

cirkel met staal R = 1 is de wervellengte 2vR ~ 6.28. Deze lengte 

neemt in eerste instantie af ten gevolge van de wrijving tot ~ 6.00, 

maar neemt daarna weer toe omdat de wervel door de niet-locale bij

drage steeds verder uitgerekt wordt. Op het moment van reconnectie is 

de lengte ~ 6.01. De reconnectie zelf doet de wervellengte nauwelijks 

veranderen. In de evolutie daarna, neemt de wervellengte langzaam 

(.AT is klein) weer af tot ~ 5.97 bij K = 20000 (T = 0.4067x10- 4
). 

Vanaf dat punt is de wervellengte in Figuur 4.8 getekend. Het punt 

K = 0 (T = 0) bij de locale benadering valt met lengte~ 5.96 nagenoeg 

ID ... 
116 c 
ID --ID 

i: 
ID 

31: 

6.0 

5.0 

-4.0 

3.0 

+ 0.0 o. 1 0.2 0.3 
T 

0.-4 

Figuur 4.8 
Het verloop van de 
(dimensieloze) wervel
lengte als functie van 
de tijd nà de reeon
neetie voor zowel de 
volledige berekening· (o) 
als de locale benadering 
(•). De volledige bere
kening is getekend vanaf 
K = 20000, waarbij het 
20000-punt nagenoeg 
samenvalt met het eerste 
punt K = 0 van de locale 
benadering, welke geheel 
getekend is. De lijnen 
zijn slechts getrokken 
om punten te verbinden. 
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Figuur 4.7 
Weergave van de wervel 
nà de reconnectie in de 
locale benadering op 
diverse momenten: 
K = 0 (nr. 1), 4000 (2), 
8000 (3), 12000 (4) en 
15998 (5), in drie projec
ties. 
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samen met het 20000-punt van de volledige berekening. (Aan dat getal 

is te zien, dat de reconnectie in de locale benadering de wervellengte 

een stuk doet verminderen: van 6.28 naar 5.96, of 5%.) 

Vergelijking van de wervellengten laat zien, dat de locale benade

ring op vergelijkbare momenten (bij het einde van de volledige bereke

ning) zo'n 15% te hoog zit. Het verloop van de wervellengte is rede

lijk hetzelfde. Dit geeft aanleiding tot de conclusie, dat de locale 

benadering een goede benadering is. Daarnaast kan geconcludeerd worden 

dat de reconnectie zoals die hier op een vrij grove manier is uitge

voerd- vergelijk de nrs. 1 in de Figuren 4.6 en 4.7- het proes goed 

beschrijft. 

4.2.4 Verdere berekeningen 

1) Stabiliteit 

De stabiliteit van het programma in de volledige berekening is 

(kort) getest door de constante CoT in de tijdstap-formule (3.21) iets 

te variëren. Daarbij is doorgerekend tot het moment dat aan de reeon

neetie-voorwaarde is voldaan. De resul tateh hiervan zijn vermeld in 

Tabel 4.1. Hieruit valt op te maken, dat het programma goed stabiel 

is: een kleine verandering in CoT leidt slechts tot een kleine veran

dering van de tijd tot het moment dat aan de reconnectie-voorwaarde is 

voldaan. 

CoT Tree Krec rekentijd 

6.0x1o-3 0.4334x10- 1 7244 72 sec 
5.9xl0-3 0.4356xl0- 1 7186 68 sec 
6. 1x10-3 0.4351x10- 1 7112 70 sec 

Tabel 4.1 
Overzicht van de tijd T en de una.rde van K op het moment dat 
aan de reconnectie-vooruna.rde is voldaan, voor verschillende 
waarden van CoT in (3.21), met daarbij de benodigde rekentijd. 

2) Reconnectie-afstand 

Een interessant punt is verder de kritische afstand van de wervel 

tot de wand, waarbinnen reconnectie optreedt. Aan de hand van Tabel 

3.1 is te zien, dat de kritische afstand A bij R = 1 (= 10-5 m) vol-
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doet aan A~ 0.2. Uitgaande van de in paragraaf 4.2.1 beschreven opzet 

is D gevariëerd en is gerekend tot het moment waarop aan de reeon

neetie-voorwaarde is voldaan. De resultaten zijn in Figuur 4.9 te 

zien, waarin het open cirkeltje de situatie aangeeft met de kleinste D 

die niet tot een reconnectie leidt (dat rondje geeft het tijdstip dat 

nog net wel gehaald wordt, dus vlak vóór de verdwijning van de wervel 

ten gevolge van de wrijving). Hieruit volgt: 

• .... .. 
I 
f .... 

reconnectie voor D < 0.2325 ± 0.0025 . (4.4) 

0. 4-r--------,,.....----.----.--....,0,_., 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0+-..-:::::::::::;._ __ +---------4----l 
0.0 1.0 2.0 

D 

Figuur 4.9 
De tijd T waarna reco~ctie 
optreedt bij een werveLring 
met straaL R = 1 op verschiL
Lende afstanden D van de wand. 
De punten zijn verbonden door 
een vLoeiende Lijn. Het open 
rondje is de kLeinste D-waarde 
waarbij geen reconnectie 
optreedt; zie de tekst voor 
een toeLichting . 

De benodigde rekentijden voor de verschillende D-waarden vari~ert 

tussen 63 en 126 seconden (Kreconnectie ~ 6700- 16100). Een wervel op 

een afstand D groter dan die van (4.4) verdwijnt dus ten gevolge van 

de wrijving. De wervel wordt daarbij steeds kleiner, wat op een gege

ven moment problemen oplevert bij de berekeningen: het programma loopt 

••vast", bijvoorbeeld omdat de kromtestraal veel te klein wordt. Voor 

D = 0.235 is dat na 67 seconden, voor D = 0.25 na 37 seconden. 
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4.3 Twee wervelringen 

4.3.1 Situatie-schets 

De berekeningen die in deze paragraaf beschreven worden hebben 

betrekking op de volgende situatie. Twee wervelringen met stralen 

R1 = 1 en R2 = 2 bevinden zich in het vlak z = 0, bij positieve res

pectievelijk negatieve x-coördinaat. De kleinste afstand tussen beide 

ringen is D = 0.10. (In deze situatie is er geen wand aanwezig.) De 

situatie is geschetst in Figuur 4.10. 

x 

Figuur 4.10 
Schematische weergave van 
de situatie waarin twee 
werveLs met verschiLLende 
straten R1 en R2 zich op 
afstand D van eLkaar be
vinden. De pijten geven 
de oriëntatie van de wer
veLs weer. ELk. van de 
werveLs is verdeeld in 
40 punten: zie de tekst. 

Elk van de wervels wordt verdeeld in 40 punten. Bij de volledige 

berekening vóór de reconnectie is punt A in Figuur 4.10 nr. 1. dan 

langs wervel 1 tot punt F: nr. 40. Punt G is dan nr. 41 en zo verder 

tot nr. 80 (IMAXT). Nà de reconnectie en in de locale benadering is 

punt E nr. 1 en dan verder volgens de oriëntatie van de wervels. 

Wegens de symmetrie van het probleem ten opzichte van y = 0 hoeft 

namelijk slechts de bovenste helft (E ~ F en G ~ H) berekend te worden 

en met de gehanteerde beschrijving van de wervel loopt de nummering 

van E tot H door op de eenvoudigst programmeerbare manier. In het 

vervolg worden de letters E, F. G en H aangehouden ter identificatie 

van de punten op de wervel. 

In het begin van de hierna te beschrijven volledige berekeningen 

geldt: 

XE = 2.05 YE = 0 ZE = 0 
Xf = 0.05 YF = 0 Zf = 0 
xe = -0.05 Ye = o ze = 0 (4.5) 
XH = -4.05 YH = 0 ZH = 0 
(E = 20, F = 40, G = 41, H = 61; I MAXI = 40 + 40) 



4: WerveLringen I 63 

Vanuit deze situatie is zowel de volledige berekening als de locale 

benadering berekend. Tijdens deze evolutie wordt elke tien stappen een 

herschaling van de punten uitgevoerd. 

Overigens: zouden we R2 = 1 en D = 0.2 kiezen, dan is de situatie 

als die van de wervel-met-wand van paragraaf 4.2, wat hetzelfde resul

taat geeft. 

~.3.2 Volledige berekening 

A) Berekening 

Ook in dit geval is de berekening in twee delen opgesplitst: vóór 

en nà de reconnectie. Vanuit de situatie van (4.5) wordt doorgerekend 

tot aan het reconnectie-criterium is voldaan. Aangezien bij de wervel

met-wand berekening de reconnectie-afstand tot de wand 3a0 was, dus 

6a0 tot het spiegelbeeld, is in eerste instantie hier ook 6a0 als 

criterium gehanteerd. Het uitvoeren van de reconnectie leverde echter 

een aantal knikken op in de wervel, die de wervel dermate verstoorden 

dat besloten is door te rekenen totdat de kleinste afstand tussen de 

wervels 3a0 is. De be~de situaties zijn in Figuur 4.11 (op pagina 64) 

weergegeven. Daaraan is te zien, dat ten gevolge van de gelijkmatigere 

verdeling van de punten, een reconnectie in Figuur 4.11b "netter" zal 

verlopen, dan in Figuur 4.11a. Als de afstand 3a0 is, geldt: 

XE = 2.04167 YE = 0 ZE = 1.56626 
XF = 0.03348 YF = 0 ZF = -0.07362 
xe = 0.03343 Ye = 0 ze = -0.07365 (4.6) 
XH = -4.04557 YH = 0 ZH = 0.11792 
(E = 32, F = 64, G = 65, H = 97; IMAXT = 66 + 68) 

De reconnectie wordt uitgevoerd zoals in Figuur 4.11b is aange

geven: het nieuwe punt (5) wordt gevonden door middel van de eerder 

genoemde subroutine CIRINT, welke in paragraaf 3.3.1 beschreven is. 

Spiegeling in y = 0 levert het onderste punt. Vervolgens wordt een 

herschaling uitgevoerd, die tussen de punt 1-2, 2-5, 5-3 en 3-4 een 

punt bijmaakt. Ter vereenvoudiging worden ook hier alle z-coördinaten 

zo verschoven (Az = -0.07363388), dat het reconnectie-punt op z = 0 

ligt. 
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' 'o, 

y y 5 
.. 0 .. 2 

x x 

----,0, 

" / 

a b 

Figuur 4.11 
a: Weergave van een deel van de wervel als de kleinste afstand 
6a0 is. Een reconnectie (gestreept weergegeven) hiermee levert 
scherpe knikken in de wervel. 
b: Nu is de kleinste afstand 3a0 • De reconnectie, aangegeven met 
een streeplijn, levert nu een goede representatie van de wervel. 
De ligging van het reconnectie-punt (het open rondje) wordt 
bepaald met de subroutine CIRINT; vergelijk Figuur 3.5b. 

Van daar af gaat het evolutie-proces verder, waarbij op het moment 

van reconnectie T = 0 en K = 0 gesteld worden. Doorgerekend wordt 

totdat de kleine verstoringen, die een gevolg zijn van de reconnectie, 

weggeëbt zijn. 

B) Resultaten 

De vorm van de wervels in de loop van de tijd lijkt sterk op de 

wervel-met-wand situatie, nu echter zonder een symmetrie-vlak, aange

zien wervel 2 een iets grotere straal heeft dan wervel 1. Uitgaande 

van de beginsituatie van Figuur 4.10 treden de volgende effecten op. 

Ten eerste een beweging in de positieve z-richting als gevolg van de 

locale term. Ten tweede een aantrekkende beweging tussen de beide 

wervels als gevolg van de niet-locale term. Die term levert een dus

danige aantrekking, dat de delen die dicht bij elkaar zijn in de nega

tieve z-richting gaan bewegen. 

Dit is te zien in Figuur 4.12, waarin de situatie op het moment 

dat aan de reconnectie-voorwaarde is voldaan (kleinste afstand ~ 3a0 ; 

dat is bij K = 21320), getekend is samen met de beginsituatie. De 
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inkrimping ten gevolge van de wrijving is maar heel gering; ze is in 

Figuur 4.12 nauwelijks te zien. 

2.2 

N 0 

-2.2 
-4.4 -2.2 0 2-2 

x 

2.2 

~ 0 

-2.2 0 2.2 
x 

Figuur 4.12 
Weergave in twee projecties van de twee wervels op het moment · 
dat aan de reconnectie-voorwaarde is voldaan (K = 21320), samen 
met de beginsituatie. 

Figuur 4.13 (op pagina 66) geeft de delen van de wervels die dicht 

bij elkaar zijn weer, op drie momenten: K = 16000, 19000 en 21320. Op 

moment K = 21320 is voldaan aan de 3a0 -voorwaarde en vanaf die situ

atie wordt de reconnectie uitgevoerd. Zoals hiervoor beschreven is, 

leverde het uitvoeren van een reconnectie op de afstand 6a0 problemen 

op. Die afstand wordt bereikt op K = 19016. 
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Figuur 4.13 
Weergave in drie projec
ties van de delen van de 
beide wervels die dicht 
bij elkaar zijn, op de 
momentenK = 16000 (1), 
19000 en 21320 (3). 
De kleine wervel bevindt 
zich in deze figuren 
steeds rechts van de grote 
(grotere x- en grotere 
z-waarde). De beweging van 
de werveldelen is in de 
negatieve z-richting en 
qua x-coördinaat naar 
elkaar toe. 
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Figuur 4.14 
Weergave van een deeL van 
de werveL nà reconnectie 
in drie projecties, op 
verschiLLende momenten: 
K = 0 (de situatie nà de 
reconnectie; nr. 1). 1000, 
2000, ... ' 8000 (9). 
Hierbij is aLLeen het deeL 
van de werveL met posi
tieve y-waarde gegeven; de 
rest voLgt door spiegeLing 
in y = 0. De beweging van 
het weergegeven werveLdeeL 
is in de positieve y- en 
de nagatieve z-richting. 
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Vervolgens wordt de reconnectie uitgevoerd zoals hiervoor is 

geschetst, en gaat het evolutie-proces verder. Dat verloopt analoog 

aan het wervel-met-wand geval, zoals te zien is bij vergelijking van 

Figuur 4.5 met de resultaten nà reconnectie zoals die in Figuur 4.14 

(op pagina 67) zijn weergegeven. Het uit elkaar lopen in de y-richting 

en de beweging in de negatieve z-richting zijn nu niet symmetrisch, 

omdat de wervels verschillende stralen hebben. 

1 • 5 

N ,5 

-.s 
-2 

,_ 1 

0 
-2 

Figtlllr 4.15 

-1 0 
x 

-1 0 
)( 

Weergave van een deel van de wervel in twee projecties (x.y en 
x,z) rond het reconnectie-punt (alleen voor positieve y-waarde) 
op verschillende momenten: K = 26000 (1). 27000, ...• 30000 (5). 
De beweging is steeds in de positieve y-richting. In de z-richting 
is de beweging eerst naar kleinere waarden, tot bij 29000 de 
kleinste waarde is bereikt, waarna de wervel in de positieve 
z-richting gaat bewegen. 
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Hierna lopen de delen steeds verder uit elkaar in de positieve 

y-richting. Een hele tijd is de beweging rond het reconnectie-punt in 

de negatieve z-richting, totdat de kleinere verstoringen rechtgetrok

ken zijn: dan gaat ook dat deel van de wervel in de positieve z-rich

ting bewegen. Deze "omslag" ligt bij ongeveer K = 29000, zoals in 

Figuur 4.15 is te zien. 

Verder rekenen tot ook de bij K = 30000 nog aanwezige verstoringen 

uit de wervel weggetrokken zijn, levert een beeld op (zie Figuur 4.16 

op pagina 70) van een wervel die al oscillerend in de x- en y-richting 

in de positieve z-richting beweegt (ten gevolge van de locale bijdra

ge). De wrijving doet tegelijkertijd de wervel inkrimpen. 

De berekening is bij K = 40000 gestopt: de verstoringen zijn uit 

de wervel. Het verloop van de evolutie is daarna hetzelfde, totdat de 

wervel verdwijnt; immers: Vn = 0. Het proces tot en met K = 40000 

kostte aan rekentijd 428 s (vóór reconnectie) + 800 s (nà reconnectie) 

~ 1230 seconden. In de volgende paragraaf zal de hier beschreven situ

atie vergeleken worden met de locale benadering. 
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Figuur 4.16 
Weergave in drie projec
ties van de wervel op 
verschillende momenten: 
K = 26000 (1), 30000 (2), 
34000 (3), 36000 (4), 
38000 (5) en 40000 (6). 
De nummers 1 en 2 zijn de 
eerste respectievelijk de 
laatste van Figuur 4.15. 
De wervel op K = 26000 
heeft duidelijk nog veel 
van de oorspronkelijke 
cirkels weg, bij 30000 is 
dat in het geheel niet 
meer het geval. 
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4.3.3 Locale benadering 

A) Berekening 

Uitgaande van de beginsituatie zoals die in paragraaf 4.3.1 is 

geschetst, is de evolutie in de locale benadering ook bepaald (waarbij 

punt E het eerste punt is). Daarbij is eerst geprobeerd wat de beste 

reconnectie-methode is, door op verschillende manieren de twee wervels 

met elkaar te verbinden. De beste manier van reconnecteren blijkt die 

te zijn, welke in Figuur 4.17 is geschetst: het verbinden van twee 

punten op ongeveer dezelfde afstand van de punten van dichtste nade

ring (F, G). In deze figuur is het reconnectie-punt aangegeven met een 

open rondje. Meteen nà de reconnectie wordt een herschal ing ui tge

voerd. De punten die dan bijgemaakt worden zijn ook in Figuur 4.17 

aangegeven. 

G F 

15 

x 

Figuur 4.17 
De reconnectie-methode die bij de 
locale benadering gebruikt wordt. 
Het open rondje (o) is het 
reconnecnectie-punt, bepaald met 
subroutine CIRINT; vergelijk 
Figuur 3.5b. De nummers geven de 
nummering van de punten weer, 
zoals die bij de berekening 
gehanteerd wordt. De kruisjes (x) 
geven de punten weer, die de 
eerste herschaling meteen nà de 
reconnactie bijmaakt. 

Uitgaande van de situatie nà reconnectie is het evolutie-schema 

weer gebruikt, waarbij gezocht wordt naar dezelfde situatie als· het 

eindpunt van de volledige berekening. 

B) Resultaten 

Voor de reconnectie-methode van Figuur 4.17 is de evolutie uitge

rekend, waarbij dezelfde tijdstap als bij de locale benadering bij het 

wervel-met-wand geval gebruikt is. Daarbij is doorgerekend tot T = 1.0 

is, dat was bij K = 13970. Figuur 4.18 (op pagina 72) laat de wervel 

op een aantal momenten zien voor deze situatie. 
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Figuur 4.18 
De werveL in drie projec
ties in de LocaLe benade
ring, met de reconnectie 
uitgevoerd voLgens de 
methode van Figuur 4.17. 
De weergegeven situaties 
zijn K = 0 (1), 4000 (2), 
8000 (3), 10000 (4), 
12000 (5) en 13970 (6). 
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De totale rekentijd totdat T = 1.0 is bereikt, is 20 seconden. 

Vergelijken van K = 13970 met de volledige berekening is niet goed 

mogelijk. Wel is K = 13000 vergelijkbaar met 38000 van de volledige 

berekening. De rekentijden daarvoor zijn ongeveer 19 respectievelijk 

1219 seconden, dus een factor 64 tijdwinst. (Anderzijds kan heel ruw 

K = 8000 vergeleken worden met 34000, met heel ruw de rekentijden 15 

respectievelijk 1200 seconden, ofwel een factor 80.) 

Voor de situatie van Figuur 4.18 is in Figuur 4.19 de wervellengte 

tegen de tijd uitgezet, samen met de wervellengte in het geval van de 

volledige berekening. Het verschil tussen beide is zo'n 15%, net als 

in het wervel-met-wand geval. Ook nu kan men dus concluderen, dat de 

locale benadering met de gebruikte reconnectie-methode goede resul

taten oplevert. 

~-~--~----~--~--~--------~-------r--~--~ 

• 
i .... 
~ 11. 

:: 

10. 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
T 

Figuur 4.19 
Het vertoop van de (dimensieLoze) werveLLengte aLs functie van 
de tijd T nà de reconnectie voor zoweL de voLLedige berekening (o) 
aLs de LocaLe benadering (•). De voLLedige berekening is getekend 
voor K = 0, 26000, 27000, ...• 40000, terwijL de LocaLe benade~ing 
voor atLe waarden van K getekend is (0, 1000, .... 13000 en 
13970). De Lijnen verbinden steehts de punten. 

4.3.4 Verdere berekeningen 

1) Ceen reconnectie 

Kiezen we het geval van paragraaf 4.3.1 met D = 0.20 (oftewel: 

xE = 2.10, Xf = 0.10, xc = -0.10 en xH = -4.10 in (4.5)) met de volle

dige berekening, dan blijkt er geen reconnectie op te treden. Deze 
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situatie is voor een aantal momenten in Figuur 4.20 weergegeven. Zoals 

te zien is hebben de wervels wel degelijk invloed op elkaar: de wer

vels bewegen wel naar elkaar toe (niet-locale term), maar de beweging 

in de positieve z-richting (locale term) is te groot om tot een reeon

neetie aanleiding te geven. 

Figuur 4.21 geeft een beeld van de beweging in de positieve z-rich 

ting van beide wervels. Vanaf een bepaalde waarde van K kan door de 

punten dan een rechte getrokken worden: dat deel van de wervel beweegt 

met een constante snelheid. Uit de helling volgt de (dimensieloze) 

snelheid v = Az/AT; omrekenen naar SI-eenheden geschiedt met (1.28). 

De resultaten hiervan zijn in Tabel 4.2 (op pagina 76) gegeven. Aan de 

hand van (1.13) is de snelheid van een klassieke wervelring te bepa

len: 

R = 1x10-5 m ~ v ~ 1.05 cm/s 

R = 2x10- 5 m ~ v ~ 0.55 cm/s 

(4.7) 

Ten gevolge van de andere wervel is elk van de twee wervels niet 

langer rond, zodat de snelheden iets van (4.7) afwijken. 

N 

_ .. -. -
0.0~~~---+--~----+---~---+--~--~0+8~~--~0 

0.0 0.2 0.1 0.6 . 1. 

T (xlE-1) 

Figuur 4.21 
Weergave van het vertoop in de tijd T van de z-coördinaat (dimen
sieLoos) van de puntenE (o), F (•). G (•) en H (c) (zie Figuur 
4.10), voor het gevat met D = 0.20. Weergegeven zijn de waarden 
voor K = 0, 1000, 20000. De getrokken Lijnen zijn de rechten 
die gebruikt zijn voor de bepaLing van de sneLheid van TabeL 4.2. 
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Figuur 4.20 
Weergave in drie projec
ties van de twee werveLs 
met een beginafstnd 
D = 0.20, waarbij geen 
reconnectie optreedt, op 
verschiLLende momenten: 
K = 0, 5000, 10000, 15000 
en 20000. De beweging is 
in de positieve z-richting 
en qua x-coördinaat naar 
eLkaar toe. 

2.2 ~--------~----------~--------ï 

-2.2 ~--------~----------~--------~ -4.4 -2.2 0 2-2 
x 

x 
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punt rechte vanaf 

E K = 6000 
F 12000 
c 4000 
H 0 

v = Az/AT 

1.22 cm/s 
1.21 
0.60 
0.54 

TabeL 4.2 
SneLheden die voLgen uit 
de rechte Lijnstukken 
van Figuur 4.21; omzet
ting naar SI-eenheden is 
gebeurd met (1.28). 

Gerekend is tot K = 20000; dat kostte ongeveer 280 seconden. Voort 

zetting zou laten zien, dat de afstand tussen de wervels in de z-rich

ting steeds groter wordt, omdat de kleine wervel sneller beweegt dan 

de grote. Hierdoor wordt de onderlinge invloed steeds kleiner, waar

door de beweging in de positieve z-richting steeds minder beïnvloed 

wordt. Deze beweging zal doorgaan, tot ten gevolge van de wrijving de 

wervels geheel verdwenen zijn; immers vn = 0. 

2) Een hele grote wervel 

Nemen we de situatie van paragraaf 4.3.1 met R2 = 10 (oftewl 

xE = 2.05, Xf = 0.05, xc = -0.05 en xH = -20.05 in (4.5)). Voor de 

kleine wervel (R1 = 1) lijkt de grote sterk op een rechte lijn. Hoe 

dichter de nadering, hoe sterker dat lijkt ter plaatse van de dichtste 

nadering (de puntenFen C). Uit berekeningen in de literatuur [18,20] 

blijkt dat een cirkelvormige wervel zich rond een lijnvormige wervel 

gaat draaien. In ons geval, waarin de grote wervel een rechte lijkt 

voor de kleine, blijkt dat ook te gebeuren. Rekenen we daarmee door 

tot aan de reconnectie-voorwaarde (kleinste afstand ~ 3a0 ) voldaan is, 

dan liggen er rond het punt van dichtste nadering op de grote wervel 

zeer weinig punten. Aangezien dat problemen op zou leveren met de 

reconnectie, omdat er op die manier nogal scherpe knikken kunnen ont

staan (zoals bijvoorbeeld in Figuur 4.11a), is de berekening ui tge

voerd met als extra voorwaarde voor het bijmaken van punten: 

l1 := afstand tussen de punten F-1 en F (wervel 1) 

l2 := afstand tussen de punten C en C+l (wervel 2) (4.8) 

~ ALs l 2 > (4/3)*l 1 dan midden tussen C en C+1 

een punt bijmaken op werveL 2. 
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De ligging van dat nieuwe punt wordt op dezelfde manier bepaald als 

bij het "gewone" bijmaken van punten in de herschaling. Omdat dat 

nieuwe punt niet aan de "gewone" voorwaarde voor bijmaken voldoet, zou 

dit punt meteen in de volgende herschaling verwijderd worden. Vandaar 

dat het weghalen van punten buiten gebruik is gesteld voor dit geval. 

Rekenen totdat de kleinste afstand ~ 3a0 is, levert een nadering 

van de wervels als in Figuur 4.22 te zien is, waarbij de reconnectie

afstand bereikt is bij K = 4132 (T = 0.72x10-2
). Vergelijking van deze 

figuur met bijvoorbeeeld Figuur 4.13, toont dat de nadering nu lijkt 

op die van twee wervels die niet te veel verschillen in grootte. Ook 

nu wordt de kleine wervel door de grote iets in de positieve x-rich

ting geduwd nabij het punt van nadering, maar de kleine draait niet 

langer rond de grote. De verdeling van punten op beide wervels is met 

deze methode min of meer symmetrisch: de grote wervel is ter plaatse 

ook vrij sterk gekromd. Dit betekent dat een eventuele reconnectie 

- die verder niet uitgevoerd is - goed zal verlopen. 

0.~·~----------~----------r----------r----~----------~---, 

N 

-o.~ 0.0 0.1 
x 

Fiqtlllr 4.22 
Het deeL van de twee wervel.s in de x,z-projectie rond het nade
ringspunt, in het geval. waarin vol.gens (4.8) punten bijgemaakt 
zijn. Rechts bevindt zich de kLeine wervel., l.inks de grote. 
Weergegeven zijn: K = 0 (•). 300 (c), 900 (•). 1500 (x) en 
4132 (o). Aan beide wervel.s is een topje ontstaan, zoal.s in de 
inzet te zien is voor K = 3900 (•) en 4132 (o). De schaal. van de 
inzet in de x- en de y-richting is niet dezeLfde! 



78 I 4: WerveLringen 

Er is dus sprake van een symmetrie: het zijn twee "cirkel "bogen 

die (gaan) reearmeeteren en de uit te voeren reearmeetie zal "netjes" 

verlopen, nu de verdeling van de punten op beide wervels niet te veel 

verschilt. Hiermee zal bij de berekeningen aan vele wervels (hoofdstuk 

vijf) rekening gehouden (moeten) worden. 

3) Tegengesteld georiënteerde wervels 

Kiezen we nu twee tegengesteld georiënteerde wervels, beide met 

straal R = 1, met D de afstand tussen de puntenFen G. Daarmee wordt 

dus xE = 2.0 + D/2, Xf = D/2, xc = -D/2 en xH = -2.0- D/2 in (4.5). 

Als D<O is, dan "overlappen" de wervels elkaar een stukje. Rond F en G 

zijn de wervels dan plaatselijk gelijk gericht, dat wil zeggen dat de 

afgeleiden s' in de naderingspunten dezelfde richting hebben. Twee 

plaatselijk gelijk gerichte werveldelen stoten elkaar af op grond van 

de niet-locale term. Liggen beide wervels in het vlak z = 0 (dan moet 

D > 0 zijn), dan is het effect gering, want de ene wervel gaat in de 

positieve z-richting en de andere in de negatieve (locale term). Van

daar dat de wervels op z = ± z0 gelegd worden, zoals in Figuur 4.23 is 

geschetst. In dat geval is de invloed groter, vooral als D < 0 is. 

z 

x x 

Figuur 4.23 
Schematische weergave in de x,y- en de x,z-projectie van twee · 
tegengesteLd georiënteerde werveLs (aangegeven door de pijLen) 
in het vLak z = ± z0 op D van eLkaar. Is D<O dan "overLappen" de 
cirkeLs eLkaar en in de x,y-projectie ontstaan twee "snijpunten". 

Die invloed uit zich dus in het afstoten van de twee plaatselijk 

gelijk gerichte werveldelen. Deze "klappen om" en de wervels kunnen 

langs elkaar heen bewegen. De verstoringen trekken vervolgens uit de 

wervels weg: de wervels worden weer "cirkel"vormig. Waarna ze al bewe

gend kleiner worden (wrijving) en ten slotte verdwijnen. 
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Zelfs als de wervels iets over elkaar heen liggen (D<O dus), dan 

is het omklappen van de werveldelen voldoende om de wervels langs 

elkaar te laten gaan. Uit Figuur 4.23 volgt dat er in de x,y-projectie 

twee "snijpunten" ontstaan als D < 0 is, welke de plaats van dichtste 

nadering zijn als IDI > 2z0 is (T = 0 -situatie). In die snijpunten 

zijn de s'en niet dezelfde kant op gericht, maar maken ze een zekere 

hoek met elkaar. Dus als die snijpuntn de punten van dichtste nadering 

zijn geworden, dan zijn de werveldelen plaatselijk niet langer gelijk 

gericht. 

Figuur 4.24 (op pagina 80) geeft voor twee waarden van D < 0 de 

evolutie van de wervels, waarbij de getekende situaties zoveel moge

lijk dezelfde tijd T hebben. Tabel 4.3 geeft voor een aantal gekozen 

situaties de tijd T op het moment dan K = 4000 is, en de rekentijd die 

dat kostte. Op de situatie met afstand D = -0.20 na zijn de wervels 

bij K = 4000 elkaar helemaal gepasseerd; bij D = -0.20 treedt nog 

steeds een nadering op. Verder rekenen leert dat bij K = 7374 voldaan 

is aan de reconnectie-voorwaarde: de kleinste afstand tussen de 

wervels is ~ 3a0 . 

D Zo T"'ooo rekentijd 

+ 0.04 0.10 o.9209x1o- 1 661 

+ 0.02 0.05 0.8586x10- 1 74 1 

0.0 0.05 0.8356x10- 1 84 1 

- 0.04 0.05 0.7824x10- 1 86 1 ~ 452 

- 0.10 0.05 0. 3879xl0- 1 502 

- 0.20 0.05 0.7493x10-2 532 

TabeL 4.3 
Overzicht van een aantaL gevaLLen van tegengesteLd georiënteerde 
werveLs op verschiLLende afstanden D van elkaar (zie de tekst). 
berekend tot K = 4000 is; T4000 is de tijd op dat moment. Gegeven 
is ook de daarvoor benodigde rekentijd ( 1 = vóór, 2 = nà de uit
breiding van de Cyber 205; zie paragraaf 3.4.2). 

Figuur 4.25 (op pagina 81) geeft de wervel weer op het moment dat 

K = 4000 is, samen met de beginsituatie. De wervels zijn in de x- en 

y-richting nabij de punten van dichtste nadering zo vervormd, dat er 

een topje aan de wervel zit. De werveldelen aldaar zijn zo gedraaid 

dat de elkaar het dichtst genaderde werveldelen nagenoeg tegengesteld 
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Weergave in de x,z-projectie van een deeL van twee tegengesteLd 
georiënteerde wervels die eLkaar d.eeLs overlappen, met z 0 = 0.05. 
Weergegeven zijn K = 0 (1), 100, 300, 500 en 700 (5), voor: 
(a) D = -0.04 en (b) D = -0.20. 
De weergegeven situaties hebben steeds ongeveer dezeLfde tijd T 
(verschillen< 5%), waarbij de evoLutie van de rechter wervel in 
de positieve en die van de Linker wervel in de negatieve z-rich
ting is. 

gericht zijn. Figuur 4.26 (op pagina 82) laat een uitvergroting zien 

van het bovenste naderingspunt van Figuur 4.25. Duidelijk is te zien 

dat rond dat punt de wervels tegengesteld gericht zijn. Er kan nu een 

reconnectie uitgevoerd worden, zoals gestreept in Figuur 4.26 is 

geschetst (deze reconnectie is verder niet uitgevoerd). 
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1 . 4 

N 0 ()~--------~----~----

-1 . 4 
-2. 1 

1. 4 

>- 0 

0 
x 

2. I 

-1.4 ~------------------~------------------~ -2. I 

Figuur 4.25 

0 
x 

2.1 

Twee tegengesteld georiënteerde wervels die deels over elkaar 
heen vallen (D = -0.20) in twee projecties. Weergegeven zijn 
K = 0 (twee cirkels) en 7374 (als aan de reconnectie-voorwaarde 
is voldaan). 
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Figuur 4.26 
Uitvergroting van het bovenste naderingspunt van Figuur 4.25 
in twee projecties voor K = 7374: o =werveL 1, c =werveL 2. 
De dichte tekens (• resp. •) geven de punten van dichtste 
nadering aan. De inzet toont een groter deeL van de werveLs 
rond dat naderingspunt in dezeLfde projectie. De pijLen geven 
de oriëntatie van de werveLdeLen aan. De gestippeLde Lijnen 
tonen schematisch hoe de gereconnecteerde situatie eruit ziet. 
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4.4 Slotopmerkingen 

Naar aanleiding van de hiervoor beschreven inleidende berekeningen 

kunnen een aantal conclusies getrokken worden, die van belang zijn 

voor de berekeningen aan de gecompliceerde situatie van een groot 

aantal wervels, waaraan in hoofdstuk vijf aandacht besteed zal worden. 

Ten eerste kan geconcludeerd worden, dat de locale benadering een 

goede benadering is ten opzichte van de volledige berekening. Zo is 

het verschil in wervellengte zo'n 15% en is het verloop van de coördi

naten in de tijd vergelijkbaar. De locale benadering levert daarbij 

zoals verwacht een aanzienlijke tijdwinst op. Hoe meer punten worden 

beschouwd, hoe groter die tijdwinst is, aangezien de niet-locale term 

met IMAXT2 gaat. Gebruik van de locale benadering in de berekeningen 

aan een wervelkluwen (hoofdstuk vijf) levert derhalve een vrij goede 

benadering (de fout is van de orde van 10%). 

Ten tweede kan gesteld worden dat de reconnectie tussen twee 

werveldelen in de locale benadering vrij ruw uitgevoerd kan worden. 

Waarbij er wel voor gezorgd moet worden, dat de verdeling van de pun

ten over de werveldelen die gaan reconnecteren niet te veel verschilt. 

In de praktijk zal dit betekenen dat er geen reconnectie uitgevoerd 

moet worden, als twee werveldelen een flink verschillende kromtestraal 

hebben (bijvoorbeeld 10 tegen 1). Hierbij kan bedacht worden, dat de 

kleine wervel ten gevolge van de veel grotere locale bijdrage vrij 

snel weer uit de buurt van de grote wervel zal zijn. 

Als derde punt kan opgemerkt worden, dat twee plaatselijk gelijk 

gerichte werveldelen (dat wil zeggen dat de afgeleiden s' in de nade

ringspunten dezelfde richting hebben) dusdanig kunnen vervormen, dat 

er geen reconnectie plaats zal vinden. In de locale benadering kunnen 

we derhalve een reconnectie tussen twee (bijna) gelijk gerichte wervel 

delen gerust uitsluiten. Aangezien er een reconnectie op kan treden 

als de delen elkaar niet geheel gelijk gericht kruisen (het geval met 

D = -0.20 in paragraaf 4.3.4.3), dient er een criterium opgesteld te 

worden of er wel of geen reconnectie uitgevoerd dient te worden, als 

de afgeleiden s' in de punten van dichtste nadering niet veel van 

richting verschillen. 
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5. WERVELKLUWEN 

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de berekeningen die zijn gedaan aan een 

systeem van verschillende wervels binnen een zeker volume. Een derge

lijk systeem wordt een wervelkluwen genoemd. Het volume is een deel 

van een oneindige vloeistof, dat wil zeggen dat er geen wanden aanwe

zig zijn. Gekozen is voor een oneidige vloeistof, omdat dat een eenvou 

diger te beschrijven situatie is dan een systeem met wanden. Naar aan

leiding van de hier beschreven berekeningen kan later een programma 

opgesteld worden voor een systeem met wanden. Schwarz [24,26,27] heeft 

inmiddels een groot aantal berekeningen uitgevoerd aan diverse situ

aties. De bedoeling van onze berekeningen is in eerste instantie het 

zelf opzetten van een programma, om daarmee ervaring op te doen. 

Uitgaande van de resultaten kunnen dan andere situaties beschreven 

worden. 

De evolutie van de wervelkluwen is berekend in de locale benade

ring aangezien het aantal punten dat het wervelsysteem beschrijft erg 

groot wordt (enkele duizenden). De gebruikte formules zijn dezelfde 

als die in het voorgaande gehanteerd zijn. In dit hoofdstuk zal ni~t 

ingegaan worden op de details van het computerprogramma. 

Als eerste komt de globale opzet van het programma aan bod. De 

resultaten van de berekeningen zullen in twee delen gepresenteerd 

worden. In paragraaf 5.4 eerst de resultaten voor de eerste 300.000 

stappen van de berekende evolutie. Toen die situatie berekend was, 

werd de Cyber 205 uitgebreid (paragraaf 3.4). Het gevolg hiervan is 

dat de rekentijden vóór en nà dat moment niet vergelijkbaar zijn. 

Vanaf de situatie van K = 300.000 zijn enkele veranderingen aange

bracht, zoals de opname in het programma van de À-functie, en is 

getest wat het effect is van een ander aantal controles of aan de 

reconnectie-voorwaarden voldaan is. Paragraaf 5.5 beschrijft de 

resultaten daarvan. In paragraaf 5.6 worden als afsluiting van dit 

hoofdstuk de resultaten nog eens op een rijtje gezet. Hoofdstuk zes 

tenslotte beschrijft de conclusies van de berekeningen in het licht 

van verdere berekeningen, aangevuld met enige suggesties voor verder 

onderzoek. 
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5.2 Opzet van het programma 

Schematisch is de opzet van het programma gegeven in Figuur 3.4, 

waarbij het blok van de niet-locale term vervalt. Tijdens de evolutie 

wordt een aantal zaken (tijdstap, tijd, aantal punten, aantal wervels, 

e.d.) bijgehouden, zoals in paragraaf 3.3 beschreven is. Elke 200 

stappen wordt daarvan een uitvoer gegeven. Belangrijk om bij te houden 

zijn met name de totale wervellengte per volume-eenheid L en de weder

kerige wrijvingskracht per volume-eenheid Fsn· Deze zullen in het 

geval van dynamisch evenwicht - het doel ("eindpunt") van de bereke

ningen- fluctueren rond een zekere waarde (zie paragraaf 1.5). 

Aan de hand van het aantal punten - en dan met name de verandering 

daarvan - wordt gevolgd of het wervelsysteem nog goed beschreven 

wordt. Een al te grote toe- of afname van het aantal punten ineens is 

niet realistisch en duidt op een of andere fout. Ook een plotselinge, 

grote verandering van L of F sn is niet realistisch. We verwachten 

namelijk dat het evolutie-proces min of meer geleidelijk verloopt. 

5.2.1 De beginsituatie 

Als uitgangspunt van de berekeningen is gekozen voor een kubisch 

volume met lengten oe= 5 (dimensieloos; dus: DC = 5x10- 5 m), gecen

treerd rond de oorsprong 0. Aan de randen van dat volume worden perio

dieke randvoorwaarden toegepast. Dat wil zeggen, dat zowel in de x-, 

y- als z-richting de stroming (en dus de wervelkluwen) periodiek is 

met periode oe. De kubus rond 0 fungeert als eenheidsvolume. De figuur 

op de titelpagina van dit verslag geeft een voorbeeld daarvan. 

Als begintoestand is binnen dat volume een tiental wervels aange

bracht. (Het te bereiken dynamisch evenwicht is naar verwachting onaf

hankelijk van de gekozen begintoestand; zie paragraaf 1.2.2.) Deze 

wervels hebben allen een verschillende straal en elke wervel is ver

deeld in 40 punten. Ze liggen steeds in een vlak evenwijdig aan het 

x,y-vlak op verschillende z-waarden, met hun eigen beweging (locale 

term) is in de positieve z-richting. Verder is er een aangelegde snel

heid Vn = 100 c~ 8 cm/s) in de positieve z-richting. Dit betekent dat 

elk werveldeel met een kromtestraal R < 0.1 in ieder geval zal gaan 

inkrimpen; afhankelijk van de hoek tussen de locale snelheid en de 

aangelegde snelheid kunnen ook werveldelen met een grotere kromte-
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straal inkrimpen (zie paragraaf 1.3.6). De stralen van de gekozen 

begin-cirkels zijn daarom ook allemaal groter dan 0.1: 0.4- l.S. De 

totale lengte van de begin-wervels ~ 62.20, of: de totale wervellengte 

per volume-eenheid L ~ 4.98x109 m- 2
. 

Elk van deze wervels zal, al bewegend in de positieve z-richting, 

groter worden. Daarbij kan een wervel ten gevolge van de periodieke 

randvoorwaaden een reearmeetie met zichzelf ondergaan, of met een 

andere wervel. Uitgaande van de berekeningen van hoofdstuk vier zijn 

reearmeetie-voorwaarden opgesteld (zie paragraaf 5.3). Om al meteen 

vanaf het begin enig leven in de wervelkluwen te hebben, zijn twee 

wervels zo dicht bij elkaar in één vlak gelegd, dat zij al meteen aan 

de reearmeetie-voorwaarden voldoen. Figuur 5.1 geeft de beginsituatie 

weer, vóórdat de eerste reearmeetie uitgevoerd is; de wervels die gaan 

reearmeeteren zijn dikker getekend. 

e 
lf.) 

I 
w 

x 

N 

e 
lf.) 

2.5.------------r----------~ 

0 

-2.5+-----------~----------~ 
-2.5 0 2.5 

X (xlE-5 ml 

~ 0 -x 

-2.5+-----------~----------, 
-2.5 0 2.5 

X hclE-5 ml 

Figuur 5.1 
Weergave in twee projec
ties van de tien wervels 
bij het begin van de 
berekeningen, vóórdat de 
eerste reconnectie op de 
twee dikker getekende 
wervels uitgevoerd is. 
De situatie nà die reeon
neetie is te zien in de 
eerste koLom van Figuur 
5.4. De aangelegde snel
heid vn = 100 is in de 
positieve z-richting. De 
eigenbeweging van de wer
vels (locale term) is in 
de positieve z-richting. 
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De uitvoer van de evolutie-berekeningen bestaat uit twee delen. 

Ten eerste de "kleine" uitvoer, welke elke 200 stappen plaatsvindt, 

geeft de waarden van de in het begin van paragraaf 5.2 genoemde belang 

rijke zaken; vanaf K = 300.000 zit daar ook de gemiddelde snelheid van 

de punten van de wervels bij. Aan de hand van deze uitvoeren wordt 

bekeken of het dynamisch evenwicht bereikt is. 

Daarnaast is er de "grote" uitvoer, die alle coördinaten van de 

wervels geeft. Via een eenvoudig plotprogramma op een PC is daarmee de 

vorm en de verdeling van de wervels gevolgd. Met deze uitvoeren zijn 

ook de figuren gemaakt die in de paragraven 5. 4 en 5. 5 beschreven 

worden. 

5.2.2 De verdeling van de punten 

De verdeling van de punten wordt geregeld via een zgn. herschaling 

(vergelijk paragraaf 3.3.1), die- om rekentijd te besparen- nu elke 

50 stappen uitgevoerd wordt. De criteria daarbij zijn als volgt. 

~Tussen punten i en i+1 wordt een punt i' bijgemaakt als: 

f { ll+(i)l > R(i)/5 0 l+(i) > 0.5 

mits: II+(i) I > a0 

[= DC/10] (5. 1) 

waarbij a 0 = 10- 5 C~ 1 Ä) is. De plaats van punt i' wordt bepaald 

met behulp van de speciale subroutine CIRINT, die in paragraaf 

3.3.1 beschreven is. De eis dat II+(i)l < 0.5 dient te zijn, is 

ingegeven door het feit dat we geen rechte wervels willen hebben; 

door gebruik te maken van een cirkelboog bij de bepaling van de 

plaats van i', komt i' automatisch niet op die rechte terecht. 

~ Punt i wordt verwijderd als 

f { ll+(i)l < R(i)/10 0 l+(i) < a0 (5.2) 

mits: II+(i)l < 0.25 [= DC/20] , 

waarna punt i+1 niet verwijderd mag worden. Ook het eerste punt 

van elk van de wervels mag - om program-technische redenen - niet 

verwijderd worden. 
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Aan de hand van de waarde van het totaal aantal punten van de kluwen 

(IMAXT) én van de aantallen punten van de verschillende wervels, wordt 

gevolgd of alles naar wens verloopt: zoals gezegd is een te sterke 

toe- of afname van het aantal punten niet gewenst. 

Tijdens het programma wordt een uitgebreide boekhouding bijgehou

den om te weten welk punt welk is. Daartoe heeft elk punt drie labels: 

het volgende punt, het vorige punt en het nummer van de wervel. De 

eerste twee worden gebruikt bij de herschaling: door de aanpassing van 

de labels wordt een punt "op zijn plaats" gelegd, zodanig dat de numme 

ring van de punten doorlopend is. 

Tijdens de herschaling wordt van elke wervel afzonderlijk de 

lengte berekend. Is de lengte van een enkele wervel < 0.30 (dimensie

loos), dan wordt deze wervel verwijderd; zie paragraaf 3.3.1. Als een 

dergelijke situatie optreedt, wordt daar middels een uitvoer melding 

van gemaakt, waarbij ook gemeld wordt uit hoeveel punten die wervel op 

dat moment bestaat. Ook van de uitgevoerde reconnecties (zie hierna) 

wordt melding gemaakt. Daarmee is het aantal wervels binnen de kluwen 

te volgen. 

5.2.3 De tiid en de tijdstap 

De tijd en de tijdstap worden bepaald zoals in paragraaf 3.3.2 

beschreven is; AT volgt daarbij uit (3.21) met Cor = 5x10-2
. Dit is 

gedurende het uitvoeren van het programma ongewijzigd gelaten. 

De verplaatsing Ast wordt (hoofdstuk 3) bepaald uit de positie St 

en de tijdstap ATt. Met behulp van die As 1 wordt een nieuwe positie s 2 

en een nieuwe tijdstap AT2 berekend. In feite zou positie s 2 bepaald 

moeten worden met AT2 , omdat AT2 bij s 2 hoort. Of anders gezegd: met 

de bepaling van een nieuwe tijdstap is men op deze manier altijd een 

stap te laat. De beste oplossing zou zijn om met AT2 opnieuw As 1 en 

dus s 2 te bepalen, maar dat betekent dat alle bijdragen nogmaals bere

kend moeten worden, met als gevolg dat de benodigde rekentijd aanzien

lijk oploopt. Als benadering is daarom gekozen voor 

(5.3) 

waarbij Ast bepaald wordt uit s 1 en AT 1 • (Deze correctie is uitgevoerd 

vanaf K = 300.000.) Vergelijking (5.3) is een vrij goede benadering, 

omdat AT vrijwel lineair in de bewegingsvergelijkingen voorkomt. 
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5.3 Reconnecties 

De voorwaarden waaraan twee werveldelen dienen te voldoen om te 

gaan reconnecteren en de procedure van de reconnectie zijn afgeleid 

uit de ervaringen met de berekeningen van hoofdstuk vier. Al rekenend 

is dit hier en daar op details aangepast, om het proces zo goed moge

lijk uit te voeren. Hierna volgen de uiteindelijke voorwaarden en 

procedures. Het controleren of er een reconnectie uitgevoerd moet 

worden, geschiedde in eerste instantie elke 100 stappen. Vanaf de 

situatie K = 300.000 is dat niet langer het geval, zoals in paragraaf 

5.5.1 besproken zal worden. 

5.3.1 De recannectie-uoorwaarden 

Figuur 5.2 geeft schematisch een situatie weer van twee wervel

delen die elkaar dicht genaderd zijn. Op een zeker moment (bij een 

zekere K-waarde) wordt gecontroleerd of het puntenpaar (i,j) dient te 

reconnecteren; i en j kunnen daarbij op dezelfde wervel liggen. Daar

toe wordt voor elk paar (i,j) van de wervelkluwen de afstand A(i,j) 

bepaald. Dit proces is niet vectoriseerbaar, zodat onrniddelijk duide

lijk is dat dit erg veel rekentijd gaat kosten: er dienen immrs in 

principe 1 + 2 + 3 + ... + IMAXT = !·[IMAXT2 + IMAXT] paren (i.j) 

gecontroleerd te worden. Aangezien vlak naast elkaar liggende punten 

niet mogen reconnecteren, wdrden aan weerszijde van i en j vijf punten 

van de controle uitgesloten (dus 5*IMAXT paren minder te controleren). 

Daarnaast is nog voor de volgende besparing van rekentijd gekozen. 

Als eerste wordt niet A(i,j) gecontroleerd, maar slechts de afstand in 

de x-richting A(x1.xj)· Immers, als A(x1.xj) niet voldoet aan de voor

waarden, dan voldoet A(i,j) ook niet. De bepaling van A(x1,xj) kost 

minder rekentijd, dan de bepaling van A(i,j). omdat de afstanden in de 

y- en z-richting nog niet bepaald hoeven te worden. Met deze controle 

vallen al vele paren (i,j) af. Vervolgens wordt hetzelfde gedaan voor 

de y-coördinaten. Van de paren (i,j) die dan overblijven wordt A(i,j) 

bepaald en gecontroleerd. Toch blijft de benodigde rekentijd groot ten 

opzichte van de evolutie-termen; zie ook paragraaf 5.5.1. 



5: Wervelkluwen I 91 

j+ 1 ,- - ~~ 
\ -

Figuur 5.2 

\ I 

\A4 I 

' I 

j '/ i 
I \ 

I \ 

tAl ' 
' 

A2 

a 

j 

Al 

\ I 

\A2 I 

\ I 

V 
I\ 

I \ 

'A3 , 
I 

b 

Schematische weergave van de nadering van twee werveLdeLen, 
pLaatseLijk tegengesteLd (a) en geLijk (b) georiënteerd. 
Gecontroleerd wordt of de punten i en j aan de reconnectie
voorwaarden voLdoen. De gestreepte Lijnstukken geven weer 
weLke afstanden gebruikt zijn om te controLeren of de twee 
werveLdelen geLijk georiënteerd zijn. Zie de tekst voor een 
toeLichting. 

De controle die dan plaatsvindt is de volgende. 

ALs 

dan dienen i en j gereconnecteerd te worden. 

(5.4) 

De achtergrond van deze reconnectie-voorwaarde is het in paragraaf 

3.3.3 afgeleide feit, dat twee werveldelen dienen te reconnecteren als 

de afstand tussen twee punten kleiner is dan de onderlinge afstand E 

tussen de punten op de wervel. Binnen die afstand zou nl. de niet

locale term domineren en een nadering van de wervels veroorzaken, die 

vervolgens tot een reconnectie aanleiding geeft. 

Naar aanleiding van de in paragraaf 4.3.4.3 beschreven situaties 

is geconcludeerd dat twee plaatselijk gelijk georiënteerde werveldelen 

(waarmee bedoeld wordt dat de afgeleiden s' in de punten i en j gelijk 

gericht zijn, zoals in Figuur 5.2b het geval is) niet gaan reconnec

teren. Aangezien er bij de wervelberekeningen geen niet-locale term is 

die een dergelijke reconnectie verhindert, dient een situatie als deze 

van (5.4) uitgesloten te worden. Definiëren we aan de hand van Figuur 
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5.2 de volgende afstanden: 

1) Al ·- A( i-1. j-1) 
2) A2 ·- A(i+l,j-1) ·- (5.5) 
3) A3 ·- A(i-l.j+1) 
4) A4 ·- A(i+l. j+1) 

waarbij deze afstanden gestippeld zijn aangegeven in Figuur 5.2. De 

voorwaarde is nu: 

ALs f { A3 > 2*A1 0 
A2 > 2*A4 

dan vindt er tussen i en j géén reconnectie pLaats. 

(5.6) 

Met deze voorwaarde worden twee plaatselijk gelijk georiënteerde 

werveldelen uitgesloten van een reconnectie, maar niet een situatie 

waarin de s'-en van de werveldelen een kleine hoek met elkaar maken 

(zoals het geval van D = -0.20 in paragraaf 4.3.4.3). 

Als eis (5.6) niet gesteld zou worden en twee gelijk georiënteerde 

werveldelen dus kunnen reconnecteren, dan gaat dat in Figuur 5.2b 

bijvoorbeeld door i-1 met j+l en j-1 met i+1 te verbinden. De locale 

kromtestraal verandert hierdoor nauwelijks, hetgeen betekent dat beide 

werveldelen slechts langzaam van elkaar weg bewegen. Het kan dan in 

het programma voorkomen dat bij de volgende reconnectie-controle op 

dezelfde plaats weer voldaan is aan de reconnectie-voorwaarden, zodat 

er dus weer een reconnectie optreedt, die dan ongeveer de oorspronke

lijke situatie herstelt (in Figuur 5.2b worden weer i-1 met i+1 en j-1 

met j+l verbonden). Ook nu verandert de locale kromtestraal slechts 

weinig, zodat de snelheid nog steeds gering is en bij de volgende 

reconnectie-controle nog steeds aan de reconnectie-voorwaarden voldaan 

kan zijn. Dit gaat door tot de evolutie en/of de reconnecties de 

werveldelen ver genoeg van elkaar verwijderd zijn. 

Dit levert een "op en neer flitsen" tussen aan elkaar en los op 

van dezelfde werveldelen, dat niet zinvol is, hetgeen - naast de reden 

naar aanleiding van paragraaf 4.3.4.3 - ook een reden is om (5.6) te 

stellen. In dat geval zullen alleen reconnecties optreden welke de 

locale kromtestraal meer beïnvloeden en dus zorgen voor een snellere 

verwijdering van de werveldelen en dan komt dat herhaald reconnecties 

uitvoeren op dezelfde wervel nog maar af en toe voor. 
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In paragraaf 4.3.4.2 is gebleken dat twee werveldelen alleen 

reconnecteren, als de verdeling van de punten op de beide delen niet 

te veel verschilt. Daaruit is geconcludeerd, dat als de locale kromte

stralen van de beide werveldelen te veel verschillen, een reconnectie 

niet uitgevoerd dient te worden. Gebruikmakend van de notatie van 

Figuur 5.2, is de volgende voorwaarde opgesteld: 

(5.7) 

Samenvattend kan dus gesteld worden, dat gezocht wordt naar paren 

(i,j) die voldoen aan (5.4). Met deze paren wordt een reconnectie uit

gevoerd, tenzij ze voldoen aan (5.6) of (5.7). Van elk van de paren 

(i,j) die hieruit volgen, worden steeds die paren gereconnecteerd die 

de kleinste onderlinge afstand A(i,j) hebben; dit omdat het kan gebeu

ren dat ook (i-1,j-1), of (i,j-1), of ... voldoen aan de voorwaarden. 

Als er eenmaal een paar (i,j) gevonden is dat dient te reconnecteren, 

worden aan weerszijden van zowel i als j vijf punten van een volgende 

reconnectie op dit moment (bij deze K-waarde) uitgesloten. Dan wordt 

de reconnectie tussen i en j uitgevoerd. 

5.3.2 De reconnectie-procedure 

Schematisch is in Figuur 5.3(op pagina 94) een situatie weerge

geven waarin het paar (i,j) voldoet aan de reconnectie-voorwaarden. In 

het getekende geval gaat het om twee tegengesteld georiënteerde wer

veldelen en met de afstanden tussen de punten op het j-werveldeel 

groter dan die op het i-werveldeel. In de andere gevallen waarin een 

reconnectie uitge-voerd dient te worden verloopt het proces analoog. 

De twee uit te voeren reconnecties op deze situatie worden afzon

derlijk uitgevoerd, op dezelfde manier. Aangezien II+(J)I > II+(i)l 

is, wordt j als uitgangspunt genomen. Op het j-werveldeel wordt het 

tweede punt nà j genomen - aangegeven met aj in Figuur 5.3 -, dat een 

afstand A(j.aj) heeft tot punt j. Vervolgens wordt op het i-werveldeel 

dat punt ai gekozen dat (zo goed mogelijk) dezelfde afstand heeft tot 

punt i. Oftewel: 
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Figuur 5.3 
Schematische weergave van twee 
tegengesteLd georiënteerde wer
werveLdeLen, waarbij het paar 
(i,j) voLdoet aan de reconnectie
voorwaarden, hier: A(i,j) < II+(i)l 
(hetgeen hier voor de duideLijkheid 
niet op schaaL getekend is). De 
punten i en j kunnen op dezeLfde 
werveL Liggen. De reconnectie zeLf 
vindt pLaats tussen de punten 
(ai,aj) en (bi,bj)· Zie de tekst 
voor een toeLichting. 

Tussen die punten (ai,bj) wordt een reconnectie (5.8) 

uitgevoerd waarvoor geLdt: IA(i,ai) - A(j,aj) I = miniaaL. 

Als dit punt ai bepaald is, wordt het reconnectie-punt ar berekend met 

de procedure CIRINT (die daarbij gebruik maakt van ai-l• ai, aj en 

aj+l; vergelijk Figuur 3.5b). Vervolgens wordt met dezelfde procedure 

aan beide kanten van ar een punt bijgemaakt. Deze punten zijn als 

cirkels in Figuur 5.3 aangegeven. (In het geval dat i en j op dezelfde 

wervel liggen, wordt ervoor gezorgd dat er ten minste acht punten 

liggen op de afgesplitste wervel.) De punten die de oude werveldelen 

beschrijven tussen ai en bi en tussen bj en aj worden verwijderd. Bij 

een reconnectie treedt dus verlies van wervellengte op. 

Tijdens het uitvoeren van deze reconnectie's worden de labels van 

de punten steeds aangepast. Wat de nummers van de wervels betreft het 

volgende: 

<1111> Gaat het bij dit proces om twee verschillende wervels Nl en N2 

(het derde label) die aan elkaar gelegd worden, dan resulteert 

derhalve één nieuwe wervel, met als nummer Nl; nummer N2 wordt 

opgeheven. Via een uitvoer wordt melding gemaakt van deze recon

nectie, waarbij Nl. N2 en het aantal punten van de nieuwe wervel 

gegeven wordt. 
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~~ Gaat het bij dit proces op één wervel Nl. dan splitst deze zich op 

in twee wervels Nl en NW+l, met NW =aantal wervels op dat moment. 

Ook van deze opsplitsing wordt door middel van een uitvoer melding 

gemaakt. 

In paragraaf 5.4.2 zal een voorbeeld gegeven worden van deze verande

ringen. 

Zijn er meerdere paren (i, j) die aan de reconnectie-voorwaarden 

voldoen, dan wordt daarop steeds bovenstaand proces toegepast. Na 

afloop van dit alles worden met behulp van de labels alle punten weer 

op volgorde gelegd en de nummering van de wervels aaneensluitend 

gemaakt. Als afsluiting van de reconnectie-procedure wordt - als er 

ten minste één reearmeetie uitgevoerd is - een herschaling (paragraaf 

5.2.2) uitgevoerd. Daarna kan de verdere evolutie van de wervelkluwen 

berekend worden. 

5.4 Resultaten tot en met K- 300.000 

Zoals in de inleiding tot dit hoofdstuk geschreven is, zijn de 

berekeningen opgesplitst in twee delen: vóór en nà de situatie van 

K = 300.000. Deze paragraaf beschrijft de re sultaten van de bereke

ningen tot en met K = 300.000. De resultaten nà K = 300.000 volgen in 

paragraaf 5.5. 

5.4.1 OntwikkeLing van de wervelkLuwen 

Uitgaande van de beginsituatie (paragraaf 5.2.1) is als eerste een 

reearmeetie op twee van de begincirkels uitgevoerd. De situatie die 

dan ontstaat het K = 0, T = 0. Vanaf die wervelsituatie is de evolutie 

berekend volgens de hiervoor beschreven procedures. Figuur 5.4 geeft 

in de vorm van twaalf momentopnamen het verloop van de evolutie van de 

wervelkluwen weer. De totale rekentijd van deze K = 300.000 stappen 

bedroeg ~ 10.800 seconden, of 3 uur. 

Figuur 5.4 (pagina's 96 t/m 101) 
Weergave in drie projecties van de evoLutie van de wervelkluwen 
tot en met K = 300.000, op twaalf momenten (K,T), welke onderaan 
eLke kolom gegeven zijn. De aangeLegde sneLheid vn ~ 8 cm/s is in 
de positieve z-richting. 
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Fiauur 5.5 
Weergave van het vertoop in de tijd T van de werveLLengte per 
voLume-eenheid L (a), de wederkerigewrijvingskracht per voLu
me-eenheid Fsn (b), het totaaL aantaL punten in de werveLkLuwen 
IMAXT (c; p. 103) en de waarde van K (d; p. 103) voor het deeL 
van de evoLutie van K = 0 tot en met 300.000. De waarde van eLk 
van deze grootheden is weergegeven met een punt om de 200 stappen. 
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Op grond van de kritische kromtestraal Re die met behulp van 

(1.38) bepaald kan worden, kan het volgende afgeleid worden. Alle 

werveldelen die een locale snelheid v f hebben die een hoek 8 > 90° 

maken met vn (= 100ez) - en dus tegen vn in bewegen - zullen uitster

ven. En afhankelijk van de locale kromtestraal R kunnen andere wervel

delen ook uitsterven. We verwachten daarom een voorkeursrichting van 

vf in de positieve z-richting. Met andere woorden: we verwachten dat 

de werveldelen zich hoofdzakelijk in een vlak loodrecht op de z-rich

ting bevinden. Daarentegen zullen de werveldelen géén voorkeur hebben 

voor de x- of de y-richting. 

In de figuren van Figuur 5.4 is dit goed te zien: in de x- en 

y-richting is de wervelkluwen veel gelijkmatiger verdeeld dan in de 

z-richting, want de werveldelen staan hoofdzakelijk loodrecht op de 

z-richting. In het te bereiken dynamisch evenwicht zal de kluwen 

daarom wel homogeen maar niet isotroop zijn in alle richtingen: de 

kluwen zal slechts in de x- en y-richting isotroop zijn, niet in de 

z-richting. Deze isotropie zal zich ook uiten in de verdelingsfunctie 

À(R,EI,T), welke in paragraaf 1.5 gedefiniëerd is; zie paragraaf 5.5.2. 

Voor het in Figuur 5.4 weergegeven deel van de evolutie is de 

wervellengte per volume-eenheid L en de wederkeringe wrijvingskracht 

per volume-eenheid F5 n in de loop van de tijd weergegeven in Figuur 

5.5 (op pagina's 102 en 103). De wervellengte is daarbij bepaald door 

alle afstanden 1+ tussen de punten op te tellen: 

2. l+(i) 
L = ....;;;;1 __ _ (5.9) 

waarin 0 het volume is, dus 0 = DC3 = (5x10- 5
) m3

. De wrijvingskracht 

volgt uit de z-component van de wrijvingsterm, zoals die uit (1.19) 

volgt [22]: 

PsK.a 
F = -- 2:. [si'x{s :x(vn-f3s :xs'.')}] . 

0 1 1 1 1 
(5.10) 

F
5
n geeft derhalve de grootte van de wrijving in de z-richting weer, 

de richting dus van de aangelegde snelheid vn. De beide andere compo

nenten zijn veel kleiner (een factor 50 tot 100), zoals te verwachten 
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is uit het feit dat de werveldelen een voorkeur voor de z-richting als 

bewegingsrichting hebben. Figuur 5.5 geeft daarnaast het verloop in de 

tijd van het totaal aantal punten IMAXT in de wervelkluwen en de waar

de van K. Aan deze laatste is de snelheid van de evolutie af te lezen: 

hoe vlakker de grafiek loopt, hoe sneller de tijd gaat (hoe groter de 

tijdstap is). In figuren in dit hoofdstuk als Figuur 5.5 is de tijd T 

dimensieloos. Omrekening naar seocnden gaat met (1.26): 

(5.11) 

waarbij t de tijd in seconden is. 

Uit de figuur is te zien, dat de toestand van dynamisch evenwicht 

nog niet bereikt is: L en F5 n fluctueren nog niet rond een evenwichts

waarde. In paragraaf 1.5 is aan de hand van het werk van Schwarz [22] 

een schatting gegeven van de evenwichtswaarden: L ~ 1.5lx10-10 m- 2 en 

F sn ~ 1.04xl03 N/m3
• Deze waarden zijn nog niet bereikt, maar we 

zit ten er niet ver meer vandaan. Om de evenwichtswaarde te kunnen 

bepalen, zal derhalve nog verder gerekend moeten worden. (Overigens is 

ook te verwachten dat IMAXT rond een evenwichtswaarde zal gaan fluctu

eren. De waarde daarvan is afhankelijk van de definitie van de ligging 

van de punten.) 

5.4.2 Voorbeeld: K = 200.000 - 220.000 

Kijken we als voorbeeld wat gedetailleerder naar het deel van de 

voorgaande evolutie van K = 200.000 (T = 0.8024) tot K = 220.000 

(T = 0.8755). Voor een deel van dit stuk van de evolutie is in Figuur 

5.6 (op pagina 106) in de vorm van een schema de verandering van de 

wervels getekend die een gevolg zijn van de uitgevoerde reconnectie 

(elke 100 stappen wordt gecontroleerd of een reconnectie verricht moet 

worden). Deze figuur dient als volgt gelezen te worden. Bij evolutie

stap K = 200.000 zijn er vier wervels aanwezig, genummerd 1, 2, 3 en 

4. Op dat moment wordt een reconnectie uitgevoerd en splitst wervel 3 

zich op volgens de gete-kende strepen en levert twee wervels: 3 en 5 

(met respectievelijk 30 en 1089 punten, vóór de op deze reconnectie 

volgende herschaling). Vervolgens loopt de evolutie, tot bij stap 

K = 200.700 weer een reearmeetie plaats vindt: wervel 5 splitst op in 

twee wervels: 5 (403 punten) en 6 (679 punten). Dan loopt de evolutie, 

tot er weer een reconnectie plaats moet vinden, enz. 



106 I 5: WerveLkLuwen 

moment 200000: 

2 3 4 
200000 ~ 30 J---, 1089 

2 3 4 5 
200700 ~ 403h679 

2 3 4 5 6 
201t00 ~ 1088~ 

2 3 4 5 
202900 ~ 72ht031S 

2 3 ... 5 6 
203100 ~ s-rh976 

2 3 ... 5 6 7 
203200 ~ ••h•oo 

2 3 4 5 6 7 8 
203400 ~ 930 

2 3 4 5 6 7 
206000 ~ 43 135 

1 2 3 4 5 6 7 8 
207000 ~ 244~ 

2 3 4 5 6 7 
207800 ~ 3.2 5:u 

2 3 4 5 6 7 8 
209000 ~ 203h33t 

2 3 4 5 6 7 8 9 
208800 ~ 385 

1 2 3 4 5 6 7 8 
209600 ~ 5• 343 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
209750 ~ ... 

1 2 3 4 5 6 7 8 
209800 ~ ur.l I 

1 2 3 4 5 6 7 
210100 ~ 463~ 

2 3 4 5 6 
210500 ~ 182 2.2 

•• 3'70 
1 2 3 4 5 6 7 8 

210600 ~ 

~ 891 
• 

I 2 3 4 5 
21070C ~ 1270 

I 2 3 4 
210900 ~ .9. 591 

I 2 3 4 5 
211600 ~ '722~ 

I 2 3 4 
211800 ~ ... I I 

I 2 3 
212000 ~ uoo I I 

I 2 
212200 ~ 

&241 

~ 137~ 
130 

82 

124

~147 
2 3 4 

212600 ~ 36htt27 
2 3 4 5 

212800 ~ l043h74 
2 3 4 5 6 

213100 ~ UOT~ 
2 3 1 5 

Figuur 5.6 
Schema van het vertoop van 
de werveLnummering tussen 
K = 200.000 en 213.200. De 
getaLLen Links van de pijLen 
geven de K-waarde aan van het 
moment waarop de achter de 
pijLen getekende reconnecties 
pLaats vinden. Deze reeon
neeties zijn aangegeven met 
strepen; de getaLLen bij deze 
strepen geven het aantaL 
punten weer direct nà de 
reconnectie (dus vóór de erop 
voLgende herschaLing). Het 
bLokje bij K = 209.750 duidt 
op de verwijdering van de 
betreffende werveL. Zie de 
tekst voor een toeLichting . 
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Aan de hand van Figuur 5.6 zijn nog een drietal punten op te 

merken: 

1) Zoals in paragraaf 5.3.1 gesteld is, komt het af en toe voor dat 

twee werveldelen aan elkaar gaan zitten, om wat later in de evolu

tie weer los te laten: de beide werveldelen zijn tijdens de tussen 

liggende evolutie slechts weinig van elkaar weg bewogen. Dit her

haald reearmeeties uitvoeren op dezelfde werveldelen is te zien 

bij K = 200.700- 202.900 en 212.800- 213100. 

2) Als een wervel een te kleine lengte heeft, dan wordt deze verwij

derd (paragraaf 5.3.2), wat in dit gev~l betekend dat het nummer 

van de betreffende wervel "opgeheven" wordt. Dit is aangegeven met 

een blokje bij K = 209.750 (met het aantal punten dat die wervel 

op dat moment heeft). 

3) Op een en het zelfde moment kunnen meerdere reearmeeties ui tge

voerd (moeten) worden, zoals te zien is bij K = 210.500, 210.600 

en 212.200. Bij K = 212.200 wil wervel 1 zich in feite op vier 

plaatsen splitsen, wat uiteindelijk drie wervels oplevert. Reeon

neeties worden dus als het ware opgespaard tot de volgende con

trole; zie ook paragraaf 5.5.1. 

Tenslotte is in Figuur 5.7 (op pagina's 108 en 109) voor het geko

zen K-interval het verloop in de tijd gegeven van de wervellengte L, 

de wederkerige wrijvingskracht F sn• de waarde van K en het aantal 

punten IMAXT. De figuur van bijvoorbeeld de wervellengte (Figuur 5.7a) 

laat duidelijk de effecten van een reearmeetie zien. Na een geleide

lijke toename van L (ten gevolge van de evolutie) treedt een vrij 

plotselinge afname op, omdat bij een reconnectie een deel van de 

wervel weggegooid wordt (zie paragraaf 5.3.1). Vervolgens kan de 

evolutie de wervellengte weer doen toenemen, enz. De afname van L die 

een gevolg is van een recormectie, is niet elke reearmeetie gelijk: 

voor sommige reearmeeties is de afname van L zo gering, dat deze in 

Figuur 5. 7b niet zichtbaar is (bijvoorbeeld als twee bijna gelijk 

gerichte werveldelen reconnec-teren; zie paragraaf 5.3.2). 
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Figuur 5.7 

.as .a6 .in .aa 

Het verloop van de wervellengteL (a), de werderkerige wrijvings
kracht F5 n (b), de waarde van K (c; p. 109) en het totaal aantal 
punten IMAXT (d; p. 109), in de tijd T (dimensieloos) voor het 
interval K = 200.000 - 220.000. 
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5.5 Resultaten vanaf K- 300.000 

Op het moment van K = 300.000 konden een aantal veranderingen 

doorgevoerd worden omdat (zie paragraaf 5.1) de rekentijden niet meer 

vergelijkbaar zijn. Zo wordt vanaf dit moment, gezien de grote hoeveel 

heden rekentijd die nodig zijn, getest of de evolutie-berekening met 

minder reconnectie-controles toe kan. In paragraaf 5.5.1 is dit uitge

werkt. Ook is de À-functie opgenomen in het programma; hierop wordt 

nader ingegaan in paragraaf 5.5.2. 

5.5.1 AantaL reconnecties 

Tot en met K = 300.000 is elke 100 stappen - vanaf hier met KR 

aangeduid - gecontroleerd of aan de reconnectie-voorwaarden is vol

daan. Ter besparing van rekentijd is besloten om minder vaak deze 

controle uit te voeren, dus KR groter te nemen. Voor een aantal waar

den van KR is dit vanaf K = 300.000 (T = 1.126) gedaan, waarbij uitge

gaan is van een interval AK = 20.000 stappen bij KR = 200. Dat levert 

een eindtijd op van T = 1.252. In Tabel 5.1 zijn de resultaten hiervan 

gegeven, waarbij voor de volledigheid ook KR = ro berekend is, dus een 

situatie waarin géén reconnecties uitgevoerd worden; verderop komen we 

hierop terug. 

aantal aantal 
interval reconnectie- uitgevoerde benodigde 

KR AK controles reconnecties rekentijd 

100 28876 288 127 1401 s 
200 20000 100 99 522 
500 22994 45 105 371 

1000 32742 32 89 415 
2000 46546 23 101 539 

ro 7838 - - 64 

TabeL 5.1 
EnkeLe resuLtaten van de berekeningen met een verschiLLend 
aantaL keer KR dat wordt gecontroLeerd of aan de reconnectie
voorwaarden is voLdaan. De berekeningen zijn gedaan vanaf 
K = 300.000, T = 1.126. Uitgegaan is van AK = 20.000 stappen 
bij KR= 200, waarnaT = 1.252 de eindtijd is. ELk van de 
andere situaties is tot die tijd berekend. 
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In de tabel is te zien dat voor KR > 100 het totaal aantal reeon

neeties weinig verschilt, terwijl dat aantal bij KR = 100 groter is. 

Figuur 5.8 geeft het verloop in de tijd van het aantal reconnecties 

voor de situaties van Tabel 5.1 (voor de duidelijkheid is KR = 2000 

niet getekend; de curve daarvan volgt het best die van KR= 500). Een 

verklaring voor het grote aantal reconnecties bij KR = 100 ten opzich

te van de andere KR-waarden, is het af en toe optreden van het in para 

graaf 5.3.1 genoemde "op en neer flitsen" van twee werveldelen die aan 

elkaar gaan zitten, loslaten en weer aan elkaar gaan zitten. Voor 

grotere KR is de kans dat dat gebeurt kleiner, omdat de werveldelen in 

de evolutie die na de reconnectie volgt, de tijd hebben om van elkaar 

weg te bewegen. 
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Figuur 5.8 

1.19 1.21 1.23 1.25 
T 

Weergave van het totaal aantal reconnecties in de loop van de 
tijd T (dimensieloos), voor verschillende waarden van KR: 100 (•), 
200 (o), 500 (c) en 1000 (•). Voor de duidelijkheid is KR= 2000 
niet getekend; het verloop daarvan lijkt het meest op dat van 
KR= 500. De pijl linksonder geeft de begintijd T = 1.126 van de 
berekeningen, terwijl de rechtse as zich op de eindtijd T = 1.252 
bevindt. 

Het aantal reconnecties voor KR > 100 ontloopt elkaar niet veel. 

Het blijkt dus dat de reconnecties als het ware opgespaard worden, tot 

de volgende controle. Voor het feit dat het aantal stappen en de reken 

tijd elkaar veel meer ontlopen, is het volgende een mogelijke verkla

ring. Aan de ene kant geldt dat, hoe minder reconnectie-controles er 

uitgevoerd worden, hoe minder rekentijd er nodig is voor hetzelfde 

aantal stappen. Het aantal daadwerkelijk uitgevoerde reconnecties is 
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voor de benodige rekentijd niet direct van belang, aangezien het 

controleren van de afstanden tussen alle punten het meeste rekentijd 

kost. Zo kost elke reconnectiecontrole gemiddeld 3.4 s, bij het hui

dige aantal punten IMAXT ~ 1550 - 1750. De evolutietermen zelf plus de 

herschalingen kosten voor 20.000 stappen zo'n 180 s. 

Aan de andere kant geldt dat, hoe minder reconnecties er ui tge

voerd worden, hoe langer het duurt voor twee werveldelen die moeten 

gaan reconnecteren ook werkelijk reconnecteren. Met andere woorden: 

als vaak gecontroleerd wordt of een reconnectie uitgevoerd moet wor

den, dan wordt die reconnectie uitgevoerd als de werveldelen nog vrij 

ver van elkaar verwijderd zijn. Als de controles minder vaak uitgevoed 

worden (KR groter dus), dan bewegen de werveldelen verder naar elkaar 

toe. Daardoor zijn de werveldelen dichter bij elkaar als de reconnec

tie uitgevoerd wordt. Een gevolg hiervan is dat bij de uit te voeren 

reconnectie (zie Figuur 5.3) er scherpere knikken (bij ai• aj• bi en 

bj) onstaan, dan als de reconnectie al op grotere afstand uitgevoerd 

wordt (kleinere KR). Ten gevolge van deze knikken met een kleinere 

hoek is de locale snelheid groter wordt, zodat dus de tijdstap kleiner 

zal worden (zie paragraaf 3.3.2). Derhalve duurt het meer stappen 

voordat hetzelfde tijdsinterval is berekend. 

Dit idee doorzettend komt men erop uit dat als KR nog verder ver

groot wordt, de wervels al weer langs elkaar heen bewogen zijn, voor

dat een reconnectie-controle uitgevoerd wordt. Vanaf dat moment worden 

dan reconnecties gemist en verloopt het evolutie-proces - dat reeon

neeties veronderstelt - niet langer naar behoren. (Vanaf welke waarde 

van KR dat gebeurt is niet onderzocht.) 

We hebben derhalve met twee effecten te maken. Ten eerste de 

besparing van rekentijd bij groter KR, doordat minder vaak gecontro

leerd wordt of aan de reconnectie-voorwaarden is voldaan. Ten tweede 

kost het bij grotere KR meer rekentijd om tot dezelfde eindtijd te 

komen, aangezien er meer stappen nodig (blijken te) zijn. Aan de hand 

van Tabel 5.1 is daarmee te concluderen, dat het optimum aan gebruikte 

rekentijd (ongeveer) bij KR = 500 ligt. Voor vervolgberekeningen is 

het daarom aan te raden om met deze waarde verder te gaan. 

Aangezien minder reconnecties (grotere KR) betekent, dat de evolu

tie tussen de reconnecties langer wordt, zal de wervellengte L bij 

grote KR sneller stijgen dan bij kleine. Immers, alleen bij reconnec

ties treedt verlies van wervellengte op, terwijl bij de evolutie de 
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wervellengte - in het algemeen gesproken - alleen maar toeneemt. 

Figuur 5.9 laat de wervellengte in de loop van de tijd zien voor de 

waarden KR = 100 en KR = 500. Het hiervoor genoemde effect is niet 

duidelijk zichtbaar, waaruit te concluderen is, dat het gebruik van 

KR = 500 in plaats van KR = 100 een goede representatie levert. Bij 

voortzetting van de evolutie zal het genoemde effect op de wervel

lengte groter worden, en we verwachten dat de fluctuaties die L zal 

gaan uitvoeren in dynamisch evenwicht groter zullen zijn. (De wrij

vingskracht F5 n en het aantal punten IMAXT ontlopen elkaar voor beide 

KR-waarden ook niet veel in het gekozen tijdsinterval.) 
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~at»~~ 1 . 3 
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Figuur 5.9 
Verloop van de werveltengte L in de tijd T (dimensietoos) in 
het intervat T = 1.126- 1.252, voor KR= 100 (o) en 500 (x). 

Opgemerkt kan nog worden dat de À-functies (paragraaf 5.5.2) voor 

KR= 100 en 500 in het tijdsintervalT = 1.126- 1.252 goed vergelijk

baar zijn. We kunnen hieruit opmaken dat het gebruik van KR = 500 een 

goed beeld geeft van de wervelevolutie. 

Voor de volledigheid is ook de evolutie in hetzelfde interval 

berekend met KR = oo. Dit betekent dat er geen reconnecties uitgevoerd 
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worden, en dat er dus geen verlies van wervellengte optreedt. (met 

uitzondering van het uitstervan van de in het begin aanwezige wervel

delen met kleine kromtestraal). De wervellengteL zal in deze situatie 

dus blijven stijgen, waarbij de werveldelen steeds ronder zullen wor

den; een cirkel is voor een wervel energetisch namelijk de meest voor

delige vorm. Een gevolg hiervan is, dat de wervelkluwen met steeds 

minder punten IMAXT toe kan (een cirkel wordt door ongeveer 40 punten 

beschreven). Figuur 5.10 geeft het verloop in de tijd weer van zowel 

L als IMAXT voor KR = oo en KR = 500, waarin duidelijk de verschillen 

te zien zijn. 

Figuur 5.11 (op pagina 116) ten slotte geeft de drie projecties 

van het eindstadium T = 1.252 voor beide weer. Duidelijk is te zien 

dan de werveldelen groter en ronder zijn, terwijl ze zich zijn gaan 

oriënteren in een vlak loodrecht op de z-richting. Dit is een gevolg 

van het feit dat de werveldelen een voorkeur hebben om in de positieve 

z-richting te bewegen (zie paragraaf 5.4.1) en van het feit dat er nu 

geen reeon-neeties zijn die de beweging in de voorkeursrichting 

verstoren. 

Figuur 5.11 (pagina 116) 
Weergave van de drie projecties op het moment T = 1.252 voor 
KR= oo (Links) en KR= 500 (rechts). 



C\J 
I 
e 

0 -+ 
w 

x 

...J 

a 

,_ 
x 
a: 
1: 

b 

5: WerveLkLuwen I 115 

2.4 

2.2 

2 

1 . 8 

1 .6 

1 . 4 

1.2+-------~-------+--------~------+-------~------~ 
I. 125 

1900 

1800 

1700 

1600 

1500 

1400 

1300 

1. 15 1. 175 I. 2 
r 

I. 225 1 .25 1 .275 

1200+-------~-------4--------+-------~~~~~~~-~~------~ 
1.125 1.15 }.J75 1.2 }.225 1.25 }.275 

T 

Figuur 5.10 
VerLoop in de tijd van de werveLLengte L (a) en het totaaL 
aantaL punten IMAXT (b) in het intervaL T = 1.126- 1.252 
(dimensieLoos), voor KR= oo (o) en 500 (x). 



E 

U') 
I 

t...J 

x 

N 

E 

U') 
I 

t...J 

x 

N 

E 

U') 

I 
t...J 

x 

116 I 5: WerveLkLuwen 

0 0 

-2 . 5 -F==:..__ __ __:=t-Jl.__:~:::::..-~ - 2 . 5 +-.L.L._.J...._ __ -f----''----=;;;......,o;-"----1 

-2.5 0 2.5 -2.5 0 2.5 
Y lxiE-S ml Y lxiE-S ml 

0 

-2 . 5 ~::::::::::::::::::!!,.__-+_....:::.._...l..LIL..::::::::-L...j -2.5~--~~--~----~~~~ 
-2.5 0 2.5 -2.5 0 2.5 

X lxiE-S ml X l><lE-S ml 

0 0 

-2.S~~~~~~~~~~~~ 

-2.5 0 2.S 
-2.5+--~~~-~~---'~~~ 

-2.5 0 2.5 
X lxiE-S ml X lxlE-S ml 

KR = oo KR = 500 



5: WerveLkLuwen I 117 

5.5.2 De verdeLingsfunctie À(R,9,T) 

In paragraaf 1.5 is de verdelingsfunctie À(R,9,T) van de locale 

snelheid v~_ = {3s'xs" op tijdstip T door Schwarz [21] gedefiniëerd 

volgens ( 1.44): 

À(R,9,T)2~R2 sin9dRd9 =de werveLLengte per eenheid uan voLume, met 

de LocaLe kromtestraaL tussen R en R + dR en LocaLe sneLheid v~_ 

gericht Langs een Lijn die een hoek maakt met de normaLe snelheid 

vn die Ligt tussen 9 en 9 + d9. 

(5. 12) 

Door deze functie te bekijken krijgen we zicht op de verdeling van de 

werveldelen binnen de kluwen, met name wat de richting van de eigenbe

weging is. 

Net als Schwarz berekenen we ÀR
2 als functie van R op een bepaald 

moment. (5.12) leidt voor punt i in dat geval tot: 

~ (R 9 T)R2(.) lt(i) 
Ai ' ' 1 = 2~ARA(cos9) ' (5. 13) 

waarna de ÀiR2(i)-en bij dezelfde combinatie (R,9) opgeteld worden tot 

À(R,9,T). In (5.13) is R(i) = 1/js"(i) I de locale kromtestraal (waar

bij s"(i) gegeven wordt door (3.2b)) en 9 de hoek tussen de locale 

snelheid v~_ = {3s'xs" van punt i en de aangelegde snelheid vn = 100ez 

(dimensieloos). Verder zijn AR en A(cos9) te kiezen intervallen, waar

voor genomen is AR= 0.04 en A(cos9) = 0.1. De locale snelheid wordt 

bepaald met behulp van (3.4): 

v~_ = {3s'xs" = !~ = -{3a(ltxL) , (5.14) 

waarbij {3 en a door (3.6) en (3.7) gegeven worden. De hoek 9 volgt nu 

uit 

cos9 (5. 15) 
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Aan de hand van bovenstaande is de À-functie te berekenen. waarbij 

ÀR
2 als functie van R uitgezet wordt voor verschillende intervallen 

van cos9. zoals dat in Figuur 1.13 gedaan is door Schwarz [21]. Wordt 

de À-functie berekend voor één bepaald tijdstip (voor één K-waarde) 

dan zitten er nogal wat pieken in de curven. Deze worden veroorzaakt 

door min of meer toevallige structuren binnen de wervelkluwen. Deze 

pieken zijn te vermijden door de À-functie te middelen over een 

bepaald tijdsinterval. Om deze functie niet al te vaak, maar toch 

regelmatig, uit te rekenen, is besloten dat te doen vlak vóór elke 

herschaling. Dat wil zeggen dat elke 50 stappen de À-functie bepaald 

wordt. plus de keren dat een herschaling na een reconnectie uitgevoerd 

wordt. 

Als voorbeeld wordt in Figuur 5. 12 ÀR2 als functie van R (voor 

R s 4x10-5 m) gegeven voor de situatie uit de vorig paragraaf met 

KR = 500. Zoals te zien is lopen de curven vrij netjes, hoewel er nog 

enkele kleine pieken te zien zijn. Wellicht is het raadzaam om de 

functie te middelen over een nog groter aantal stappen. In de figuur 

zijn voor vier cosS-intervallen de curven getekend. De andere curven 

komen steeds lager te liggen voor afnemende cos9, waarbij de curven 

voor cos9 .$ 0 nagenoeg samenvallen (met als maximale waarde voor 

;\R2 0.5x1014 m- 3
). 

8~----------~~-----------r------------~-----------, 

(!) 0.9 < cos[lhelol <= 1 . 0 
('rl à 0 .s < cos[lhelol <= 0.9 

I 

+ 0. 7 < cos[lhelol <= o.s E 

..,. 6 x 0.6 < cos[lhet.ol <= 0.7 

w 
x 

C\1 
a:: • 0 

4 

" ..0 
0 _, 

2 

2 3 
R [x!E-5 ml 

Figuur 5.12 
Weergave van ;\R2 aLs functie van de kromtestraaL R voor de 
situatie KR= 500 uit de vorige paragraaf. Weergegeven zijn 
een uiertaL cos9-interuaLLen, voor waarden van R S 4. 

4 
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Volgens de definitie is bij 9 = 0° de locale snelheid gericht in 

de richting van de aangelegde snelheid vn. Uit Figuur 5.12 is duide

lijk af te lezen dat de wervels een voorkeur hebben voor die richting. 

In het geval er geen reconnectie uitgevoerd worden (KR = oo; niet weer

gegeven) is die voorkeur sterker aanwezig dan bij KR = 500, met een 

hogere, bredere piek bij een hogere waarde van de kromtestraal, zoals 

in de vorige paragraaf gesteld is. De andere curven lopen als die bij 

KR = 500. In het betreffende tijdsinterval heeft de voorkeur voor de 

z-richting nog niet gezorgd voor een volledige voorwaartse piek. Bij 

een verdere evolutie van het KR = oo-geval zal die piek steeds uitge

sprokener worden ten opzichte van de andere cos9-intervallen. Daar

naast zal de plaats van de piek steeds meer naar hogere kromtestraal 

schuiven. 

Aan de hand van de aldus berekende ~-functie zijn - zie paragraaf 

1.5- een drietal grootheden af te leiden. Zo kan de gemiddelde krom

testraal <R> bepaald worden met (1.45), waarbij de integratie door 

sommatie vervangen wordt. Daarnaast zijns voor de hoek 9 <cos9) en 

voor de locale snelheid <vi> = (1/R) te berekenen. De resultaten hier

van zijn voor drie situaties uit de vorige paragraaf in Tabel 5. 2 

gegeven. De waarden voor KR = 100 en KR = 500 blijken elkaar niet veel 

te ontlopen, en dat is een reden dat KR = 500 gebruikt kan worden in 

plaats van KR = 100. Aan het eind van de vorige paragraaf is gesteld, 

dat als KR = oo is de wervels steeds groter worden, waarbij de locale 

snelheid af zal nemen. Dit effect is in Tabel 5.2 duidelijk te zien. 

aantal <R> <vi) = (1/r) 

KR berekeningen (x10-5 m) (xl0- 3 m/s) <cose> 

100 670 1.19 1.11 0.439 
500 500 1.08 1.18 0.432 

00 57 1.65 0.10 0.565 

Tabel 5.2 
Enkele gegevens betreffende de ~-functie, berekent voor drie 
situaties uit de vorige paragraaf. De tweede kolom geeft het 
aantal keren dat de ~-functie bepaald is in het AK-interual dat in 
Tabel 5.1 vermeld is. 
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5.6 Resultaten op een rijtje 

De hiervoor gepresenteerde berekeningen bestrijken de eerste ruim 

300.000 evolutie-stappen van de simulatie van de ontwikkeling van een 

wervelkluwen. De situatie van dynamisch evenwicht is daarbij nog niet 

bereikt: grootheden als de wervellengte en de wederkerige wrijvings

kracht fluctueren niet rond een evenwichtswaarde, maar vertonen nog 

steeds een stijgende trend. Derhalve zal er nog doorgerekend moeten 

worden. Daarbij hoeft maar elke 500 stappen gecontroleerd te worden of 

aan de reconnectie-voorwaarden is voldaan, want dat is gebleken een 

voldoend goede representatie van het wervelsysteem op te leveren. 

Bij vervolgberekeningen verdient de À-functie speciale aandacht. 

Daarnaast kan aandacht besteed worden aan de gemiddelde snelheid van 

de werveldelen binnen de wervelkluwen. Beide zeggen namelijk iets over 

de voorkeuren binnen de kluwen: zoals gebleken is is de z-richting een 

voorkeursrichting, terwijl er geen voorkeur voor de x- of de y-rich

ting zal zijn. 
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6. SLOTOPMERKINGEN 

6.1 Dynamisch evenwicht 

In het voorgaande zijn de resultaten besproken van numerieke simu

laties van een wervelkluwen in een oneindige vloeistof. Uitgaande van 

een gekozen beginsituatie van een tiental cirkelvormige wervels, was 

het de bedoeling dynamisch evenwicht te bereiken. Dat is een toestand 

van de wervelkluwen (die overigens onafhankelijk is van de gekozen 

beginsituatie) , waar in enkele belangrijke grootheden fluctueren rond 

een evenwichtswaarde. Deze fluctuaties zullen zich bijvoorbeeld voor

doen bij de wervellengte per volume-eenheid L en de wederkerige wrij

vingskracht per volume-eenheid Fsn· Voor het berekende evolutie-proces 

zijn deze in Figuur 5.5 (p. 102-103) uitgezet tegen de tijd, voor de 

eerste 300.000 stappen. 

Een schatting van de te bereiken waarden op basis van het werk van 

Schwarz [22] is: L = 1.51x1010 m- 2 en Fsn = 1.04x103 N/m3 (zie para

graaf 1.5). Deze waarden zijn nog niet bereikt in Figuur 5.5. Ook de 

fluctuaties van L en F sn rond een evenwichtswaarde zijn nog niet 

zichtbaar. We kunnen dus concluderen dat de toestand van dynamisch 

evenwicht nog niet bereikt is, hoewel we niet ver van deze waarden 

verwijderd zijn, temeer daar de nauwkeurigheid van deze berekeningen 

zo'n 85-90% is. Het is derhalve noodzakelijk om door te rekenen, waar

bij dan volgens paragraaf 5.5.1 volstaan kan worden om elke 500 stap

pen te controleren of aan de reconnectie-voorwaarden voldaan is. 

Opgemerkt kan worden dat Schwarz [27] binnenkort een artikel 

publiceert, waarin hij de resultaten beschrijft van enkele verschil

lende berekeningen. Van een van die berekeningen - te weten een buis 

met een ruwe wand- noemt hij een rekentijd van 20 uur (= 72.000 s), 

die nodig was om de evenwichtswaarden te kunnen aanwijzen. Aangezien 

Schwarz' IBM 3090 en de door ons gebruikte Cyber 205 vergel ijkbaar 

zijn qua rekensnelheid, kan dus gesteld worden dat de 3 uur (of 

10.800 s) die onze eerste 300.000 stappen koste, slechts een klein 

deel is van wat nodig is om dynamisch evenwicht te bereiken. 
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6.2 Variabele tijdstap 

Een idee dat wel eens geopperd is om rekentijd te besparen, is de 

gebruikmaking van een variabele tijdstap. Daarmee wordt bedoeld dat de 

tijdstap AT niet voor alle punten s gelijk is. Punten s die snel bewe

gen ten gevolge van een kleine kromtestraal krijgen daarbij een klei

nere tijdstap. dan punten die langzaam bewegen (een grotere kromte

straal hebben). Als bijvoorbeeld R(i) tweemaal zo groot is als R(j), 

dan is de snelheid bij gelijke tijdstap van punt j (ongeveer) tweemaal 

zo groot als die van punt i. Aangezien de tijdstap-grootte bepaald 

wordt door de verplaatsing van het snelst bewegend punt, levert dat 

een tijdstap AT(j) op die door j bepaald wordt. Met die tijdstap wordt 

ook de verplaatsing van i uitgerekend, maar voor i zou een tijdstap 

AT(i) best groter genomen kunnen worden, bijvoorbeeld 2xAT(j), terwijl 

de wervel toch goed gerepresenteerd wordt. Om binnen het wervelsysteem 

vervolgens een homogene tijd te hebben, dient de verplaatsing van j 

dan natuurlijk wel tweemaal achter elkaar te gebeuren, tegen de ver

plaatsing van i eenmaal. 

Het gevolg hiervan is, dat voor de punten met grote kromtestraal 

de verplaatsing minder vaak uitgerekend hoeft te worden, dan voor 

punten met een kleine kromtestraal, waarbij toch de wervelkluwen goed 

beschreven kan worden en de tijd binnen de kluwen overal hetzelfde is. 

Voor hetzelfde tijdinterval hoeven derhalve minder evolutie-termen 

uitgerekend te worden, wat dus betekent dat rekentijd bespaard wordt. 

Aan de andere kant liggen de punten die verplaatst moeten worden met 

een bepaalde tijdstap niet meer naast elkaar, waardoor de berekening 

niet langer vectoriseerbaar is. En dit betekent dat het toepassen van 

dit idee meer rekentijd gaat kosten. Aangezien vectorisatie nogal wat 

tijdwinst oplevert ten opzichte van gewoon programmeren (zie paragraaf 

3.4), is het niet duidelijk of een variabele tijdstap nu wel of geen 

rekentijd-winst oplevert. Wellicht is het goed dit eens nader te 

onderzoeken. 

6.3 Verdere berekeningen 

Een functie die bij verdere berekeningen speciale aandacht ver

dient is de X-functie. Deze verdelingsfunctie lijkt een goede kandi

daat te zijn, om te zien hoe de wervelkluwen zich gedraagt en of dyna-
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misch evenwicht bereikt is. Deze functie geeft namelijk goed zicht op 

de oriëntatie van de wervels binnen de kluwen. Hierbij dient wel nog 

bekeken te worden of de X-functie over een groter tijdsinterval dan in 

paragraaf 5.5.2 gemiddeld moet worden. 

Daarmee gerelateerd kan ook de gemiddelde snelheid binnen de wer

velkluwen bekeken worden. De z-component daarvan zal steeds positief 

zijn, omdat de werveldelen een voorkeur hebben om in die richting te 

bewegen. Er is daarentegen geen voorkeur voor de x- of de y-richting, 

zodat deze componenten naar verwachting bij dynamisch evenwicht zullen 

gaan fluctueren rond de nul-waarde. De z-component zal daarbij altijd 

groter zijn dan de x- of de y-component. 

Bij verdere berekeningen zijn nog een aantal zaken van belang. 

Aangezien de berekende eindsituatie nog niet in dynamisch evenwicht 

verkeert, zal de dichtheid van de wervelkluwen nog toenemen, hetgeen 

meer punten zal vergen. Hoewel ook te verwachten is dat dit aantal 

( IMAXT) bij dynamisch evenwicht zal fluctueren rond een evenwichts

waarde, kan het aantal punten toch nog flink oplopen tot enige duizen

den. Het directe gevolg hiervan is, dat de rekentijd die de reeon

neetie-controles in beslag nemen, aanzienlijk zal gaan toenemn. Het is 

daarom wellicht aan te raden uit te zoeken of er een goedkopere manier 

van programeren is, dan alle Îfstanden tussen alle paren punten uit te 

rekenen. Hiervoor kan bijvof>rbeeld contact opgenomen worden met de 

mensen die bij SARA de supercomputer-service verzorgen. Duidelijk is 

wel dat dit proces in ieder ~eval niet vectoriseerbaar is. 

Als dan na lang rekenen dynamisch evenwicht bereikt is, kan men 

vanaf dat punt een aantal kanten uit, waarbij het niet de bedoeling 

kan zijn om Schwarz na te gaan rekenen (in de zin van het berekenen 

van de evolutie voor allerlei snelheden vn• verschillende a-waarden, 

etc.). Men kan bijvoorbeeld de stabiliteit van de kluwen onderzoeken 

door een aantal grootheden te variëren. Zo kan bijvoorbeeld een a' # 0 

aangenomen worden; dit in verband met de onbekendheid van de parame

ters a en a' bij 3 He-4 He mengsels. 

Een andere mogelijkheid is om vanuit dynamisch evenwicht plotse

ling de aangelegde snelheid vn = 0 te maken, dus de opgelegde stroming 

uit te zetten. Hiermee kan men testen hoelang het duurt voor een toe

stand zonder wervels bereikt is (de relaxatietijd van de wervelkluwen 

wordt daarmee bepaald); vn = 0 betekent immers dat, alle wervels 

inkrimpen. Een derde mogelijkheid tenslotte is het aanbrengen van 
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wanden, waardoor de verdeling van de wervels over het volume niet 

langer homogeen is wegens de wand-invloeden (wil dit realistisch zijn, 

dan dient Vn een laminair, parabolisch profiel binnen de buis te heb

ben). Door dan verschillende waarden van vn te nemen kan eventueel de 

kritische snelheid van het gekozen systeem bepaald worden. 

Wil men een aantal van de hiervoor genoemde situaties gaan bereke

nen, met nog enkele variaties, dan zal dat - gezien in het licht van 

de kosten aan rekentijd tot dusver - veel rekentijd gaan vergen. Naar 

alle waarschijnlijkheld zullen dan vele tienduizenden seconden per 

jaar nodig zijn. 
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LIJSf VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN 

Het teken • bij de eenheid van de symbolen, duidt erop dat deze (ook) 
dimensieloos gemaakt zijn volgens paragraaf 1.3.5. 

symbool eenheid 

A 

ao 

Cor 
CIRINT 

D 

DC 

DT 

E 

Fsn 

h 

IMAXT 
i,j 

m 

• 

m • 

Js 

oppervlakte. 

diameter van de wervelkern; a0 = a 0 1R0 ~ 10- 10 m. 

constante in de tijdstap-formule; zie par. 3.3.2. 

procedure die de ligging van een punt bepaalt aan de 
hand van vier punten; zie par. 3.3.1. 

afstand tot de wand van het punt het dichtst bij de 
wand (par. 4.2), of: kleinste afstand tussen punten 
op twee wervels (par. 4.3). 

lengte van het kubisch volume; zie par. 5.2.1. 

programma-tijdstap; zie par. 3.3.2. 

machten van tien (langs de assen van figuren). 

wederkerige wrijvingkracht per volume-eenheid. 

constante van Planck; h = 6.6262x10-34 ]s. 

totaal aantal punten in de wervel-berekeningen 

zeker punt op een wervel. 

j kg/m2 s massa-stroomdichtheid. 

K 

n 

NW 

0 

m 

• 
• 
-2 m 

kg 

p Pa 

Q ]Is 

r m 

r', r" m 

r = ar/at m/s 

R m • 

R0 m 

s • 

s', s" • 

"teller" van de evolutie (aantal keren dat nieuwe 
coördinaten zijn bepaald). 

aantal stappen tussen twee reconnectie-controles. 

vectoren die het locale deel beschrijven. 

vectoren die het locale deel beschrijven . 

afstand tussen de punten op een wervel . 

totale wervellengte per volume-eenheid. 

massa van het 4 He-atoom; m4 ~ 6.7x10-27 kg. 

normaal op een oppervlak (wand). 

aantal wervels. 

gekozen oorsprong. 

druk. 

toegevoerd vermogen. 

parametervoostelling r(f,t) van een wervel. 

eerste en tweede afgeleide van r naar f. 

de snelheid in punt r(f,t). 

(locale) kromtestraal. 

karakteristieke kromtestraal; R0 = 10-5 m. 

parametervoostelling s(f,T) van een wervel. 

eerste en tweede afgeleide vans naar f. 
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s =as/at • de snelheid in punt s(f,T). 

S J/kgK specifieke entropie. 

SF schaalfactor; zie par. 3.3.2. 

t s tijd. 

T K absolute temperatuur. 

T • dimensieloze tijd bij de berekeningen. 

u mis snelheid. 

v mis • snelheid. 

w 

x 

x,y,z 

x 
a,a' 

fJ 

À 

A(i,j) 

Àp 

As 

At 

AT 

AT 

e 
K 

p 

indices: 

m 

m • 

m 

• 
m • 

• 
Pa 

• 
s 

K 

• 

-5 m 

m 

punt het dichtst bij de wand of op de wand. 

positie van een punt. 

coördinaten. 

concentratie van het 3 He in 3 He-4 He mengsels. 

constanten in de wrijvingsterm. 

d . t d lk 1 Á -- 10-10 1ame er van e werve ern; a 0 ~ m 

gemiddelde afstand tussen wervellijnen . 

kritische afstand waarbinnen reconnectie optreedt. 

afstand tussen de punten i en j . 

drukverschi 1 . 

verplaatsing van punt s . 

tijdstap. 

temperatuurverschil. 

"echte" tijdstap bij de berekeningen; AT= DT*SF2
. 

hoek. 

circulatie; K = 9.898x10-8 m2 /s. 

verdelingsfunctie; zie par. 1.5. 

booglengte. 

dichtheid. 

c kritisch. 

1,1! locaal. 

n normaal. 

o locaal. 

s 

w 

1 

E,F,C,H 

A 

À 

superfluïde. 

punt het dichtst bij de wand of op de wand } 
Figuur 4.1. 

eerste punt in de telling 

punten op de x-as } 

d 11
. Figuur 4.10. 

eerste punt in e te 1ng 
4 À-punt van He. 
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Billage bij hoofdstuk 4: 

ENKELE DETAILS BETREFFENDE DE BEREKENINGEN 

A) De tijdstap 

Voor de tijdstap geldt formule (3.21) met daarin CoT en MRV vol

gens de onderstaande tabel. De liggen van de punten van de in hoofstuk 

vier beschouwde situaties is weergegeven in Figuur B1. 

vóór 
situatie reconnectie 

wervel-met -wand: 
CDT 6x10-3 

MRV (Ax 2+Az 2)1/2/x * w w w 
twee wervelringen: 

CDT 1x10-3 

MRV max{Asi}/A(F,G)** 

*) = relatieve verplaatsing van punt w. 
**) met A(F,G) =afstand tussen F enG. 

y 

a 

nà locale 
reconnectie benadering 

1x10-3 6x10- 3 

max{ (3. 20)} max{ (3. 20)} 

1x10-3 6x10-3 

max{(3.20)} max{(3.20)} 

x 

b 

Figuur B1 
Ligging van de punten bij het wervel-met-wand geval (a) en 
bij de twee wervelringen (b); als Figuur 4.1a resp. 4.10. 
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B) De herscballng 

Voor de gebruikte cri ter ia bij de herschaling gelden de onder

taande tabellen; de procedure is beschreven in paragraaf 3.3.1 

Werue1.-met-wand: 

punten: bijmaken waar weghalen waar 

vóór reconnectie ll+ I > 0.17*R II+I < O.OS*R 

nà reconnectie of {11+1 > 0.20*R f { II+I < 0.30 
L > 10*11+1 o d < ao * 

mits: 11+1 > 2*a0 

locale benadering ll+ I > 0. 17*R 11+1 < O.OS*R 

*) waarbij d de afstand van een punt tot de wand is 

Twee werue1.ringen: 

punten: bijmaken waar weghalen waar 

vóór reconnectie ll+ I > 0.17*R 11+ I < 0.08*R 

nà reconnectie of {11+1 > 0.20*R of { lf: I < 0.30 
L > 10*11+1 < ao 

mits: 11+ I > a0 

locale benadering of {11+1 > 0.20*R 
of { lf: I < 0.30 

L > 10*11+1 < ao 
mits: 11+ I > a0 

C) De evolutie 

Om de evolutie te volgen kan ook de verplaatsing van enkele coördi 

naten in de tijd gevolgd worden. 

Wervel-met-wand 

In het geval van de uo1.1.edige berekening vóór reconnectie veranderen 

de coördinaten nauwelijks, behalve de eerste 1000 stappen. Slechts de 

x-coördinaat van het punt w beweegt nogal flink. Ter illustratie de 

volgende tabel. 
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K IMAXT T(xl0- 1
) Xw Zw xl zl 

0 40 0.0 1.0 x10- 1 0.0 2.1 0.0 
1000 52 0.4232 2. 127xl0-2 0.3725 2.04793 0.57525 
2000 52 0.4327 5.472x10-3 0.3580 2.04791 0.58972 
3000 52 0.4333 1.832x10-3 0.3511 2.04788 0.59058 
4000 54 0.4333 6.566xl0- 4 0.3484 2.04788 0.59067 
5000 54 0.4334 2.544x1o-"' 0.3474 2.04788 0.59068 
6000 54 0.4334 9.492x10-5 0.3470 2.04788 0.59068 
7000 54 0.4334 3.792x10-5 0.3468 2.04788 0.59068 
7244 54 0.4334 3.000x10-5 0.3468 2.04788 0.59068 

De bewegingen van de coördinaten bij de voLLedige berekening nà reeon

neetie en de LocaLe benadering zijn veel groter, zodat deze in figuren 

uitgezet kunnen worden: zie Figuren 82 en 83. 

c 
~ .., .. 
.5 
"Cl .. 
:o 
8 

3.0~1----~--~--~~--~----~--~4~---------r--------~~5 

2.0~ 

1.0 

0.0 0.05 0. JO 0. IS 0.20 0.25 
T 

Figuur B2: volledige berekening nà reconnectie 
De coördinaten Yw (o), Zw (•). x1 (c) en z1 (•) in de Loop van 
de tijd T (dimensietoos) voor K = 20000, 24000, 24500, ... ,31500 
en 31996; xw = 0 en Yl = 0. Dw situatie van K = 0 vaLt nagenoeg 
samen met die van K = 20.000. De Lijnen verbinden steehts de 
punten. De waarden op het moment van reconnectie zijn gegeven in 
(4.2). De nummers bovenaan de figuur komen overeen met de situa
ties in Figuur 4.6. Van Yw is aLLeen de positieve waarde gegeven; 
de negatieve waarde is een spiegeLing in y = 0. 
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0. 

0.0 0.1 0.5 
T 

Figuur B3: locale benadering 
De coördinaten Yw (o), Zw (•). x1 (c) en z1 (•) in de loop van 
de tijd T (dimensieloos) voor K = 0, 1000, ... , 10000, 12000, 
14000 en 15998, bij de locale benadering; xw = 0 en YI = 0. 
De lijnen verbinden slechts de punten. De nummers bovenaan de 
figuur komen overeen met de situaties in Figuur 4.7. 

Twee wervelringen 

In onderstaande Figuren B4, BS en B6 is het verloop in de tijd gegeven 

van enkele coördianten. 

...... 
r:' w 
ië ...... 
i .. 
! .. 
'E 
~ 

o . 

-2. 

-1. 

0.2 0.4 0.6 

T (xJE-2) 

Figuur B4: volledige bereke-
ning vóór reconnectie 

Het verloop van de coördi
naten Xf (o), xe (•). Zf (c) 
en ze (•) in de tijd T (di
mensieloos) vóór de recon
nectie, op de momenten 
K = 0, 1000, .... 8000 en 
21320. De lijnen verbinden 
slechts de punten. 
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1 2 3 4 5 6 
8.~~-----T--~---,----~--r-~~--,---~--~ 

T 

Figuur B5: volledige berekening nà reconnectie 
Het verLoop van de coördinaten xE (o), xH (•). zE (c) en zH (•) 
in de tijd T (dimensieLoos) nà de reconnectie voor K = 26000, 
27000, ... , 40000. De waarden op T = 0 (K = 0) zijn vrijweL 
dezeLfde aLs die op K = 26000, T ~ 0.95x10- 3

. De Lijnen verbinden 
sLechts de punten. De nummers bovenaan de figuur ko~en overeen met 
de situaties in Figuur 4.16. 

~1~2~~--~3~~----~4--~--~--5~----r---~~6 6.u-

... 
2. 

; .. 
:! ! 0. 

~ 
-2. 

-6.0 

o.o 0.2 0.4 

Figuur Bó: locale benadering 

0.6 0.8 
T 

Het verLoop van de coördianten xE (o), xH (•). zE (c) en zH (•) 
in de tijd T (dimensieLoos). Weergegeven zijn de waarden voor 
K = 0, 2000, 3000, .... 13000 en 13970. De Lijnen verbinden 
slechts de punten. De nummers bovenaan de figuur komen overeen 
met de situaties in Figuur 4.18. 
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