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Samenvatting 

In dit verslag worden de resultaten besproken van experimenteel en numeriek onderzoek dat is 
verricht aan monopolaire wervels in een twee-dimensionale, rotatievrije shearstroming. Deze 
achtergrondstroming werd m.b.v. een bron-putsysteem opgewekt in een roterende, ronde tank. 
De monopolaire wervels werden gecreëerd door lokaal, gedurende korte tijd, vloeistof weg te 
zuigen met een bepaald debiet. 

De voor de rotatievrije shearstroming afgeleide vergelijkingen zijn d.m.v. experimenten 
geverifieerd. De stroming blijkt in goede benadering azimutaal te zijn en heeft een snelheid 
die recht evenredig is met het debiet van het bron-putsysteem. De opspintijd van de stroming 
komt goed overeen met de zogenaamde Ekman-opspï..ntijd. Verder zijn monopolen zonder ach
tergrondstroming onderzocht. Het Lamb-model en het Carton-model geven beide redelijke tot 
goede fittingen van de vorticiteits- en snelheids-doorsneden. De tijdafhankelijkheid van wer
velgrootheden zoals de straal is onderzocht, evenals de invloed van experimentele parameters 
zoals het wegzuigdebiet. Vervolgens zijn monopolen in een rotatievrije shearstroming onder
zocht. De wervelstripping en -vervorming werden geiUustreerd d.m.v. kleur/tof-experimenten. 

Tenslotte werd een eerste aanzet gegeven voor numerieke simulaties met een relatief een
voudige kinematische methode (puntwervelmodel). Ook zijn een paar simulaties uitgevoerd 
met de contourdynamica-methode. Beide methoden geven een redelijke beschrijving van de 
experimenteel waargenomen verschijnselen. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Achtergronden van het onderzoek 

Coherente wervelstrukturen oftewel wervels spelen een grote rol in twee-dimensionale stromin
gen. Om die reden hebben ze zich de afgelopen jaren mogen verheugen in de belangstelling 
van de wetenschap. In het geval van grootschalige wervels kunnen de oceaan en de atmosfeer 
van onze planeet bij benadering als twee-dimensionaal (2D) worden beschouwd. De afmetin
gen en snelheden in vertikale richting zijn er namelijk in het algemeen verwaarloosbaar ten 
opzichte van die in het horizontale vlak. Verder is de rotatie van de aarde medebepalend voor 
het 2D-karakter. Voorbeelden van 2D-wervelstrukturen zijn hoge- en lage-drukgebieden in 
de atmosfeer en de Golfstroom in de Atlantische Oceaan. Ze vervullen een wezenlijke rol bij 
het transport van fysische eigenschappen, zoals warmte, impuls, zoutgehalte of vervuilende 
stoffen. Onderzoek aan wervels in 2D-stromingen kan dus leiden tot belangrijke kennis en 
inzichten voor de meteorologie en de oceanografie. 

Wervels zijn een universeel verschijnsel. Ze komen ook voor op andere planeten. De Grote 
Rode Vlek is een gigantische elliptische wervel in de atmosfeer van Jupiter en is meer dan 300 
jaar geleden voor het eerst waargenomen. Een ander voorbeeld is de Grote Donkere Vlek in 
de atmosfeer van Neptunus. 

Wervels komen ook op kleinere schaal voor en kunnen ook drie-dimensionaal zijn. Ver
nauwt men zijn blik tot de eigen huis, tuin en keuken, dan kan men denken aan een draaikolk 
in een leeglopende badkuip, een theekopje waarin net is geroerd, of een wervelwindje dat 
in de herfst de bladeren in een kringetje over het gras doet bewegen. In bepaalde muziek
instrumenten, zoals de fluit, spelen wervels zelfs een wezenlijke rol bij de geluidsproduktie. 
Kijkt men naar de industrie dan kan daar men wervels aantreffen in buizen, mengsystemen 
of reaktievaten. 

Wervels verschillen niet alleen qua ruimtelijke afmetingen van elkaar maar ook qua levens
duur. Desondanks hebben ze vele basiseigenschappen met elkaar gemeen. Twee-dimensionale 
wervels kan men onderverdelen in de volgende typen: monopolen, dipolen, tripolen en hogere
ordewervels. Deze laatste zullen hier buiten beschouwing blijven. De monopool is de eenvou
digste en tevens meest voorkomende wervel. Deze heeft slechts één centrum. Daaromheen 
bevinden zich vorticiteitsringen, die niet per definitie allemaal hetzelfde teken hebben. Een 
monopool roteert om zijn centrum met een bepaalde hoeksnelheid. Een dipool bestaat uit 
twee delen met tegengestelde vorticiteit en heeft hierdoor geen rotatie- maar wel een transla
tiesnelheid. De tripool bestaat uit een centrum met vorticiteit van een bepaald teken en twee 
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satellieten met vorticiteit van het andere teken. Net als de monopool roteert de tripool om 
zijn centrum. In tegenstelling tot monopolen en dipolen, zijn tripolen nog niet vaak waar
genomen in de natuur. Hun bestaan heeft men echter wel overtuigend kunnen aantonen in 
laboratorium-experimenten en numerieke simulaties. 

Een wervel bevindt zich meestal in een achtergrondstroming. Het kan een globale achter
grondstroming betreffen of een die veroorzaakt wordt door andere wervels. In het algemeen 
heeft dit gevolgen voor zowel de vorm als de beweging van de wervel. 

Analytische beschrijvingen zijn slechts mogelijk voor een beperkt aantal, relatief eenvou
dige situaties. Een bekend voorbeeld is de Kida-wervel uit 1981 [10], een elliptische monopool 
met constante, uniforme vorticiteit in een uniforme shearstroming. Het oppervlak en de el
liptische vorm blijven hierbij behouden. Afhankelijk van de eigenschappen van de wervel en 
de shearstroming toont de wervel diverse typen bewegingen zoals rotatie en nutatie of een 
oneindige elongatie. Eigenlijk is een bijzonder geval van de Kida-wervel al aan het eind van 
de vorige eeuw beschreven door de Rus Chaplygin (zie [3] en [14]). In 1990 hebben Polvani 
e.a. [16] de oscillaties in de vorm en oriëntatie van de Grote Donkere Vlek van Neptunus gefit 
met het Kida-modeL Hieruit rolden schattingen voor de gemiddelde vorticiteit van de wervel 
en de sterkte van de achtergrondstroming. 

Verder is er een aantal numerieke studies verricht naar het gedrag van wervels in achter
grondstromingen, bijvoorbeeld door Dritschel [5], die wervelstripping door shear- en strekstro
mingen heeft onderzocht met de zogenaamde contourdynamica-methode. Zwakke shear
stromingen verwijderen de buitenste vorticiteitscontouren van de wervel, d.w.z. vorticiteits
filamenten worden ervan afgetrokken en meegesleurd door de stroming. 

Het aantal experimentele studies is nog vrij beperkt. Brickman heeft in 1989 wervels in een 
strekstroming onderzocht in een roterende vloeistof [2]. De achtergrondstroming werd opge
wekt met de bron-putmethode. In 1994, heeft Beekers [1] vergelijkbaar onderzoek verricht in 
een gestratificeerde, niet-roterende vloeistof. De strekstroming werd opgewekt met draaiende 
schijfjes of bolletjes. Wervelstripping, zoals beschreven door Dritschel, werd waargenomen in 
een experiment met kleurstof-visualisatie [1]. 

1. 2 Indeling van het verslag 

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van experimenteel en numeriek onderzoek 
dat is verricht aan monopolaire wervels in een twee-dimensionale rotatievrije shearstroming. 
Deze achtergrondstroming werd opgewekt in een roterende vloeistof met behulp van een bron
putsysteem. De monopolaire wervels werden gecreëerd door lokaal, gedurende korte tijd, 
vloeistof weg te zuigen met een bepaald debiet. 

In hoofdstuk 2 wordt begonnen met een theoretische uiteenzetting en de afleiding of ver
melding van relevante wiskundige vergelijkingen. Ekman-grenslagen en de rotatievrije shear
stroming passeren de revue. Ook wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de parabolische 
kromming van het vrije wateroppervlak en aan een vijftal wiskundige modellen voor monopo
len. In het daarop volgende hoofdstuk worden achtereenvolgens besproken: de experimentele 
opstelling, het opwekken van wervels en de technieken voor visualisatie en beeldverwerking. In 
hoofdstuk 4 volgen de resultaten van het experimentele onderzoek aan de rotatievrije shear
stroming zonder wervels. De afleidingen uit de theorie worden geverifieerd. Ook komen de 
invloed van warmtebronnen en effektieve wind aan de orde. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht 
van het onderzoek aan monopolen zonder achtergrondstroming. Werveldoorsneden worden 
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gefit met twee theoretische modellen. De tijdafhankelijkheid van bijvoorbeeld de wervelsterkte 
wordt aangetoond. Verder komt de invloed van het wegzuigdebiet en de wegzuigtijd op de 
straal en circulatie van de wervel ter sprake. 

Vervolgens komen in hoofdstuk 6 de resultaten van experimenten met monopolen in een ro
tatievrije shearstroming aan de orde. Enkele doorsneden worden besproken. Het vervormings
en strippingsproces van monopolen wordt geillustreerd met een viertal kleurstof-experimenten. 
Hoofdstuk 7 geeft een eerste aanzet voor het numeriek simuleren van wervelvervorming en 
-stripping met een relatief eenvoudig puntwervelmodeL De simulaties worden vergeleken met 
de resultaten van de contourdynamica-methode (hoofdstuk 8). Tenslotte worden in hoofd
stuk 9 conclusies getrokken en aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. 

De bijlagen aan het eind van het verslag bevatten enkele experimentele en numerieke 
resultaten die niet in de voorafgaande hoofdstukken zijn opgenomen. Verder kan men er 
een aantal afleidingen en overzichten aantreffen. Een lijst met de belangrijkste symbolen en 
bijbehorende eenheden bevindt zich in bijlage F. 
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Hoofdstuk 2 

Theorie 

2.1 Navier-Stokes-vergelijkingen in roterend stelsel 

In een inertiaalstelsel zien de Navier-Stokes-vergelijkingen voor een onsamendrukbare New
tonse vloeistof er als volgt uit [13, p.93]: 

8v (- n)- 1n n2- -
!:) + V· V V=-- V p +V V V+ g, 
ut p 

(2.1) 

met v de snelheid, t de tijd, p de dichtheid, p de druk, v de kinematische viscositeit en g de 
versnelling van de zwaartekracht. In het vervolg zal een uniforme dichtheid p verondersteld 
worden. De continuïteitsvergelijking (massabehoud) wordt dan: 

v. v= o. (2.2) 

In een roterend systeem is een coördinatenstelsel dat meeroteert handiger. De Navier-Stokes
vergelijkingen worden dan [13, p.97]: 

~V+ (V. V')v = -~ V'p + v\72v + (g + n2 R)- 2fi x V. 
ut p 

(2.3) 

Hierin is fi de konstante hoeksnelheid van het systeem en het coördinatenstelsel, R de com
ponent van de plaatsvektor r = (x, y, z) loodrecht op n. Vergelijkt men (2.3) met (2.1) dan 
vallen twee extra termen op: -2fi x ven +n2 R, die respektievelijk de Coriolis-kracht en de 
centrifugaalkracht voorstellen. Door een zogenaamde gereduceerde druk P te definiëren kan 
men (2.3) kompakter opschrijven: 

~v + ( v · V')v + 2fi x v = -~V' P + v\72 v, 
ut p 

1 2 2 
P := P- Pstat = P- ( -pc/>9 r + 2pn R ), 

(2.4) 

(2.5) 

met c/>gr de gravitatiepotentiaal en -!pn2 R2 de centrifugaal-potentiaal. Vaak is het handig 
om vergelijking (2.4) dimensieloos te maken m.b.v. de volgende dimensieloze variabelen (aan
gegeven met een accent): v = UV', P = pnU LP', t = t' r = Lr'. U is een karakteristieke 
snelheid, L een karakteristieke lengteschaal. Invullen in (2.4) levert: 

8V' -- + Ro(V' · V'')V' + 2k x V'= -V' P' + E\72V'. 
/Jt' 

(2.6) 
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De eenheidsvektor k, het Rossby-getal Ro en het Ekman-getal E zijn als volgt gedefinieerd: 

k n 
(2.7) 

lfil' 
Ro 

u 
(2.8) 

f!L' 

E 
1/ 

(2.9) n,p· 

Het Rossby-getal is een maat voor de verhouding van de niet-lineaire traagheidsterm t.o.v. 
de Coriolis-term. Het Ekman-getal geeft de verhouding weer tussen de viskeuze term en de 
Coriolis-term. 

In het vervolg zullen gemakshalve de accenten bij de diverse grootheden weggelaten wor
den. Daar waar verwarring kan ontstaan, zal steeds worden vermeld of de grootheden en ver
gelijkingen dimensieloos of dimensievol zijn. Verder wijst n steeds in de positieve z-richting. 

2.2 Grenslagen in roterende tank met vrij oppervlak 

Als goede benadering geldt vaak dat de stroming binnen een bepaald begrensd domein niet
viskeus is. Dit geldt echter niet bij de grenzen van dat domein, omdat daar moet worden 
voldaan aan de randvoorwaarde v = 0 (de no-slip condition). 

In een roterende, cirkelvormige, niet-afgedekte, met vloeistof gevulde tank kunnen in het 
geval dat er een relatieve beweging is, vier gebieden worden onderscheiden: het binnengebied 
( interior genoemd) waar bij benadering de stroming niet-viskeus is, de Ekman-grenslaag op 
de bodem, de Ekman-grenslaag aan het vrije oppervlak, en de Stewartson-grenslaag bij de 
vertikale begrenzing van het domein (zie fig. 2.1). 

2.2.1 Stroming in interior 

Het interior is bij benadering niet-viskeus (E ~ 1). Als men bovendien nog aanneemt dat 
Ro ~ 1 en dat de stroming quasi-stationair is, wordt (2.6) vereenvoudigd tot: 

2f x v= -\lP. (2.10) 

Hier staat feitelijk dat de Coriolis-kracht en de drukgradiënt elkaar in evenwicht houden. Een 
dergelijke stroming noemt men geostrofisch. Neemt men de rotatie ("'\7x) van (2.10) dan volgt 
met twee vektor-identiteiten en massabehoud het beroemde Taylor-Proudmantheorema (zie 
[8, p.7]): 

fJv 
{)z = 0. (2.11) 

Hierdoor zijn geostrofische stromingen onafhankelijk van de coördinaat langs de rotatie-as. 
Ze hebben dus een twee-dimensionaal karakter. 

Voor een typisch laboratorium-experiment met v = 1.0 · 10-6
, f! = 0. 70 rad/ s, L = 20 cm 

en U = 1 cm/ s geldt: E = 4 · 10-5 en Ro = 0.07. Aan de voorwaarden voor het Ekman- en 
Rossby-getal wordt dus voldaan. 
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rotatie-as 

vloeistof- ~ 
oppervlak tank 

\ 
n \ 

...... 

s interior s 

Figuur 2.1: Schema van de diverse grenslagen (E=Ekman, S=Stewartson). De afmetingen 
zijn niet op schaal. In werkelijkheid zijn de laagdiktes veel kleiner. 

2.2.2 Ekman-grenslaag op bodem 

De geostrofische stroming voldoet niet aan de randvoorwaarde v = 0. Op de bodem is 
dus een grenslaag nodig voor de aansluiting, een zogenaamde Ekman-grenslaag. Viskeuze 
effekten spelen hierin een belangrijke rol. Voor de horizontale snelheidscomponenten kan 
worden afgeleid [8, p.46]: 

U[+ (-U[COS(z/DE)- V[Sin(z/DE))e-zfóE, 

VJ + ( UJ sin( zj DE) - VJ cos(zj DE)) e-z/óE. 
(2.12) 

(2.13) 

De subscripten E en I hebben betrekking op resp. de Ekman-grenslaag en het interior. De 
dimensieloze dikte DE van de Ekman-grenslaag is (zie [8, p.46]): 

~: _ E112 UE- . (2.14) 

In dimensievolle vorm, met de diepte H van de vloeistof als karakteristieke lengteschaal, geldt 
voor de grenslaagdikte: 

( ) 

1/2 

DE=HE112 = ~ (2.15) 

Voor een typisch laboratorium-experiment met v = 1.0·10-6 m2 js, n = 0.70 s-1 en H = 20 cm 
volgt: DE= 0.12 cm. Dat is dus klein t.o.v. de diepte van de vloeistof. 

Met de wet van massabehoud (2.2) kan de axiale snelheidscomponent WE worden afgeleid 
uit (2.12) en (2.13): 

Hierin is WJ ( = W[z 

z ~ D volgt: 

WE= WJ laz e-s/ó sin(s/D)ds. (2.16) 

~ - ~) de z-component van de vorticiteit in het interior. Voor 

(2.17) 
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De Ekman-grenslaag zorgt dus voor een vertikale snelheidscomponent van de orde 0 ( E 112). 

Vergelijking (2.17) wordt ook wel de Ekman-suctieconditie genoemd. Het gevolg is dat er 
vloeistof uit de Ekman-grenslaag wordt opgezogen als de vorticiteit in het geostrofische inte
rior positief is. 

2.2.3 Ekman-grenslaag aan vrije oppervlak 

Voor de Ekman-grenslaag aan het vrije oppervlak kan worden aangetoond dat de invloed op 
het interior onder normale laboratorium-omstandigheden zeer klein tot verwaarloosbaar is. 
Een theoretische en experimentele studie hierover is te vinden in referentie [6]. 

2.2.4 Stewartson-grenslaag 

Bij de vertikale begrenzingen van het domein voldoet de geostrofische stroming eveneens niet 
aan de randvoorwaarde v = 0. Ook daar is een grenslaag nodig voor de aansluiting, een 
zogenaamde Stewartson-grenslaag. Deze is niet identiek aan de Ekman-grenslaag. De dikte 
is (zie [9]): 

(2.18) 

In dimensievolle vorm: 
(2.19) 

Voor H = 20 cm is de grenslaagdikte ós = 1.5 cm. In tegenstelling tot de Ekman-grenslaag 
op de bodem oefent de Stewartson-grenslaag geen aktieve invloed uit op de geostrofische 
stroming in het interior. De aandacht bij het in dit verslag beschreven onderzoek gaat niet 
uit naar verschijnselen bij de rand van het domein. De Stewartson-grenslaag zal verder buiten 
beschouwing blijven. 

2.2.5 Opspingedrag van vloeistof 

Men gaat uit van een stilstaande tank, gevuld met een in rust zijnde vloeistof. Op t = 0 
wordt de tank plotseling in rotatie gezet met een hoeksnelheid n. Vanaf dat moment is er een 
(anticyclonale) stroming t.o.v. een assenstelsel dat met de tank meeroteert. Vanwege viskeuze 
effekten (Ekman-grenslaag) zullen de relatieve snelheden afnemen en uiteindelijk gelijk aan 
nul worden. Dit is een exponentieel proces met als tijdconstante de Ekman-opspintijd TE (zie 
[8, §4.2]). Deze wordt in dimensievolle vorm gegeven door: 

H 
TE= --1. 

(ilv)2 
(2.20) 

waarin H de diepte van de vloeistof voorstelt. Voor een typisch laboratorium-experiment met 
V= 1.0 ·10-6 m 2Js, n = 0.70s-1 en H = 20cm volgt: TE= 240s = 4min. 

2.3 Rotatievrije shearstroming 

In de nu volgende afleiding zullen cilindercoördinaten ( r, 8, z) gebruikt worden. De snelheid 
v heeft dan als componenten u, v en w. Er wordt uitgegaan van de volgende situatie. In 
het midden van een roterende cirkelvormige tank bevindt zich een puntvormige put op de 
bodem. Tegen de wand van de tank ligt een zeer dunne concentrische bron die op uniforme 
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TANK vloeistof-

I l'~ 

BRON 

I 
~ -

e =PUT BRON 

--- = stromingsrichting 

(a) (b) 

Figuur 2.2: Zij-aanzicht (a) en bovenaanzicht (b) van de bron-putconfiguratie. 

wijze evenveel vloeistof injekteert als door de put wordt weggezogen (zie fig. 2.2). Men 
veronderstelt een quasi-stationaire (~f ~ 0), niet-viskeuze (E ~ 1) stroming met relatief 
kleine snelheden (Ro ~ 1). Voor de karakteristieke snelheid U wordt de maximale snelheid 
in het systeem genomen. De karakteristieke lengteschaal L wordt gelijk aan de straal van de 
tank genomen. 

Het vloeistoftransport van bron naar put, met debiet Q, verloopt via de Ekman-grenslaag. 
Het debiet wordt als volgt dimensieloos gemaakt: 

Vergelijking (2.10) uitschrijven in componenten levert: 

2U[ 
1 op1 

--:;: o(}' 

2V[ 
op I 
or 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

Vanwege de symmetrie t.o.v. de rotatie-as door het midden van de tank kan men stellen: 
te = 0. Uit (2.22) volgt dan: 

U[= 0. (2.24) 

In het interior is dus geen stroming in radiale richting. In de Ekman-grenslaag bedraagt dan 
het radiale transport per eenheid omtreklengte (zie [9]): 

(2.25) 

De integraal van Trad over de omtrek van een denkbeeldige cirkel met straal r is gelijk aan 
het ( dimensieloze) debiet Q E 112: 

1 
- -v1E 112 • 21l"r = QE112• (2.26) 

2 
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Hieruit volgt: 
Q 

V[=--. 
1r1' 

Omschrijving naar een dimensievolle vorm levert: 

V[= - (n) 1/2 g__ 
V 1r1' 

Bovenstaande vergelijking is van de vorm: 

Hierin is c als volgt gedefinieerd: 

c 
V[=-. 

1' 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 

De stroming is zuiver azimutaal; er is geen radiale component. Voor de vorticiteit vindt men: 

1 d 1 de 
Wf =Wfz = --d (rv1) = --d = 0. 

' r r r r 
(2.31) 

Conclusie: de stroming in het interior is een rotatievrije shearstroming. Een andere eigen
schap is dat c, evenals de snelheid v 1, recht evenredig is met Q. De sterkte van het snelheids
veld kan dus worden gevarieerd door het debiet te variëren. Voor de evenredigheidsfaktor a 
tussen c en Q geldt: 

c 1 (n) 1
1

2 

a·----- -.- Q - 1r V 
(2.32) 

Met n = 0.7os-I, V= 1.0 ·10-6 m2 Is (T = 20°e), Q = -5.0 ·10-6 m3 Is= -5.0mlls (Q is 
negatief als de vloeistof richting middelpunt stroomt) zijn de waarden voor c en a: 

c = 1.33 · 10-3 m2 Is = 13.3 cm2 Is, 

a= -266m-1 = -2.66cm-1 . 

De kinematische viscositeit vis temperatuur-afhankelijk en dit geldt dus ook voor c en a. Bij 
een temperatuurverandering !:l.T ~ 2 oe t.o.v. T = 20 oe geldt voor de veranderingen !:l.v, 
!:l.c en !:l.a t.o.v. de respektievelijke waarden bij T = 20 oe (in het geval van bovenstaand 
voorbeeld): 

! !:l.v = !:l.c = !:l.a ~ 2%, 
2 v c a 

!:l.v ~ 0.04 · 10-6 m 2 Is, 

!:l.c ~ 0.3 cm2 Is, 

!:l.a ~ 0.05cm-1 . 

Een typische waarde voor VJ is met r = 25 cm: 

Vf ~ 0.5cmls. 
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2.4 Parabolische kromming van vrije oppervlak 

Indien de snelheid in vertikale richting verwaarloosbaar is t.o.v. die in het horizontale vlak 
(u, v > w) en de beweging onafhankelijk is van de diepte ( ~~ = 0), kan in het niet-viskeuze 
geval worden afgeleid [13, p.513-517]: 

!!__ ( 2n + w) = 0 => 
Dt H 

2n+w 
H = K =konstant. (2.33) 

Hier staat eenvoudigweg dat de potentiële vorticiteit ( 20Jw) een behouden grootheid is. 
Voor een vloeistofdeeltje met positieve vorticiteit w betekent dat een toename van w als 
het zich verplaatst naar een positie waar de vloeistof dieper is. Dit verschijnsel noemt men 
wervels trekking. 

In een roterende vloeistof heeft het vrije oppervlak een parabolische vorm: 

n2r2 
H(r)=Ho+-. 

2g 
(2.34) 

Ho is de diepte van de vloeistof op de positie van de rotatie-as ( r = 0). De typische labora
toriumwaarden n = 0.7os-1 en Tmax = 50cm geven: b..H = H(rmax)- Ho= 0.62cm. 

Combinatie van (2.33) en (2.34) levert: 

(2.35) 

Op een vrij eenvoudige manier kan worden beredeneerd wat de consequenties zijn van een 
parabolische kromming van het vloeistofoppervlak voor een cirkelvormige monopool met kon
stante positieve vorticiteit w0 • Het middelpunt van de wervel bevindt zich op een afstand r 

van het middelpunt van de tank (zie fig. 2.3). De wervel wordt onderverdeeld in acht gelijke 
"taartpunten", genummerd van 1 t/m 8. 

De monopool roteert om zijn eigen middelpunt in cyclonale richting. De "taartpunten" 
1 t/m 4 komen hierdoor, een tijdstap b..t later, terecht op een plaats waar de vloeistof een 
kleinere diepte H heeft. Een kleinere w is het gevolg (aangegeven met een minteken in 
fig. 2.3). De "taartpunten" 5 tjm 8 komen echter terecht op een plaats met een grotere 
diepte. Ze krijgen een grotere w (aangegeven met een plusteken). De monopool is nu dus 
een soort dipool geworden, want de ene helft heeft een iets grotere vorticiteit dan de andere 
helft. Deze "dipool" heeft een netto snelheid die hem doet verplaatsen in de richting van het 
middelpunt van de tank. 

De conclusie van deze eenvoudige redenering wordt bevestigd door zelf uitgevoerde expe
rimenten: cyclonale wervels gaan naar het midden van de tank in het geval van een paraho
lisdie kromming van het vrije oppervlak. Dit gedrag is ook beschreven in de literatuur (zie 
bijvoorbeeld [11, §3.2]). In sommige situaties is wervelstrekking ongewenst. In theorie kan dit 
voorkomen worden door een parabolische bodem die een exacte kopie is van de kromming van 
het vrije oppervlak (zie fig. 2.4). De diepte H is dan overal hetzelfde, zodat wervelstrekking 
niet kan optreden. 
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Figuur 2.3: (a) Wervel op parabolisch vloeistofoppervlak. (b) Onderverdeling van de wervel in 
"taartpunten" (zie tekst). 
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Figuur 2.4: Roterende tank met parabolische bodem. 
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Figuur 2.5: (a) Potentiaal-wervel met 1 = 40cm2 js. (b) Rankine-wervel met 1 = 40cm2 js 
en R = 3cm. 

2.5 Modellen voor twee-dimensionale wervels 

Voor de beschrijving van 2D monopolaire wervels zijn diverse wiskundige modellen in omloop 
(zie bijvoorbeeld [7]). Hieronder worden er vijf kort behandeld: de potentiaalwervel (puntwer
vel), de Rankine-wervel, de Bessel-wervel, de Lamb-monopool en de Carton-monopooL Ieder 
model kent zijn specifieke eigenschappen en beperkingen. De azimutale snelheidscomponent 
zal worden geschreven als ve, de snelheid in de y-richting als v. 

2.5.1 Potentiaalwervel 

Het kenmerk van een potentiaalwervel is dat de vorticiteit geconcentreerd is in één enkel punt. 
Daarbuiten is de stroming rotatievrij. 

w 18(r), 
I 

21rr' 

(2.36) 

(2.37) 

met 1 de wervelsterkte oftewel de totale circulatie en 8( r) de zogenaamde deltafunktie. De 
azimutale snelheid ve en de vorticiteit w zijn onbegrensd in r = 0. In figuur 2.5a staat een 
voorbeeld van een snelheidsprofiel. Een potentiaalwervel wordt ook wel puntwervel genoemd. 
Berekening van de integraal van ~ pv~ over het hele stromingsveld leert dat de kinetische 
energie Ekin oneindig groot is. Dat is fysisch weinig realistisch, want bij een werkelijke wervel 
is Ekin vanzelfsprekend begrensd. 
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2.5.2 Rankine-wervel 

Bij een Rankine-wervel is de vorticiteit uitgesmeerd over een eindig gebied met straal R: 

w = 7r }{2 ( 0 ~ r ~ R), 
w = 0 (r > R), 

zodat voor de azimutale snelheid geldt: 

vo = 2;~2 (0 ~ r ~ R), 

vo = 2"/rr ( r > R). 

(2.38) 

(2.39) 

(2.40) 

(2.41) 

Een beperking van dit model is de discontinuïteit in wen ~ (fig. 2.5b ). Ook hier geldt weer 
een oneindig grote kinetische energie. Voor r > R is een Rankine-wervel niet meer van een 
potentiaalwervel te onderscheiden. 

2.5.3 Bessel-wervel 

Een Bessel-wervel wordt beschreven door: 

w= Ak2 Jo(kr) 

w= 0 

vo = Akh(kr) 

vo = 0 

(kr ~a), 

(kr >a), 

(kr ~a), 

(kr >a). 

(2.42) 

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 

De funkties J0 en h zijn zogenaamde Bessel-funkties. A en k zijn modelparameters. Het 
getal a is een willekeurig nulpunt van de funktie h. Het model heeft eenzelfde tekortkoming 
als de twee vorige: een discontinuïteit in w en ~· 

2.5.4 Lamb-monopool 

De Larob-monopool komt tegemoet aan enkele bezwaren van de vorige modellen. Deze heeft 
een continue vorticiteits- en snelheidsverdeling met continue afgeleiden: 

w 'Y -r2/R2 
7r R2e ' 

_l_(1- e-r2jR2), 
21rr 

(2.46) 

(2.47) 

met 'Y de sterkte van de wervel en R een maat voor de straal ( R wordt in het vervolg een
voudigweg straal genoemd). Uit figuur 2.6 kan de afhankelijkheid van R worden afgeleid. 
Bij toenemende R verschuift de positie van de maximale snelheid naar buiten en wordt de 
vorticiteit minder geconcentreerd in een beperkt gebiedje. De azimutale snelheid vo heeft een 
maximum in rmax ~ 1.12R: 

vo,max ~ 0.638 
2
; R. (2.48) 

De Larob-monopool is een niet-geïsoleerde wervel. De totale circulatie is dus ongelijk aan nul: 

(2.49) 
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Figuur 2.6: Lamb-monopool met 1 = 40cm2 js: vorticiteit (a) en azimutale snelheid (b) voor 
verschillende waarden van de straal R {in cm). 

Voor voldoende groter geldt: 

w f"V 0, 
Î 

(2.50) 

(2.51) 

De Lamb-monopool is dan nauwelijks meer van een potentiaalwervel te onderscheiden. Verder 
heeft een Lamb-monopool ook een oneindig grote kinetische energie. 

2.5.5 Carton-monopool 

De Carton-monopool is een geïsoleerde wervel; de totale circulatie is gelijk aan nul na inte
gratie over het hele stromingsveld. Net als de Lamb-monopool heeft deze wervel een continu 
differentieerbaar vorticiteits- en snelheidsprofiel: 

w (2.52) 

ve = (2.53) 

Hierin is wo de maximale vorticiteit, Reen karakteristieke lengteschaal (voor het gemak straal 
genoemd) en a een zogenaamde steilheidsparameter. De steilheidsparameter moet voldoen 
aan a > 1. Voor -oo < a ::; 0 is er namelijk een onbegrensde snelheid in r = oo en dus een 
totale circulatie die ongelijk aan nul is. Voor 0 < a ::; 1 is er een discontinuïteit in ~~ in het 
punt r = 0. In figuur 2. 7 en 2.8 staan enkele krommen van ve( r) en w( r) voor verschillende 
waarden van a en R. 
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De snelheid vo is maximaal voor: 

( 1) 1/a. 
Tmax = R -;::; (2.54) 

Deze Tmax is niet alleen afhankelijk van R maar ook van a. R kan dus niet zonder meer 
bepaald worden uit de positie van de maximale azimutale snelheid. Voor a > 1 geldt: 

0.692R ~ Tmax < R. (2.55) 

Voor 1 < a ~ e neemt Tmax af, voor a 2: e neemt Tmax toe als funktie van a. De minimale 
vorticiteit is: 

1 
W . - --"'e-(1+2/a.) mzn-

2
~ · (2.56) 

Deze bevindt zich op positie: 

( 2) 1/a. 
Tmin = 1 +-;::; (2.57) 

Een toenemende a betekent dat de "piek" van de vorticiteit minder spits wordt (de top wordt 
vlakker en breder) en dat het "kuiltje" met negatieve vorticiteit dieper en minder breed wordt. 
Een andere belangrijke eigenschap van de Carton-monopool is dat de kinetische energie niet 
oneindig groot is. 

Vanuit theoretisch oogpunt is het interessant om te kijken naar het limietgeval a = oo. 
Men vindt dan: 

1 
(r < R), (2.58) vo = 2wor ' w =wo 

w=-oo (r = R), (2.59) 

vo = 0 ' w=O (r > R). (2.60) 

Een Carton-monopool met a = oo komt dus overeen met een Rankine-wervel omringd door 
een oneindig dunne schil met oneindig grote vorticiteit van tegengesteld teken. 
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Hoofdstuk 3 

Experimentele opzet 

3.1 Opstelling voor onderzoek aan rotatievrije shearstrorning 

3.1.1 Opwekken van rotatievrije shearstroming 

De in §2.3 beschreven rotatievrije shearstroming kan worden opgewekt met een relatief een
voudige opstelling. In een ronde, doorzichtige perspex tank met een diepte van 35 cm, een 
buitendiameter van 94 cm en een binnendiameter van 92 cm bevindt zich op de bodem, tegen 
de wand, een cirkelvormige bron. Deze bron is een plastic slang met een binnendiameter van 
8 mm en een buitendiameter van 12 mm. Om de 2 cm is een klein gaatje met een diameter 
van 1 à 1.5 mm geboord. De gaatjes zijn gericht naar het middelpunt van de tank. 

De put in het centrum van de tank bestaat uit een perspex buisje met een buitendiameter 
van 15 mm en een binnendiameter van 10 mm. Het open uiteinde is een afstand d ~ 13 mm 
van de bodem van de tank verwijderd. Het buisje wordt op zijn plaats gehouden door een 
doorzichtige perspex balk. Zie figuur 3.1a,b,c. 

Met behulp van een universeel-circulatiepomp (merk Eheim, type 1060) wordt er via slan
gen evenveel water bij de bron toegevoerd als dat er bij de put wordt afgevoerd. Het water
niveau in de tank blijft dus konstant: H(r) = Ho ~ 17.5 cm als het systeem niet roteert. Aan 
de pomp is ook nog een outluchter gekoppeld waarmee eventuele luchtbelletjes uit het water 
worden verwijderd. Het debiet Q kan geregeld worden m.b.v. een kraantje. 

Er is een debietmeter (ROTA LJ00-2064) geplaatst tussen de uitgang van de pomp en 
de toevoerslang van de bron. Het meetbereik is van 0 tot circa 11.5mljs. De onnauw
keurigheid t.g.v. afleesfouten en lichte schommelingen in het debiet bedraagt naar schatting 
tl.Q ~ 0.2 ml / s. Volgens de theorie is Q negatief als de vloeistof van de rand naar het midden 
van de tank stroomt. Vanaf nu zal het minteken om praktische redenen weggelaten worden. 
Dit geldt ook voor parameter a = iJ (§2.3, formule 2.32). Uit de context zal altijd zonder 
meer blijken wat het werkelijke teken is. 

Het hiervoor beschreven geheel bevindt zich op een roterende tafel waarvan de kon
stante hoeksnelheid n kan worden ingesteld. Bij de in dit verslag beschreven experimen
ten werd steeds n = 0.70rad/s of n = 0.60rad/s gebruikt, met een onnauwkeurigheid 
f:l.Q ~ 0.001 rad/ s. Aan de tafel zijn ook nog twee TL-buizen en een videocamera gemonteerd 
die uiteraard met dezelfde hoeksnelheid meeroteren (fig. 3.1c). 

De hierboven beschreven ronde tank heeft een vlakke bodem. Indien een parabolische 
bodemtopografie nodig is, wordt een iets andere opstelling gebruikt, omdat de beschikbare 
parabolische bodem niet in de ronde tank past. In dat geval wordt een rechthoekige, doorzich-
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Figuur 3.1: Schema van experimentele opstelling. Stippellijn=wateroppervlak. (a) bovenaan
zicht (niet weergegeven: rechter TL-buis). (b) vertikale doorsnede (niet weergegeven: TL
buizen). ( c) vertikale doorsnede van hele opstelling (niet weergegeven: pomp, gedeelte van 
de slangen). ( d) Bovenaanzicht van experimentele opstelling met parabolische bodem (niet 
weergegeven: metalen constructie, TL-buizen, videocamera). 
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tige perspex tank genomen, met binnenafmetingen 150 cm x 100 cm, waarin de parabolische 
bodem precies past. Om toch over een cirkelvormig domein te beschikken, wordt in de tank 
een dunne metalen cilinder geplaatst waarvan de denkbeeldige as samenvalt met de rotatie-as 
van de tafel (fig. 3.1d). De binnendiameter van de cilinder bedraagt 98.5 ± 1 cm en de hoogte 
is 25 cm. Verder zijn er geen belangrijke verschillen t.o.v. de opstelling met de ronde tank. 

3.1.2 Opmerkingen over de parabolische bodem 

De parabolische bodem bestaat uit vier losse, tegen elkaar aan te schuiven onderdelen en is 
oorspronkelijk ontworpen voor een hoeksnelheid Do = 0. 70 rad/ s. Voor de dikte z( r) zou 
moeten gelden: 

D2r2 
z(r) = z(O) + ~z(r) = z(O) + - 0

-. 
2g 

(3.1) 

Dit bleek na meting echter niet het geval te zijn. Om de bodem toch zo goed of zo kwaad 
als het kan te kunnen gebruiken, moesten in de hoekpunten van de tank latjes onder de 
bodem worden aangebracht. Dat zorgde voor een betere benadering van de oorspronkelijke 
parabolische vorm. Verder moest een rotatiesnelheid van de tafel worden bepaald waarvoor 
geldt dat de parabolische vorm van het vrije wateroppervlak zo goed mogelijk overeenkomt 
met de vorm van de "parabolische" bodem. Op verschillende posities werd in de stilstaande 
tank de waterdiepte H gemeten, waaruit vervolgens ~z( r) werd berekend. Fitting met de 

formule ~z(r) = 0~;
2 

gaf uiteindelijk een hoeksnelheid Do= (0.60 ± 0.01) radfs (fig. 3.2a). 
Uit de contourplot van de hoogtelijnen (fig. 3.2b) blijkt dat de bodem ondanks de latjes nog 
steeds niet perfekt parabolisch is. In het theoretische geval zijn de hoogtelijnen namelijk 
concentrische cirkels. 

In een later stadium zijn onder de hoekpunten dikkere latjes geplaatst en is bovenstaande 
meet-, plot- en fitprocedure opnieuw uitgevoerd. Vanwege de iets andere bodemvorm werd 
toen een iets betere contourplot verkregen met een corresponderende hoeksnelheid D0 = 
(0.700 ± 0.007) radfs. De plots zijn niet opgenomen in dit verslag, omdat deze hoeksnelheid 
slechts bij een paar minder belangrijke experimenten is gebruikt. 

3.1.3 Visualisatie van de stroming 

De stroming wordt zichtbaar gemaakt met zogenaamde tracerdeeltjes. Deze zijn van witte 
kunststof met een zodanige dichtheid dat ze nog net blijven drijven. Er wordt verondersteld 
dat ze dezelfde snelheid hebben als het water aan het oppervlak. Omdat de stroming bij 
benadering twee-dimensionaal is, geeft de beweging van de deeltjes een beeld van de beweging 
in het interior. 

Een zo goed mogelijke zichtbaarheid oftewel detekteerbaarheid van de deeltjes wordt ver
kregen door tijdens een experiment de tank te verlichten met TL-buizen die meeroteren. De 
overige lichten in het laboratorium worden dan uitgezet. Om te voorkomen dat de automa
tische videocamera zich instelt op de lichtintensiteit van de TL-buizen, wordt de bovenkant 
van de TL-lampen afgedekt met zwart kartonpapier (fig. 3.1). Verder zijn de "parabolische" 
bodem en de bodem van de ronde perspex tank zwart geverfd om een goed kontrast met de 
deeltjes te garanderen. 
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Figuur 3.2: (a) Parabolische fitting van ~z( r) die een rotatiesnelheid Q0 = 0.60 rad/ s geeft. 
In totaal zijn er 33 meetpunten, maar vele vallen samen. (b) Contourplot van de hoogtelijnen 
~z =konstant. 

3.1.4 Digitale beeldverwerking 

De met de videocamera gemaakte opnamen van de stroming kunnen na afloop van een expe
riment geanalyseerd worden met een digitaal beeldverwerkingssysteem. Hiervoor wordt het 
softwarepakket Diglmage gebruikt. Het principe is als volgt. 

Tijdens het afspelen van de videoband wordt op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld 
iedere 200 ms) een beeld "gegrepen" en gedigitaliseerd in een buffer opgeslagen. Eerst worden 
aan de hand van de intensiteit zogenaamde blobs in deze buffer gedetekteerd. Daarna wordt 
voor iedere blob gekeken of die aan een aantal eisen voldoet (zoals omvang en vorm). Een blob 
die aan alle eisen voldoet, wordt een deeltje genoemd. In de meeste gevallen stelt het ook een 
werkelijk deeltje voor. Tenslotte wordt de positie van het geïdentificeerde deeltje gecorreleerd 
aan de positie van een deeltje uit een buffer corresponderend met een eerder tijdstip. Dit 
proces noemt men partiele tracking. Na afloop kunnen de snelheden worden berekend uit de 
posities van de deeltjes op de verschillende tijdstippen. Een file in ASCII-formaat die van 
een bepaald tijdstip de posities en snelheden van de gedetekteerde deeltjes bevat, wordt een 
PV-file genoemd (P=position, V =velocity). 

De door Diglmage geproduceerde output moet niet klakkeloos worden gebruikt. Vaak is 
het nodig om die eerst te zuiveren. Kleine vuiltjes en krasjes op de experimentele opstelling 
(bijvoorbeeld op de balk waarin het buisje bevestigd is) worden namelijk gedetekteerd als 
deeltjes. Bovendien maakt de correlatie- en optimalisatieroutine af en toe een fout (meestal 
in slechts een paar procent van de gevallen): twee deeltjes uit twee verschillende buffers 
worden als hetzelfde deeltje beschouwd, terwijl er sprake is van twee verschillende deeltjes. 
Het gevolg is de berekening van een foutieve snelheid. 

Voor de partiele tracking moeten binnen Diglmage diverse parameters worden ingesteld. 
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Het voert te ver om er hier dieper op in te gaan. De instellingen voor de in dit verslag be
schreven experimenten staan vermeld in bijlage A. Meestal werden de standaard instellingen 
genomen. Voor de partiele tracking zijn verder zogenaamde referentiepunten en een wereldco
ordinatenstelsel nodig. Referentiepunten dienen ter correctie van eventuele trillingen van de 
camera t.o.v. het roterende systeem. In alle experimenten werden hiervoor vier witte stippen 
op een zwarte achtergrond gebruikt. Het wereldcoördinatenstelsel dient ter omrekening van 
de afmetingen in de videobeelden naar afmetingen in de werkelijke wereld. Dit stelsel is in 
alle experimenten gedefinieerd aan de hand van een vooraf gemaakte opname van een rooster 
met punten waarvan de werkelijke (x, y)-coördinaten bekend zijn. Het rooster bevond zich 
op dezelfde hoogte als het wateroppervlak. Voor meer informatie over Diglmage wende men 
zich tot [4). 

3.2 Generatie van cyclonale monopolaire wervels 

In een roterende vloeistof kan een cyclonale monopolaire wervel worden opgewekt door even
wijdig aan de rotatie-as tijdelijk een lijnvormige "put" te plaatsen. Door de zuigkracht stroomt 
er vloeistof naar die lijn toe. Vanwege de Coriolis-kracht ontstaat er een cyclonale beweging 
rondom de put. De cyclonale monopolaire wervels werden op twee verschillende manieren 
gegenereerd. 

3.2.1 Handmatige methode 

Men neemt een perspex buisje met een lengte van 40 cm waaraan een slang is bevestigd 
(fig. 3.3). Het buisje heeft een binnendiameter van 10 mmeneen buitendiameter van 15 mm. 
Over een lengte van 15 cm bevat het gaatjes met een diameter van 2 mm. Langs de omtrek 
van een doorsnede zijn er 8, in vertikale richting 31 gaatjes (fig. 3.3), zodat het totale aantal 
248 bedraagt. Het uiteinde van het buisje is niet afgesloten zodat ook via die opening water 
kan stromen. 

Het buisje en de slang worden met water gevuld. Vervolgens wordt het uiteinde van de 
slang afgesloten met een kurk om te voorkomen dat er water wegstroomt. Het buisje wordt 
zo loodrecht mogelijk in de roterende tank met water geplaatst en met de hand vastgehouden. 
Het open uiteinde steunt op de bodem. Daarna wordt de kurk verwijderd. Onder invloed van 
de zwaartekracht wordt er water uit de tank weggezogen en opgevangen in een emmer. De 
lucht die zich in het begin nog onvermijdelijk in het uiteinde van het buisje bevindt wordt dan 
ook meegezogen. Het wegzuigen vindt gedurende een tijd !1t = 10 à 20 s plaats, waarna het 
wordt stopgezet door het uiteinde van de slang dicht te houden met een vinger. Het buisje 
wordt vervolgens zo snel mogelijk uit het water verwijderd. Het gemiddelde debiet q waarmee 
de wervel is gemaakt, wordt berekend door het volume !1 V van het in de emmer opgevangen 
water te delen door de wegzuigtijd !1t: 

!1V 
q=-. 

!1t 
(3.2) 

Het debiet q kan gevarieerd worden m.b.v. een knijpertje dat op de slang is bevestigd (fig. 3.3). 
In de praktijk blijken de bieten kleiner dan 20 à 25 ml / s niet mogelijk te zijn met de 

zojuist beschreven methode. Dit heeft te maken met de lucht die zich onvermijdelijk nog in 
het uiteinde van het buisje bevindt als het in het water wordt geplaatst. Als het knijpertje 
iets te strak is aangedraaid, blokkeert deze lucht de doorstroming. Een andere beperking 
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Figuur 3.3: (a) Schema van buisje en slang waarmee wervels worden gemaakt. ( b) Loodrechte 
doorsnede van buisje. Meer details zijn te vinden in de tekst. 

is dat het niet altijd even eenvoudig is om het buisje perfekt loodrecht te houden, omdat 
tegelijkertijd met de roterende tafel moet worden meegelopen. 

3.2.2 Methode met buisje in balk 

Een variant op de in de vorige paragraaf beschreven methode, waarmee wellagere debieten q 
mogelijk zijn, is als volgt. Het buisje wordt loodrecht in een perspex balk gestoken die steunt 
op de randen van de tank. Vervolgens wordt via het uiteinde van de slang, met een spuit, 
water uit de tank opgezogen totdat alle lucht uit het buisje en de slang verwijderd is. Dan 
wordt het uiteinde van de slang afgesloten met een kurk. Vervolgens moet nog een twintigtal 
minuten worden gewacht totdat de verstoringen die in de tank vanwege het "ontluchten" zijn 
ontstaan helemaal zijn verdwenen. Daarna wordt de kurk verwijderd zodat onder invloed van 
de zwaartekracht water opgezogen wordt. Hierdoor ontstaat een cyclonale wervel. Naast het 
feit dat lagere debieten q mogelijk zijn, is er nog een ander pluspunt: dankzij de balk wordt 
het buisje steeds loodrecht gehouden. 

Er kleven echter ook twee belangrijke beperkingen aan deze variant. Ten eerste is deze niet 
geschikt als er in de tank een achtergrondstroming is. De relatief lange aanwezigheid van het 
buisje in het water betekent namelijk een te lange verstoring. De tweede beperking t.o.v. de 
vorige methode is dat de balk en het buisje in de praktijk minder makkelijk en snel verwijderd 
kunnen worden. Deze methode is dus ongeschikt als bijvoorbeeld de eerste 1 à 2 minuten van 
een wervel bestudeerd moeten worden. Vanwege zijn beperkingen is de "balkmethode" alleen 
gebruikt in die gevallen waar een laag debiet nodig was. 

3.2.3 Visualisatie van de wervels 

Na het creëren van de monopool kan deze op twee manieren zichtbaar worden gemaakt. Ten 
eerste kunnen er tracerdeeltjes op worden gestrooid. Deze geven dan een beeld van het door 
de monopool veroorzaakte snelheidsveld. Na afloop van een experiment kan een kwantitatieve 
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analyse plaatsvinden m.b.v. Diglmage (zie §3.1.4). 
Een tweede manier is om met een spuit kleurstof aan te brengen aan het wateroppervlak, 

op de plaats van de wervel. Deze kleurstof bestaat uit een mengsel van water en fluorescine 
en heeft een groen-gele kleur. Verschijnselen zoals wervelstripping en -uitrekking kunnen 
zodoende beter worden waargenomen dan met deeltjes. Kleurstof-experimenten (eventueel 
in combinatie met tracerdeeltjes) kunnen echter niet kwantitatief geanalyseerd worden met 
Diglmage. 

25 



26 



Hoofdstuk 4 

Resultaten experimenteel 
onderzoek aan rotatievrije 
shearstroming 

4.1 Inleiding 

Met de in §3.1.1 beschreven experimentele opstelling (roterende ronde tank) is onderzoek 
verricht aan de rotatievrije shearstroming waarvoor in §2.3 enkele formules werden afgeleid. 
Er werd geen parabolische bodem gebruikt, omdat in dit geval geen wervels in de achter
grondstroming geplaatst werden. Schema's van de opstelling staan in figuur 3.1a,b,c. De 
hoeksnelheid van de tafel bedroeg 0. 70 rad/ s. Bij drie experimenten werd de tank afgedekt 
met een doorzichtige perspex plaat en transparante plastic folie om zogenaamde effektieve 
wind tegen te gaan (exp. C10, C11, C14). Een overzichtstabel van alle experimenten van dit 
hoofdstuk is opgenomen in bijlage B. 

Eerst wordt onderzocht of de azimutale snelheid omgekeerd evenredig is met de afstand 
tot het middelpunt van de tank en of de radiale snelheid nul is. Het rotatievrije karakter 
van de stroming komt pas in §6.3.1 aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het 
opspingedrag van de stroming en wordt nagegaan of het verband tussen de stationaire waarde 
van parameter c en het debiet Q lineair is. Daarna komt de eventuele invloed van verlichting 
(warmtebron) en/ of afdekking van de tank ( effektieve wind) aan de orde. Tenslotte worden 
de resultaten gegeven van experimenten waarbij de bron en put omgewisseld werden. 

4.2 Azimutale en radiale snelheid 

De procedure voor het bepalen van het verband tussen de azimutale snelheid ve en de afstand 
r tot het middelpunt van de tank bestaat uit twee fasen. 

Fase 1 
Eerst wordt de tank in rotatie gebracht. Ongeveer 30 minuten later is het water helemaal 
opgespannen (starre rotatie). Op het oppervlak worden tracerdeeltjes gestrooid, waarna de 
pomp en de videorecorder in werking worden gezet (tijdstip t = 0). Na een opname van 
circa 45 minuten wordt het experiment beëindigd. De videoband wordt vervolgens verwerkt 
met Diglmage. Voor enkele tijdstippen worden PV-files met de posities en snelheden van de 
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gedetekteerde deeltjes geproduceerd. 

Fase 2 
De file met meetdata moet vervolgens gezuiverd worden. Alleen deeltjes met een positie 
r :::; 41 cm worden geaccepteerd (de straal van de tank is 46 cm). Als r > 41 cm zijn ze niet 
meer te onderscheiden van de ringvormige bron die een vergelijkbare witte kleur heeft. Verder 
moet worden voldaan aan het criterium V(} 2: 0, omdat op het videobeeld geen deeltjes met 
een anticyclonale beweging te zien waren. Vervolgens worden alle data waarvoor geldt dat 
V(} ~ 0 buiten beschouwing gelaten. Het betreft hier vuiltjes en krasjes; die hebben namelijk 
geen snelheid. Tenslotte worden duidelijke buitenliggers geweigerd, die het gevolg zijn van 
een foute correlatie door Diglmage. 

Een voorbeeld van het eindresultaat van bovenstaande procedure is te vinden in figuur 4.1 
en 4.2 waarin de azimutale en radiale snelheid als funktie van r zijn weergegeven. Voor V(} 

zijn fittingen gedaan met twee wiskundige modellen: 

c 
V(}=-, 

r 
( 4.1) 

b 
V(}= a+-. (4.2) 

r 

Dergelijke fittingen zijn uitgevoerd met de data van 6 verschillende experimenten op diverse 
tijdstippen (exp. C9 t/m C14, zie bijlage B). In totaal is dat gedaan voor circa 35 grafieken. 
Steeds blijken beide modellen een goede beschrijving van de experimentele data te geven. De 
krommen van model ( 4.1) en ( 4.2) zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. 

Parameter a van formule ( 4.2) heeft waarschijnlijk geen grote betekenis. De absolute 
waarde en het teken ervan kunnen als funktie van de tijd een vrij grillig verloop laten zien. 
Bij de gezuiverde meetdata geldt bijna altijd: lal :::; 0.15 cm/ s. Een paar getallenvoorbeelden 
om de relatieve grootte van a te laten zien voor a= 0.10 cm2 

/ s: 

b 25 a 
r = 10 cm: V(}= a+-= 0.10 +- => - ~ 4%. 

r 10 V(} 

b 25 a 
r = 40 cm: V(}= a+-= 0.10 +- => - ~ 14%. 

r 40 V(} 

De waarde van a verandert bovendien signifikant bij bijna iedere nieuwe fitting (nadat enkele 
meetpunten zijn verwijderd). Vanwege de geringe bruikbaarheid en invloed van a zal in het 
vervolg alleen model (4.1) gebruikt worden, dat theoretisch werd afgeleid in §2.3. 

Evenals V(} is ook Vrad onderzocht op diverse tijdstippen van 6 verschillende experimenten 
( exp. C9 tjm C14, zie bijlage B). Ook nu weer voor ongeveer 35 grafieken. Steeds blijkt de 
radiale snelheid ongeveer gelijk aan nul te zijn (fig. 4.1b en 4.2b ). 

Wat verder opvalt in figuur 4.1 en 4.2 is de scatter in de meetdata. Ook op dat punt zijn 
deze grafieken representatief voor die van alle andere experimenten. De maximale afwijking 
t.o.v. de gefitte curve van V(} is voor de meeste punten: 

!:l.vB,....., ±0.15cmjs. 

Voor Vrad is de maximale afwijking t.o.v. de nullijn voor de meeste punten: 

!:l.vrad "' ±0.1 cm/ s. 
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Figuur 4.1: Azimutale snelheid (a) en radiale snelheid (b) als funktie van r. Fittingen: 
vo = 24.1/r en vo = -0.005 + 24.1/r. De twee krommen zijn feitelijk niet van elkaar te 
onderscheiden. Exp. C9, Q = 10mljs, t = 23min. 
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Figuur 4.2: Azimutale snelheid (a) en radiale snelheid ( b) als funktie van r. Fittingen: vo = 
24.1/r en vo = 0.122 + 22.2/r. Exp. C9, Q = 10 mljs, t = 29 min. 
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Deze afwijking bedraagt circa 10% van de typische waarde ve = 1 cm/ s. De radiale snelheid 
Vrad is dus meestal verwaarloosbaar t.o.v. de azimutale snelheid ve. Een tijd- of plaatsafhan
kelijkheid van de afwijkingen ~ ve en ~V rad blijkt er verder niet of nauwelijks te zijn. 

Nader onderzoek met behulp van regressietechnieken levert de volgende schatting voor de 
onnauwkeurigheid in parameter c: 

~c ~ ±0.2 cm2 
/ s. 

Voor de typische waarde c = 20 cm2 / s betekent dat een onnauwkeurigheid van circa 1%. 

4.3 Opspingedrag van rotatievrije shearstroming 

Bij één experiment, zonder tankafdekking, is parameter c bepaald voor een groot aantal 
tijdstippen om het funktionele verband tussen c en de tijd te achterhalen. Het resultaat is te 
vinden in figuur 4.3a. De kromme is goed te beschrijven met de relatie: 

( 4.3) 

Parameter Cstat is de stationaire waarde ( t = oo ). Na curve-fitting volgt voor de tijdconstante: 
T = 3.63 min = 218 s. In §2.2.5 werd kort iets vermeld over de Ekman-opspintijd TE. Invullen 
van de experimentele gegevens H = 17.5cm, n = 0.7os-1 en v = 0.98 · 10-6 m 2 /s (T = 
21 °C) in vergelijking (2.20) levert TE = 211 s, hetgeen verrassend goed overeenstemt met de 
tijdconstante T (slechts 3% afwijking). Dit is een belangrijke aanwijzing voor de essentiële rol 
die de Ekman-grenslaag op de bodem vervult bij het tot stand brengen van de stroming. 

Ter controle is ook bij twee andere experimenten naar het opspingedrag van de stroming 
gekeken. Omdat het een zeer tijdrovende en arbeidsintensieve aangelegenheid betreft, is 
daarbij minder nauwkeurig te werk gegaan: de data werden niet gezuiverd en er zijn minder 
tijdstippen genomen (5 resp. 6 i.p.v. 15). De resultaten bevestigen dat het opspingedrag goed 
wordt beschreven door formule ( 4.3): de voor H en n gecorrigeerde tijdeonstantes zijn resp. 
3.1 min en 3.5 min, hetgeen consistent is met T = 3.63 min. 

Uit figuur 4.3a en formule ( 4.3) kan worden afgeleid dat de stroming feitelijk volledig is 
opgespannen na circa 20 minuten oftewelt ~ 6T. Voor een stationaire shearstroming hoeft dus 
slechts een twintigtal minuten te worden gewacht na het aanzetten van de pomp. Een andere 
opvallende eigenschap is dat een c-waarde op een willekeurig tijdstip t :2: 20 min, hooguit 
circa 2% afwijkt van het gemiddelde dat bepaald is uit alle c-waarden vanaft = 20 min. Ook 
alle andere experimenten met een cyclonale shearstroming (zie bijlage B) bevestigen dat de 
stroming stabiel is nat= 20 min (geen afwijkingen groter dan circa 2% t.o.v. het gemiddelde). 
Misschien zijn de afwijkingen gedeeltelijk terug te voeren op lichte schommelingen in het 
debiet. 

4.4 Invloed van het debiet 

Het verband tussen de stationaire waarde van parameter c ( Cstat) en het debiet Q is weerge
geven in figuur 4.3b. Voor ieder experiment (met debiet Q) werd parameter Cstat bepaald op 
de tijdstippen t = 30, 35, 40 min. Uit figuur 4.3b blijkt dat er inderdaad een recht evenredig 
verband bestaat tussen Cstat en Q, zoals door het theoretisch model (§2.3) voorspeld wordt: 
Cstat = a.Q. Fitting levert: 

CXexp = (2.33 ± 0.02) cm-1
. 
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Figuur 4.3: (a) Parameter c als funktie van de tijd (gezuiverde data). Fitting: c = 
24.2 (1- e-t/3·

63
). Exp. e9. Q = 10mljs. (b) Parameter Cstat als funktie van het debiet 

Q (gezuiverde data). Fittingen: Cstat = 2.33 Q {doorgetrokken lijn) en Cstat = -0.5 + 2.39 Q 
(gestippelde lijn). Exp. e15 t/m e20 (zie bijlage B). 

Dat betekent een afwijking van circa 12% t.o.v. de theoretische waarde a = 2.66 cm-1 die 
geldt bij T = 20 oe. Helaas is de temperatuur van het water in de tank niet gemeten. Bij 
experimenten waar dat wel is gebeurd, lag deze ongeveer tussen 16 oe en 22 oe. Waarschijnlijk 
lag de temperatuur bij de experimenten van figuur 4.3b binnen deze grenzen. In tabel 4.1 
staan theoretische waarden van a voor verschillende temperaturen. Daaruit volgt meteen dat 
een afwijkende temperatuur nooit geheel kan verklaren waarom aexp lager is dan verwacht. 
Als wordt uitgegaan van T = 16 oe, dan betekent dat nog altijd een afwijking van 8% t.o.v. 
a= 2.53 cm-1. 

Bij de experimenten van figuur 4.3b was de roterende tank niet afgedekt en waren de 
TL-buizen slechts korte tijd aan (per experiment: tijdens 3 video-opnamen van een minuut). 
Effektieve wind (§4.5) kan waarschijnlijk nog enkele procentpunten van de afwijking t.o.v. de 
theoretische waarde verklaren. 

In figuur 4.3b is nog een tweede fitting uitgevoerd met de formule: 

Cstat =Co+ aQ. 

Deze geeft een iets betere fitting van de experimentele data. Het resultaat is: 

co = ( -0.5 ± 0.2) cm2 
/ s, 

a= (2.40 ± 0.04) cm-1
. 
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T [OG] a [cm ·I] afwijking in % 
(t.o.v. a= 2.66cm-1 ) 

16 2.53 - 4.9 
17 2.56 -3.8 
18 2.59 - 2.6 
19 2.63 - 1.1 
20 2.66 0.0 
21 2.69 + 1.1 
22 2.72 + 2.3 
23 2.75 + 3.4 
24 2.79 + 4.9 

Tabel4.1: Theoretische waarde van a als funktie van de temperatuur (voor Q = 0.70radjs). 

4.5 Invloed van warmtebron en effektieve wind 

Een zestal experimenten is uitgevoerd om een eventuele invloed van de verlichting (warmte
bron) en/ of afdekking van de tank ( effektieve wind) aan te tonen. De relevante situaties zijn: 
(a) de tank is afgedekt met een doorzichtige perspex plaat en transparante plastic folie, ( b) de 
TL-buizen worden gedurende het hele experiment aan gelaten (zowel tijdens het opspinnen 
van het water in de tank als tijdens het in werking zijn van de pomp), of ( c) de TL-buizen zijn 
alleen aan als de pomp in werking is, of (d) de TL-buizen zijn alleen aan tijdens 3 à 4 korte 
video-opnamen van een minuut. Om de experimenten zo goed mogelijk met elkaar te kunnen 
vergelijken, werd telkens vrijwel hetzelfde debiet Q genomen. De gebruikte instellingen zijn 
samengevat in tabel 4.2. 

Eigenlijk zijn er nog twee andere warmtebronnen, maar omdat ze niet instelbaar zijn en 
voor ieder experiment naar verwachting dezelfde invloed hebben, zijn ze buiten beschouwing 
gelaten: de warmte-afgifte door de pomp en de warmte-afgifte (of warmte-opname) door de 
omgeving. 

In figuur 4.4a staat parameter Cstat als funktie van het debiet Q voor de zes verschillende 
experimenten. Alle waarden liggen onder de theoretische kromme Cstat = 2. 72Q (T = 22 °C). 
In figuur 4.4b is a weergegeven als funktie van het experiment-nummer. Deze a is bepaald 
door voor ieder experiment de gemiddelde waarde van Cstat te delen door Q. Bij twee experi
menten was de temperatuur iets lager; de betreffende a-waarden zijn hiervoor gecorrigeerd. 
De figuur suggereert dat a lager is als de TL-buizen slechts sporadisch aan zijn: vergelijk 
exp. 13 met exp. 9 en 12, en vergelijk exp. 14 met exp. 10 en 11. Gezien de grote onnauw
keurigheidsmarges is het echter niet verstandig om hieruit conclusies te trekken. Het valt op 
dat ieder experiment waarbij de tank is afgedekt een hogere waarde voor a heeft dan het 
corresponderende experiment zonder afdekking: vergelijk exp. 10 met 9, exp. 11 met 12, en 
exp. 14 met 13. Dat duidt naar alle waarschijnlijkheid op een invloed van de effektieve wind, 
die op een eenvoudige wijze verklaard kan worden. 

Als de roterende tank niet is afgedekt, is er kontakt tussen het wateroppervlak dat in 
cyclonale richting beweegt en de "buitenlucht" die niet opgespannen is en dus niet met de 
tank meeroteert. T.o.v. het wateroppervlak wordt er dus een anticyclonale kracht uitgeoefend 
die de deeltjes iets afremt. Een effektieve wind zorgt dus voor lagere deeltjes-snelheden en 
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Exp. tank altijd verlicht als sporadisch Q [ml/s] T [OC] N 
afgedekt verlicht pomp aan verlicht 

C9 ja 10.1 21 8 
C10 ja ja 10.4 22 6 

Cll ja ja 10.3 22 4 
C12 ja 10.6 22 4 
C13 ja 10.4 21 3 
C14 ja ja 10.4 22 3 

Tabel 4.2: Gebruikte instellingen voor onderzoek naar invloed van warmtebron en effektieve 
wind. N is het aantal tijdstippen waarop de stationaire waarde van parameter c werd bepaald. 
De lege vakken in de tabel betekenen "nee" of "niet van toepassing". 
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!l C10 E A I U) 
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Q 26 C9 13 -c14 D A 

~ \ Cl) I IJ. D 2.5 
u 25 C13-~~ D .E 

24 Cl) 
0) 2.4 

23 

22 2.3 
10 10.2 10.4 10.6 10.8 8 9 10 11 12 13 14 15 

(a) 
Q [ml/s] 

(b) 
Experiment-nummer 

Figuur 4.4: (a) Parameter Cstat als funktie van het debiet Q (gezuiverde data). Rechte lijn: 
Cstat = 2. 72 Q. (b) Gemiddelde a als funktie van het experiment-nummer (gezuiverde data). 
A =tank afgedekt, *=verlicht als pomp aan, o=altijd verlicht, x =sporadisch verlicht. Rechte 
lijn: a= 2.72. 
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dus ook voor een lagere waarde voor Cstat en a. Uit figuur 4.4b blijkt dat effektieve wind een 
gedeelte van de afwijking t.o.v. de theoretische waarde a= 2.72cm-1 kan verklaren. In het 
gunstigste gevalligt a er echter nog steeds 4% onder. Hiervoor is voorlopig nog geen afdoende 
verklaring gevonden. Als de tank niet is afgedekt ( exp. C9, C12, C13) ligt a circa 10% onder 
de theoretische waarde. 

Er is ook onderzocht of de verlichting en/ of afdekking gevolgen hebben voor de scatter in 
de meetdata van de azimutale snelheid VIJ en de radiale snelheid Vrad· Signifikante verschillen 
tussen de experimenten blijken er op dat punt niet te zijn. 

4.6 Anti-cyclonale rotatievrije shearstroming 

Tenslotte is onderzocht wat de gevolgen zijn als de bron en put worden verwisseld: een bron 
in het midden van de tank en een concentrische put tegen de rand (in de praktijk betekent 
dat gewoon een omwisseling van de pomprichting). 

Volgens de theorie is Q nu positief, hetgeen een anticyclonale stroming ( VIJ < 0) tot gevolg 
heeft. Drie experimenten zijn uitgevoerd om dit te verifiëren, ieder met een ander debiet Q 
(exp. AC21 t/m AC23, zie bijlage B). Er werd steeds als volgt te werk gegaan. De tank 
was niet afgedekt en de verlichting werd gelijktijdig met de pomp aangezet. Gedurende circa 
45 minuten werd een video-opname gemaakt. Parameter c werd na afloop op 3 verschillende 
tijdstippen bepaald ( t ~ 20, 30, 40 min) uit gezuiverde data. 

In figuur 4.5 staat een voorbeeld van de azimutale en radiale snelheid als funktie van de 
afstand r tot het middelpunt van de tank. Het is representatief voor andere tijdstippen en 
andere experimenten waarbij de stroming stationair is. Ook nu weer geeft het model VIJ = cjr 
een goede beschrijving van de experimentele data. Eveneens geldt dat de radiale snelheid 
ongeveer nul is. Ook wat betreft de scatter in de meetdata is de uitkomst hetzelfde als in 
§4.2. 

Een ander vermeldenswaardig punt is dat voor alle drie de experimenten een Cstarwaarde 
hooguit circa 3% afwijkt van de gemiddelde waarde van Cstat· Dit is in overeenstemming met 
hetgeen in §4.3 vermeld werd over de cyclonale stroming. Het ondersteunt het feit dat er 
met het oog geen instabiliteiten zijn waargenomen. Waarschijnlijk zijn ook nu de afwijkingen 
gedeeltelijk terug te voeren op lichte schommelingen in het debiet. 

Vervolgens is, net zoals in §4.4, het verband tussen de stationaire waarde van parameter 
c ( Cstat) en het debiet Q van de bron en put onderzocht (fig. 4.6). De temperatuur van het 
water bedroeg 18 oe bij de twee experimenten met Q = 5.3 en 7. 7 ml / s. Bij het andere 
experiment (Q = 10.5mljs) gold echter T = 16°e; hiervoor is een correctie uitgevoerd door 
de c-waarden te vermenigvuldigen met ~:~~ (zie parameter a als funktie van de temperatuur 
in tabel4.1). 

Volgens de theorie is Cstat recht evenredig met Q: Cstat = aQ. Uit figuur 4.6 blijkt dat dit 
een minder goede benadering is dan in het cyclonale geval. Curve-fitting levert: 

aexp = (2.89 ± 0.02) cm-1
. 

Dat betekent een afwijking van circa 12% t.o.v. de theoretische waarde a = 2.59 cm-1 die 
geldt bij T = 18 oe. Ook nu kan deze afwijking waarschijnlijk gedeeltelijk verklaard worden 
door de effektieve wind (§4.5). Deze werkt in anticyclonale richting. Omdat de deeltjes in 
dezelfde richting bewegen, wordt hun snelheid iets groter. Een grotere snelheid betekent een 
grotere waarde voor -C5 tat en dus ook voor a. 
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Figuur 4.5: Azimutale snelheid (a) en radiale snelheid (b) als funktie van r (gezuiverde data). 
Fitting: ve = -22.1/r. Exp. AC22, Q = 7.7 mljs, t = 32 min. 
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Figuur 4.6: Parameter Cstat {eigenlijk -Cstat) als funktie van het debiet Q (gezuiverde data). 
Fittingen: -C8 tat = 2.89Q en -Cstat = 3.8 + 2.44Q. Exp. AC21 tjm AC23. 
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In figuur 4.6 is een tweede fitting uitgevoerd met het model: -Cstat = co+ aQ. Deze geeft 
een betere fitting van de experimentele data: 

co = (3.6 ± 0.7) cm
2 

/ s, 

a= (2.46 ± 0.08) cm-1
. 
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Hoofdstuk 5 

Monopolaire wervels zonder 
achtergrondstroming 

5.1 Inleiding 

Met de wegzuigmethode zijn diverse cyclonale monopolen opgewekt in een roterende vloei
stof zonder achtergrondstroming. De parabolische kromming van het vrije oppervlak werd 
gecompenseerd met een parabolische bodem. 

Eerst worden de eigenschappen van de monopolen besproken: contouren van stroomfunk
tie en vorticiteit, translatiesnelheid, vorticiteits- en snelheids-doorsneden door het middelpunt. 
Vervolgens worden deze doorsneden gefit met de modellen van Lamb en Carton ter bepaling 
van parameters zoals straal en circulatie. Voor één wervel is de tijdafhankelijkheid van deze 
parameters nader onderzocht. Tenslotte wordt bekeken wat de invloed van het wegzuigdebiet 
q en de wegzuigtijd b..t is op de circulatie en de straal. 

5.2 Eigenschappen van experimentele wervels 

5.2.1 Gevolgde procedure 

Een schema van de opstelling staat in figuur 3.1d. De rotatiesnelheid van de tafel was 0.60 
of 0. 70 rad/ s. Twee vergelijkbare methoden zijn toegepast om cyclonale monopolen op te 
wekken (§3.2): het buisje werd met de hand vastgehouden of het werd in een balk gestoken. 

Na het aanzetten van de roterende tafel werd gewacht totdat het water in starre rotatie 
was. Vervolgens werd een monopool opgewekt en gevisualiseerd met tracerdeelt jes. Na afloop 
van het experiment vond een nadere analyse met Diglmage plaats. De output (PV-files) werd 
gezuiverd door verwijdering van de foute snelheidsvektoren. 

5.2.2 Vorticiteit en stroomfunktie 

Voor enkele experimenten is gekeken naar de vorticiteit w en de stroomfunktie 'li in de hele 
tank. Het gemeten snelheidsveld wordt geïnterpoleerd op een cartesisch rooster van 65 x 65 
punten, waarna de vorticiteit in ieder roosterpunt wordt berekend. Vervolgens vindt een 
transformatie van w plaats naar een polair rooster met 129 punten in azimutale en 65 in 
radiale richting. De stroomfunktie wordt in ieder punt van dit rooster berekend met een 
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(a) W op t = 0.5min (b) W op t = 3.5min 

t/ 0 Q 

0 = 

(c) w op t = 0.5min ( d) w op t = 3.5 min 

( e) snelheidsveld op t = 0.5 min (!) snelheidsveld op t = 3.5 min 

Figuur 5.1: Stroomfunktie W, vorticiteit w en snelheidsveld op twee tijdstippen. De schaZing 
van de contourlijnen en de vektoren is voor ieder plaatje verschillend. Exp. M3. q = 40 ml / s, 
tl.t = 10 s, n = 0.60 rad/ s. 
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Figuur 5.2: Vorticiteits-contourplot van ingezoomde wervel op twee tijdstippen. Exp. M3. 
q = 40mljs, b..t =lOs, n = 0.60radjs. 

Poisson-solver die als randvoorwaarde 'IJf = 0 bij de cirkelvormige begrenzing van het domein 
neemt. Tenslotte wordt 'IJf getransformeerd naar een cartesisch rooster van 65 x 65 punten. 

In figuur 5.1 staat een representatief voorbeeld van het eindresultaat op twee verschil
lende tijdstippen. De wervel is duidelijk te herkennen in de contourlijnen van 'IJf en w en de 
bijbehorende vektorplots van het snelheidsveld. De kleine "eilandjes van vorticiteit" in met 
name figuur ( c) zijn gedeeltelijk ruis. Bij vrijwel ieder experiment ligt deze ongeveer tussen 
-0.1 s-1 en +0.1 s-1 . Een wervel is dus niet meer te lokaliseren als de maximale vorticiteit 
kleiner is dan 0.1 s-1 en is dan als het ware in de ruis verdwenen. De kleine snelheidsvektoren 
in figuur ( e) en (!) zijn ook gedeeltelijk ruis. 

Om een wervel meer in detail te kunnen bestuderen, moet worden ingezoomd op een 
kleiner gebied van de tank, zoals in figuur 5.2. In dit voorbeeld wordt de wervel omringd 
door kleine gebiedjes met negatieve vorticiteit. De vervorming van de wervel, van redelijk 
cirkelvormig naar minder cirkelvormig, is duidelijk te zien. 

5.2.3 Translatiesnelheid 

Theoretisch gezien heeft een monopool geen translatiesnelheid Vtr· Bij enkele wervels is dit 
nagegaan door de positie van het middelpunt te bepalen op opeenvolgende tijdstippen en 
hieruit vervolgens Vtr te berekenen. Als middelpunt is gemakshalve het punt met de maximale 
vorticiteit genomen. De translatiesnelheid heeft een typische waarde van 0.02 à 0.03 cm/ s. 
Dat is verwaarloosbaar klein t.o.v. de snelheden in de wervel zelf ( Vmax rv 1 à 2 cm/ s ). 

Dat Vtr niet helemaal nul is, wordt misschien veroorzaakt doordat de experimentele wervels 
geen perfekte monopolen zijn. Het is ook mogelijk dat ze tijdens het opwekkingsproces met 
het buisje onbewust een kleine translatiesnelheid hebben meegekregen. Een andere mogelijke 
oorzaak zijn onvolkomenheden in de "parabolische" bodem waardoor de diepte van het water 
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niet overal hetzelfde is. Dit heeft wervelstrekking en een translatiesnelheid tot gevolg (zie 
§2.4). 

5.2.4 Werveldoorsneden en fittingen 

Van ingezoomde wervels zoals in figuur 5.2 kunnen als volgt doorsneden worden gemaakt. Het 
gemeten snelheidsveld wordt geïnterpoleerd naar een cartesisch rooster van 30 x 30 punten, 
waarna in ieder roosterpunt de vorticiteit wordt bepaald. Door het middelpunt van de wervel 
(maximale vorticiteit) worden 3 of 4lijnen in verschillende richtingen getrokken. De vorticiteit 
w en de loodrechte snelheidscomponent v op iedere lijn worden via interpolatie berekend op 
50 equidistante punten met doorsnedecoördinaat S. 

In figuur 5.3 en 5.4 staan enkele voorbeelden van doorsneden op drie opeenvolgende tijd
stippen. Het tijdstipt = 0 correspondeert met het moment waarop de wervel is opgewekt c.q. 
het buisje uit het water is gehaald. De bijbeharEmde contourplots en overige doorsneden van 
dezelfde en een andere wervel zijn te vinden in bijlage C. De berekende punten zijn aangege
ven met kruisjes. Geen enkele doorsnede is identiek; geen enkele wervel is namelijk perfekt 
axisymmetrisch. Bij sommige vorticiteits-doorsneden ligt aan beide zijden van de piek een 
kuiltje waarbij de negatieve vorticiteit groter is dan de ruis. 

Bij iedere grafiek op t = 0.5 min en t = 3.5 min is een fitting uitgevoerd met het Lamb
en het Carton-modeL Voor t = 6.5 min zijn geen fittingen uitgevoerd, omdat de wervel dan 
is opgegaan in de ruis. Het middelpunt van de wervel bevindt zich niet op S = 0. Voor 
de doorsnedecoördinaat wordt daarom in de modelvergelijkingen een substitutie uitgevoerd 
(S f---+ S- Sa) zodanig dat w = Wmax en v = 0 voor (S- Sa) = 0. Het Larnh-madel wordt 
dan: 

V() I (1- e-(S-Sv)2 /R2
) 

21r(S- Sv) ' 
(5.1) 

w _1_e-(S-Sw)2 /R2 

7rR2 . 
(5.2) 

Het Carton-model wordt: 

V() ~wo(S- Sv)e-((S-Sv)/R)a, (5.3) 

w = wa(1-~aCS~Sw))a)e-((S-Sw)/R)a. (5.4) 

De fitparameters zijn/, R, Sv, Sw (Lamb-model) en wo, a, R, Sv, Sw (Carton-model). De 
subscripten w en v hebben betrekking op de grafieken van de vorticiteit resp. de snelheid. 

Iedere grafiek werd onafhankelijk van alle andere gefit. De resultaten van de fitting van w 
bij een bepaalde doorsnede hebben dus geen invloed op die van de fitting van v bij dezelfde 
doorsnede. Steekproefsgewijs zijn enkele fittingen een paar keer opnieuw uitgevoerd met 
andere startwaarden. De uitkomsten worden er feitelijk niet door beïnvloed; de relatieve 
afwijkingen zijn van de orde 10-6 • 

Globaal gezien geven beide modellen een redelijke beschrijving van de experimentele data. 
Het Carton-model geeft een betere beschrijving van de "vorticiteitskuiltjes" aan weerszijden 
van de wervelpiek aangezien het Larnh-madel geen kuiltjes heeft. Ook de afname in v wordt 
iets beter beschreven door het Carton-modeL 

De uitkomsten van enkele fittingen staan in bijlage C (tabellen C.1 t/m C.5). Bij iedere 
wervel zijn voor elk tijdstip de fitresultaten van de verschillende vorticiteits-doorsneden met 
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Figuur 5.3: Doorsnede van een wervel op drie opeenvolgende tijdstippen. Het doorsnede
nummer staat tussen haakjes. De krommen zijn fittingen (doorgetrokken streep=Lamb-model, 
onderbroken streep=Carton-model). Zie ook bijlage C. Exp. Ml. q = 40mljs, b.t = 20s, 
n = 0.60 rad/ s. 
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Figuur 5.4: Doorsnede van een wervel op drie opeenvolgende tijdstippen. Het doorsnede
nummer staat tussen haakjes. De krommen zijn fittingen (doorgetrokken streep=Lamb-model, 
onderbroken streep=Carton-model). Zie ook bijlage C. Exp. M1. q = 40mljs, D.t = 20s, 
n = 0.60 rad/ s. 
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elkaar gemiddeld. Hetzelfde is gedaan voor de fitresultaten van de snelheids-doorsneden. Uit
eindelijk is uit deze twee gemiddelden een eindgemiddelde berekend. Gemiddelde grootheden 
worden aangegeven met een streep boven het symbool. Bij de fittingen met het Carton-model 
ligt Wo,v systematisch boven Wo,w (10%- 50%). De waarden van Öv en Rv liggen daarentegen 
systematisch onder die van Öw en Rw (10%- 40% resp. 5%- 35%). Bij het Larob-modelliggen 
1v en Rv systematisch onder 1w en Rw (0%- 35% resp. 0%- 25%). De standaardafwijkingen 
van 7, R (Lamb-model), wo, ä en R (Carton-model) zijn relatief groot, meestal 10% à 30%. 
De bij elkaar horende offsets Sw en Sv zijn vrijwel aan elkaar gelijk (op een uitzondering na). 

In de 3 minuten tussen t = 0.5 min en t = 3.5 min zijn 1 en w0 afgenomen en R (Lamb
model), ä en R (Carton-model) toegenomen. Voor het Lamb-model wordt de tijdafhanke
lijkheid van 1 en R nader bestudeerd in §5.3. Voor alle onderzochte wervels zonder achter
grondstroming die zijn opgewekt met een wegzuigdebiet q ~ 25 ml Is of q ~ 40 ml Is, was de 
levensduur ongeveer 6 - 7 min (circa 400 s ). Onder de levensduur wordt in dit verslag ver
staan de tijd tussen het moment waarop de wervel is gecreëerd en het moment waarop deze 
is verdwenen in de ruis. Hoewel in [15] een definitie van de levensduur niet wordt gegeven, 
wordt daar eveneens een levensduur van ongeveer 400 s gemeld voor cyclonale monopolaire 
wervels die werden opgewekt met dezelfde methode. 

Het Lamb-model en het Carton-model verschillen niet veel van elkaar in de kern van de 
wervel. Hoewel het Carton-model de experimentele data buiten die kern iets beter beschrijft, 
wordt om drie redenen in het vervolg het Lamb-model gebruikt. Ten eerste is het Larnh
madel eenvoudiger. Het bevat slechts twee fysische parameters: de circulatie 1 en de straal 
R. Ten tweede leveren circa 10% van de fittingen met het Carton-model een waarde a ::; 1. 
In §2.5.5 werd echter geëist dat a > 1. De derde en belangrijkste reden heeft te maken met 
de opwekmethode. Tijdens de creatie wordt er vloeistof naar het buisje toe gezogen. De 
verandering van de circulatie r binnen een materiële contour C die het buisje omvat, -is gelijk 
aan (zie [8, §1.2]): 

~~ = fc(-2n x v) ·ds. (5.5) 

De vektor ( -2fi x v) heeft een component die in dezelfde richting als vektor s wijst, zodat 
ljy~ > 0. De wervelsterkte is dus niet nul (I > 0). In het Carton-model is die echter per 
definitie nul. 

5.3 Tijdafhankelijkheid van wervelgrootheden 

Voor één wervel ( exp. M3) is de tijdafhankelijkheid van de circulatie 1, de straal R en de 
maximale vorticiteit Wmax nader onderzocht. Op 7 equidistante tijdstippen ( t = 0.5-6.5 min) 
zijn ingezoomde vorticiteits-contourplots gemaakt m.b.v. gezuiverde PV-files (bijlage C). Van 
iedere plot zijn twee loodrecht op elkaar staande doorsneden gemaakt door het punt met 
maximale vorticiteit. De krommen w(S) en v(S) zijn vervolgens onafhankelijk van elkaar gefit 
met het Lamb-model (vergelijkingen 5.1 en 5.2). Op t = 6.5 min is geen fitting uitgevoerd; 
van de wervel is dan vrijwel niets meer over. Voor ieder tijdstip zijn de gemiddelde circulatie 
1 en straal R berekend en uitgezet tegen de tijd (fig. 5.5). 

De circulatie 1(t) wordt goed beschreven door een funktie van de vorm: 

l(t) = loe-tfr. (5.6) 

Curve-fitting levert: lo = (52 ± 8) cm2 Is en T = (190 ± 30) s 
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Voor de straal R, die toeneemt met de tijd, is een ander funktioneel verband nodig. 
Geprobeerd werd: 

R(t) = Ro + (3t 112
• (5.7) 

Dat levert: Ro = (2.0 ± 0.6) cm en f3 = (0.13 ± 0.05) cmjs112
• Een alternatief is: 

R(t) = Roe-tf'r + Roo ( 1- e-t!T) , (5.8) 

zodat R = R0 voor t = 0 en R = R00 voort = oo. Fitting geeft: Ro = 2.0 cm, Roo = 4.2 cm 
en r = 102 s. 

Verder is ook gekeken naar de maximale vorticiteit Wmax als funktie van de tijd (fig. 5.6a). 
De waarden zijn afgelezen uit de grafieken van de vorticiteitsdoorsneden (niet opgenomen in 
dit verslag). Volgens het Lamb-model geldt: 

'Y 
Wmax = 1rR2 · (5.9) 

Om dit te verifiëren is 7r~2 berekend en uitgezet tegen de tijd (fig. 5.6b ). In beide gevallen 
geldt een meer dan exponentiële afname van het eerste naar het tweede meetpunt (t = 30-
60 s). Vanaf het tweede meetpunt kan de afname worden beschreven met een formule van 
het type (5.6). Curve-fitting zonder het eerste meetpunt levert respektievelijk Wmax(O) = 
(1.4 ± 0.1) s-1 met een r = (143 ± 8) s, en 7r~2 (0) = (1.5 ± 0.1) s-1 met een r = (147 ± 8) s. 
De uitkomsten komen dus met elkaar overeen (binnen de foutenmarges). 

De toename van de straal kan theoretisch aannemelijk worden gemaakt. Een cyclonale 
monopool bezit voornamelijk positieve vorticiteit en zuigt volgens vergelijking (2.17) vloeistof 

op uit de Ekman-grenslaag met een dimensieloze snelheid w I = 0 ( E!). Dit is de zogenaamde 
Ekman-suctie. Uit de wet van massabehoud volgt dat de wervel moet uitdijen in radiale 
richting, hetgeen een toename van R betekent. Een ander meespelend effekt is de diffusie van 
vorticiteit in radiale richting (zie bijvoorbeeld [15, §3.3.1.2]). 

Figuur 5.7a toont de gefitte vorticiteitskrommen voor de opeenvolgende tijdstippen. Het is 
duidelijk dat het vorticiteitsprofiel inzakt in de loop van de tijd. In figuur ( b) is w dimensieloos 
gemaakt met 7r~2 • Er worden dan krommen van het volgende type verkregen: 

(5.10) 

Figuur ( b) toont duidelijk het uitdijen van de wervel. 
In figuur 5.7c,d is hetzelfde gedaan voor de snelheid. Ook in dit geval zakt het profiel 

in. De azimutale snelheid VIJ is dimensieloos gemaakt met 2;R, hetgeen krommen van het 
volgende type oplevert: 

__ 1_ ( _ -r2/R2) 
VIJ - ( r / R) 1 e . (5.11) 

In figuur 5.7c,d is te zien dat de positie met de maximale snelheid naar buiten verschuift in 
de tijd. Dat is logisch, want de straal R, die een maat is voor de positie van dat maximum, 
neemt toe in de tijd. 

45 



2.5 

2 0.8 

1.5 C\J- 0.6 
~ a:: 
' ~ ~ 

~ 
8 8 0.4 

0.5 0.2 

2 4 6 8 2 4 6 8 

(a) 
r [cm] 

(b) 
r [cm] 

21 
0.6 

1.5l 

Er ,......-, 
(/) 0.4 -- &1 E 
~ ~ 
~ -~ > 

0.5 
0.2 

0'---'-~~~__j__~~~---'----~~~_j 

0 5 10 15 

(c) 
r [cm] 

(d) 
r [cm] 

Figuur 5.7: (a) Vorticiteits-profielen op de tijdstippent = 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 en 6.5 min 
(van boven naar beneden). (b) Idem (maar nu van links naar rechts). (c) Snelheids-profielen 
op dezelfde tijdstippen (van boven naar beneden). (d) Idem (maar nu van links naar rechts). 
Exp. M3. q = 40 ml Is, b..t = 10 s, n = 0.60 rad/ s. 
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Exp. q [mljs] tl.t [s] opwek- n 
methode [radjs] 

M1 40 ±4 20 ± 1 H 0.60 
M2 40 15 H 0.60 
M3 40 10 H 0.60 
M4 25± 3 20 H 0.60 
M5 25 15 H 0.60 
M6 25 10 H 0.60 

I M12116 ± 2 
M13 27±3 10 B 

I 0.70 
0.70 

10 B 

Tabel 5.1: Overzicht van uitgevoerde experimenten. H=handmatig, B= "balkmethode". 
n =rota tiesnelheid van de tafel. 

5.4 Invloed van experimentele parameters 

Tenslotte is onderzoek verricht naar de invloed van twee experimentele parameters: het weg
zuigdebiet q en de wegzuigtijd tl.t waarmee de wervels worden gecreëerd. Tabel 5.1 bevat een 
overzicht van de uitgevoerde experimenten. Volgens het principe van §5.2.4 worden doorsne
den gemaakt en fittingen met het Lamb-model uitgevoerd. Alleen de gemiddelde waarden die 
daaruit voortvloeien, worden gebruikt. Bij de experimenten M12 en M13 werd een andere 
hoeksnelheid n gebruikt (0.70 i.p.v. 0.60 radjs) en is een later tijdstip onderzocht (t ~ 2 min 
i.p.v. t = 0.5 min). Om die redenen worden ze apart van de experimenten M1 t/m M6 be
handeld. Bij M12 en M13 was partiele traeken op een eerder tijdstip niet mogelijk, omdat de 
wervels werden opgewekt met de "balkmethode" (zie §3.2.2). 

In figuur 5.8 zijn de circulatie 'Y en de straal R op het tijdstip t = 0.5 min uitgezet als 
funktie van het wegzuigdebiet q en de wegzuigtijd tl.t. Figuur 5.9 toont 'Yen Ropt ~ 2 min als 
funktie van q. Figuur 5.8a en 5.9a laten de samenhang tussen q en 'Y zien: een hogere q heeft 
een hogere 'Y tot gevolg. Dat is eenvoudig te verklaren. Tijdens het creatieproces wordt er met 
een bepaalde snelheid (debiet q) vloeistof weggezogen. De beweging van de vloeistofdeeltjes 
(snelheid v) richting buisje wordt door de Coriolis-kracht gedeeltelijk omgevormd tot een 
cyclonale beweging om het buisje. Een grotere snelheid v (oftewel een groter debiet q) betekent 
een grotere azimutale component vo t.o.v. het middelpunt van het buisje. De circulatie van 
een wervel is gelijk aan de integraal van de snelheid over een gesloten contour C die het buisje 
omvat: 

(5.12) 

De circulatie 'Y neemt dus toe met vo. Omdat de azimutale snelheid vo toeneemt met q, volgt 
dat een groter wegzuigdebiet q leidt tot een grotere circulatie 'Y. Vanwege het geringe aantal 
experimentele gegevens kan nog geen betrouwbaar kwantitatief verband tussen 'Y en q worden 
afgeleid. Meer data verkrijgen is echter zeer tijdrovend en arbeidsintensief. 

Figuur 5.8b en 5.9b laten geen overtuigende invloed van het debiet q op de straal R zien, 
omdat de foutenstreepjes elkaar meestal gedeeltelijk overlappen. Een eventuele invloed is niet 
eenvoudig te beredeneren. Voor 'Y en R als funktie van de wegzuigtijd tl.t (fig. 5.8c,d) geldt 
hetzelfde: de waarde van tl.t lijkt niet van belang. Een eventueel verband is ook nu weer niet 
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eenvoudig te beredeneren. 
In [15, p.19] wordt beweerd dat de wervelsterkte afhangt van het totale weggezogen volume 

/).V, maar bewijs of argumenten ontbreken. De zojuist besproken experimenten suggereren 
daarentegen dat alleen het debiet van belang is. Als de wegzuigtijd /).t nauwelijks invloed 
heeft, dan kan /).V ook niet veel invloed hebben bij eenzelfde waarde van q, omdat /).V en /).t 

aan elkaar gekoppeld zijn (!).V = qf).t). In [15, p.15] wordt verder beweerd dat de wervelei
genschappen afhangen van de rotatiesnelheid !1. Hoewel ook dit niet wordt aangetoond met 
experimentele gegevens of ondersteund met argumenten, klopt deze bewering waarschijnlijk 
wel. De Coriolis-kracht Fcor, die recht evenredig is met !1, speelt een essentiële rol in het 
creatieproces: zonder deze kracht zou er geen cyclonale beweging kunnen ontstaan bij het 
wegzuigen van vloeistof. !1 = 0 betekent eenvoudigweg dat Fcor = 0. De precieze invloed 
van n is echter niet eenvoudig te beredeneren. Experimenteel onderzoek hiernaar lijkt de 
aangewezen methode. 
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Hoofdstuk 6 

Monopolaire wervels in rotatievrije 
shearstroming 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van experimenteel onderzoek aan monopo
len in een rotatievrije shearstroming. Eerst worden wervels behandeld die zijn gevisualiseerd 
met tracerdeeltjes. Aan bod komen: contouren van stroomfunktie en vorticiteit, werveldoor
sneden, fittingen met het Lamb-model en de wederzijdse beïnvloeding van de achtergrond
stroming en de monopooL Tenslotte worden een viertal kleurstof-experimenten besproken 
waarbij verschijnselen zoals wervelstripping zijn waargenomen. 

6.2 Experimentele opzet 

De rotatievrije shearstroming wordt gegenereerd m.b.v. de opstelling waarin een parabolische 
bodem is geplaatst (§3.1.1). De hoeksnelheid bedroeg f! = 0.60radjs. De temperatuur van 
het water is nergens gemeten. Afgaande op andere experimenten, kan echter aangenomen 
worden dat die steeds tussen 16 oe en 22 oe heeft gelegen. Tabel 6.1 bevat een overzicht van 
alle in dit hoofdstuk genoemde experimenten. 

Als het water in de roterende tank in starre rotatie is, wordt de pomp aangezet en wordt 
gewacht totdat de shearstroming opgesponnen is (zie §4.3). Vervolgens wordt een cyclonale 
monopool opgewekt met de handmatige methode (zie §3.2). Op een vaste plaats, op een 
afstand van ruwweg 25 à 35 cm van de put, wordt gedurende 10 à 12 seconden water uit 
de tank opgezogen met een debiet q ~ 40 mljs. Als de wervel is gegenereerd (t = 0) vindt 
visualisatie met tracerdeeltjes of kleurstof plaats (§3.2.3). 

6.3 Deeltjesexperimenten 

6.3.1 Vorticiteit en stroomfunktie 

In figuur 6.1a,c,e staan respektievelijk de stroomfunktie W, de vorticiteit w en het snelheids
veld van een achtergrondstroming waarin nog geen monopool is opgewekt. Zoals verwacht 
liggen de stroomlijnen concentrisch om het middelpunt van het domein. De kleine eilandjes 
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Exp. deeltjes kleurstof Q [mljs] 
Dl ja 5.4 ± 0.2 
D2 ja 5.4 
Kl ja 2.5 
K2 ja 5.0 
K3 ja 8.0 
K4 ja 10.5 

Tabel 6.1: Overzicht van experimenten met wervel in rotatievrije shearstroming. Voor alle 
experimenten geldt: q = ( 40 ± 4) ml / s, fl.t = 10- 12 s, n = 0.60 rad/ s. De lege vakken in de 
tabel betekenen "nee". 

van vorticiteit in ( c) zijn louter ruis (w ~ 0.1 s-1 ). De stroming is dus in goede benadering ro
tatievrij, behalve in een gebiedje rond de put. Bij de randen van het domein is vanzelfsprekend 
ook vorticiteit aanwezig maar daarvan zijn geen meetdata beschikbaar om dat te controleren. 
Het gebiedje rond de put, in het vervolg gemakshalve "putwervel" genoemd, heeft een straal 
van circa 8 cm. De vorticiteit stijgt daar boven de maximale ruis uit: 0.10 s-1 < w < 0.60 s-1 . 

6.3.2 Wederzijdse beïnvloeding van wervel en achtergrondstroming 

In figuur 6.1 en 6.2 staan verder plots van dezelfde achtergrondstroming met daarin een wervel. 
Uit (b), (d), en (g) tfm (j) kan worden afgeleid dat de "putwervel" zich niet meer helemaal 
in het middelpunt van het domein bevindt na het genereren van de monopool (t > 0): het 
centrum van de "putwervel" is een paar centimeter verschoven. 

De achtergrondstroming is van het type: 

c 
V()=-, 

r 

en kan dus worden beschreven door een potentiaalwervel in het midden van de tank: 

I 
V()=-. 

21rr 

Uit (6.1) en (6.2) volgt dan voor de circulatie: 

1 = 21rc. 

(6.1) 

(6.2) 

(6.3) 

In het geval van figuur 6.1 en 6.2 werd de achtergrondstroming opgewekt met een debiet Q = 
5.4mljs. Met a= 2.4cm-1 (T = l8°C, n = 0.60radjs) volgt c = 13cm2 js. Een correctie 
van ongeveer -10% vanwege het feit dat de experimentele waarde van c voor een cyclonale 
stroming altijd onder de theoretische ligt, leidt tot c = 12 cm2 j s (zie de experimenten zonder 
afdekking van de tank in §4.5). Dit invullen in vergelijking (6.3) geeft een schatting voor de 
sterkte van de "putwervel": 

lpw ~ 75 cm2 js. 

De monopool werd gecreëerd met een debiet q ~ 40 ml / s. Een schatting van de wervel
sterkte is dus, uitgaande van de resultaten voor monopolen zonder achtergrondstroming 
(hoofdstuk 5): 
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(a) \I! op t = -0.5min (b) \I! op t = 0.5min 
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(c) w op t = -0.5 min (d) w op t = 0.5min 

( e) snelheidsveld op t = -0.5 min (!) snelheidsveld op t = 0.5 min 

Figuur 6.1: Stroomfunktie \I!, vorticiteit w en snelheidsveld op twee tijdstippen. De schaling 
van de contourlijnen en de vektoren is voor ieder plaatje verschillend. Exp. D 1. q = 40 ml / s, 
6.t = 12s, Q = 5.4mljs, n = 0.60radjs. 
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(g) W op t = 2.5min (h) W op t = 4.5min 
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(i) w op t = 2.5 min (j) w op t = 4.5min 

( k) snelheidsveld op t = 2.5 min (l) snelheidsveld op t = 4.5 min 

Figuur 6.2: Stroomfunktie W, vorticiteit w en snelheidsveld op twee tijdstippen. De schaZing 
van de contourlijnen en de vektoren is voor ieder plaatje verschillend. Exp. D 1. q = 40 ml / s, 
b..t = 12s, Q = 5.4mljs, n = 0.60radjs. 
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Figuur 6.3: Vorticiteits-contourplot van ingezoomde wervel in achtergrondstroming op drie 
tijdstippen. De ''putwervel" is te zien op t = 0.5 min en t = 4.5 min, resp. links-onder en 
rechts-boven. Exp. Dl. q = 40mljs, b.t = 12s, Q = 5.4mljs, n = 0.60radjs. 

hetgeen van dezelfde orde als Îpw is. Theoretisch gezien is het dan niet meer verwonderlijk 
dat de monopool en de "putwervel" elkaar beïnvloeden. 

In de praktijk blijkt steeds dat de achtergrondstroming zich 5 à 10 minuten na het ver
dwijnen van de monopool weer in dezelfde toestand als voor het opwekken van de monopool 
bevindt. De "putwervel" bevindt zich dan weer in het midden van de tank. Dat is een aan
wijzing voor de stabiliteit van de cyclonale rotatievrije shearstroming. De gevolgen van een 
monopool in een anticyclonale rotatievrije shearstroming zijn nog niet onderzocht. Het is 
denkbaar dat de "bronwervel" dan niet meer terugkeert naar het midden van de tank. 

6.3.3 Doorsneden en fittingen 

Aan de hand van de contourlijnen van \]! en w kan op ieder tijdstip de positie van de wervel 
bepaald worden. Het is duidelijk dat de wervel geadvecteerd wordt door de achtergrondstro
ming. Inzoomen is nodig om de details te kunnen bekijken en doorsneden door het middelpunt 
te maken (fig. 6.3, 6.4 en 6.5). In bijlage D zijn de vorticiteits-contourplots en doorsneden 
van een andere wervel opgenomen ( exp. D2). In figuur 6.3 is duidelijk de vervorming van de 
wervel ten gevolge van de achtergrondstroming te zien. 

De achtergrondstroming is bij benadering rotatievrij zodat de aanwezige vorticiteit te 
wijten is aan de wervel. Fitting van de w-doorsneden levert dus direkt informatie over wer
veleigenschappen. De krommen van figuur 6.4 en 6.5 vertonen grote gelijkenis met die van 
wervels zonder achtergrondstroming die werden opgewekt met hetzelfde debiet q en ongeveer 
dezelfde wegzuigtijd b.t (§5.2.4, fig. 5.3 en 5.4). Op t = 4.5 min is fitting niet meer zinvol 
aangezien de monopool dan vrijwel verdwenen is in de ruis. Vergeleken met de wervels van 
§5.2.4 bedraagt de levensduur nu slechts 4 à 5 minuten i.p.v. 6 à 7. Blijkbaar versnelt de 
achtergrondstroming de ondergang van de monopooL 

Het snelheidsveld van de achtergrondstroming is uiteraard niet verwaarloosbaar t.o.v. 
het snelheidsveld in de wervel, hetgeen duidelijk in figuur 6.4 en 6.5 te zien is. Fitting is 
ingewikkeld, omdat in de fitvergelijkingen een correctie voor de achtergrondstroming moet 
worden verwerkt. De correctie is voor iedere doorsnede weer anders. Er zijn derhalve geen 
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Figuur 6.4: Doorsnede van een wervel in een achtergrondstroming op drie opeenvolgende 
tijdstippen. Het doorsnedenummer staat tussen haakjes. De krommen zijn fittingen met het 
Lamb-model. Exp. Dl. q = 40mljs, flt = 12s, Q = 5.4mljs, n = 0.60radjs. 
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Figuur 6.5: Doorsnede van een wervel in een achtergrondstroming op drie opeenvolgende 
tijdstippen. Het doorsnedenummer staat tussen haakjes. De krommen zijn fittingen met het 
Lamb-model. Exp. Dl. q = 40mljs, f:l.t = 12s, Q = 5.4mljs, n = 0.60radfs. 
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snelheidsfittingen uitgevoerd. 
Een tabel met de resultaten van de vorticiteitsfittingen staat in bijlage D. Voor monopolen 

zonder achtergrondstroming die zijn opgewekt met een debiet q ~ 40 ml Is geldt op t = 
0.5 min een typische circulatie 1 = 45 cm2 Is. Voor de monopool van figuur 6.4 en 6.5 is de 
circulatie op t = 0.5 min ongeveer een kwart lager. De maximale vorticiteit is ook kleiner. 
De lagere uitkomsten worden bevestigd door een tweede experiment (zie bijlage D). Het 
is nog niet bekend of deze twee wervels representatief zijn. Zeer waarschijnlijk heeft de 
achtergrondstroming invloed op het creatieproces van de monopooL De werveleigenschappen 
worden dan niet alleen bepaald door het wegzuigdebiet q, maar ook door het debiet Q van 
de put in het midden van de tank. 

6.4 Kleurstofexperimenten 

Dankzij kleurstof kunnen verschijnselen waargenomen worden die niet zichtbaar worden met 
deeltjes. Een kwantitatieve analyse van de stroming is dan echter niet meer mogelijk. In 
figuur 6.6 tlm 6.9 staan vier voorbeelden van kleurstof-experimenten. Het betreft hier ge
digitaliseerde videobeelden. De kleur zwart wordt toegekend aan alle "pixels" waarvan de 
lichtintensiteit boven een zekere drempelwaarde uitkomt; alle andere krijgen de kleur wit. De 
buitenste cirkel in de figuren komt overeen met de rand van de metalen cilinder, de binnenste 
met de concentrische bron. De balk die van het ene naar het andere uiteinde van ieder plaatje 
loopt, bevat het buisje van de put. De zwarte streep over de onderste helft van de balk stelt 
de afvoerslang voor (vergelijk met fig. 3.1d). 

leder experiment had een ander debiet Q voor de rotatievrije shearstroming (tabel 6.1). 
De monopool werd steeds gecreëerd met een wegzuigdebiet q ~ 40 mll s en een wegzuigtijd 
tlt = 10 - 12 s. Of de wervel bij ieder experiment op t = 0 ook hetzelfde was, valt niet te 
controleren. Waarschijnlijk waren de circulatie 1 en de straal R wel steeds van dezelfde orde. 
De kleurstof werd aangebracht 10 à 20 seconden na het genereren van de wervel. 

Nadere bestudering van figuur 6.6 tlm 6.9 leert dat hoe hoger het debiet Q, d.w.z. hoe 
sterker de achtergrondstroming, des te sneller de monopool wordt geadvekteerd. Een ander 
opvallend kenmerk is het zogenaamde strippen: er worden slierten oftewel filamenten van 
de monopool afgetrokken. Bij exp. K1 en K3 ontstaat er eerst een sliert ergens onderaan 
de wervel. Vervolgens onstaat er een bij een punt dat ongeveer diametraal tegenover het 
beginpunt van de eerste sliert ligt. Bij exp. K2 en K4 is het net omgekeerd. Bij exp. K2 
komt de eerste sliert echter niet tot verdere ontwikkeling. De slierten worden alsmaar lan
ger. De ene wordt om de put gewikkeld, de andere bevindt zich min of meer parallel aan de 
cirkelvormige bron. De zojuist beschreven resultaten vertonen grote gelijkenis met de strip
ping die is waargenomen bij een kleurstof-experiment van een monopool in een rotatievrije 
stuwpuntstroming [1, §6.2.3]. Ook hier werden filamenten afgetrokken bij twee diametraal 
tegenover elkaar liggende punten van de monopooL 

Na verloop van tijd ontstaan er krullingen in de slierten. De onvolmaakte bodem is 
een mogelijke oorzaak. Deze zorgt voor een niet-uniforme waterdiepte, hetgeen een radiale 
snelheidscomponent voor gebiedjes met vorticiteit tot gevolg heeft (zie §2.4). Lichte trillingen 
in het systeem kunnen eveneens een radiale snelheidscomponent induceren. Kleurstofdeeltjes 
die in radiale richting worden verplaatst, komen terecht op een andere afstand t.o.v. het 
midden van de tank. Dat betekent een verandering in azimutale snelheid (V() "' ~) en dus een 
snellere of langzamere advectie door de stroming. 
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Naast advectie en stripping ondergaat de wervel ook een vormverandering. Die verloopt 
sneller naarmate de achtergrondstroming sterker is. In het begin is de monopool, of liever 
gezegd het gekleurde gebiedje, nog bij benadering cirkelvormig. Daarna wordt deze echter 
steeds dunner en langer. Tenslotte degradeert de wervel tot een filament dat nauwelijks 
dikker is dan de slierten. De degradatie tot een filament is ook waargenomen in het al 
eerder genoemde kleurstof-experiment van een monopool in een rotatievrije stuwpuntstroming 
[1, §6.2.3]. 

Verder beweegt de monopool in de loop van het experiment iets naar de put toe. Als 
maatstaf werd de afstand ro van de put tot het middelpunt van de wervel genomen. Het 
middelpunt werd bepaald aan de hand van het kleurstofgebiedje zoals dat in ieder plaatje van 
figuur 6.6 t/m 6.9 is te zien. Ondanks het feit dat r 0 niet altijd even eenvoudig te bepalen is, 
neemt deze toch 8 à 12 cm af (20% à 40%), afhankelijk van het experiment. De onvolmaakte 
bodem is waarschijnlijk de oorzaak. Omdat de monopool naar het midden van de tank 
beweegt, zou dat betekenen dat de bodem op bepaalde plekken de parabolische kromming 
van het vrije oppervlak te weinig compenseert (zie §2.4). 

Tenslotte nog een belangrijke opmerking over kleurstof-experimenten in het algemeen. 
Steeds werd geprobeerd de fluorescine aan te brengen ter plekke van de wervel. Daar deze 
meestal moeilijk te lokaliseren is, kan er per ongeluk ook wat kleurstof net buiten de wervel 
zijn aangebracht, in een gebied zonder vorticiteit. Ook is het mogelijk dat het centrum van 
de monopool niet voor de volle honderd procent gekleurd is met fluorescine. Aanwezigheid 
van kleurstof impliceert dus niet per definitie aanwezigheid van vorticiteit, en omgekeerd. 
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Figuur 6.6: Kleurstof-experiment KJ. De tijdstippen zijn in [min: sec]. !1 = 0.60radfs. 
Rotatievrije shearstroming: Q = 2.5mlfs. Monopool: q ~ 40mljs, b.t = 10- 12s. 
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Figuur 6.7: Kleurstof-experiment K2. De tijdstippen zijn in [min : sec]. fl = 0.60radfs. 
Rotatievrije shearstroming: Q = 5.0 mlf s. Monopool: q ~ 40 mlf s, ó.t = 10- 12 s. 
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Figuur 6.8: Kleurstof-experiment K3. De tijdstippen zijn in [min : sec]. 0 = 0.60 rad/ s. 
Rotatievrije shearstroming: Q = 8.0 ml / s. Monopool: q ~ 40 ml / s, !:l.t = 10 - 12 s. 
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Figuur 6.9: Kleurstof-experiment K4. De tijdstippen zijn in [min : sec]. n = 0.60 rad/ s. 
Rotatievrije shearstroming: Q = 10.5 mlf s. Monopool: q ~ 40 mlf s, D.t = 10- 12 s. 
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Hoofdstuk 7 

Numerieke simulaties met 
puntwervels 

7.1 Inleiding 

In de praktijk leidt het uitvoeren van numerieke simulaties naast experimenten vaak tot een 
beter inzicht in de waargenomen verschijnselen. Twee verschillende methoden zijn toegepast. 
De eerste is kinematisch: de rotatievrije shearstroming en de monopool worden elk gesimu
leerd met slechts één puntwerveL Ondanks de eenvoud geeft dit model toch een waardevolle 
beschrijving van de werkelijkheid. Bij de tweede methode, die in hoofdstuk 8 aan de orde 
komt, wordt het principe van de contourdynamica toegepast. 

7.2 Theoretische en analytische principes 

7.2.1 Simulatie van monopool en rotatievrije shearstroming 

De monopool wordt gesimuleerd met een puntwervel (index 2). In plaats van uitgesmeerd 
over een bepaald gebied, is de vorticiteit nu geconcentreerd in slechts één punt. Voor de 
circulatie ~~ van de monopool worden experimentele waarden genomen (§5.2.4 en 5.3). Ter 
vermijding van faktoren 21r wordt een nieuwe parameter ï gedefinieerd: 

·- ï' 
ï .- 211". (7.1) 

De achtergrondstroming is van het type VIJ = cfr. Vanwege dezelfde r-afhankelijkheid wordt 
deze met een puntwervel gesimuleerd (index 1). Voor de circulatie~~ geldt: 

I 

Ït = c ::} Ïl = c. 
211" 

(7.2) 

Puntwervel 1 blijft geforceerd in de oorsprong. Puntwervel 2 bevindt zich in het punt 
(x 0 , y0 ) op een afstand r0 van de oorsprong (fig. 7.1) en roteert om wervel 1. Er wordt 
gekozen voor een coördinatenstelsel waarin beide wervels stilstaan. De snelheid v = ( ux, uy) 
en de stroomfunktie \I! worden dan (afleiding in bijlage E.1): 

/2(Y - Yo) + ïtY 
(x- xo)2 + (y- Yo)2 x5 + Y5' (7.3) 
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Figuur 7.1: Configuratie van puntwervels 1 en 2. Ze bevinden zich op een afstand r0 van 
elkaar. 

Uy = 11x 12(x- xo) 
~--~+ ----~7---~--~ 
x 2 +y2 (x-xo) 2 +(y-yo)2 

(7.4) 

2 + 2 
/1 1 [ 2 2] /2 1 [( )2 ( )2] /1 x y \ll = -- n x + y - - n x - Xo + y - Yo + - . 
2 2 2 x5 + Y5 

(7.5) 

De eerste term in ieder van deze drie vergelijkingen is afkomstig van puntwervel 1, de tweede 
term wordt veroorzaakt door puntwervel 2 en de derde term dient ter correctie van de rotatie 
van wervel 2 om wervel 1. Voor het gemak geldt vanaf nu xo = 0. Dat vereenvoudigt 
vergelijking (7.3)- (7.5) zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de probleemstelling. 
Bovendien is \ll dan symmetrisch t.o.v.dey-as (w(x, y) = W'( -x, y)). 

7.2.2 Bepaling van stuwpunten 

De bedoeling is nu om de stuwpunten in het meeroterende stelsel te bepalen. Op grond 
van fysische overwegingen is te beredeneren dat die alleen maar op de y-as kunnen liggen. 
Vergelijking (7.3) en (7.4) gelijk aan nul stellen levert (met x= 0 en x0 = 0): 

Uy - 0. 

/1 

y 
/2 + /1Y = O, 

(y-yo) Y5 
(7.6) 

(7.7) 

Er wordt geëist dat de wervels niet samenvallen (y0 -=1 0). Buiten de punten (0, 0) en (0, Yo), 
dus buiten de posities van beide wervels, volgt voor vergelijking (7.6) na wat eenvoudig 
rekenwerk: 

3 2 (1 /2) 2 3 0 Y - YoY - + 
11 

Yo Y + Yo = · 

De drie oplossingen Yb Y2, Y3 van (7.8) zijn (afleiding in bijlage E.2): 

Y1 

Yo (
4 112) 

1
/
2 (<I>) 1 2 - + -- cos - + -' 

9 3/1 3 3 
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waann 

Y2 
Yo 

Y3 

Yo 

(
4 1ï2)

1
/
2 

(<P 2 ) 1 2 - + -- cos - + -1!' + -' 
9 3 Ïl 3 3 3 

(7.10) 

(
4 1ï2)

1
1
2 

(<P 4 ) 1 2 - + -- cos - + -1!' + -
9 3 Ïl 3 3 3' 

(7.11) 

9'Y2 - 16 

cos <P = 6J3 (-r~ + n) 3/2 . 
3 'Yl 

(7.12) 

De waarden Yi (met i = 1, 2, 3) invullen in formule (7.5) levert de waarden Ki van de stroom
funktie in die drie punten: 

/1 ( Yi )
2 

Ki := W'(O, Yi) = -11ln IYd- ï2ln IYi- Yol +- -
2 Yo 

(7.13) 

7.2.3 Stroomlijnen door stuwpunten 

In figuur 7.2 zijn de twee wervels weergegeven voor het geval xo = 0. Hierin zijn ook de 
afstanden R en r en de hoek 8 gedefinieerd ( R moet niet worden verward met de straal van 
een wervel). Uit de figuur volgt: 

x 2 + (y- Yo) 2
, 

x2 + y2, 
2 

Yo· 

Met deze drie vergelijkingen en x0 = 0 wordt (7.5) herschreven tot: 

( )

1/2 Ïl 2 /2 2 Ïl r \l1 = --lnr - -lnR +- -
2 2 2 ro 

(7.14) 

(7.15) 

(7.16) 

(7.17) 

De bedoeling is nu om de extrema van R als funktie van 8 te bepalen op de stroomlijnen 
\l1 = Ki = konstant, die door de stuwpunten (0, Yi) gaan. R heeft een extremum in de punten 
(afleiding in bijlage E.3): 

r = r 0 , (7.18) 

en ook in de punten (met neen geheel getal): 

1l' 
e = 2 + n1l'. (7.19) 

Dit leidt tot de volgende oplossingen voor de extrema van R (zie bijlage E.3): 

[ 
11 (Ki 1 )] R = exp -- - - - + ln ro , 
/2 Ïl 2 

(7.20) 

respektievelijk: 

[ 
Ki 1 11 [ R 2 )] ] R=exp --+-- (1+-) -2ln(ro+R . 
/2 212 ro 

(7.21) 

Hierin komen de volgende grootheden voor: r0 , Ïb 12, Ki. Parameter Ki (formule 7.13) is 
alleen afhankelijk van Ïb 12, Yi en Yo = ro. De positie Yi (formule 7.9 - 7.12) hangt op zijn 
beurt alleen af van Yo en de verhouding -r2 • De extrema van R zijn dus alleen afhankelijk van 

'Yl 
de afstand ro en de wervelsterktes Ïl en Ï2· 
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Figuur 7.2: Definitie van de afstandenRen r. Vanwege xo = 0 geldt per definitie Yo = ro. 

7.2.4 Geschaalde grootheden 

In het vervolg wordt gewerkt met geschaalde grootheden. Afstanden worden geschaald met 
r 0 , circulaties met /t, zodat: 

ro := 1, 

/t := 1. 

De omwentelings-snelheid van wervel 2 om wervel1 is dan (bijlage E.1): 

/t n2 = 2 := 1. 
ro 

De bijbehorende omwentelings-tijd is: 

2 

Omwille van een consistent eenhedenstelsel is ~ dus de nieuwe tijdseenheid. 
"Yl 

7 .2.5 Concreet voorbeeld 

(7.22) 

(7.23) 

(7.24) 

(7.25) 

De afleidingen in de vorige paragrafen en de bijlage zijn nogal abstrakt. Het is daarom 
nuttig om het een en ander te verduidelijken met een getallenvoorbeeld. Voor de afstand 
r0 en de wervelsterktes /t en 12 worden de volgende waarden genomen: ro = 1, /t = 1, 
12 = 0.2. Invullen in de vergelijkingen (7.9)- (7.12) geeft: Yt = 1.34, Y2 = -1.05, Y3 = 0.71. 
De bijbehorende waarden van de stroomlijnen door deze drie stuwpunten zijn: Kt = 0.821, 
K2 = 0.359, K3 = 0.842 (vergelijking 7.13). 

In figuur 7.3a zijn de stuwpunten St, S 2, S3 en de bijbehorende stroomlijnen Kt, K2, K3 
geschetst. Figuur 7.3b is de ingezoomde versie van figuur 7.3a. De stroomlijnen Kt en K3 zijn 
gesloten. Figuur 7.4a, een contourplot van W, geeft een globale indruk van het stromingsveld. 
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Figuur 7.3: Wervel i bevindt zich in (0, 0), wervel 2 in (0, 1). 12/11 = 0.20. (a) Stuwpunten 
SI, s2, s3 en bijbehorende stroomlijnen /(1, /(2, /(3 (S2 is geen echt stuwpunt). Stroomlijn 
1(2 is vanwege zijn kleine afmetingen niet te onderscheiden van punt S 2 • ( b) Idem maar dan 
ingezoomd op wervel 2. 
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Figuur 7.4: Wervel i bevindt zich in (0, 0), wervel 2 in (0, 1). 12h 1 = 0.20. (a) Contourplot 
van stroomfunktie W. (b) Punten waar R maximaal of minimaal is. N=North, S=South, 
W= West, E=East. 
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Figuur 7.5: (a) Extrema van R/ro als funktie van 12ht· Vanwege de symmetrie t.o.v. de 
y-as zijn de krommen van Wt en Et identiek. Hetzelfde geldt voor W2 en E2. (b) Idem maar 
op een kleiner interval voor 12ht· 

7.2.6 Extrema van R 

In figuur 7.4b zijn aangegeven de punten op de stroomlijnen W =IC (met i= 1, 3) die voldoen 
aan de oplossingen r = ro (Et, E2, Wt, W2) of()= ~ + mr (S, Nt, N2) voor 12/'Yt = 0.20. 
De nummering van deze punten staat los van die van de stuwpunten en stroomlijnen. De 
posities van Et, E2, Wt, W2 worden bepaald m.b.v. vergelijking (7.20), die van S, Nt, N2 
m.b.v. vergelijking (7.21). Formule (7.21) is een zogenaamde transcendente vergelijking zodat 
de berekening van R met een numerieke routine moet geschieden (successieve substitutie). De 
resultaten zijn weergegeven in figuur 7.5. Op het interval 0 ~ 12 < 0.65 geldt: 

(7.26) 

Voor het interval 0.65 < /2 ~ 1 geldt: 

(7.27) 

Als een cirkelvormige blob passieve deeltjes (kleurstof) met straal Rb wordt aangebracht 
binnen stroomlijn K3 die wervel 2 omsluit (Rb < REJ, dan zal die kleurstof binnen deze 
zogenaamde separatrix gevangen blijven. Als Rb zodanig is dat een gedeelte van de kleurstof 
zich tussen de stroomlijnen K3 en K1 bevindt ( RE1 < Rb < RE2 ), dan zal dat gedeelte zich 
gaan wikkelen om beide wervels, in het gebied tussen K3 en Kt. Bij een nog grotere waarde 
van Rb (Rb > RE2 ) zit er ook een hoeveelheid kleurstof buiten separatrix Kt die daarbuiten zal 
blijven. De toestand Rb < RE1 heet voor het gemak situatie A. De gevallen RE1 < Rb < RE2 

en Rb > RE2 worden resp. situatie B en C genoemd. 
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/2ht Rb/ro situatie 
0.20 0.17 A 
0.20 0.19 B 
0.20 0.26 c 
0.40 0.24 A 
0.40 0.27 B 
0.40 0.35 c 

Tabel 7.1: Overzicht van numerieke simulaties met verschillende wervelsterktes 12/11 en 
stralen Rb/ra. 

7.3 Simulaties met constante wervelsterkte 

Om het gedrag van de passieve deeltjes (kleurstof) te verifiëren zijn er simulaties uitgevoerd 
met verschillende stralen Rb en wervelsterktes Î2· De afstand r0 en de wervelsterkte lt zijn 
per definitie gelijk aan 1. Iedere simulatie duurt tot t ~ T = 21r. Alvorens de resultaten te 
bespreken, zal kort iets verteld worden over de numerieke code. De omtrek van de cirkel met 
straal Rb wordt op t = 0 voorgesteld door een zestigtal passieve punten, d.w.z. punten zonder 
vorticiteit. Ze worden geadvecteerd door de stroming die de twee puntwervels en de starre 
rotatie induceren. De posities als funktie van de tijd worden berekend door de kinematische 
vergelijkingen (7.3) en (7.4) te integreren m.b.v. een Runge-Kutta-methode. Er hoeven dus 
geen Navier-Stokesvergelijkingen, zogenaamde dynamische vergelijkingen, te worden opgelost. 

De gesloten denkbeeldige kromme die de passieve punten opspannen, wordt contour !Cb 
genoemd. De posities moeten voldoen aan bepaalde criteria. Overschrijdt de afstand tussen 
twee opeenvolgende punten een bepaalde waarde hmax ( ~ 0.1 R) dan wordt een extra punt 
tussengevoegd. Tussenvoeging vindt ook plaats als de hoek Oe tussen twee opeenvolgende 
stukjes contourlijn te klein wordt (Oe < 150°). Extra punten toevoegen is nodig voor een 
voldoende grote resolutie van contour !Cb. Er wordt een punt geëlimineerd als de afstand 
tussen twee opeenvolgende punten onder een bepaalde waarde hmin ( ~ 0.05 R) komt. De 
eliminatie dient om het aantal punten en de rekentijd binnen de perken te houden. 

Als voorbeeld worden de resultaten van drie verschillende simulaties getoond. Een over
zicht van de Rb- en 12-waarden is te vinden in tabel 7.1. De plots van de simulaties met 
12 = 0.20 zijn opgenomen in dit hoofdstuk (fig. 7.6, 7.7, 7.8), die met 12 = 0.40 in bij
lage E. Wervel 1, die de rotatievrije shearstroming simuleert, wordt in het vervolg ook wel 
put genoemd, wervel 2 eenvoudigweg de wervel. 

Bij een wervel in situatie A ontstaan er twee kleurstof-filamenten die zich vervolgens om 
de wervel gaan wikkelen. Geen enkel kleurstofdeeltje verlaat de separatrix, want Rb is kleiner 
dan RE1 • Eenzelfde gedrag wordt waargenomen bij simulaties met andere waarden voor 12 
waarbij Rb < RE1 (niet opgenomen in dit verslag). 

Bij een wervel in situatie B ontstaan er eveneens twee slierten. Een gedeelte van de 
kleurstof wordt naar de put getrokken, maakt een rondje om de put en komt daarna terug bij 
de wervel. Vervolgens maakt de kleurstof een rondje om de wervel en gaat weer richting put. 
Dit proces herhaalt zich steeds weer. De kleurstofbuiten de separatrix vormt dus oppervlakkig 
gezien een soort 8. Simulaties met andere 12-waarden waarbij Rb < RE2 vertonen globaal 
gezien een vergelijkbaar gedrag. 
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Figuur 7.6: Numerieke simulatie van situatie A met '"'f2ht = 0.20 en Rb/ro = 0.17. V.l.n.r. en 
2 

van boven naar beneden: t = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [ 2!:.4 ~]. Op het laatste tijdstip heeft wervel 2 
î'l 

dus een omwenteling om wervel 1 gemaakt. De gestippelde lijnen stellen de separatrices /C1 
en IC3 voor. 
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Figuur 7.7: Numerieke simulatie van situatie B met 'Y2/'Y1 = 0.20 en Rb/ro = 0.19. V.l.n.r. en 
2 

van boven naar beneden: t =0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [1!:4 ~]. Op het laatste tijdstip heeft wervel2 
"Yl 

dus een omwenteling om wervel 1 gemaakt. De gestippelde lijnen stellen de separatrices IC1 
en IC3 voor. 
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Figuur 7.8: Numerieke simulatie van situatie C met 12h1 = 0.20 en Rb/ro = 0.26. V.l.n.r. en 
2 

van boven naar beneden: t = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [ ~4 ~ ]. Op het laatste tijdstip heeft wervel 2 
1'1 

dus een omwenteling om wervel 1 gemaakt. De gestippelde lijnen stellen de separatrices /(1 

en IC3 voor. 
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t=()() 7116, t=O:OO 
1.5 

Simulatie "~2 (t = 0) & T ro [cm] Rb [cm] 'Yl ro (rU'Yl) 0 
S1 1.33 0.20 1.2 29 6 .? 0.5 >. 
S2 0.66 0.14 1.5 37 5 
S3 0.41 0.24 3.9 29 7 0 

S4 0.32 0.20 6.6 26 5 
-0.5 

-1 -0.5 0 0.5 

xir0 

Tabel 7.2: Overzicht van de parameters voor de numerieke simulatie van de kleurstof
experimenten K1 tjm K4. Figuur: numerieke simulaties SJ tjm S4 op t = 0 (als de grootte 
van Rblro buiten beschouwing wordt gelaten). De oorsprong van het domein is aangegeven 
met een dikke punt. 

In situatie C ontstaan ook twee slierten. Een gedeelte van de kleurstof wordt net als in 
situatie B om de put gewikkeld en vormt dus een soort 8. Een ander gedeelte, dat links van 
de wervel en buiten separatrix Kt ligt, gaat ook om de put heen en komt weer terug bij de 
wervel. Daarna gaat de kleurstof echter richting "noorden". Het gedeelte dat zich rechts van 
de wervel en buiten separatrix Kt bevindt, beweegt zich direkt van de wervel en de put af; 
eerst in de richting van punt N2, vervolgens naar rechts, van punt N2 af. Andere simulaties 
bevestigen het hier geschetste beeld. 

7.4 Simulaties met tijdafhankelijke wervelsterkte 

In de simulaties van §7.3 zijn de wervelsterktes constant. Voor een betere vergelijking met 
de kleurstof-experimenten van §6.4 wordt 12 tijdafhankelijk gemaakt. De kennis over het 
verval van wervels in een rotatievrije shearstroming is nog gebrekkig. Daarom zal dit verval 
beschreven worden met een vergelijkbare wervel zonder achtergrondstroming (§5.3). Voor 
puntwervel 2 wordt de relatie 12 = 12(0)e-t/T gebruikt met de typische waarden 12 (0) = 
i! cm2s-t en r = 190 s. 

De sterkte van puntwervel 1 wordt bepaald door het debiet Q (zie tabel 6.1). Er wordt 
een temperatuur van 18 °C verondersteld, hetgeen theoretisch betekent dat a = 2.40 cm2 Is. 
Omdat de experimentele waarde meestal ongeveer 10% lager is (§4.5), wordt een correctie 
uitgevoerd zodat a = 2.16 cm2 Is. Met 'Yt = c en c = aQ volgt dan: 'Yt = 2.16Q. Wer
velsterktes worden geschaald met 'Yb dus 12 = 45l(2rr · 2.16Q). Tijden zijn geschaald met 

~' dus r = r~/t2~~SQ)' De kleurstof-blobs zijn in de experimenten niet perfekt cirkelvormig. 
Bij gebrek aan een beter alternatief wordt voor de straal Rb een soort gemiddelde waarde 
genomen. Rb wordt geschaald met ro. 

De vier simulaties die worden vergeleken met experiment K1 tlm K4 worden resp. S1 
tlm S4 genoemd. In tabel 7.2 staat het een en ander samengevat. Een vergelijking van 
de circulatie 12(t = 0) en de straal Rb uit deze tabel met de data van figuur 7.5 leert dat 
Rb < RE1 • Het systeem bevindt zich rond t = 0 dus in situatie A. De circulatie 12 neemt af in 
de tijd en dus ook RE1 , zodat separatrix K3 tijdafhankelijk is. Kleurstof die eerst opgesloten 
zit, kan op een later tijdstip ontsnappen. Op een gegeven moment zal het systeem in situatie B 

75 



terechtkomen, waarna situatie C zal volgen. 
Het resultaat van de simulaties is te vinden in figuur 7.9 t/m 7.12 voor enkele tijdstip

pen. Als de grootte van Rb buiten beschouwing wordt gelaten, ziet iedere grafiek op t = 0 
er hetzelfde uit (zie de figuur bij tabel 7.2). Om de vergelijking met de experimenten te 
vergemakkelijken is t ook aangegeven in minuten en seconden (t =min: sec). 

Voor simulatie S1 zijn de plots op de tijdstippen t < 5 min 28 s niet getoond, omdat die 
nauwelijks extra informatie opleveren. Ze lijken heel veel op de plot van t = 5 min 28 s. 
Kwalitatief zijn er zeker overeenkomsten tussen simulatie S1 en exp. Kl. Eerst verschijnt de 
onderste sliert, daarna de bovenste. De onderste sliert is langer, bij zowel S1 als Kl. Bij deze 
simulatie verlopen de processen ongeveer twee keer zo langzaam als bij exp. Kl. 

Voor simulatie S2 zijn de plots op t < 4 min 28 s niet getoond, omdat die heel veel op de 
plot van t = 4 min 28 s lijken. Bij exp. K2 is maar één sliert te zien, terwijl simulatie S2 er 
twee levert. Dit kan te maken hebben met een verkeerde positionering van de kleurstof in het 
experiment. Bij S2 verloopt alles echter circa drie keer zo langzaam. Ondanks de verschillen 
in 12 , Rb en T (tabel 7.2) lijken simulatie S1 en S2 heel erg op elkaar. Als funktie van de 
niet-geschaalde tijd is het gedrag vrijwel hetzelfde. 

De overeenkomst tussen simulatie S3 en exp. K3 lijkt goed. In beide gevallen is de eerste 
3 à 4 minuten alleen de onderste sliert zichtbaar. Op t ~ 4 min is deze al een paar keer om 
de put gewikkeld. De bovenste sliert verschijnt bij exp. K3 ( t ~ 2 min 30 s) eerder dan in de 
simulatie (t ~ 4min). 

Bij exp. K4 verschijnt eerst de bovenste sliert. In simulatie S4 is die niet te zien ( t :::; 
3 min); daar ontstaat alleen de onderste. De oorzaak is misschien het op de verkeerde plaats 
aanbrengen van kleurstof. Als de bovenste sliert buiten beschouwing wordt gelaten, zijn de 
overeenkomsten tussen simulatie en experiment goed. In de simulatie vindt alles echter circa 
45 s later plaats. 

De kwalitatieve overeenkomst tussen de numerieke simulaties en de kleurstof-experimenten 
is dus meestal redelijk. Niettemin is er nog een grote discrepantie tussen de overeenkomstige 
tijdstippen waarop de diverse processen plaatsvinden. Voor de afwijkingen zijn enkele moge
lijke oorzaken te noemen. Ten eerste is de juistheid van T = 190 s niet zeker. Vermoedelijk 
vervalt een monopool sneller als deze zich in een rotatievrije shearstroming bevindt. Een 
kleinere tijdconstante T betekent dat het systeem eerder in situatie B en C terechtkomt, het
geen in de experimenten lijkt te gebeuren (er ontstaan dan eerder slierten die zich van de 
wervel af bewegen). Verder gooit de niet-cirkelvormige en niet-symmetrische experimentele 
blob kleurstof roet in het eten. Afwijkingen van de werkelijke waarden van de wervelsterktes 
/1 en /2 t.o.v. de berekende resp. veronderstelde waarde vormen een mogelijke derde oorzaak. 
Ten vierde, in het experiment gaat de wervel iets naar het midden van de tank (§6.4). Dit 
effekt, de afname van ro, is in de simulaties niet meegenomen. Tenslotte was in de simulaties 
het domein onbegrensd zodat de invloed van de wanden buiten beschouwing is gelaten. 

Een vergelijking van de simulaties van §7.3 (fig. 7.6 tjm 7.8) met die van §7.4 (fig. 7.9 
tjm 7.12) laat zien dat de tijdafhankelijkheid van de wervelsterkte 12 een wezenlijke rol speelt. 
Deze tijdafhankelijkheid zorgt ervoor dat een systeem dat zich op t = 0 in een bepaalde situatie 
bevindt, op een later tijdstip in een andere situatie terechtkomt (bijvoorbeeld van situatie A 
naar B). Als de wervelsterkte /2 konstant is, kan een systeem nooit van situatie veranderen. 
Bij een dergelijk systeem in situatie A kan nooit wervelstripping optreden. Bij een systeem 
met konstante /2 in situatie B kan alleen maar een sliert om de put ontstaan en geen sliert 
aan de bovenkant van de wervel. 
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Figuur 7.9: Numerieke simulatie S1. De tijdstippen zijn aangegeven in eenheden van resp. 
r2 

De oorsprong van het domein is aangegeven met een dikke punt. [.:...o..] en [min: sec]. 
'Yl 
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Figuur 7.10: Numerieke simulatie S2. De tijdstippen zijn aangegeven in eenheden van resp. 
2 

[ ~] en [min : sec]. De oorsprong van het domein is aangegeven met een dikke punt. 
'""11 
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Figuur 7.11: Numerieke simulatie S3. De tijdstippen zijn aangegeven in eenheden van resp. 
2 

[ .:0..] en [min : sec]. De oorsprong van het domein is aangegeven met een dikke punt. 
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Figuur 7.12: Numerieke simulatie S4. De tijdstippen zijn aangegeven in eenheden van resp. 
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[~] en [min: sec]. De oorsprong van het domein is aangegeven met een dikke punt. 
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Hoofdstuk 8 

Contourdynamica-simulaties 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden numerieke simulaties met de contourdynamica-methode behandeld. 
Daarbij worden vorticiteits-contourlijnen van een monopool in een rotatievrije shearstroming 
gevolgd in de tijd. Net als bij de puntwervel-simulaties is er ook nu weer een zekere overeen
komst met de kleurstof-experimenten van §6.4. Verder wordt een vergelijking gemaakt met 
de kinematische methode. Voor bepaalde contouren geven beide methoden vrijwel dezelfde 
resultaten. 

Met de contourdynamica-methode zijn al eerder numerieke studies verricht naar het gedrag 
van wervels in andere soorten achtergrondstromingen. Een goed voorbeeld is het onderzoek 
van Dritschel aan wervelstripping door shear- en strekstromingen (zie [5]). 

8.2 Contourdynamica-methode 

De contourdynamica-methode verschilt van de in hoofdstuk 7 behandelde methode. In plaats 
van één contour van passieve deeltjes worden nu meerdere vorticiteits-contourlijnen gevolgd 
in de tijd. Een uitgebreide beschrijving staat in [17); hier zal worden volstaan met een paar 
opmerkingen. Bij de contourdynamica-methode (afgekort: CD-methode) wordt verondersteld 
dat de stroming twee-dimensionaal is en de vloeistof onsamendrukbaar en niet-viskeus. Een 
discrete vorticiteitsverdeling is een vereiste. In het onderhavige geval wordt dat bereikt door 
de monopool te verdelen in 7 concentrische, equidistante ringen van constante vorticiteit. Er 
wordt een Lamb-monopool met een typische sterkte 1' = 45 cm2 / s en een typische straal 
R = 2.5 cm genomen (tabel 8.1 en bijbehorende figuur). 

In het numerieke algoritme worden de contouren beschreven door zogenaamde knooppun
ten, die in de tijd worden gevolgd. Tussentijds kunnen knooppunten toegevoegd of verwijderd 
worden, afhankelijk van de lokale vervorming van de contouren. De verplaatsing van de knoop
punten wordt berekend met het totale snelheidsveld Vtot = Vas + Vw· De term Vas = ; is de 
snelheid van de rotatievrije shearstroming. De term Vw wordt op ieder tijdstip m.b.v. de 
zogenaamde Poisson-vergelijking bepaald uit de vorticiteitsverdeling van de wervel. 

De CD-methode is in essentie niet-viskeus. Om toch de experimenteel waargenomen vor
ticiteitsafname te kunnen simuleren, wordt de vorticiteit w vermenigvuldigd met de tijdaf
hankelijke faktor e-t/r. 
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2.5 

2 

positie r [cm] w(r,O) [s ·I] contour nQ. 

1.5 0.5 2.292 7 

'7 
1.5 1.953 6 

~ 2.5 1.208 5 
8 3.5 0.5430 4 

0.5 4.5 0.1772 3 
5.5 0.04198 2 

0 6.5 0.007222 1 

-0.5 '----'~-'-~---'--~___L_~--L--~--"--~~ 
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

x [cm] 

Tabel 8.1: Posities r van de vorticiteits-contourlijnen en bijbehorende vorticiteit op t = 0. 
Gearceerde kromme: w = 7!"~2 e-r

2 
fR

2 = 7r(i~5 ) 2 e-r
2 
/(

2
-
5

)
2

• 

Simulatie c T ro Kleurstof-
experiment 

CD2a 10.80 190 35 K2 
CD2b 10.80 n.v.t. 35 K2 
CD4 22.68 190 25 K4 

Tabel 8.2: Overzicht van de parameters voor de CD-simulaties. 

8.3 Contourdynamica-simulaties 

Er zijn twee CD-simulaties met een tijdafhankelijke wuitgevoerd (CD2aen CD4). De parame
ters komen overeen met die van de kleurstof-experimenten K2 en K4 (§6.4). Om de wezenlijke 
rol van de vorticiteitsafname bij het vervormings- en strippingsproces te illustreren is er één 
CD-simulatie zonder de faktor e-tfr uitgevoerd ( CD2b ). Tabel 8.2 bevat een overzicht van 
de relevante parameters. De resultaten staan in figuur 8.1 t/m 8.3. 

Kwalitatief zijn er in ieder geval overeenkomsten tussen simulatie CD2a (fig. 8.1) en 
exp. K2 (fig. 6.7). De advectie van de monopool door de achtergrondstroming verloopt bij 
exp. K2 iets sneller. Daar gaat de monopool namelijk iets naar de oorsprong (afname van 
r 0 ), terwijl in de simulaties r 0 konstant is. Het strippingsproces verloopt bij CD2a ruim twee 
keer zo langzaam. De eerste sliert ontstaat er pas op t ~ 5 min, terwijl die bij exp. K2 al 
op t ~ 2.5 min te zien is. Het tweede filament ontstaat bij de simulatie op t ~ 6 - 7 min; 
bij exp. K2 is geen tweede filament waargenomen. Het snellere verval van de monopool in 
exp. K2 kan betekenen dat de werkelijke tijdconstante T kleiner dan 190 s is. Een lagere T 
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t=O:OO t=3:00 t=4:00 

t=4:30 t=5:00 t=5:30 

t=6:00 t=6:30 t=7:00 

Figuur 8.1: CD-simulatie CD2a. De tijdstippen zijn aangegeven in [min : sec]. De denkbeel
dige cirkelvormige begrenzing heeft een straal van 50 cm. Het rondje in het midden stelt de 
put voor. De wervel is weergegeven d.m.v. de vorticiteits-contourlijnen 1 tjm 7 {zie tabel 8.1). 
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t=O:OO t=0:15 t=0:30 

~ 
( 0 

t=0:45 t=l:OO t=1:15 

.-:.:-- // 

'a G D 

t=1:30 t=1:45 t=2:00 

Figuur 8.2: CD-simulatie CD4. De tijdstippen zijn aangegeven in [min: sec]. De denkbeeldige 
cirkelvormige begrenzing heeft een straal van 50 cm. Het rondje in het midden stelt de put 
voor. De wervel is weergegeven d.m.v. de vorticiteits-contourlijnen 1 tjm 7 (zie tabel 8.1). 
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t=O:OO t=3:30 t=7:00 

Figuur 8.3: CD-simulatie CD2b. De tijdstippen zijn aangegeven in [min: sec]. De denkbeel
dige cirkelvormige begrenzing heeft een straal van 50 cm. Het rondje in het midden stelt de 
put voor. De wervel is weergegeven d.m.v. de vorticiteits-contourlijnen 1 tjm 7 (zie tabel 8.1). 

betekent namelijk dat de buitenste vorticiteits-contouren eerder komen te liggen buiten de se
paratrix die de wervel op t = 0 omsluit (zie ook §7.4). Vergeleken met puntwervel-simulatie 82 
(fig. 7.10) verloopt het strippingsproces bij de CD-simulatie sneller. De oorzaak is misschien 
dat de straal van de buitenste vorticiteits-contour groter is dan de straal van de (passieve) 
contour van puntwervel2 (6.5cm resp. 5cm). 

Bij simulatie CD2b (fig. 8.3) is de tijdafhankelijke faktor e-t/r weggelaten. Er treedt 
geen stripping op (de simulatie loopt tot t = 7 min), hetgeen in overeenstemming is met de 
puntwervel-simulaties van situatie A (tabel 7.1 en fig. 7.6). De vorticiteitsafname speelt dus 
een essentiële rol. 

Kwalitatieve overeenkomsten zijn er ook tussen simulatie CD4 (fig. 8.2) en exp. K4 
(fig. 6.9). Bij simulatie CD4 ontstaan de eerste en de tweede sliert vrijwel gelijktijdig. Bij 
exp. K4 verschijnt eerst de bovenste, maar dat kan te maken hebben met een verkeerde po
sitionering van de kleurstof. Op t ~ 1 min is de simulatie al verder gevorderd dan exp. K4 
(anderhalf à twee keer zo snel). Op t ~ 2 min is de onderste sliert al iets meer dan twee keer 
om de put gewikkeld. Tussen puntwervel-simulatie 84 (fig. 7.12) en de CD-simulatie is een 
goede kwalitatieve overeenkomst, mits de buitenste sliert buiten beschouwing wordt gelaten. 

Net als bij de kinematische simulaties is er meestal een redelijke kwalitatieve overeen
komst tussen de CD-simulaties en de experimenten. Ook nu weer is er een discrepantie tussen 
overeenkomstige tijdstippen. Waarschijnlijk is de werkelijke T kleiner dan 190 s, maar simu
latie CD4lijkt dat tegen te spreken. De opmerkingen aan het eind van §7.4 over de vorm van 
de experimentele blob kleurstof, de werkelijke waarden van /2 en c ( =it), de afname van r0 

en de invloed van de wanden zijn ook nu van toepassing. 

8.4 Vergelijking tussen puntwervel- en CD-simulaties 

Ter vergelijking zijn nog drie kinematische simulaties (84-1 tlm 84-3) uitgevoerd met de 
dimensievolle parameters van simulatie CD4. De straal Rb van de kleurstofblob op t = 0 wordt 
gelijk aan de straal van een van de drie buitenste vorticiteits-contouren genomen (tabel 8.1): 
R = 6.5 cm (84-1), R = 5.5 cm (84-2), R = 4.5 cm (84-3). De overige parameters zijn: 
/1 = c = 22.68 cm2 Is, /2(0) = i! cm2 Is, T = 190 s, ro = 25 cm. 
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Contourdynamica Kinematica 

30 30 

20 20 

10 10 
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(a) x [cm] (b) x [cm] 

Figuur 8.4: Contour 1 (R = 6.5 cm op t = 0). Tijdstipt = 2 min. (a) CD-simulatie CD4. 
( b) puntwervel-simulatie S4 -1. 

Op het tijdstip t = 0 valt de contour van simulatie S4-1 per definitie exact samen met 
de buitenste van simulatie CD4. Op alle latere tijdstippen, en niet alleen zeer kort na t = 0, 
vallen deze contouren vrijwel samen (de simulaties lopen tot t = 2 min). Een voorbeeld staat 
in figuur 8.4. Op t = 2 min zijn de enige goed zichtbare verschillen: de CD-simulatie geeft een 
iets langere buitenste en binnenste staart en kleine inkepingen in de contour op de posities 
(x, y) ~ ( -10, -30) en ( -3, -17). De treffende overeenkomst is enigszins aannemelijk te 
maken. Contour 1 heeft een vorticiteit w = 0.007222 s-1 (dat is slechts 0.3% van de maximale 
vorticiteit Wmax) en is dus vrijwel passief. De omvatte circulatie is nagenoeg gelijk aan die 
van puntwervel 2 ( 12 ). Voor voldoende grote afstand van het middelpunt, in dit geval dus 
r ~ 6 cm, zijn een Larob-monopool en een puntwervel nauwelijks van elkaar te onderscheiden 
(zie §2.5.4). 

De contour van simulatie S4-2 en de op een na buitenste van simulatie CD4 vertonen al iets 
grotere verschillen in de details, maar de globale overeenkomst is nog steeds goed (fig. 8.5). 
Contour 2 heeft een vorticiteit w = 0.04198 s-1 (1.8% van het maximum) en is dus tot op 
zekere hoogte ook passief. Tussen de contour van simulatie S4-3 en contour 3 van CD4 zijn de 
verschillen al overtuigender (fig. 8.6). De vorticiteit is nu kennelijk niet meer verwaarloosbaar 
(w = 0.1772 s-1, 7.7% van het maximum). 

Het gedrag van de kleurstof die in een experiment op een wervel is aangebracht, wordt 
kwalitatief redelijk beschreven door CD-simulaties. De CD-berekeningen aan de buitenste 
quasi-passieve contouren kunnen voor de simulatie van dit soort experimenten kennelijk ver
vangen worden door kinematische berekeningen aan contouren van passieve deeltjes. De 
voorzichtige conclusie luidt dus dat de passieve "kleurstof" in de kinematische berekeningen 
(onder bepaalde omstandigheden) een redelijke kwalitatieve beschrijving geeft van het gedrag 
van een gebied met vorticiteit. Het voordeel van kinematische t.o.v. contour-dynamische be
rekeningen is de enorme tijdwinst. De rekentijden lagen in de orde van een minuut resp. een 
dag, hetgeen een tijdwinst met een faktor van ruwweg 103 betekent. 
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Figuur 8.5: Contour 2 (R = 5.5 cm op t = 0). Tijdstipt = 2 min. (a) CD-simulatie CD4. 
( b) puntwervel-simulatie S4-2. 
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Figuur 8.6: Contour 3 (R = 4.5 cm op t = 0}. Tijdstipt = 2 min. (a) CD-simulatie CD4. 
(b) puntwervel-simulatie S4-3. 
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Hoofdstuk 9 

Discussie, conclusies en 
aanbevelingen 

9.1 Discussie en conclusies 

In dit verslag zijn de resultaten gepresenteerd van experimenteel en numeriek onderzoek aan 
monopolaire wervels in een twee-dimensionale, rotatievrije shearstroming. Na een theoretische 
uiteenzetting (hoofdstuk 2) zijn in de hoofdstukken 4, 5 en 6 de experimentele resultaten ge
presenteerd, respektievelijk: de rotatievrije shearstroming zonder wervels, monopolen zonder 
achtergrondstroming en monopolen in een rotatievrije shearstroming. Numerieke simulaties 
van monopolen in een dergelijke achtergrondstroming staan beschreven in de hoofdstukken 7 
en 8, respektievelijk: simulaties met een kinematisch puntwervel-model en simulaties met de 
con tourdynamica-methode. 

In §2.4 is een eenvoudig theoretisch model afgeleid dat voorspelt dat cyclonale monopo
len zich naar het centrum van de tank bewegen als de parabolische kromming van het vrije 
oppervlak niet wordt gecompenseerd. Voor een typisch laboratorium-experiment, met een 
rotatiesnelheid n = 0. 70 rad/ s, geldt op een afstand van 50 cm een hoogteverschil van circa 
0.6 cm t.o.v. het middelpunt van het domein. Hoewel een dergelijk verschil verwaarloosbaar 
lijkt t.o.v. een waterdiepte van bijvoorbeeld 17.5 cm, heeft het toch een signifikante invloed 
op de beweging van een wervel. In diverse experimenten, die niet in dit verslag staan be
schreven, is duidelijk naar voren gekomen dat compensatie van de kromming van het vrije 
wateroppervlak met een parabolische bodem noodzakelijk is. 

In §2.3 zijn enkele vergelijkingen afgeleid voor een rotatievrije shearstroming die m.b.v. 
een bron-putsysteem wordt opgewekt in een roterende vloeistof. De afleiding beperkt zich tot 
het stationaire, lineaire en niet-viskeuze geval ( Ît = 0, Rossby-getal Ro ~ 1 en Ekman-getal 
E ~ 1). In hoofdstuk 4 is met experimentele resultaten aangetoond dat deze vergelijkingen 
een goede beschrijving van de werkelijkheid geven. De azimutale snelheidscomponent is recht 
evenredig met het debiet waarmee de achtergrondstroming wordt opgewekt (§4.4) en omge
keerd evenredig met de afstand tot de oorsprong van het cirkelvormige domein (§4.2). De 
radiale snelheidscomponent is in goede benadering nul en meestal verwaarloosbaar t.o.v. de 
azimutale component (§4.2). Het rotatievrije karakter van de stroming blijkt ook aardig te 
kloppen (§6.3.1). 

Het opspingedrag van de rotatievrije shearstroming wordt goed beschreven door een expo
nentiële funktie met een tijdconstante die in overeenstemming is met de zogenaamde Ekman-
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opspintijd (§4.3). Dit is een belangrijke aanwijzing voor de essentiële rol die de Ekman
grenslaag op de bodem vervult bij het tot stand brengen van de stroming. Verder blijkt 
de stroming stabiel te zijn. In §4.5 is onderzocht of de rotatievrije shearstroming beïnvloed 
wordt door warmtebronnen (verlichting van de experimentele opstelling) en de effektieve wind 
die de lucht boven het wateroppervlak uitoefent. Alleen de invloed van de effektieve wind 
kon worden aangetoond. Deze zorgt voor een iets lagere snelheid als de achtergrondstroming 
cyclonaal is. Voor de anticyclonale rotatievrije shearstroming (§4.6) gelden vrijwel dezelfde 
resultaten als in het cyclonale geval. Op de stromingsrichting na is het enige waargenomen 
verschil de iets hogere snelheid, die waarschijnlijk door de effektieve wind veroorzaakt wordt. 

Hoofdstuk 5 biedt een overzicht van de experimenten die zijn uitgevoerd met cyclonale 
monopolen zonder achtergrondstroming. Deze wervels werden gecreëerd door lokaal, gedu
rende korte tijd, vloeistof weg te zuigen met een bepaald debiet. De translatiesnelheid van 
dergelijke wervels blijkt verwaarloosbaar t.o.v. de snelheden in de wervel zelf (§5.2.3). Van 
enkele monopolen zijn vorticiteits- en snelheids-doorsneden gemaakt door het punt met maxi
male vorticiteit. Het Lamb-model en het Carton-model geven beide een redelijke tot goede 
fitting van deze doorsneden (§5.2.4). Hoewel het Carton-model meestal een iets betere fitting 
geeft, is het in de rest van het verslag niet gebruikt. De reden is dat de circulatie van een 
wervel in het Carton-model nul is, terwijl die circulatie in werkelijkheid niet gelijk aan nul 
kan zijn. 

Voor één wervel is de tijdafhankelijkheid van de wervelsterkte en de straal nader onderzocht 
d.m.v. fittingen met het Lamb-model (§5.3). De afname van de circulatie als funktie van de 
tijd kan goed worden beschreven door een exponentiële funktie. De maximale vorticiteit daalt 
in het begin echter sneller dan exponentieel. Verder bleek de straal van de wervel toe te nemen 
als funktie van de tijd. Tenslotte is in §5.4 de invloed van twee experimentele parameters op 
de circulatie en de straal van een monopool onderzocht. Een groter wegzuigdebiet heeft een 
grotere circulatie tot gevolg maar heeft blijkbaar geen invloed op de straal. Een eventuele 
invloed van de wegzuigtijd op de circulatie en de straal kon niet worden aangetoond. 

Monopolaire wervels in een rotatievrije shearstroming werden behandeld in hoofdstuk 6. 
De wervel en de achtergrondstroming beïnvloedden elkaar, omdat ze allebei een circulatie 
van dezelfde orde hadden (§6.3.2). Van twee monopolen zijn vorticiteits-doorsneden gefit met 
het Lamb-model. Het vermoeden bestaat dat de achtergrondstroming invloed heeft op het 
creatieproces van de wervel (§6.3.3). Er is ook een aantal kleurstof-experimenten uitgevoerd 
(§6.4). Verschijnselen zoals wervelstripping worden dan goed zichtbaar. De monopool wordt 
sneller geadvekteerd en vervormd naarmate het debiet van de achtergrondstroming groter is. 
Verder is een verplaatsing van de wervel in de richting van het middelpunt van de tank waar
genomen. Mogelijkerwijze wordt dit veroorzaakt door onvolkomenheden in de parabolische 
bodem. 

Ter vergelijking met de kleurstof-experimenten zijn er numerieke simulaties uitgevoerd 
met een kinematische methode (puntwervelmodel, hoofdstuk 7) en met de contourdynamica
methode (hoofdstuk 8). Beide methoden zijn in essentie niet-viskeus. Om de experimenteel 
waargenomen vorticiteitsafname toch te kunnen simuleren werd de wervelsterkte tijdafhanke
lijk gemaakt door vermenigvuldiging met een exponentiële funktie van het type e-t/r. Hierin 
werd voor de tijdconstante T de waarde genomen die werd gevonden voor een experimentele 
wervel zonder achtergrondstroming. 

Ondanks de eenvoud geeft het puntwervelmodel, net als de CD-simulaties, meestal een 
redelijke beschrijving van de in de experimenten waargenomen verschijnselen zoals wervel
stripping. Niettemin is er nog een grote discrepantie tussen de overeenkomstige tijdstippen 
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waarop de diverse processen plaatsvinden. Voor de afwijkingen zijn meerdere mogelijke oor
zaken. Zo is niet zeker of de gebruikte tijdconstante T correct is, aangezien een wervel waar
schijnlijk sneller vervalt als deze zich in een achtergrondstroming bevindt. Verder was de 
kleurstofblob in de simulaties perfekt cirkelvormig en gecentreerd om de wervel, terwijl dat 
in de experimenten niet het geval was. De beweging van de monopool in de richting van het 
midden van de tank en de invloed van de wanden zijn in de simulaties ook niet meegenomen. 
De essentiële rol van de vorticiteitsafname kan worden geillustreerd door de tijdafhankelijke 
faktor e-t/r weg te laten. Wervelstripping en -vervorming treden dan niet meer op. 

Ter vergelijking met de contourdynamica-methode zijn een paar kinematische simulaties 
uitgevoerd waarbij de straal van de passieve contour op t = 0 gelijk was aan de straal van een 
van de buitenste vorticiteits-contouren. Voor de buitenste contour zijn de resultaten globaal 
gezien hetzelfde; alleen in de details zijn er enkele verschillen. De verklaring is waarschijnlijk 
dat in de CD-simulaties de buitenste contour quasi-passief is en dat de door deze contour 
omvatte circulatie vrijwel gelijk is aan de sterkte van de puntwerveL 

9.2 Aanbevelingen en suggesties 

Volgens de afleiding in §2.3 is de azimutale snelheidscomponent van de rotatievrije shear
stroming recht evenredig met de wortel van de hoeksnelheid n en omgekeerd evenredig met 
de wortel van de kinematische viscositeit v (vergelijking 2.28). Tot nu toe werd er steeds 
impliciet van uitgegaan dat deze relaties kloppen. Misschien is het nuttig om na te gaan in 
hoeverre dit gerechtvaardigd was. 

Verder werd afgeleid dat de azimutale snelheid recht evenredig is met het debiet Q van 
de achtergrondstroming. Dit werd bevestigd door de experimenten van §4.4. Een belangrijke 
aanname bij de afleiding was dat het Rossby-getal klein is (Ro ~ 1). Het is mogelijk dat 
het recht evenredige verband ook nog geldt voor groteredebieten (Q > 10 mljs) en grotere 
Rossby-getallen. Extra experimenten kunnen uitsluitsel geven. 

In dit verslag is alleen aandacht besteed aan de stroming in het interior. De grenslagen 
werden echter geheel buiten beschouwing gelaten. Het is waarschijnlijk leerzaam om m.b.v. 
kleurstof de stroming in de buurt van de bron en put te bestuderen. Mogelijkheden zijn het 
injekteren van fluorescine via de bron of het aanbrengen van oplosbare kristallen op de bodem 
van de tank. 

Dipolen en tripolen zijn in het algemeen ingewikkelder dan monopolen. Herhaling van 
de experimentele en numerieke studies voor deze hogere-ordewervels levert waarschijnlijk een 
hele serie nieuwe en interessante verschijnselen op. Een andere mogelijkheid is het opwekken 
van geïsoleerde monopolen. Deze kunnen worden verkregen door een cilinder in het water te 
plaatsen, er met een staafje in te roeren en vervolgens de cilinder uit het water te trekken. 

Tenslotte wordt nog een praktische aanbeveling gedaan. De "parabolische" bodem (§3.1.2) 
die in de experimenten van hoofdstuk 5 en 6 werd gebruikt, is gemaakt van PVC, een materiaal 
dat op de wat langere termijn van vorm verandert (onder andere door de absorptie van 
water). Het is niet onverstandig om bijvoorbeeld iedere maand de diepte van het water in 
de tank te meten om te controleren of de "parabolische" bodem de kromming van het vrije 
wateroppervlak nog voldoende compenseert. 
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Bijlage A 

Diglmage-instellingen 

Hieronder volgt een lijst met de instellingen van Diglmage (versie 1.3) die bij de experimenten 
C9 tjm C20 en AC21 tjm AC23 zijn gebruikt voor het partiele tracken. Meestal zijn de 
standaard instellingen gebruikt. Met "variabel" wordt bedoeld: "verschilt per experiment". 

;US: SET TRACKING PARAHETERS 

;USB: 
D 
E 
F 
I: 
L: 
H 

N: 
P: 
R: 
T: 
w 
z 

Background removal 
Display partiele paths 
Experiment title 
Base file name 
Filter type 
Partiele location 
Hax ne9 paths error 
Ne9 partiele behaviour 
Pricing policy 
Record background region 
Timings 
Windo9 for tracking 
Limit on rms error for mapping 

;USL: PARTICLE LOCATION 

;USLA 
B: 
c 
D: 
E 
M 
p 

Minimum average intensity excess 
Background intensity evaluation 
Area/Volume centroid 
Dynamic intensity calibration 
Ellipticity limit 
Opper limit on centroid mismatch 
Partiele polarity 

R Lo9er size limit 
S Opper size limit 
T Lo9er threshold 
U Opper threshold 
V Number of threshold levels 
W Threshold type 
X Minimum horizontal size 
Y Minimum vertical size 
Z Count particles in buffer 
0 Suggest thresholds 

;USP: PRICING POLICY 

;USPB: 
c 
D 
E 
I 

Enable background intensity pricing 
Premium if t9o intensity steps 
Premium if many intensity steps 
Premium if ellipticity exceeded 
Premium if faint partiele 

N 
M 
Variabel 
Variabel 
N 

5, 5, Pixels 
L 

0.600, 1 retry 

2.00 

V 
N 
0.90 i> 
4.00 
G 

4 i< 
40 i> 
Variabel, bepaald met [;USLO] 
Variabel, bepaald met [;USLO] 
Variabel, bepaald met [;USLO] 
Fixed 
3 nnp< 
3 nnp< 

I 
1.00 
1.00 
3.00 
1.00 
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J Neg partiele joining fee 
M Maximum matching distance 
P: Policy type 
R Premium if partiele too small 
S Premium if partiele too large 
U Weighting on previous velocity 
V Weighting on previous acceleration 

;UST: TIMINGS 

;USTB 
I: 
R 

s 
T 

V 

Time to begin tracking 
Interlace filter 
Regind in background 
Sample spacing 
Total tracking time 
Video type 

;C CONFIGURE TRK2DVEL 

;CA Minimum acceptable path length 
c Use large particles 
D Use small particles 
E Use elliptical particles 
F Use faint particles 
I: Invalid samples - restart criteria 
p Use first matching in a path 
R: Local intensity regions 
T Use particles matched tgo samples back 
U: Type of calculation for velocity 
V Period for calculating velocity 

;Cl INVALID SAMPLES - RESTART CRITERIA 

;CIR Retry for raferenee point rms error 
s Raferenee point rms error not satisfied 
T Unable to find time code pulses 
u Time code pulse error > 2 
V Time code pulse error < -2 
z Time code pulses rezeroed 

0.50 
3.00, Pixel 
1 
2.00 
3.00 
1.00 
0.00 

0.000 
N 

F 
0.200 
Variabel 
s 

1.000 (5 samples) 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

No 
; 01234567 

Yes 
L 
1.000 (5 samples) 

Ignore 
Restart 
Restart 
Restart 
Restart 
Restart 

Voor de experimenten Dl, D2 en Ml t/m M6 gelden dezelfde instellingen. De enige uitzon
dering is: 

;USM Max neg paths error 3, 3, Pixels. 

Bij de experimenten M12 en M13 is Diglmage versie 1.4 gebruikt. De enige verschillen met 
de lijst zijn nu: 

;USM Max nev paths error 3, 3, Pixels. 
;USPK Neg partiele correlation costing 0.00 (nieug bij versie 1.4) 
;USPL Correlation costing gith history 0.00 (nieug bij versie 1.4) 
;USTS Sample spacing 0.400 
;CA Minimum acceptable path length 4.800 (12 samples) 
;CV Period for calculating velocity 4.800 (12 samples) 
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Bijlage B 

Overzicht experimenten 
hoofdstuk 4 

Exp. tank altijd verlicht als sporadisch 
afgedekt verlicht pomp aan verlicht 

C9 ja 
C10 ja ja 
CU ja ja 
C12 ja 
C13 ja 
C14 Ja ja 

C15 ja 
C16 ja 
C17 ja 
C18 Ja 
C19 ja 
C20 ja 

ja 
ja 

Q [mij s] T [OG] 
(water) 

10.1 21 
10.4 22 
10.3 22 
10.6 22 
10.4 21 
10.4 22 

1.0 ? 
2.0 ? 

4.0 ? 

6.0 ? 
7.5 ? 
10.3 ? 

10.5 16 
7.7 18 
5.3 18 

Tabel B.1: Gebruikte instellingen voor exp. C9 tjm C20 en AC21 tjm AC23. n = 0.70 radfs. 
? = temperatuur onbekend. De lege vakken in de tabel betekenen "nee" of "niet van toepas
sing". Exp. AC21 tjm AC23: bron en put omgewisseld. Voor meer gegevens wordt verwezen 
naar hoofstuk 4. 
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Bijlage C 

Contourplots en fittingen 
(hoofdstuk 5) 

tijdstip door- Îw Rw Sw Îv 
[min] snede [cm2 Is] [cm] [cm] [cm2 Is] 

0.5 al 44.8 3.10 11.3 53.6 
0.5 hl 43.2 3.06 11.1 48.0 
0.5 cl 76.1 4.17 15.7 46.1 
0.5 dl 40.6 2.99 16.2 47.1 

3.5 a2 31.8 6.14 10.4 17.5 
3.5 b2 21.0 5.04 11.9 18.7 
3.5 c2 18.5 4.56 16.0 18.9 
3.5 d2 14.0 3.87 16.6 17.9 

Rv Sv 
[cm] [cm] 
3.34 11.0 
3.23 11.3 
3.51 15.9 
2.89 16.3 

4.63 10.4 
4.57 12.0 
4.79 15.8 
3.97 17.3 

Tabel C.l: Resultaten van doorsnedefittingen met het Lamb-model. Exp. M1. Zie ook §5.2.4. 

tijdstip 'tw Rw 'tv 
'Yv Rv &. i± st.dev. R ± st.dev. 
"'w Rw 

[min] [cm2 Is] [cm] [cm2 Is] [cm] [cm2 Is] [cm] 
0.5 51.2 3.33 48.7 95% 3.24 97% 50 ± 11 (22%) 3.3 ± 0.4 (12%) 
3.5 21.3 4.90 18.3 86% 4.49 92% 20 ± 5 (26%) 4.7 ± 0.7 (15%) 

Tabel C.2: Gemiddelden van resultaten van doorsnedefittingen (Lamb-model). Exp. M1. Zie 
ook §5.2.4. st.dev.=standaarddeviatie. De waarden tussen haakjes zijn de relatieve standaard
deviaties. 
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tijdstip door- Wo,w aw Rw Sw Wo,v av Rv Sv 
[min] snede [s-1] [-] [cm] [cm] [s-1] [-] [cm] [cm] 

0.5 al 1.60 1.29 4.75 11.4 2.05 1.04 4.14 11.0 
0.5 bl 1.54 1.43 4.75 11.0 1.86 1.10 4.25 11.3 
0.5 cl 1.66 0.965 5.95 15.7 1.93 0.857 3.45 15.8 
0.5 dl 1.47 1.60 4.87 16.2 1.81 1.37 4.96 16.3 

3.5 a2 0.284 1.45 9.45 10.4 0.269 1.53 7.34 10.5 
3.5 b2 0.299 1.20 7.39 11.9 0.394 1.02 5.46 12.0 
3.5 c2 0.273 2.01 7.05 16.0 0.359 1.02 5.76 15.8 
3.5 d2 0.272 2.50 6.60 16.6 0.311 1.79 7.64 17.4 

Tabel C.3: Resultaten van doorsnedefittingen met het Carton-model. Exp. Ml. Zie ook §5.2.4. 

tijdstip Wo,w Öw Rw wo,v WQ V Öv Q..u._ Rv & 
Wo,w äw Rw 

[min] [ç1] [-] [cm] [s-1] [-] [cm] 
0.5 1.57 1.32 5.08 1.91 122% 1.09 83% 4.20 83% 
3.5 0.282 1.79 7.62 0.333 118% 1.34 75% 6.55 86% 

Tabel C.4: Gemiddelden van resultaten van doorsnedefittingen (Carton-model). Exp. Ml. Zie 
ook §5.2.4. 

tijdstip wo± st.dev. a± st.dev. R ± st.dev. 
[min] [s-1] [-] [cm] 

0.5 1.7 ± 0.2 (11%) 1.2 ± 0.3 (21%) 4.6 ± 0.7 (16%) 
3.5 0.31 ± 0.05 (15%) 1.6±0.5 (33%) 7.1 ± 1.2 (17%) 

Tabel C.5: Gemiddelden van resultaten van doorsnedefittingen (Carton-model). Exp. Ml. Zie 
ook §5.2.4. st.dev.=standaarddeviatie. De waarden tussen haakjes zijn de relatieve standaard
deviaties. 
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Figuur C.1: Vorticiteits-contourplots van twee ingezoomde wervels op drie tijdstippen. 
f! = 0.60radjs. Links: exp. Ml (q = 40mljs, !:l.t = 20s). Rechts: exp. M5 (q = 25mljs, 
!:l.t = 15s). 
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Figuur C.2: Doorsnede van een wervel op drie opeenvolgende tijdstippen. Het doorsnede
nummer staat tussen haakjes. De krommen zijn fittingen (doorgetrokken streep=Lamb-model, 
onderbroken streep=Carton-model). Exp. Ml. q = 40mljs, f:lt = 20s, n = 0.60radfs. Zie 
ook §5.2.4. 
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Figuur C.3: Doorsnede van een wervel op drie opeenvolgende tijdstippen. Het doorsnede
nummer staat tussen haakjes. De krommen zijn fittingen (doorgetrokken streep= La mb-model, 
onderbroken streep=Carton-model). Exp. Ml. q = 40mljs, b..t = 20s, Q = 0.60radjs. Zie 
ook §5.2.4. 
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Figuur C.4: Doorsnede van een wervel op drie opeenvolgende tijdstippen. Het doorsnede-
nummer staat tussen haakjes. De krommen zijn fittingen (doorgetrokken streep= La mb-model, 
onderbroken streep=Carton-model). Exp. MS. q = 25 mlf s, b..t = 15 s, n = 0.60 rad/ s. 
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Figuur C.5: Doorsnede van een wervel op drie opeenvolgende tijdstippen. Het doorsnede-
nummer staat tussen haakjes. De krommen zijn fittingen (doorgetrokken streep=Lamb-model, 
onderbroken streep=Carton-model). Exp. MS. q = 25mljs, tl.t = 15s, n = 0.60radjs. 
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wervel op 7 opeenvolgende tijdstippen. Exp. M3. F. C 6· Vorticiteits-contourplot van 1guur . · dj 
q = 40 ml Is, b.t = 10 s, n = o.6o ra s. 
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Bijlage D 

Contourplots en fittingen 
(hoofdstuk 6) 

I 
tijdstip I door- I Iw I Rw I Iw ± st.dev. I Rw ± st.dev. 
[min] snede [cm2 /s] [cm] [cm2 /s] J [cm] 

1 o.5 1 hl 1 38.4 1 4.61 1 33 ± 1 (21%) 1 4.2 ± o.5 (13%) 
1 o.5 1 cl 1 28.5 1 3.86 1 1 

1 2.5 1 b2 1 24.3 1 4.9o 1 22 ± 3 (13%) 1 4.7 ± o.3 (7%) 
1 2.5 1 c2 1 2o.3 1 4.46 1 1 

Tabel D.l: Resultaten van doorsnedefittingen {Lamb-model). Exp. Dl. Zie ook §6.3. 
st. dev. =standaarddeviatie. De getallen tussen haakjes zijn de relatieve standaarddeviaties. 

tijdstip door- Iw Rw Iw Rw 
[min] snede [cm2 js] [cm] [cm2 js] [cm] 

1.0 al 23.9 2.75 26 ± 5 (17%) 2.9 ± 0.3 (10%) 
1.0 hl 23.7 2.72 
1.0 cl 31.6 3.23 

3.0 a2 10.8 3.53 15±3 (23%) 4.1 ± 0.5 (11%) 
3.0 b2 16.8 4.33 
3.0 c2 16.2 4.33 

Tabel D.2: Resultaten van doorsnedefittingen (Lamb-model). Exp. D2. Zie ook §6.3. 
st. dev. =standaarddeviatie. De getallen tussen haakjes zijn de relatieve standaarddeviaties. 
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Figuur D.l: Vorticiteits-contourplot van ingezoomde wervel in achtergrondstroming op drie 
tijdstippen. Exp. D2. q = 40mljs, tlt = 12s, Q = 5.4mljs, Q = 0.60radjs. Zie ook §6.3. 
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Figuur D.2: Doorsnede van een wervel in een achtergrondstroming op drie opeenvolgende 
tijdstippen. Het doorsnedenummer staat tussen haakjes. De krommen zijn fittingen met het 
La mb-model. Exp. D2. q = 40 ml Is, tlt = 12 s, Q = 5.4 ml Is, n = 0.60 rad/ s. 
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Figuur D.3: Doorsnede van een wervel in een achtergrondstroming op drie opeenvolgende 
tijdstippen. Het doorsnedenummer staat tussen haakjes. Exp. D2. q = 40 ml / s, b..t = 12 s, 
Q = 5.4mljs, n = 0.60radjs. 
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Bijlage E 

Afleidingen en simulaties 
(hoofdstuk 7) 

E.l Snelheidsveld en stroomfunktie van puntwervels 

Een potentiaalwervel met sterkte 1' = 21T'"f in het punt (xo, Yo) van een onbegrensd domein, 
induceert in ieder punt een snelheid: 

"/1 "/1 
V(}= 7 = [(x- xo)2 + (y- Yo)2]1/2. 

(E.1) 

De snelheden Ux en uy in de x- resp. y-richting zijn: 

. "'(y- Yo) "!(Y- Yo) 
Ux = -V(} sm 0 = - = - ( )2 ( )2' r r x - xo + y - Yo 

(E.2) 

_ 
0 

_ "/(x- xo) _ "!(x- x0 ) 

Uy- VfJ cos - -;;: r - (x- xo)2 + (y- Yo)2. (E.3) 

Voor de stroomfunktie W geldt per definitie: 

ö\ll 
U x 

Öy ' 
(E.4) 

ö\ll 
Uy 

öx 
(E.5) 

(E.2) en (E.3) invullen in (E.4) en (E.5) en vervolgens integreren leidt tot de volgende uit
drukking voor de stroomfunktie van een puntwervel: 

(E.6) 

De monopool en de rotatievrije shearstroming worden elk gesimuleerd door een puntwervel 
met circulatie "/2 resp. "/1· Puntwervel1 blijft geforceerd in de oorsprong. Puntwervel 2 zit in 
(xo, Yo) op een afstand ro van de oorsprong (fig. 7.1). De stroomfunkties van wervel 1 en 2 
bij elkaar optellen levert: 

(E.7) 
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Wervel 2 roteert om wervel 1 met een hoeksnelheid: 
vo 11 /1 

n2 =- = 2 = 2 2· 
ro ro Xo + Yo 

(E.8) 

Daar een coördinatenstelsel dat met wervel 2 meeroteert handiger is, wordt een transformatie 
uitgevoerd zodanig dat beide wervels stilstaan. Voor het snelheidsveld geldt dan: 

U x 
ltY /2(Y- Yo) + ltY 

x2+y2 (x-xo)2+(y-yo)2 x6+y5' 

/tX 12(x- xo) !tX 
Uy = x2 + y2 + (x- xo)2 + (y- Yo) 2 x6 + Y5" 

De transformatie heeft ook gevolgen voor de stroomfunktie: 

2 + 2 
1T1 tl 1 [ 2 2] t2 1 [( )2 ( )2] tl X Y 'I'=-- n x + y -- n x- xo + y- Yo +- . 

2 2 2 xÖ + Y5 

E.2 Oplossing van derde-graadsvergelijking 

De op te lossen vergelijking is: 

3 2 ( /2) 2 3 Y - YoY - 1 + /l YoY + Yo = 0. 

Substitutie van y := yoz levert: 

z
3 

- z
2 

- ( 1 + ~:) z + 1 = 0. 

Dit is een derde-graadsvergelijking van het type: 

z3 + pz2 + qz + r = 0 

en kan gereduceerd worden tot de vorm: 

s3 +as+ b = 0 

door voor z de waarde ( s - ~) te substitueren. Voor a en b geldt dan: 

a 
1 2 
3(3q- p ), 

b 
1 

27
(2p3

- 9pq + 27r). 

Als wordt voldaan aan de voorwaarde: 
b2 a3 

4 + 27 < o, 
dan zijn er drie reële en ongelijke wortels (zie [18, p.318]). In trigonometrische vorm: 

St ( ar/2 C') 2 3 cos 3 ' 

S2 ( ar/2 ( ~ 2 ) 2 3 cos 3 + 37r ' 

S3 ( ar/2 (~ 4 ) 2 3 cos 3 + 37r ' 
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(E.9) 

(E.10) 

(E.ll) 

(E.12) 

(E.13) 

(E.14) 

(E.15) 

(E.16) 

(E.17) 

(E.18) 

(E.19) 

(E.20) 

(E.21) 



waarbij 
-b 

cos 4> = 2 ( 2~3 r/2. 
Beide wervels hebben een positieve circulatie (11, 1'2 > 0). Dat betekent: 

Uit (E.13) en (E.14) volgt: 

p 

q 

r 

- ( 1 + ~:) < -1. 

-1, 
1'2 -1-- < -1, 
/1 

1. 

p, q en r invullen in de formules voor a en b levert: 

a 
4 /2 ----
3 1'1 ' 

b __!_ (16- 9
12

). 
27 1'1 

(E.22) 

(E.23) 

(E.24) 

(E.25) 

(E.26) 

(E.27) 

(E.28) 

Omdat wordt voldaan aan voorwaarde (E.18), volgt met z := (s- ~)voor de drie oplossingen 
voor z: 

(
4 11'2)

1
/
2 (1>) 1 2 - + -- cos - + -

9 31'1 3 3' 
(E.29) 

(
4 11'2)

1
1
2 (1> 2 ) 1 2 - + -- cos - + -rr + -, 

9 31'1 3 3 3 
(E.30) 

(
4 11'2)

1
1
2 (4> 4 ) 1 2 - + -- cos - + -7r + -' 

9 31'1 3 3 3 
(E.31) 

waarbij 
9')'2 - 16 

4> 'i'l 

cos = 6J3 (i + :11.) 3/2. 
3 'i'l 

(E.32) 

De oplossingen Y1, Y2 en Y3 volgen door vermenigvuldiging van z1, z2 en Z3 met Yo. 

E.3 Stroomlijnen door stuwpunten 

De vergelijking voor de stroomfunktie is: 

( )
1/2 1'1 2 1'2 2 1'1 r W=--lnr --lnR +--

2 2 2 ro 
(E.33) 

De bedoeling is om de extrema van R als funktie van f) te bepalen voor de gevallen \ll = /Ci. 
Invullen van W = /Ci in (E.33) en herschikken van termen levert: 

- ~2 ln R
2 

= ~1 
[ln r

2 
- ( ;

0
) 

2

] + /Ci. (E.34) 
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Differentiëren naar 0 geeft: 

12 dR _ 11 [ 1 1 ] d( r2) 
- R dO - 2 r 2 - r5 de" 

Toepassing van de zogenaamde cosinus-regel op figuur 7.2 geeft: 

r 2 = R2 + r6 - 2Rro cos(~+ 0) = R2 + r6 + 2Rro sin 0. 

Differentiëren naar 0 levert: 

d 2 dR dR . 
dO ( r ) = 2R dO + 2 dO ro sm 0 + 2Rr0 cos 0. 

In een extremum van R( 0) geldt ~~ = 0. (E.37) kan dan worden vereenvoudigd: 

d(r2
) 

de= 2Rrocos0. 

Samen met (E.35) leidt dat tot: 

wat vereenvoudigd wordt tot: 

/1 [ 1 1] - --- 2Rr0 cos0 = 0, 
2 r 2 r 2 

0 

[__!__- __!__] cos 0 = 0. r2 r2 
0 

De eerste serie oplossingen van deze vergelijking is: 

r = r 0 . 

De tweede serie oplossingen is (met n een geheel getal): 

7r 
0="2+n1r. 

Invullen van r = r0 in (E.33) geeft, samen met \]i = Ki: 

- 11 ln r0
2 - 12 ln R2 + 11 = K · 2 2 2 ,. 

Hieruit volgt na een beetje rekenwerk: 

R = exp [-
11 (Ki - ~ + ln ro)] . 
/2 /1 2 

Invullen van 0 = ~ + n1r in (E.36) leidt tot: 

r 2 = (ro+R?. 

Dit resultaat gebruiken in (E.33) geeft: 

- /1ln(ro + R?- /2lnR2 + /1 (ro + R)2 = Ki· 
2 2 2 ro 

Na een beetje rekenwerk volgt hieruit: 

[ 
Ki 111[ R 2 ]] R=exp --+-- (1+-) -2ln(ro+R) . 
/2 212 ro 
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(E.35) 

(E.36) 

(E.37) 

(E.38) 

(E.39) 

(E.40) 

(E.41) 

(E.42) 

(E.43) 

(E.44) 

(E.45) 

(E.46) 

(E.47) 
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0.5 

0 
-1 

21 
1.5 1 

0.5 

0 
-1 

-0.5 

-0.5 

0 

x/r0 

0 

x/r0 

0.5 

0.5 

2,-------------------. 

::::· 
1.5 

0.5 

0 

x/r0 

2 

1.5 

.5' 
>-

0.5 

0 

2 

1.5 

.5' 
>-

0.5 

0 

2 

1.5 

i 

0.5 

0 

-·· 
.. ·· 

-1 

-1 

-1 

··•·· .... 

-0.5 

-0.5 

-0.5 

x/r0 

0 

xtr0 

0 

x/r0 

2 

......... "···~ ...... 

1.5 

.._o 
>-

0.5 

0 
0.5 -1 0 0.5 

x/r0 

2,-------------------. 

1.5 

0.5 

0~----~------~--~ 
0.5 -1 -0.5 0 0.5 

x/r0 

2,-------------------. 

····... 1.5 

0.5 

0.5 -0.5 0 

x/r0 

Figuur E.l: Numerieke simulatie van situatie A met '"Y2h1 = 0.40 en Rb/ro = 0.24. V.l.n.r. en 
2 

van boven naar beneden: t = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [ 2!.4 ~). Op het laatste tijdstip heeft wervel 2 
'Yl 

dus een omwenteling om wervel 1 gemaakt. De gestippelde lijnen stellen de separatrices K 1 en 
K3 voor. Separatrix K1 is in werkelijkheid gesloten, maar door een onvoldoende grote resolutie 
van het plotprogramma lijkt het alsof deze aan de bovenkant open is. 
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1.5 

0.5 

0~~~~~~~~--~ 
-1 -0.5 0 

xir0 

0.5 

2.------------------. 

1.5 

2,-------------------. 

1.5 

i: 1-

0.5 

-0.5 0 

x!r0 

0.5 

2,-------------------. 

1.5 .. ·· .. ···~ .. 

0.5 

0~~~~~~~~--~ 

-1 -0.5 0.5 

1.5 

0.5 

0~--~~----~~--~ 
-1 -0.5 0 

x/r0 

0.5 

2,------------------. 

1.5 .·········· 

0.5 

-0.5 0 

xir0 

0.5 

1.5 

0.5 

0 

xir0 

2,-------------------. 

1.5 ::·:· 

0.5 

0~--~~------~--~ 
-1 -0.5 0 

xlr0 

0.5 

Figuur E.2: Numerieke simulatie van situatie B met 12h1 = 0.40 en Rb/ro = 0.27. V.l.n.r. 
2 

en van boven naar beneden: t = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [ 1!:.4 ~ ]. Op het laatste tijdstip heeft wervel 2 
"Yl 

dus bijna een omwenteling om wervel 1 gemaakt. De gestippelde lijnen stellen de separatrices 
K1 en K3 voor. Separatrix K1 is in werkelijkheid gesloten, maar door een onvoldoende grote 
resolutie van het plotprogramma lijkt het alsof deze aan de bovenkant open is. 
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1.5 

0.5 

0 

x/r0 

2~----------------~ 

1.5 ·::::·· 

0.5 

1.5 

0.5 

0 

x/r0 

o~~~~~~~~~~ 

-1 

1.5 

0.5 

-0.5 0 

x/r0 

0.5 

o~~~~~~~~~~ 

-1 -0.5 0 

x/r0 

0.5 

1.5 

0.5 

0 

x/r0 

2,-------------------. 

0.5 

o~~~~~~~~~~ 

-1 -0.5 0 

x/r0 

0.5 

Figuur E.3: Numerieke simulatie van situatie C met 12/ti = 0.40 en Rb/ro = 0.35. V.l.n.r. 
2 

en van boven naar beneden: t = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [ E-4 ~ ]. Op het laatste tijdstip heeft wervel 2 
'Yl 

dus bijna een omwenteling om wervel 1 gemaakt. De gestippelde lijnen stellen de separatrices 
KI en K3 voor. Separatrix KI is in werkelijkheid gesloten, maar door een onvoldoende grote 
resolutie van het plotprogramma lijkt het alsof deze aan de bovenkant open is. 
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Bijlage F 

Symbolenlijst 

Hieronder en op de volgende bladzijde staat een alfabetische opsomming van de belangrijkste 
symbolen met de bijbehorende betekenis en eenheden. Symbolen die slechts eenmalig in het 
verslag voorkomen en bovendien van secundair belang zijn, werden niet in de lijst opgenomen. 
De lijst heeft niet de pretentie volledig te zijn. 

Symbool Grootheid Eenheid 

a fitparameter voor azimutale snelheid cm/s 
b sterkte van achtergrondstroming cm2 fs 
c sterkte van achtergrondstroming cm2 fs 
co fitparameter voor c cm2/s 
Cstat stationaire waarde van c cm2/s 
g versnelling van zwaartekracht m 2 /s 
k eenheidsvektor in z-richting 
p druk Pa 
q debiet waarmee wervel wordt gemaakt mlfs = cm3 js 
r afstand tot oorsprong van domein cm 

afstand tot middelpunt van wervel cm 
r plaatsvektor cm 
ro afstand van put tot middelpunt van wervel cm 

Tmax positie met maximale VIJ cm 
t tijd m~n, s 
u radiale snelheid cm/s 
U x x-component van snelheid cmfs 
Uy y-component van snelheid cm/s 
V azimutale snelheid cm/s 
v snelheid cm/s 
V rad radiale snelheid cm/s 
Vtr translatiesnelheid van middelpunt van wervel cmfs 
ve azimutale snelheid cm/s 
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Symbool 

x 

y 
z 
E 
Ekin 

H 
Ho 
Ki 
L 
p 

Q 
R 

V 

p 
T 

</>gr 
w 

wo 
b..t 
b..V 
w 
n 

Grootheid 

x-coördinaat van r 
y-coördinaat van r 
z-coördinaat van r 
Ekmangetal 
kinetische energie van wervel 
diepte van vloeistof in tank 
diepte H in r = 0 
waarde van W in het punt (xi, Yi) 
karakteristieke lengteschaal 
gereduceerde druk 
debiet waarmee achtergrondstroming wordt gemaakt 
straal van monopolaire wervel 
afstand van puntwervel 2 tot contourlijn van W 
component van r loodrecht op n 
straal van blob kleurstof 
Rossbygetal 
doorsnedecoördinaat 
fitparameter (modellen van Lamb en Carton) 
fitparameter (modellen van Lamb en Carton) 
temperatuur 
omwentelingstijd 
Ekman-opspintijd 
radiaal transport per eenheid omtreklengte in Ekman-grenslaag 
karakteristieke snelheid 

evenredigheidsfaktor tussen c en Q 
steilheidsparameter (Cart on-model) 
wervelsterkte, totale circulatie 
wervelsterkte gedeeld door 211" 
wervelsterkte (niet gedeeld door 211") 
deltafunktie 
dikte van de Ekman-grenslaag 
dikte van de Stewartson-grenslaag 
hoekcoördinaat 
kinematische viscositeit 
dichtheid 
tijdconstante 
gravitatiepotentiaal 
vorticiteit 
maximale vorticiteit (Carton-model) 
wegzuigtijd 
weggezogen volume 
stroomfunktie 
rotatiesnelheid 
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Eenheid 

cm 
cm 
cm 

J 
cm 
cm 
cm2 fs 
cm 
Pa 
ml/s = cm3 js 
cm 
cm 
cm 
cm 

cm 
cm 
cm 
oe 
s 
m2n, s 
cm2 /s 
cmjs 

cm2 /s 
cm2/8 
cm2/8 
cm-2 

cm 
cm 
rad 
m2 /s 
kgjm3 

m2n, s 
m2 /82 
8-1 

8-l 

8 

ml = cm3 

cm2 js 
s-l 


