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Sam en vatting 

In dit onderzoek zijn de karakteristieken van een enkele monopool in een lineair gestratifi
ceerde v loeistof onderzocht. Met behulp van de 'shadow graph' -methode is informatie over 
de verticale dichtheidsstructuur verkregen, terwijl de vorticiteitsverdeling (ro) en de 
stroomfunctie ('If) bepaald zijn met de 'particle tracking' -methode. De monopolaire 
wervels in een gestratificeerde vloeistof zijn vergeleken met 
1: een model voor een ge'isoleerde wervel met continue vorticiteit, 
2: het Bessel-wervelmodel, met een lineaire (CO,'lf)-relatie. 

Vervolgens zijn twee soorten monopolaire interacties bestudeert: 1) de interactie tussen 
twee monopolen van hetzelfde vorticiteitsteken; 2) de interactie van twee monopolen met 
tegengesteld teken. Uit de literatuur blijkt dat er samensmelting plaats vindt van wervels 
van gelijk teken, mits de wervels zich dicht genoeg bij elkaar bevinden. Een kritische 
af stand voor het samensmelten van twee monopolen van gelijk teken is niet eenduidig te 
bepalen uit de experimenten in een gestratificeerde vloeistof, omdat er slechts een 
samensmelting is waargenomen. De interactie van twee monopolen van tegengesteld teken 
resulteerde in een dipolaire wervel, welke goed aan het Lamb-dipoolmodel blijkt te 
voldoen. 

Deze interacties zijn numeriek gesimuleerd, volgens dezelfde begincondities als in de 
experimenten. De (CO,'lf)-relatie van de dipolaire wervel, gevormd door de samensmelting 
van twee monopolen van tegengesteld teken, heeft een duidelijk niet-lineair verband in de 
simulaties. Dit in tegenstelling tot de lineaire (ro,'lf)-relatie voor de gevormde dipool in de 
experimenten. 

Bij het onderzoek naar monopolen zijn tevens tripolaire wervels waargenomen. De 
gevonden stabiele tripool in een gestratificeerde vloeistof vertoont veel overeenkomsten 
met tripolen in een roterende vloeistof en met tripolen gevonden in numerieke simulaties. 
Een van de waargenomen tripolen transformeert naar een zogenaamde m=3 mode. Hierbij 
wordt de kern door drie satellietwervels ornringd. Deze structuren zijn nog niet eerder 
waargenomen in gestratificeerde vloeistoffen. 
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Hoof dstuk 1: Inleiding 
Coberente wervelstructuren zijn karakteristieke verscbijnselen in twee-dimensionale 
stramingen. Graotscbalige geofysiscbe stramingen in oceanen en atmosfeer zijn in goede 
benadering twee-dimensionaal. Immers de verticale afmetingen van deze stramingen zijn 
slecbts enkele kilometers, terwijl bun borizontale afmetingen enkele duizenden kilometers 
kunnen zijn. Daarbij spelen aardrotatie en dicbtbeidsstratificatie een belangrijke ral. Door 
de komst van satellieten is bet mogelijk geworden om grootscbalige stramingen in oceanen 
en atmosfeer te observeren. In de afgelopen decennia zijn aan bet oceaanoppervlak co
berente wervels waargenomen met lengtescbalen varierend van 10 km tot 100 km en 
grater. Een voorbeeld van een coberente wervelstructuur in de atmosfeer is een koppel van 
een boog- en lage drukgebied (zie figuur 1.1). Een eigenscbap van 2D-stramingen is de 
relaqef langzame dissipatie, waardoor de structuren lang blijven bestaan. Door de grate 
borizontale lengtescbalen en een lange levensduur zijn de wervelstructuren van graot 
belang voor bet transport van impuls, warmte, zout en biocbemiscbe elementen. 
In bet laboratorium zijn de afgelopen jaren coberente structuren onderzocbt in 2D
stromingen. De twee-dimensionaliteit werd daarbij tot stand gebracbt middels dicbtbeids
stratificatie, ratatie en magneetvelden. Ook in zeepvliezen zijn coberente structuren 
onderzocbt. 
In de 2D-werveldynamica onderscbeidt men drie stabiele wervelstructuren: de monopool, 
de dipool en de tripool. De monopolaire wervelstructuur (kortweg monopool) wordt 
gekarakteriseerd door een verzameling stroomlijnen om een gemeenscbappelijk centrum. 
Het gebeel beeft een netto boekimpulsmoment. De dipolaire wervelstructuur (kortweg 
dipool) bestaat uit twee compacte gebieden met vorticiteit van tegengesteld teken. De 
dipool bezit een netto lineaire impuls, waardoor bet gebeel gaat transleren in de ricbting 
gedefinieerd door de symmetrie-as. De tripolaire wervelstructuur (kortweg tripool) bestaat 
uit een ellipsvormige kern met aan weerszijden een satelliet, waarvan de vorticiteit van 
tegengesteld teken is aan die van de kern. De structuur beeft een netto boekimpulsmoment, 
waardoor bet gebeel roteert om bet centrum van de kern. In numerieke simulaties en 
laboratorium experimenten zijn nog andere wervelstructuren waargenomen, bijvoorbeeld de 
zogenaamde m=3 wervel. Deze bestaat uit een drieboekige kern met aan elke zijde een 
satelliet met vorticiteit van tegengesteld teken. Deze wervelstructuren zijn meestal niet 
stabiel en vervallen tot stabielere wervels. 
De experimenten bebandeld in dit verslag zijn uitgevoerd in een dicbtbeidsgestratificeerde 
vloeistof, waarbij de dicbtbeid afneemt met de boogte, zodat de stratificatie stabiel is. In 
dit onderzoek zijn eerst de karakteristieken van een stabiele monopool onderzocbt met 
bebulp van de sbadowgrapb-tecbniek (boofdstuk 4) en zogenaamde 'particle tracking' 
(boofdstuk 5). Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de interacties tussen twee mono
polen. Dit wordt bescbreven in boofdstuk 6. Er is daarbij onderscbeid gemaakt tussen de 
interactie van twee monopolen met vorticiteit van gelijk teken enerzijds en de interactie 
tussen twee monopolen met vorticiteit van tegengesteld teken anderzijds. 
Bij bet onderzoek naar monopolen zijn ook tripolen waargenomen. Hiervan zijn twee 
gevallen verder onderzocbt: een stabiele tripool en een instabiele tripool (boofdstuk 7). 
Daarnaast zijn nog enkele numerieke simulaties met betrekking tot interacties tussen 
monopolen uitgevoerd (boofdstuk 8). Voor de gesimuleerde monopolen van gelijk teken is 
de kritieke afstand d/R bepaald en vergeleken met waarden uit de literatuur. De simulaties 
van twee monopolen met ongelijk teken zijn vergeleken met de experimenten van 
boofdstuk 6. 
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Figuur 1.1: Atmosferische blokk:ade in de atmosfeer van een hoge- en een lagedrukge
bied. De stromingen zijn evenwijdig aan de isobaren. De twee drukgebieden vormen 
samen een dipool die zich vanwege achtergrondstromingen niet verplaatst (uit McWilli
ams, 1980). 
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Hoofdstuk 2: Theorie 

2.1 Bewegingsvergelijkingen 
In deze paragraaf leiden we enkele basisvergelijkingen af voor 2D-stromingen, welke van 
belang zijn voor het verwerken van de experimenten. De bewegingsvergelijking voor een 
onsamendrukbare, niet-visceuze vloeistof wordt gegeven door de Eulervergelijking 

2.1 

met .! de snelheidsvector, t tijd, p dichtheid en p de druk. Deze vergelijking kan ook 
geschreven warden in de vorm 

2.2 

met w=Vxy de vorticiteitsvector. 
De rotatie van (2.2) geeft de vorticiteitsvergelijking 

OJ& 
- +Vx(wxl)=O 
Ot 

2.3 

In een 2D-stroming is de vorticiteit loodrecht op het vlak van de stroming gericht, dus 
w=(O,O,w), indien y=(u,v,O). Vergelijking (2.3) wordt zo gereduceerd tot een scalaire 
vergelijking 

ow 8/ +J(w;ljl) =0 2.4 

met 'ljJ de stroomfunctie gedefinieerd volgens y=-kxV1jJ, waarbij k de eenheidsvector in de 
richting loodrecht op het bewegingsvlak is en J representeert de Jacobiaan, gedefinieerd 
door 

aw oljl ow oljl 
J(w,ljl) =a; ay - Oy Ox 

2.5 

Uit de definities van w en 'ljJ volgt 

CU= -"\flv 2.6 

Stationaire oplossingen van de scalaire vorticiteitsvergelijking (2.4) warden gegeven door 
J(w,'tjJ)=O. Dit betekent dat voor elke relatie w=F(1JJ) de oplossing stationair is, mits de 
functie F integreerbaar is. De vraag blijft welk functioneel verband er tussen w en 'ljJ 
bestaat voor de verschillende coherente wervelstructuren. Hiervoor is nog geen eenduidig 
antwoord gevonden. 
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De circulatie (I') is gedefinieerd volgens 

I'= J J wdA =f E·dl 2.7 
A C 

waarin C de rand is die bet integratie oppervlak A omsluit. Voor een cirkelsymmetriscbe 
wervel wordt de circulatie langs een cirkelvormige contour met straal r gegeven door 

2n: 

I'= J V8(r)rde = 21trV8(r) 
0 

2.8 

met V6 de azimutale snelbeid. Een wervel noemen we 'gei"soleerd' als de circulatie r naar 
nul gaat voor r~oo. Uit (2.8) volgt dan 

a>l voor r-.oo. 2.9 

2.2 Analytische modellen voor wervels 
Zoals reeds in de inleiding bescbreven warden monopolaire wervels gekarakteriseerd door 
een verzameling gesloten stroomlijnen om een gemeenscbappelijk centrum. Ofscboon er 
elliptiscbe en andere niet-circulaire vormen zijn waargenomen, beperken we ons tot 
cirkelsymmetriscbe wervels. Het is gemakkelijker om op cilindercoordinaten (r,8,z) over te 
stappen, zodat de snelbeid y=(0,V6,0) en 

1 d 
CU =--(rV.) 

r dr e 
2.10 

Er bestaan verscbillende modellen voor wervels, afhankelijk van de vorticiteitsverdeling. 
De modellen die bier warden bescbreven zijn afkomstig uit van Heijst (1992). 

2.2.1 Potentiaalwervel-modellen 
Het eenvoudigste model voor een wervel is de potentiaalwervel of puntwervel: de 
vorticiteit is geconcentreerd in een singulier punt, bet wervelcentrum. De vorticiteitsverde
ling is dus een b(r) functie. Een puntwervel met sterkte y induceert een puur azimutale 
stroming met grootte 

V.(r)=J_ 
8 27tr 

2.11 
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De verdeling van de snelheid en de vorticiteit in radiele richting zijn m figuur 2.1 
weergegeven. 

3 
Ill Va 

2.5 

2 ! 
1.5 f 

1 f 
0.5 f 
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0 0 0.5 1.5 2 2.5 3 

Figuur 2.1: w en V6 en tegen r voor puntwervel. 

Het eenvoudigste model om een dipool te beschrijven bestaat uit twee puntwervels van 
gelijke sterkte, maar tegengesteld teken. Iedere puntwervel induceert een snelheid in de 
andere, loodrecht op hun verbindingslijn. Hierdoor gaat het koppel transleren. Voor twee 
puntwervels met sterkte +y en -y op een afstand (d) van elkaar, is de translatiesnelheid 
U=y/2rtd, in de richting loodrecht op de verbindingslijn tussen de twee puntwervels. 

Het enige analytische model voor een tripool, dat tot nu toe voor handen is, is het model 
bestaand uit drie puntwervels op een lijn met sterkte (-y, +2y, -y), op een afstand d van 
elkaar. 
De rotatiesnelheid (Qm=z) waarmee het geheel roteert is voor dit model 

2.12 

In numerieke simulaties en laboratorium experimenten zijn nog andere wervelstructuren 
waargenomen, bijvoorbeeld· de zogenaamde m=3 wervel. Deze bestaat uit een driehoekige 
kern met aan elke zijde een satelliet met vorticiteit van tegengesteld teken. Ook deze 
wervel is met een puntwervelmodel te beschrijven. De afstand tussen de satellieten met 
sterkte -y en de kern met sterkte 3y, is gelijk aan d. De rotatiesnelheid van het geheel om 
het centrum van de kern is dan gelijk aan 

2.13 

Het puntwervelmodel is meestal te ruw als model voor een enkele wervel met continue 
vorticiteitsverdeling. Toch is dit model een uiterst bruikbaar middel om gecompliceerde 
wervelinteracties te bestuderen of in de benadering van vorticiteitsgebieden door clusters 
van puntwervels. 
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2.2.2 Geisoleerde wervels met continue eigenschappen 
Veel waargenomen wervels blijken ge"isoleerd te zijn, dat wil zeggen dat ze bestaan uit een 
kem met positieve vorticiteit, omringd door een gebied met negatieve vorticiteit zodat de 
totale vorticiteit nul is. Ook bebben ze een continue verdeling van vorticiteit en snelbeid. 
Een relatief eenvoudige uitdrukking die dit soort wervels beschrijft is voor bet eerst door 
Carton e.a. (1989) gebruikt. De uitdrukkingen voor co en Va luiden 

V8(r,a) =!rexp(-r11
) 

2 

cu(r,a) =[I - !ar a:] exp( -r11
) 

2 

2.14 

waarin a de steilheidsparameter is die de vorm van het profiel bepaalt, zoals in figuur 2.2 
is aangegeven. 

VefVrrex 

0.8 

0.5 

0.4 

0.2 ! 

0 t--~~--'---"-"--'-
0 2 3 4 

RIA,,,.,, 

Figuur 2.2: Profielen van de Va voor a=l, 2, 3 en 4. 

De uitdrukking voor Va uit (2.14) kan gescbaald worden met de maximale snelbeid Vmax 
en r met de bij behorende straal Rvmax- Voor de maximale snelbeid geldt dVJdr=O. Hieruit 
volgt Rvmax=(l/a)11

a. Dit geeft voor de gescbaalde snelheid (V*): 

2.14b 

(let op: in (2.14) is gescbaald op de maximale vorticiteit, m (2.14b) op de maximale 
snelbeid) 

Voor het speciale geval dat a=2 krijgen we de zogenaamde Gaussische wervel: 

1 1 cu (R) =exp( - ) [2 - R2] exp( - -R2) 
2 2 

1 1 ljr(R) =exp(-)exp(- -R2) 
2 2 

2.15 

Deze wervel beet Gaussiscb omdat de stroomfunctie 'V volgens een Gaussiscbe verdeling 
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loopt. Door R te elimineren uit (2.15) is bet verband tussen w en 1!J voor een Gaussische 
wervel: 

w = F( "1) = 2 "1 [1 + log(2"1 )] 2.16 

Dit verband is in figuur 2.3 weergegeven. 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

or--~~-;-<'-~-'-~-"-~~ 

o,~ 0.2 o.3 0.4 o.5 

-0.2 l "' 

Figuur 2.3: Relatie tussen w en 1!J voor een Gaussische wervel ( a=2). 

Op dit soort (w,'l!J)-plaatjes komen we in§ 2.4 nog terug. 

2.2.3 Wervels met een lineaire (w,11J)-relatie 
Een andere eenvoudige relatie tussen w en 1!J is een lineaire relatie. Met behulp van (2.6) 
verkrijgt men dan de volgende vergelijking voor 1!J: 

2.17 

met k een constante. Voor een axisymmetrische wervel volgt voor (2.17) 

2.18 

Dit is de bekende Bessel vergelijking van de nulde-orde met de algemene oplossing 

\jf(r) =Al0(kr) + BY0(kr) 2.19 

waarin A en B constanten zijn en J0 en Y 0 zijn de nulde-orde Besselfuncties van respectie
velijk de eerste en tweede soort. Y0 gedraagt zich singulier voor r=O, dit is fysisch niet 
realistisch, dus wordt B=O gekozen. De bijbehorende V 0 en w warden dan 

2.20 

waarin J1 de eerste-orde Bessel functie van de eerste soort is. Het verloop van J0 en J1 is 
grafisch uitgezet in figuur 2.4. De oplossingen (2.20) beschrijven de zogenaamde Bessel
wervel. 
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r--~-+-----T~-f--+~..i.-~ x 
1a 

-a.5 

Figuur 2.4: Bessel functies la (- w) en 11 (- V 6). 

Afhankelijk van de vorticiteitsverdeling van de monopool moeten de Besselfuncties ergens 
warden afgekapt. Orn een stroming in een richting te krijgen (V6>0) moet er in het eerste 
nulpunt van 11 warden afgekapt, zodat 1i(ka1)=0, waaruit volgt ka 1=3,83. Orn een stroming 
met vorticiteit van een teken te beschrijven (w>O) moet de oplossing in het eerste nulpunt 
van la warden afgekapt, zodat 11(ka2)=0, dit komt overeen met ka2=2,4. Als de (w,ljJ)
relatie alleen in een gebied rond het centrum lineair is, moeten de oplossingen reeds 
afgekapt warden bij het eerste maximum van 11, hiervoor geldt dus ka3=1,81. 
Door het afkappen van de oplossingen ontstaan er discontinurteiten in de snelheid of 
vorticiteit. Dit komt in werkelijke stromingen niet voor en is dus een tekortkoming van dit 
model. Toch blijkt dit model bepaalde wervels in benadering goed te beschrijven. Orn de 
monopolen die in de experimenten zijn gevonden te vergelijken met een Bessel-wervel, 
vergelijken we a3 met de straal waar de snelheid maximaal is CRvmax)· Als het een Bessel
wervel is moet er gelden k~max=l,81. In de praktijk vergelijken we niet a1 met de straal 
waar de snelheid nul is omdat de snelheid alleen naar nul gaat als de straal naar oneindig 
gaat. Er blijkt dat a2 en de straal waar de vorticiteit nul is van elkaar verschillen omdat het 
verband tussen w en ljJ rond w=O s-1 niet lineair is in onze experimenten. 

Lamb dipool 
Een model voor een dipool met continue vorticiteitsverdeling op een cirkelvormig gebied, 
is door Lamb (1932) beschreven, alhoewel S.A. Chaplygin in 1903 deze oplossing (en een 
generalisatie ervan) reeds beschrijft in een onbekend gebleven artikel (zie Meleshko & van 
Heijst, 1994). In navolging van de in de literatuur gangbare verwijzing, zullen we hier de 
dipooloplossing kortweg aanduiden als 'Lamb-dipool'. Orn een analytische oplossing voor 
de vergelijking V2w=-ljJ te verkrijgen, wordt een lineair verband tussen w en ljJ veronder
steld 

Vl11r =-c.> = -k2q, 
V211r =O 

voor r~a 
voor r>a 

2.21 

met a de straal van de dipool. De oplossing voor ljJ, in het coordinatenstelsel meebewe
gend met de dipool, voor r>a is 
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a2 
w,(r,e) = -U(r- -)sine 

r 
r>a 2.22 

met U de translatiesnelheid van de dipool. De oplossing voor 'ljJ uit vergelijking (2.21) 
voor rsa wordt met behulp van continue randvoorwaarden voor r=a bepaald en luidt 

J (kr) 
v,(r,6) = -2U 1 sin6 voor O~r~a 

kJ0Cka) 
2.23 

Uit de randvoorwaarde 'ljJi(r=a}=O volgt J1(ka)=0, dus ka=3,83 voor een Lamb dipool. Voor 
de translatiesnelheid geldt U=r/6,83a, met r de circulatie van een dipoolhelft met 
vorticiteit van een teken. 

2.3 Visceus verval van een Bessel-wervel 
In § 2.2.3 is reeds de oplossing voor een Bessel-wervel gegeven. De corresponderende 
uitdrukkingen voor de maximale vorticiteit (wmax), de maximale snelheid (V max) en de 
circulatie (r) zijn 

<a> =Ak2 
IIlllX 

V max =0,58Ak 
r=7,84A 

2.24 

De straal a van de wervel kan op verschillende manieren gedefinieerd worden, afhankelijk 
van waar de Besselfuncties worden afgekapt. Er geldt echter altijd k-1/a, zodat uit (2.24) 
kan worden afgeleid 

r --V -w a a max max 

Het 2D visceuze verval van een Bessel-wervel wordt gegeven door 

OW T""i1. - +J(w,w) =vv-w 
Ot 

waarin v de kinematische viscositeit is. Substitutie van (2.6) in (2.26) levert 

ow= -vk2w 
at 

met als oplossing 

<a>= w0(r)exp(-t/r:-z) 
1 

met r:2d=
vk2 

met w0 de vorticiteitsverdeling volgens het Besselmodel. 
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In gestratificeerde stromingen speelt verticale diffusie een belangrijke rol. Het visceuze 
verval wordt hier gegeven door 

2.29 

waarin de laatste term de verticale diffusie weergeeft (zie Flor en van Heijst, 1993). Er 
zijn twee modellen opgesteld (zie Flor, van Heijst en Delfos, 1993), waarin de verticale 
diffusie een belangrijke rol speelt. Eerst wordt het constante-dikte -model beschreven. 
Daarna een model dat de verticale groei van de wervelstructuur, door verticale diffusie van 
vorticiteit, meeneemt. Dit model noemen we het vertica/e-diffusie-model. 

2.3.1 Constante-dikte-model 
Experimentele observaties hebben een Gaussische verticale verdeling van de horizontale 
snelheid aangetoond. Nemen we een wervel met een constante dikte van 2a en een 
Gaussisch snelheidsprofiel, dan volgt voor de vorticiteitsverdeling 

2.30 

met h(t) een tijdsafhankelijke functie en w0 de oplossing volgens het Besselwervel model. 
Substitutie van (2.30) in (2.29) geeft 

oc..> = v (-)., 2 + e2/o2) met >.. 2 =k2 +1/o2 

8t 
e=z;/o 

Voor E<<l is de benaderde oplossing 

met 1 
t =--

exp VAZ 

Voor z=O volgt dan 

w = w0(r)exp(-t/t~ 

2.31 

2.32 

2.33 

De waarde van i:exp zal kleiner zijn dan i:2d omdat er ook diffusie in verticale richting is 
meegenomen, dus een sneller verval van de wervel. 

2.3.2 Verticale-diffusie-model 
In dit model staan we een verticale groei van de structuur toe en nemen we een oplossing 
van de volgende vorm aan 

w = w0(r) y(z,t) 2.34 

met w0 de oplossing volgens het Besselwervelmodel en y(z,t) een amplitude functie. Voor 
een initiele vorticiteitsverdeling van de vorm 
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<A>(t=O) = w0(r) O(z) 

krijgen we als oplossing 

Voor z=O volgt 

1 w = w0(r)-exp(-t/-r;m) 
ft 

1 met -r;def=-
vk2 

De waarde van 'tdif zal groter zijn dan 't2c1 omdat er een l/..ft in het verval bijkomt. 

2.4 ( w,1.!J )-scatterplots 

2.35 

2.36 

2.37 

In figuur 2.3 is reeds een voorbeeld van een (w,1.IJ)-plot gegeven. Hieruit kan na een 
correctie voor de rotatie of translatie, het functioneel verband tussen w en 1lJ worden 
gehaald. Dit verband blijkt voor de verschillende wervelstructuren anders te zijn. Zelfs 
voor een wervelstructuur zijn er verschillende verbanden tussen w en 1.IJ, afhankelijk van 
de begincondities. Voorbeelden van een scatterplot voor een monopool, dipool en tripool 
zoals experimenteel gevonden in een gestratificeerde vloeistof staan in figuur 2.5. In een 
(w,1.IJ)-scatterplot wordt voor ieder roosterpunt de berekende waarde van w en 1lJ tegen 
elkaar uitgezet (zie ook § 3.2). 
In de (w,1.IJ)-plots is meestal wat scatter aanwezig in de (w,1.IJ)-relatie, het is niet precies 
een lijn, maar m,.:er een wolk van punten om een lijn. Dit wordt veroorzaakt door het niet 
stationair zijn van de stroming, waardoor de Jacobiaan J(w,1.IJ) ongelijk aan nul is en dus 
het functioneel verband tussen w en iv minder eenduidig is. 
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Figuur 2.5: Scatterplots voor (a) monopool, (b) dipool en (c) tripool in een gestratificeer 
de vloeistof. 
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Hoofdstuk 3: Experimentele opzet en data verwerking 

3.1 Experimentele opstelling 
De experimenten beschreven in dit verslag zijn hoofdzakelijk in een perspex tank 
uitgevoerd met afmeting 100 x 100 x 30 cm. Deze experimenteertank wordt gevuld met 
een gestratificeerde zoutoplossing. Er zijn twee typen stratificatie gebruikt: een twee-lagen 
vloeistof en een lineair gestratificeerde vloeistof. 
Een twee-lagen vloeistof wordt aangemaakt door eerst de bak met een laag zoet (kraan) 
water te vullen waarna ongeveer evenveel zout water hieronder wordt ge'injecteerd. Op het 
grensvlak van zout en zoet water ontstaat nu een laag met een grote dichtheidsgradient. 
Een lineaire stratificatie wordt gecreeerd met behulp van de zogenaamde 'twee-vaten' -
methode, waarvan in figuur 3.1 een schets is weergegeven. Bij deze methode wordt 
gebruik gemaakt van twee communicerende vaten, waarbij een vat zoet water bevat en het 
andere zout water. Het water uit het vat met zoet water wordt langzaarn weggepompt naar 
de experimenteertank waar het op de bodem wordt gei'njecteerd. Omdat de vaten met zoet 
en zout water communiceren, stroomt er zout water in het vat met zoet water dat continu 
wordt doorgemengd en dus steeds zouter wordt. Dus ook het water dat onder in de 
experimenteertank wordt gepompt wordt zouter. Omdat de dichtheid evenredig is met het 
zoutgehalte, ontstaat er aldus een dichtheidsgelaagde vloeistof in de experimenteertank. De 
sterkte van de stratificatie wordt aangegeven met de 'buoyancy' frequentie (N), waarbij N 
gedefinieerd wordt volgens 

3.1 

met g de zwaartekrachtversnelling, p de dichtheid en z verticale plaatscoordinaat. Voor 
N2>0 (dus als de dichtheid afneemt met de hoogte) is de stratificatie stabiel. In een lineaire 
stratificatie is N constant over de hele hoogte omdat dp/dz constant is. Voor een twee
lagen stratificatie is N overal gelijk aan nul, behalve in de grenslaag tussen de twee 
vloeistoffen, waar N groot omdat dp/dz hier groot is. 

1a 1b 

i 
5 

21 
4 

2 
0() 6 

6 - ~ 
+1 t 

Figuur 3.1: Schematische opstelling van de twee-vaten methode met la: zoutwater vat; 
lb: zoetwatervat; 2: mixer; 3: pomp; 4: experimenteertank; 5: toevoerslang; 6: 
kraan. 

De wervels, die onderzocht zijn, zijn met behulp van drie mechanismen gegenereerd: met 
een roterend bolletje, met een roterend gebogen staafje of door tangentiele injectie in een 
verwijderbare cilinder. De drie mechanismen worden in figuur 3.2 getoond en daarna kort 
beschreven. 
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Figuur 3.2: Mechanismen om een wervel te genereren (a) bolletje, (b) gebogen staafje en 
( c) tangentiele injectie. 

Roterend bolletje 
In deze experimenten wordt er een monopool gecreeerd door een bolletje gedurende een 
bepaalde tijd om een verticale as in de vloeistof te laten roteren en daarna voorzichtig 
verticaal uit de vloeistof te halen. Het aandrijfmechanisme voor het bolletje bestaat uit een 
elektromotor met daaraan een flexibele as gekoppeld, waaraan het staafje met het bolletje 
bevestigd is. Op de bodem van de tank zijn gaatjes gemaakt waarin het staafje wordt 
gezet, terwijl de kop van de flexibele as met een klem op zijn plaats wordt gehouden. 
Hierdoor blijft het staafje goed op zijn plaats, zodat het bolletje niet gaat zwabberen. De 
straal (R) van het bolletje bedraagt 1,25 cm. De rotatiesnelheid (~) varieert tussen de 250 
en 600 rotaties per minuut (rpm). Het bijbehorende Reynoldsgetal is gedefinieerd als 

Re = 27tOR2 
3.2 

v 

met Q in rotaties per seconde en v de kinematische viscositeit (voor water v= 0,01 cm2/s 
bij 20& C); voor de hier beschreven experimenten met het bolletje ligt de waarde van Re 
tussen de 4000 en 9000. De opwekking van de wervels is turbulent en gaat dus gepaard 
gaat met een sterke menging. 

Roterend gebogen staafje 
Door met een gebogen staafje te roteren in de vloeistof en dit daarna voorzichtig verticaal 
uit de vloeistof te halen, kunnen ook wervels worden gecreeerd. Er treden bij deze 
methode meer verstoringen op dan bij het roterend bolletje zodat de rotatiesnelheid laag 
moet warden gehouden ( < 200 rpm). De straal (R) van het staafje bedraagt ongeveer 3,0 
cm, de lengte L van het verticale deel is 4,5 cm (zie figuur 3.2). Het Reynoldsgetal voor 
deze experimenten, wordt gedefinieerd volgens 

Re= 2n0Rd 
v 

3.3 

met d de dikte van het gebogen staafje (d=0,3 cm). De waarde van Re is kleiner dan 1900 
voor de uitgevoerde experimenten. 
De experimenten met het roterend gebogen staafje zijn niet door mijzelf uitgevoerd, doch 
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al eerder door Flor en Govers & van Sluis (1992). Enkele van deze experimenten, met 
name de stabiele en instabiele tripool (zie hoofdstuk 7), zijn verwerkt in dit verslag. 

Tangentiele injectie in verwijderbare cilinder 
Door een horizontale, tangentiele injectie van vloeistof langs de wand van een cilinder 
ontstaat er een wervel binnen de cilinder. Deze wervel is gei'soleerd omdat de totale 
circulatie in de cilinder gelijk aan nul is. Na het injecteren wordt er even gewacht tot de 
stroming in de cilinder ontwikkeld is, waarna de cilinder langzaam verticaal uit de 
vloeistof wordt gehaald. Bij deze methode treden veel minder verstoringen op dan bij een 
roterend bolletje of gebogen staafje, waardoor we een beter gedefinieerde wervel verwach
ten. Er zijn twee cilinders met verschillende afmetingen gebruikt: een met een diameter 
van 12 cm en een hoogte van 3 cm, de tweede heeft een diameter van 15 cm en een 
hoogte van 5 cm. De wervels warden dus in een relatief dun laagje opgewekt, zodat na het 
verwijderen van de cilinder er weinig dichtheidsstramingen optreden. Orn dezelfde reden 
moet de dichtheid van de gei'njecteerde vloeistof gelijk zijn aan de dichtheid van de 
vloeistof die zich op de hoogte, waar de cilinder hangt, bevindt. De afmetingen van de 
cilinders hebben tot gevolg dat de opgewekte wervels graot genoeg zijn om ze nauwkeurig 
te onderzoeken, maar weer niet zo graot dat de wandeffecten een rol gaan spelen. De 
inspuitsnelheid (Vin) waarmee de vloeistof het buisje verlaat wordt zo gekozen dat de 
gei'njecteerde vloeistof niet over de rand van de cilinder straomt, zodat het ontstaan van 
dipolen wordt tegengegaan. Deze dipolen kunnen namelijk de te onderzoeken wervel 
bei'nvloeden. Vini is voor de kleine cilinder niet grater dan 10 cm/s en voor de grote 
cilinder niet grater dan 25 emfs. De diameter ( d) van de inspuitopening is gelijk aan 0,6 
cm, zodat Re=Vinid/v gelijk is aan 600 voor de kleine en 1500 voor de grote cilinder. 

3.2 Deeltjesbaanfoto's 

2 
1 ._ 

Figuur 3.3: Experimentele opstelling voor het maken van deeltjesbaanfoto's. 
1: lichtbundel, 2: experimenteertank, 3: roterend bolletje, 4: spleet, 5: tracer
deeltjes, 6: fotocamera. 
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De opgewekte stroming kan met behulp van kleine drijvende tracer-deeltjes gevisualiseerd 
warden. Als tracer-deeltjes fungeren witte polystyreen bolletjes met een diameter van 
ongeveer 1 mm en een uniforme dichtheid van p=l.04 g/cm3

, zodat ze alien in een 
horizontaal vlak blijven drijven. De zijkant van de experimenteertank wordt via een spleet 
belicht op de hoogte waar de drijvende deeltjes zich bevinden, zodat de witte deeltjes goed 
af steken tegen de zwarte bodem. De stroming (dwz de beweging van de tracer-deeltjes) 
wardt fotografisch vastgelegd met behulp van een camera die op een hoogte van circa 
twee meter boven het vrije vloeistofoppervlak is aangebracht. Een schematische voarstel
ling van deze opstelling is in figuur 3.3 weergegeven. De sluitertijden zijn zo gekozen dat 
de snelste deeltjes gedurende de opname een afstand van enkele centimeters afleggen, wat 
groat genoeg is voor verdere verwerking. Op de foto's zijn de deeltjes dus als strepen te 
zien en spreken we van deeltjesbaanfoto's, waarvan een voorbeeld in figuur 3.4. 

Figuur 3.4: Foto deeltjesbanen van een monopool opgewekt met een roterend bolletje in 
een lineair gestratificeerde vloeistof. 

Uit deze deeltjesbaanfoto's kan quantitatieve informatie over het stromingsveld gewonnen 
warden door ze verder te verwerken volgens de hierna beschreven procedure. 
Eerst wordt het foto-negatief op een wit vel papier van A3-formaat geprojecteerd, waarna 
de deeltjesbanen warden overgetrokken. De deeltjesbanen warden zo gekozen dat ze niet 
te dicht bij elkaar liggen en gelijkmatig over het te onderzoeken gebied verdeeld zijn. 
De overgetrokken deeltjesbanen warden met de hand gedigitaliseerd waarna, door invoe
ring van de sluitertijd en een schalingsfactor, het snelheidsveld berekend wordt. Dit 
snelheidsveld wordt naar een PY-file geschreven, welke voor verdere verwerking naar een 
DEC-station gestuurd wardt. Het programma DGP interpoleert het snelheidsveld naar een 
rooster van 30x30 punten, waarna in ieder roosterpunt de vorticiteit en stroomfunctie 
berekend wordt. Deze waarden warden in de YOR- en FCL file weggeschreven. Met be
hulp van de programma's EXPY en CALY kunnen het snelheidsveld (PY-file) en het 
gei"nterpoleerde snelheidsveld, bekeken warden (zie figuur 3.5). Yoor de verdere verwer
king van de data warden de YOR- en FCL file naar een PC gestuurd. Hier kan nu met 
behulp van de programma's DGP-PC en COPLOT de (w,'llJ)-scatterplots, de contourplots 
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voor de vorticiteit en (gecorrigeerde) stroomfunctie, en de vorticiteits-, snelheids- en 
stroomfunctieverdeling over een doorsnede, verkregen warden. In figuur 3.5 is hiervan een 
voorbeeld voor de monopool van figuur 3.4 weergegeven. 
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Figuur 3.5: (a)-(f) resp.: EXPV; CALV; (w,lj.J), w en v over een doorsnede; contourplot w; 
contourplot 1jJ van de monopool van figuur 3.4 (let op: de kern heeft hier 
negatieve vorticiteit vanwege de draaiing van de monopool met de 
wijzers van de klok mee). 
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In een ( w,'l!J )-scatterplot voor een monopool (zie figuur 2.3 en 2.5( a)) representeert bet 
gedeelte waar w>O de wervelkern. Het punt waar w maximaal is, is bet centrum van de 
kern. In sommige gevallen is er ook een gebied met w<O, dit is de ring om de kern been 
met tegengestelde vorticiteit. Het verband tussen w en '4J is voor de kern min of meer 
lineair, voor de eventuele ring met negatieve vorticiteit is bet verband nooit lineair. 
Een (w,'l!J)-scatterplot voor een symmetriscbe dipool (zie bijvoorbeeld figuur 2.5) bestaat 
uit twee gelijkvormige takken, een met positieve vorticiteit en de andere met negatieve 
vorticiteit. Elke tak geeft een dipoolbelft weer. Het verband tussen w en '4J kan, afhankelijk 
van de begincondities, varieren van lineair tot een sinusbyperboliscb verband. De stroom
functie is gecorrigeerd voor de translatiesnelbeid van de dipool, zodat de wervel stationair 
is in bet meebewegend coordinatenstelsel. Hierdoor wordt bet verband tussen w en '4J 
duidelijker in de scatterplots. Door de correctie voor de translatiesnelbeid ontstaat er een 
borizontale tak in de scatterplots. Dit is de stroming die om de dipool been gaat, welke 
geen vorticiteit bevat. 
Voor een tripool beeft de (w,'l!J)-scatterplot (zie bijvoorbeeld figuur 2.5) een tak waar W>O, 
dit representeert de kern. De satellietwervels worden weergegeven door de tak met w<O. 
Deze takken zijn over bet algemeen niet gelijkvormig, de belling en de mate van lineariteit 
verscbillen meestal. Ook bij de tripool is de stroomfunctie gecorrigeerd, nu voor de rotatie 
waarmee de gebele tripoolstructuur om zijn centrum draait. 
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Hoofdstuk 4: Experimenten aan een monopool met 
behulp van 'shadowgraphy' 

Orn de verticale structuur van een monopool in een gestratificeerde vloeistof te bekijken, 
zijn er shadowgraph experimenten uitgevoerd. Hiermee is de uitspreiding van de opgewek
te wervel in de gestratificeerde vloeistof te zien, dit noemen we de intrusie. Van deze 
intrusie is de lengte en de dikte bepaald. De lengte is een maat voor de grootte van de 
opgewekte wervel, deze is van belang bij de interactie experimenten van hoofdstuk 6. Met 
deze shadowgraph experimenten wordt bekeken hoe Jang en met welke snelheid we met 
het bolletje moeten roteren om een wervel van een bepaalde grootte te krijgen. De dikte 
van de intrusie kan vergeleken worden met de dikte die bepaald wordt uit het verval van 
de wervel (zie § 5.2.1). Alleen monopolen opgewekt met een roterend bolletje zijn met 
behulp van shadowgraph experimenten onderzocht omdat deze het meest stabiel blijken te 
zijn, en dus het meest geschikt zijn voor de interactie experimenten tussen twee monopo
len (zie hoofdstuk 6). 

4.1 Shadowgraph-techniek 
De shadowgraph experimenten zijn uitgevoerd in een kleinere perspex tank van 90 x 40 x 
40 cm, gevuld met een lineair gestratificeerde vloeistof (zie figuur 4.1). De diameter van 
het bolletje is constant gehouden voor alle experimenten en bedraagt D=2,5 cm. De bak 
wordt aan een kant verlicht door een parallelle lichtbundel, de andere zijde is bedekt met 
kalkpapier. Door met het bolletje te roteren in de vloeistof treedt er menging op, waardoor 
het dichtheidsprofiel verandert. De verandering van de dichtheidsgradient veroorzaakt een 
verandering van de brekingsindex van licht door het water. Dit resulteert in de projectie 
van donkere en lichte gebieden op het kalkpapier, zodat de dichtheidsstructuur van de 
monopool zichtbaar wordt. Dit kan met behulp van een fotocamera worden vastgelegd. Uit 
deze foto's is de lengte en dikte van de intrusie bepaald. 
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Figuur 4.1: Shadowgraph-opstelling, met 1: parallelle lichtbundel, 2: experimenteertank, 
3: kalkpapier, 4: camera. 

4.2 Observaties 
Door het roteren van het bolletje wordt de vloeistof om het bolletje gemengd en naar 
buiten geslingerd, in het vlak van het bolletje, zoals te zien op de foto's in figuur 4.2. 
Deze intrusie wordt op enige afstand van het roterend bolletje samengedrukt door de 
'buoyancy' -krachten. Dit veroorzaakt een steeds dunner wordende intrusie, naarmate deze 
verder van het bolletje is. Er ontstaat een discus-vormige structuur, die na het forceren 
overgaat in een homogeen gemengde laag die overal een gelijke dikte heeft. Bij het 
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verticaal verwijderen van het bolletje uit de vloeistof wordt er vloeistof in verticale 
richting verplaatst, en dit leidt tot de produktie van interne golven. Deze verstoringen 
hebben echter geen invloed op de stabiliteit van de monopool. 
Boven en onder de intrusie ontstaan schuine lijnen zoals te zien in figuur 4.2. Dit zijn de 
gebieden waar de vloeistof terugstroomt in de richting van het bolletje. Deze stroming is 
niet verticaal gericht doordat de aanwezige dichtheidsgradient deze beweging blokkeert. 

Figuur 4.2: Shadowgraph-foto's tijdens het opwekken van een monopool met een roterend 
bolletje. 

4.3 Metingen 
Van de monopolen opgewekt met het roterend bolletje (met diameter D) is de intmsieleng
te bepaald als functie van de rotatiesnelheid (Q) van het bolletje en de rotatietijd (t). De 
intrusiedikte is bepaald als functie van n en de stratificatiesterkte N. Voor de waarden van 
Q en N zie appendix A. 
De lengte van de intrusie (L) is voor verschillende rotatiesnelheden en op verschillende 
tijdstippen tijdens het roteren met een bolletje bepaald uit de shadowgraphfoto 's. De 
maximale fout bij het bepalen van L is 5%. De dimensieloze lengte LID is logaritmisch 
uitgezet tegen de dimensieloze tijd in figuur 4.3, zodat een logaritmisch verband 
L/D=a*(Ot)b wordt weergegeven door een rechte lijn. Met behulp van de kleinste 
kwadraten methode vinden we als beste fit voor de meetpunten a=0,7 ± 0,05 en b=0,47 ± 
0,04. Het aantal omwentelingen (Ot) van het bolletje bepaalt dus de intrusielengte. Voor 
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L>20 cm is het verband minder eenduidig; dit wordt veroorzaakt door de randeffecten, 
omdat de experimenteertank steeds een breedte van 40 cm heeft. 
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Figuur 4.3: Intrusielengte (LID) als functie van het aantal omwentelingen (Qt) van het 
roterend bolletje, voor de fit geldt: L=0,7(Qt)0
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Voor waarden van Q en N zie appendix A (experiment 1 t/m 10). 

De stratificatiesterkte, gegeven door de parameter N, blijkt geen invloed te hebben op de 
intrusielengte, want de waarden van L voor andere N hebben dezelfde relatie met Qt, 
zoals in figuur 4.4 weergegeven. 
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Figuur 4.4: Intrusielengte (LID) als functie van het aantal omwentelingen (Qt) van het 
roterend bolletje voor verschillende stratificatiesterkten (zie appendix A 
experiment 11 en 12); a: N=l,9 rad/s; .o.: N=0,9 rad/s ; gefitte lijn is verband 
gevonden in figuur 4.3. 

22 



De intrusiedikte (cr) is bepaald voor verschillende rotatiesnelheden (Q) en stratificatiesterk
ten (N) (zie appendix A). Intrusiedikte definieren we als de dikte van het doorgemengde 
gebied, op een afstand van enkele centimeters van het bolletje, na ongeveer 2 a 3 minuten. 
Dit tijdstip is niet zo van belang omdat de dikte maar heel langzaam toeneemt in de tijd 
(ongeveer 10% tussen t=60 s en t=180 s). Het verband is in figuur 4.5 weergegeven; er 
geldt cr/D=c+d(Q/N). Met behulp van de kleinste kwadraten methode vinden we voor de 
fit c=0,95 ± 0,05 en d=0,12 ± 0,01. 
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Figuur 4.5: Intrusiedikte (cr) als functie van Q en N voor experimenten met een roterend 
bolletje (voor waarden van Q en N zie appendix A); de lijn geeft het verband 
cr/D=0,95+0,12(Q/N) weer. 

In eerder onderzoek zijn ook metingen verricht aan intrusies in gestratificeerde vloeistof
fen, door Thorpe (1982) en ook door Schudelaro (1993). We vergelijken nu de intrusiedik
te die zij vinden met onze resultaten. Thorpe (1982) heeft de dikte gemeten van de intrusie 
opgewekt door een constante forcering met een horizontaal oscillerend verticaal rooster. 
Thorpe vindt voor de intrusiedikte een evenredigheid met a314M114(n'/N)112

, waarin a de 
amplitude van de oscillatie, M de grootte van de mazen van het rooster, en n'=2nQ is. 
We noemen a314M114(Q'JN)1

'
2 in navolging van Thorpe y1• Het verband tussen cr en y1 dat 

Thorpe vindt luidt: cr=0,34*y1• 

Schudelaro (1993) heeft de dikte bepaald van de intrusies opgewekt door een roterende 
verticale cilinder. Hij heeft zijn resultaten vergeleken met die van Thorpe. Hiervoor moet 
de relatie tussen cr en y1 weer bepaald worden. Het probleem hierbij is dat er maar een 
karakteristieke lengteschaal aanwezig is in het experiment van Schudelaro, namelijk de 
diameter van de cilinder (D). Hij kiest daarom M=l en noemt D314(Q'/N)112 in navolging 
van Thorpe y2• De relatie tussen cr en y2 is hier: cr=0,34*y2, dus eenzelfde evenredigheids
factor als Thorpe heeft gevonden. 
In onze experimenten is de diameter van het bolletje (Db01) de karakteristieke lengteschaal. 
We noemen Dbo1

314(Q'/N)112 hier y3• Het verband tussen cr en y3 voor onze experimenten is 
uitgezet in figuur 4.6, met als beste fit cr=0,24*y+ 1, 1. De helling is hier kleiner dan bij 
Thorpe en Schudelaro. Een mogelijke verklaring hiervoor is het verschil in mechanismen 
dat de vloeistof verplaatsing veroorzaakt. Bij een roterende cilinder treden er centrifugale 
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instabiliteiten op, waardoor de intrusies vervormen tot monopolen of dipolen in het 
verticale vlak. Bij een roterend bolletje wordt de vloeistof weggeslingerd zonder dat de 
intrusies aan het uiteinde instabiel worden. 
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Figuur 4.6: lntrusiedikte (cr) als functie van y3 (=Db01
314(il'IN)112

) voor experimenten met 
een roterend bolletje. De lijn is het verband cr=0,24*y+1, 1. 
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Hoofdstuk 5: Monopolaire wervels 

In dit boofdstuk warden de karakteristieken van stabiele monopolen bekeken, welke 
opgewekt zijn met bet roterend bolletje en met de tangentiele injectie in een cilinder. De 
monopolen die opgewekt zijn met een gebogen staaf blijken in sommige gevallen direct 
over te gaan in een tripool. De tripoolstructuren zullen afzonderlijk in boofdstuk 7 warden 
besproken. 

5.1 Monopool opgewekt met behulp van een roterend bolletje en door tangentiele 
injectie van vloeistof in een cilinder 

In figuur 3.3 en 3.4 zijn de karakteristieken, zoals bijvoorbeeld een (w,'tlJ)-plot, contour
plots, snelbeids- en vorticiteitsprofielen, van een monopool, welke opgewekt is met bet 
bolletje (EXP 1) getoond. De experimentele gegevens staan in appendix B. 
Voor de monopool, welke is opgewekt door tangentiele injectie in een cilinder (EXP 2), is 
gedurende 80 s vloeistof gei'njecteerd met een snelbeid van ongeveer 18 cm/s. Na een 
rusttijd van circa 15 s om de stroming in de cilinder zicb te laten ontwikkelen, werd de 
cilinder verticaal uit de vloeistof verwijderd. De deeltjesbaanfoto's op de tijdstippen t=l85 
en 585 s na bet begin van de injectie, zijn gedigitaliseerd. 

Van de gedigitaliseerde deeltjesbaanfoto's is bet vorticiteits- en snelbeidsprofiel langs een 
lijn door bet centrum van de wervel bepaald (zie figuur 5.1). De snelbeid (V) is bier ge
scbaald met de maximale snelbeid (V max), terwijl de straal (R) is gescbaald met de straal 
waar de snelbeid maximaal is CR..max)· Evenzo is de vorticiteit (w) gescbaald met de 
maximale vorticiteit ( wmax)· 
Uit figuur 5.1 blijkt dat de verscbillende snelbeidsprofielen, van de monopool opgewekt 
met bet roterend bolletje gelijkvormig zijn voor R/R..max<l,3. Na t=90 s gaat de snelbeid 
minder snel naar nul voor grotere waarden van R/R..max· Dit bangt samen met de uitsprei
ding van de negatieve vorticiteit over een grater gebied, zoals te zien in de vorticiteitsver
delingen van figuur 5.1. Deze uitspreiding van negatieve vorticiteit wordt veroorzaakt door 
produktie van negatieve vorticiteit aan de wanden, omdat de totale circulatie over de 
experimenteertank, gelijk aan nul moet zijn. 
Het snelbeidsprofiel van de monopool, welke is opgewekt door tangentiele injectie in een 
cilinder, verandert veel minder zoals blijkt uit figuur 5.1. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
negatieve vorticiteit zicb uitspreidt over een kleiner gebied en dus bet snelbeidsprofiel 
minder wordt afgevlakt. 

Het snelbeidsprofiel is gefit met bet profiel volgens (2. l 4b ): 

.! -..!.r• 
V8 =ecsre cs 

5.1 

waarin V0 en r gescbaald zijn met V max en de bijbeborende R..max en a. de steilbeidsparame
ter is. De fit door de datapunten is figuur 5.2 weergegeven, de beste fit is op bet oog 
bepaald, waarbij de meetpunten met R!Rmax>2,0 niet zijn meegenomen omdat bier bet 
profiel niet meer juist is. De waarden van a. zijn in tabel 5.1 weergegeven. 
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Figuur 5.1: Vorticiteits- en snelheidsprofielen van een monopool opgewekt door 
(a) een roterend bolletje op t=60, 90, 180 en 290 s (EXP 1) en 

Tabel 5.1: 

EXP 1 

EXP 2 

(b) door tangentiele injectie in een cilinder, t=185 s (-)en 585 s (--)(EXP 2). 
Voor experimentele gegevens zie appendix B. 

t (s) a 

60 1,75 

180 1,2 

185 1,8 

585 1,7 

De waarde van a voor EXP 1 neemt sterk af, waarna deze rand a=l,2 blijft schommelen. 
Voor EXP 2 daalt a maar zeer licht. Dit resultaat was al uit figuur 5.1 bekend, waar de 
gelijkvormigheid is bekeken. Hier is het verloop van de snelheidsverdeling gekwantifi
ceerd, zodat een model voor de monopool bekend is, waarmee numerieke simulaties 
kunnen warden uitgevoerd (zie hoofdstuk 8). 
Het snelheidsprofiel van een monopool, opgewekt door tangentiele injectie in een cilinder, 
is steiler dan het uiteindelijke snelheidsprofiel van de monopool, opgewekt met een 
roterend bolletje. Dit verklaart bet voorkomen van instabiliteiten (zie Flierl, 1988) bij 
sommige monopolen opgewekt door tangentiele injectie in een cilinder. 
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Figuur 5.2: Fit snelheidsprofiel monopool 
EXP 1 op (a): t=60 s en (b): t=180 s, en 
EXP 2 op (c): t=185 s en (d): t=585 s; 
(--): l/x. Voor experimentele parameters zie appendix B. 

Voor de gedigitaliseerde deeltjesbaanfoto's zijn de scatterplots weergegeven in figuur 5.3. 
Figuur 5.3(a) laat zien dat er veel scatter rond w=O s·1 zit op t=60 s voor EXP 1. Dit komt 
omdat de stroming hier nog niet stationair is, het gebied met negatieve vorticiteit spreidt 
zich hier nog uit. De (w,'ljJ)-relatie voor de kern (w>O) is lineair, zodat deze vergeleken 
kan worden met de Bessel-wervel. Dit is dus een tweede model waarmee de monopool 
kan worden beschreven. Hiertoe bepalen we de helling van het lineaire gedeelte ( =k2

) op 
de verschillende tijdstippen. Ook bepalen we de straal waar de snelheid maximaal is 
CRvmax)· Volgens het Bessel-wervelmodel moet gelden kRvmax=l,8 (zie §2.2.3). Dit komt 
goed overeen met de monopool van EXP 1 (zie figuur 5.4), waaruit geconcludeerd kan 
worden dat deze monopool geed beschreven kan worden met het Besselwervel-model. Dit 
model is niet meer geldig rond w=O s·1 omdat hier geen lineair verband tussen w en 1jJ 
meer aanwezig is. 
De (w,'ljJ)-plots van de monopool van EXP 2 (zie figuur 5.3(g en h)) vertonen weinig 
scatter, waaruit kan warden afgeleid dat de stroming stationair is. De (w,'ljJ)-relatie is 
minder lineair dan bij de monopool van EXP 1. Toch is ook hier de helling (k2

) van het 
meest lineaire stuk van de (w,'ljJ)-relatie bepaald en de straal waar de snelheid maximaal is 
CRvmax)· Er blijkt te gelden kRvmax=2,0 voor zowel t=185 s als t=585 s. Deze waarde is 
groter dan de 1,8 die het Bessel-wervelmodel voorspelt, omdat de (w,'P)-relatie niet 
volledig lineair is. Het Besselwervel-model is toch een redelijke beschrijving voor deze 
monopool. 
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Figuur 5.3: Scatterplots (a)-(t) EXP 1, op t=60, 90, 120, 180, 240 en 290; 
(g)-(h) EXP 2, op t=185 en 585 s. 
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Figuur 5.4: k, R.max• kRvmax (EXP 1), en de vergelijking met kRvmax=l,8 uit het Bessel
wervelmodel. 

De afname van R.max en dus de toename van k van t=60 s tot t=120 s in figuur 5.4, is het 
gevolg van interne golven, die de wervelstructuur samendrukken. Hierna zijn deze golven 
uitgedempt en breidt de monopool zich uit, in het vlak van opwekking, als gevolg van 
horizontale diffusie. Dit leidt tot de monotone daling van k na t=120 s. 

S.2 Het verval van de monopool opgewekt met het roterend bolletje 
Het verval van de monopool kan bepaald warden uit het verloop in de tijd van de 
circulatie in de kern, van de maximale vorticiteit of van de maximale snelheid. De 
circulatie (r) wordt berekend met het programma SOMVOR, nadat het stromingsveld is 
gedigitaliseerd en gei'nterpoleerd. Dit programma geeft tevens de waarde van de maximale 
en minimale vorticiteit (wmax en wmin)· De maximale snelheid (V max) is bepaald uit een 
doorsnede van het snelheidsveld, met behulp van het programma DGP-PC. Daarnaast is de 
maximale snelheid met de hand bepaald uit de deeltjesbaanfoto's (Vhand). Er is namelijk 
een verschil tussen V max en Vhand omdat bij het digitaliseren van de deeltjesbaanfoto's geen 
rekening wordt gehouden met de kromming van de deeltjesbanen en door interpolatie van 
het snelheidsveld warden de pieken afgevlakt. Volgens (2.25) geldt er 

r -ocw aocV 
a max max 

S.2 

Orn het verval van r, w en V met elkaar te vergelijken, moet er dus gecorrigeerd warden 
voor een straal a(t), omdat de grootte van de monopool niet constant is in de loop van de 
tijd. Voor a wordt Rvmax gekozen, omdat dit een goede maat is voor de grootte van de 
wervel. Het verval kan nu gefit warden volgens het zogenaamde constante- dikte-model 
(beschreven in § 2.3.1) en het verticale-diffusie-model (beschreven in § 2.3.2). De waarden 
van r /a, wmaxa en v max zijn geschaald met hun maxima. 
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5.2.1 Verval monopool in vergelijking met het constante-dikte-model 
Volgens het constante-dikte-model geldt voor het verval van vorticiteit (2.33): 

t w = w0(r)exp(--) 
~exp 

1 met 't' =-
exp v ').2 

en ft. 2 =k2 +_!_ 
CJ2 

5.3 

waarin 'texp de vervaltijd en 2cr de dikte van de wervelstructuur is. In figuur 5.5 is dit 
verband gefit met het gevonden verval van r/a, romaxa, V max en V hand· Dit levert de 
vervaltijd 'texp op, waarna /...2 berekend wordt volgens )}=l/vtew De waarde van k2 is de 
gemiddelde waarde van de helling k2 van de verschillende (CO,\jf)-plots uit figuur 5.3(a): 
k2=0,31 ± 0,05 cm·2

• De dikte 2cr kan nu berekend worden volgens cr2=1/CA.2-k2). In tabel 
5.2 zijn de gevonden waarden van 'A.2, 'texp en 2cr uitgezet. 

Tabel 5.2: 

rta comaxa vmax vhand 

't (s) 238 217 208 178 

')...} (cm·2) 0,42 0,46 0,48 0,56 

2cr (cm) 6,0 5,2 4,8 4,0 

Uit de shadowgraph-experimenten (§ 4.3) is de dikte van de intrusie crshadow als functie van 
Q en N bekend. De intrusiedikte van de monopool EXP 1 kan met behulp van dit verband 
bepaald worden, omdat Q en N bekend zijn. De intrusiedikte is in principe niet gelijk aan 
de dikte van de wervelstructuur, omdat een intrusie door dichtheidsverschillen ontstaat en 
de dikte van de wervelstructuur bepaald wordt door de verticale verdeling van de snelheid 
(of vorticiteit). Echter vlak na de forcering is de intrusiedikte ongeveer gelijk aan de dikte 
van de wervel omdat er nog geen verticale diffusie van vorticiteit is opgetreden. We 
vinden crshadow=3,0 ± 0,6 cm en dit is inderdaad iets lager dan de gevonden dikten met 
behulp van het constante-dikte-model, omdat de dikte van de wervelstructuur wordt 
vergroot door verticale diffusie, wat niet in de shadowgraph experimenten te zien is. 
Het verschil tussen de vervaltijden van f'/a, coa en V max van ongeveer 12% wordt hoofdza
kelijk veroorzaakt door de onnauwkeurigheid in de bepaling van a van ongeveer 10%. Een 
andere oorzaak voor het verschil is de afwijking van de opgewekte monopool met het 
Besselwervel-model rond ro=O s·1

• 

Het verschil tussen het verval van V max en Vhand wordt veroorzaakt door de eerder 
genoemde kromming van de deeltjesbanen waar met het digitaliseren geen rekening wordt 
gehouden en de afvlakking bij het interpoleren. 
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Figuur 5.5: Verval van (a): r/a; (b): wmaxa; (c): V max; (d): Vhanct van de monopool (EXP 1) 
en gefit volgens bet constante-dikte-model. 

5.2.2 Verval monopool in vergelijking met bet verticale-diffusie-model 
Voor bet verval van een monopool, die aan bet Besselwervel-model voldoet, geldt volgens 
bet verticale-diffusie-model, zie (2.37): 

1 w = w0(r)-exp(-t/-r:di) 
ft 

1 met -r 4'I = --
v k2 

5.4 

waarin 'tct;r de vervaltijd is. In figuur 5.6 zijn de data gefit met (5.4). De waarden van de 
verscbillende vervaltijden voor r/a, wmaxa, v max en vhand staan in de tabel 5.3. 

Tabel 5.3: 

r/a wa Vmax Vband 

'tct;r (s) 600 600 500 440 

Ook bier vinden we weer verscbillende vervaltijden, veroorzaakt door dezelfde factoren als 
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bij het constante-dikte-model. De vervaltijden zijn groter dan bij het constante-dikte-model 
omdat er een 1/.ft voor de e-macht staat. Het diffusiemodel fit de meetpunten beter, op 
enkele beginoscillaties na. 
De gemiddelde waarden van IC uit de scatterplots is lC=0,31 ± 0,05 cm·2, waaruit volgt 
'tscatter=320 ± 60 s. Deze waarde is lager dan alle waarden van 'tdif• waarschijnlijk wijkt het 
verticale-diffusie-model nog af van het werkelijke verval. Deze afwijking is mogelijk het 
gevolg van de aanname co=ro08(z), dit is geen reele beginverdeling voor co. Een ander 
probleem bij dit model is de keuze waar t=O s zich bevindt, want dit is van invloed op de 
waarde van 'tdif die uit de fit volgt. In ons geval is t=O s gekozen bij het begin van de 
forcering. 
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Figuur 5.6: Verval van (a): r/a; (b): comaxa; (c): V max; (d): Vband van de monopool (EXP 1) 
en gefit volgens het verticale-diffusie-model. 
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Hoofdstuk 6: Interactie tussen twee monopolen 

Kenmerkend voor 2D-stromingen is de zelforganisatie. Hierbij wordt energie naar grotere 
lengteschalen getransporteerd. Het elementaire proces is het samengaan van twee monopo
len. Twee monopolen van gelijk teken gaan samen in een grotere monopool als ze dicht 
genoeg bij elkaar in de buurt komen. Twee monopolen van tegengesteld teken vormen een 
di pool. 
In het vorige hoofdstuk zijn de karakteristieken van een enkele monopool onderzocht, 
welke is opgewekt met een roterend bolletje in een gestratificeerde vloeistof. Deze 
karakteristieken zijn van invloed op de interacties tussen twee monopolen, die in dit 
hoofdstuk aan bod komen. Twee verschillende interacties zijn bekeken: 
1) interactie tussen twee monopolen van gelijk teken (een paar), 
2) interactie tussen twee monopolen van tegengesteld teken ( een koppel). 
In dit hoofdstuk onderzoeken we de structuur van de monopolen voor, tijdens en na de 
interactie. 

6.1 Interactie twee monopolen van gelijk teken 
Twee monopolen van gelijk teken die elkaar bei"nvloeden gaan roteren om hun gemeen
schappelijk centrum. Als de afstand tussen de afzonderlijke wervels klein genoeg is, gaan 
de wervels vervormen en warden asymmetrisch. Hierna gaan ze samen in een enkele 
ellipsvormige wervel, waarbij aan twee kanten spiraalarmen ontstaan. Deze ellipsvormige 
wervelstructuur vervormt geleidelijk in een cirkelvormige structuur. Deze axisymmetrisatie 
van ellips naar cirkelvormig is numeriek bestudeerd door Melander e.a. (1987). Uit hun 
simulaties blijkt dat ellipsvormige wervels met een gladde vorticiteitsverdeling een niet
visceus axisymmetrisatie proces volgen, waarbij vorticiteitsfilamenten worden afgeschud in 
de vorm van spiraalarmen. Deze filamenten bezitten weinig vorticiteit maar blijken toch 
van groot belang te zijn bij de ontwikkeling van de wervelkern, vanwege hun grate 
hoekimpulsmoment. 
De afstand waarbinnen twee monopolen van gelijk teken samengaan, noemen we de 
kritieke afstand dkrii· Deze afstand is afhankelijk van de straal van de wervel (R). Er kan 
dus een dimensieloze grootheid d/R gedefinieerd warden waarvoor geldt dat er samen
smelting optreedt voor d/R<dkrit/R. De waarde dkri1/R is numeriek bepaald voor verschillen
de vorticiteitsverdelingen. Deze waarden zijn experimenteel geverifieerd in roterende 
vloeistoffen (zie Nuijten 1993). Het oorspronkelijke doel van dit onderzoek was om dkri1/R 
in een gestratificeerde vloeistof te bepalen. Het bleek echter dat een kritische afstand niet 
eenduidig te bepalen is, omdat een samensmelting maar zelden voorkwam. Dit wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door de ring met negatieve vorticiteit om de kern. Hierdoor 
wordt de kern afgeschermd en is de interactie tussen de twee monopolen geringer. Een 
ander probleem in de experimenten was de reproduceerbaarheid. In verschillende experi
menten onder dezelfde omstandigheden was er de ene keer wel sprake van samensmelting, 
de andere keer niet. Waarschijnlijk zijn hiervoor kleine verstoringen bij het opwekken van 
de monopolen verantwoordelijk. Er is wel een enkele samensmelting waargenomen. Dit 
proces wordt hier verder in detail beschreven, omdat nog weinig quantitatieve informatie 
bekend is over de vorticiteitsverdeling, rotatiesnelheid en (w,1!J)-relatie die gelden voor, 
tijdens en na het samengaan van twee monopolen in een gestratificeerde vloeistof. 
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·· .... 

Figuur 6.1: (a)-(t): foto's deeltjesbanen op de tijdstippen respectievelijk t=lOO, 200, 255, 
345, 420 en 690 s na het begin van de forcering met een roterend bolletje. 
Qr01=297 rpm, tro1=40 s, d=l 7,5 cm, N=l,64 rad/s. 
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In figuur 6.1 is het samensmeltingsproces van twee gelijke monopolen met behulp van 
deeltjesbaanfoto's in beeld gebracht. Voor de experimentele gegevens zie ook appendix B. 
Op t=lOO s zijn de twee afzonderlijke monopolen duidelijk zichtbaar. Onder invloed van 
elkaars aanwezigheid gaan de wervels om elkaar heen roteren omdat de ene monopool een 
snelheid op de andere monopool induceert en omgekeerd. De vorm van de monopolen is 
op t=200 s veranderd van cirkelvormig naar ellipsvormig. Een monopool wordt zwakker 
dan de andere door uitwisseling van vorticiteit totdat deze wervel helemaal is opgegaan in 
de andere. De zo overgebleven ellipsvormige monopool wordt bijna cirkelvormig op t=690 
s. Meer quantitatieve informatie wordt verkregen door de banen van de wervelcentra te 
volgen. Figuur 6.2 laat zien hoe de middelpunten van de afzonderlijke monopolen 
bewegen. Na positie 10 is het centrum van wervel 2 niet meer duidelijk te onderscheiden 
van wervel 1. Het blijkt dat wervel 1 sterker wordt dan wervel 2, want de snelheid van 
wervel 2 wordt groter dan die van wervel 1. Dit verschil in sterkte blijkt later ook uit de 
vorticiteitsverdeling in de loop van de tijd. Er is hier sprake van een asymmetrische 
samensmelting omdat een wervel sterker is dan de andere. Dit verschijnsel is numeriek 
gesimuleerd door Melander e.a. (1987). Uit deze simulaties blijkt dat er bij asymmetrische 
samensmelting een wervel intact blijft, terwijl de andere wervel om deze wervel heen 
wordt gewikkeld en tenslotte geheel deel gaat uitmaken van de wervel die intact blijft. Dit 
is wat we ook in ons experiment waarnemen. 
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Figuur 6.2: Banen wervelcentra, de posities 1 t/m 14 zijn op de respectievelijke tijdstip
pen t=75, 100, 130, 160, 200, 255, 300, 345, 380, 420, 470, 540, 600 en 690 s. 

Uit figuur 6.2 kan de afstand ( d) worden bepaald tussen de centra en de rotatiesnelheid 
(Q) waarmee de wervels om elkaar heen draaien. Deze waarden zijn uitgezet tegen de tijd 
in figuur 6.3. De afstand d tussen de wervels neemt eerst toe om daarna af te nemen tot 
wervel 2 niet meer te onderscheiden is. Hierbij neemt de rotatiesnelheid juist eerst af, om 
weer toe te nemen als d afneemt, omdat Q omgekeerd evenredig is met d. 
Het verval van de wervels door visceuze effecten heeft tot gevolg dat de wervels in sterkte 
afnemen, zodat Q op t=690 s weer afneemt ondanks afnemende d. 
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De deeltjesbaanfoto's zijn gedigitaliseerd en verder verwerkt tot (CO,\jf)-plots en contour
plots van de vorticiteit en stroomfunctie. In figuur 6.4 zijn de contourplots van de 
vorticiteit en de stroomfunctie gecorrigeerd voor de rotatie weergegeven. Naast de twee 
monopolen zijn ook twee secundaire wervels zichtbaar in de stroomfunctie contourplots, 
deze hangen samen met de rotatie waarmee de twee wervels om elkaar heen draaien. Ze 
ontstaan dus alleen in het coordinatenstelsel meedraaiend met de roterende wervelstruc
tuur. Op t=420 s blijkt een wervel grotendeels in de andere wervel te zijn opgegaan. Er 
zijn nog wel twee afzonderlijke centra te onderscheiden, maar een wervel is veel zwakker 
dan de andere geworden. Op t=690 s is deze zwakke wervel geheel gewikkeld om de 
sterkere wervel, de 'overwinnaar'. Het geheel stroomt nu om een gemeenschappelijk 
centrum. Deze monopolaire structuur is bijna cirkelvormig, met een uitloper van vorticiteit 
waar het restant van de 'verdwenen' wervel zich bevindt (zie contourlijn co=-0,0075 s-1

). 

In figuur 6.5 is de vorticiteitsverdeling langs een lijn door de beide wervelcentra weerge
geven. Hierin is duidelijk te zien dat een wervel veel sneller vervalt, ondanks een grotere 
maximale vorticiteit op t=lOO s. De vraag blijft waarom deze wervel opgaat in de andere 
en niet andersom. 

In figuur 6.6 zijn de bijbehorende scatterplots (gecorrigeerd voor de rotatie) van het 
samensmeltingsproces geplot. Op t=lOO s zit er veel scatter rond co=O s-1

• Dit zijn de 
buitenste gebieden van de wervels die aan het vervormen zijn, de stroming is hier dus 
niet-stationair. Op t=255 s zijn twee takken te onderscheiden die afkomstig zijn van de 
twee monopolen, welke nu verschillend van grootte en sterkte zijn geworden. Op t=420 s 
en 690 s zit er weinig scatter in het centrum van de wervel met daarbuiten een plotselinge 
toename van de scatter, deze toename wordt veroorzaakt door de uitstervende monopool 
die om de andere wervel wordt heen gewikkeld. 
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Figuur 6.4: Contourplots van vorticiteit en stroomfunctie op (a)-(d): t=lOO, 255, 420 en 
690 s. 
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Figuur 6.5: Vorticiteitsprofielen op t=lOO, 255, 420 en 690 s. 
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De belling van de (w,1.!J)-curve is bepaald met behulp van lineaire regressie, met als 
voorwaarde lwl > 0,3lwmaxl· Deze is voor beide monopolen afzonderlijk berekend (k/ en 
k/). Deze waarden zijn in figuur 6. 7 uitgezet. Beide waarden nemen af als gevolg van 
horizontale diffusie (zie § 2.3), hetgeen resulteert in een grotere werveldiameter. Dit wordt 
nog versterkt door de samensmelting, omdat hierdoor de straal van de wervel eveneens 
toeneemt. De afname van k als gevolg van een toename van de karakteristieke straal (a) 
van de wervel is in § 2.2.3 uitgelegd. 
De monopolaire structuur die ontstaat na de samensmelting heeft een sterke niet-lineaire 
(w,1.!J)-relatie. Hieruit blijkt dat deze wervel niet goed meer met het Besselwervel-model te 
beschrijven is. 
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Figuur 6. 7: kl 2 en k22 tegen t, voor scatterplots van figuur 6.6. 
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6.2 Interactie tussen twee monopolen van tegengesteld teken 
De interactie tussen twee monopolen van tegengesteld teken ( een koppel) is verschillend 
van de interactie tussen twee monopolen van gelijk teken. Twee monopolen van tegenge
steld teken die in elkaars buurt komen vormen een dipoolachtige wervelstructuur met twee 
gescheiden helften van tegengestelde vorticiteit, waardoor het geheel gaat transleren in de 
richting gedefinieerd door de spiegelas. In verscheidene theoretische werken (zie bijvoor
beeld Thomson, 1867 en Lamb, 1916) is reeds het bestaan voorspeld van een stabiele 
structuur van een positieve en een negatieve wervel. Couder en Basdevant (1986) hebben 
o.a. de interactie tussen twee wervels met tegengesteld teken numeriek gesimuleerd. Zij 
vinden dat twee monopolen van tegengesteld teken met een Gaussisch beginprofiel, 
afgekapt bij het eerste nulpunt van de vorticiteit, samengaan in een translerende dipool 
met een niet-lineaire ( w,'ljJ)-relatie. Uit hun simulaties blijkt verder dat om een lineaire 
(w,'ljJ)-relatie te krijgen in de stationaire situatie na de interactie, er een quadrupool-achtige 
beginstructuur aanwezig moet zijn. Hierdoor worden de twee monopolen eerst samenge
drukt, zodat ze dicht genoeg bij elkaar komen om een sterke koppeling te bereiken (zie 
figuur 6.8). De uiteindelijke snelheid van zo'n koppel is grater dan de snelheid van een 
vergelijkbaar koppel met een niet-lineaire (w,l!J)-relatie. 

I~ 0 I 1.5 
-~--~--··- ----- ~---- ---- 2.5 

Figuur 6.8: Numerieke simulatie met quadrupolaire beginstructuur, uit 
Couder en Basdevant (1986). 

In figuur 6.9 zijn de deeltjesbaanfoto's afgebeeld van de het door ons uitgevoerde 
experiment. Voor de experimentele gegevens zie appendix B. De beginafstand tussen de 
centra van de bolletjes bedraagt 15,5 cm. Op t=65 s ( 40 s na de forcering) zijn twee 
afzonderlijke tegengesteld draaiende cirkelvormige monopolen te zien. Deze vervormen en 
gaan naar elkaar toe zodat een regelmatige dipool ontstaat op t=420 s. Meer quantitatieve 
gegevens worden uit figuur 6.10 gehaald, waar de banen van wervelcentra in de loop van 
de tijd gevolgd warden. 
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Figuur 6.9: Deeltjesbaanfoto's op (a)-(d): t=65, 120, 300 en 420 s na het begin van de 
forcering van twee monopolen van tegengesteld teken op een beginafstand van 
15,5 cm van de roterende bolletjes. Voor verdere experimentele parameters zie 
appendix B. 
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Figuur 6.10: Banen wervelcentra; posities 1 t/m 10 respectievelijk op de tijdstippen 
t=45, 65, 90, 120, 153, 190, 240, 300, 360 en 420 s. 

Uit figuur 6.10 kan de afstand (d) tussen de centra en de translatiesnelheid (Vexp) van de 
wervelstructuur bepaald warden. De snelheid Vexp op een tijdstip is het gemiddelde van de 
snelheid over het traject ervoor en erna. Doordat het geheel transleert, verschuiven de 
centra van de monopolen in het coordinatenstelsel meebewegend met de wervelstructuur. 
De gecorrigeerde afstand ( dvc) tussen de centra van de monopolen is bepaald uit de 
doorsnede van het snelheidsprafiel verkregen met het verwerkingspragramma DGP-PC. De 
afstanden d en dvc zijn uitgezet in figuur 6.ll(a). De translatiesnelheid wordt zo gekozen 
dat de straomlijnen in de dipool gesloten zijn en de (w,'lJ)-relatie de minste scatter 
vertoont. Deze snelheid komt goed overeen met Vexp• zoals blijkt uit figuur 6.ll(b), 
waaruit kan warden afgeleid dat de correctiesnelheid goed gekozen is. Uit figuur 6. lO(b) 
blijkt dat de snelheid vexp toeneemt na t=l20 s omdat de afstand tussen de afzonderlijke 
wervels kleiner wordt. Dit effect is dus grater dan de afname van de sterkte van de 
wervels door visceuze effecten. Op t=360 s zijn deze effecten even sterk geworden. Dit 
blijkt uit het ongeveer constant blijven van de snelheid. 
Het puntwervelmodel voor een dipool geeft voor de translatiesnelheid Vpunt=f/2ndvc (zie § 
2.2.1), waarin r de circulatie van een wervelhelft, geconcentreerd in het centrum van de 
dipoolhelft. Vergelijken we Vexp met Vpunt dan is er een grate afwijking in het begin. Dit 
wordt waarschijnlijk veraorzaakt door het gebied met tegengestelde vorticiteit om iedere 
kern. Deze gebieden schermen de kernen van elkaar af, waardoor de interactie tussen 
beide kemen minder wordt. Uiteindelijk is er op t=420 s een redelijke overeenkomst 
tussen vexp en vpunt doordat de gebieden met tegengestelde vorticiteit (in vergelijking met 
de kem) tussen de wervels, naar buiten warden getransporteerd. Hierdoor ontstaan dus 
twee compacte gebieden met vorticiteit van een teken, die goed benaderd kunnen warden 
door het puntwervelmodel voor een dipool. Het verschil dat er toch nag is tussen Vexp en 
Vpunt wordt mogelijk veraorzaakt doordat het zwaartepunt van de vorticiteit in een 
dipoolhelft niet samenvalt met het centrum van de wervel waar de vorticiteit maximaal is, 
zodat de afstand dvc incorrect wordt geschat. Een andere oorzaak kunnen de buiten
gebieden zijn waar zich nag wel vorticiteit van tegengesteld teken bevindt, waardoor de 
dipool iets wordt af geremd. 
Een realistischer model voor een dipool met een continue vorticiteitsverdeling is het 
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Lamb-dipoolmodel (zie § 2.2.3). Dit model geeft voor de translatiesnelheid V1amb=f'/6,83a, 
waarin a de straal van dipool is . De snelheid berekend volgens het Lamb-dipool model op 
t=420 s geeft V1amb=0,065 cm/s. Dit is een zeer goede benadering voor Vexp en beter dan de 
waarde die het puntwervel-model geeft. De uiteindelijk gevormde dipool kan dus in goede 
benadering met het Lamb-dipool-model beschreven warden. 
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Figuur 6.11: (a) Afstand tussen centra van de wervels, ongecorrigeerd (d) en gecorrigeerd 
( dvc) voor de translatiesnelheid; 

(b) translatiesnelheid bepaald uit (i) figuur 6.10 (Vexp) (ii) mbv DGP-PC 
(Vdgp) (iii) mbv puntwervelmodel (Vpuni)· 

In figuur 6.12 is met behulp van de contourplots voor de vorticiteit en stroomfunctie de 
evolutie weergegeven van twee afzonderlijke monopolen naar een stabiele dipoolstructuur. 
Uit de vorticiteitsprofielen geplot in figuur 6.12(b ), is het verdwijnen van de gebieden 
met tegengestelde vorticiteit door advectie goed zichtbaar. Dit gaat sneller voor het gebied 
tussen de wervels dan aan de buitenkant van de structuur. Verder valt op dat de wervel 
met negatieve vorticiteit op t=65 s en t=120 s een bijna even grate lwminl heeft, ondanks 
het visceuze verval van wervel. Het vorticiteitsprofiel is wel steiler geworden. Dit wordt 
veroorzaakt doordat deze wervel wordt samengedrukt, waardoor de straal van de wervel 
kleiner wordt en lwminl minder snel daalt. 

We zien in figuur 6.13 de (w,lp)-relatie van niet-lineair naar lineair veranderen. Hieruit 
blijkt opnieuw de overeenkomst van de ontstane dipool met een Lamb-dipool. Deze 
resultaten zijn in overeenkomst met die van Couder en Basdevant (1986) als we bedenken 
dat de gebieden met tegengestelde vorticiteit (ten opzichte van de kern) tussen de wervels 
sneller verdwijnen dan aan de buitenkant van de dipoolstructuur, waardoor er een quadru
pool-achtige structuur ontstaat. Deze quadrupool-achtige structuur leidt tot een dipool met 
lineaire (w,lp)-relatie, zoals voorspeld door Couder en Basdevant (1986). 

De belling (k2
) van de (w,lp)-relatie is bepaald met behulp van lineaire regressie. Dit is 

voor zowel de positieve als de negatieve tak gedaan (k+2 en k-2
) en uitgezet in figuur 6.14. 

De waarde van k-2 stijgt eerst tussen t=60 s en t=120 s door verstoringen, waardoor de 
wervel wordt samengedrukt (zie ook figuur 6.12(c)). Dit leidt namelijk tot een kleinere 
straal, wat weer een stijging van k tot gevolg heeft, want k oc 1/a volgens het Besselwer
velmodel (zie § 2.2.3). 
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De waarden voor k+2 en k-2 zijn aanvankelijk op t=65 s verscbillend maar gaan tocb naar 
eenzelfde waarde toe op t=420 s. Dus ondanks de asymmetrie van de twee afzonderlijke 
monopolen op t=65 s wordt er tocb een symmetriscbe dipool gevormd. Een mogelijke 
verklaring biervoor wordt door Couder en Basdevant (1986) gegeven: zij suggereren dat 
de asymmetrie wordt gereduceerd door bet verlies van vorticiteit in filamenten. Dit verlies 
is bet grootst bij de sterkste wervel. 
Uit Lamb-dipool model (zie § 2.2.3) volgt dat ka=3,83. Voor de gevormde dipool op 
t=420 s geldt k2=0,13 ± 0,01 en de straal van de dipool a=l0,7 ± 0,5, zodat ka=3,9 ± 0,2. 
Hieruit blijkt opnieuw de overeenkomst van de gevormde dipool met bet Lamb-dipool 
model. 
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Figuur 6.12: co en 'I' contourplaatjes op (a): t=65 s en (b): t=420 s; 
(c) vorticiteitsprofielen op t=65, 120, 300 en 420 s van experiment 
weergegeven in figuur 6.9. 
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Figuur 6.13: (w,-.p)-scatterplots van de experimenten uit figuur 6.9; voor (a)-(d): t=65, 
120, 300 en 420 s. 
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Hoof dstuk 7: Tripolaire wervels 

Bij het onderzoek naar monopolen beschreven in hoofdstuk 5 zijn soms andere wervel
structuren waargenomen, bijvoorbeeld tripolen. Tripolen zijn pas zeer recentelijk ontdekt 
bij het onderzoek naar 2D turbulentie en geofysische stromingen. Legras e.a. (1988) 
herkenden in hun numerieke simulaties voor het eerst een tripool als een nieuwe coherente 
wervelstructuur. Experimenteel werd voor het eerst een tripool gecreeerd door Van Heijst 
en Kloosterziel (1989) in een roterende vloeistof. Flor e.a. (1993) maken melding van het 
ontstaan van tripolen in een gestratificeerde vloeistof. Deze tripolen zijn opgewekt door 
met een gebogen staafje te roteren in de vloeistof. Ze ontstaan vrijwel direct na de force
ring, dit in tegenstelling tot tripolen in een roterende vloeistof, deze ontstaan narnelijk uit . 
een instabiele monopool die geleidelijk in een tripool verandert. 
De tripolen in een gestratificeerde vloeistof, gevonden door Flor e.a. (1993) worden in dit 
hoofdstuk verder verwerkt, om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van tlipolen in 
gestratificeerde vloeistoffen. Een stabiele tripool is onderzocht en wordt o.a. vergeleken 
met de numerieke simulaties van Legras e.a. (1988) en met tripolen geformeerd in 
roterende vloeistoffen door Van Heijst, Kloosterziel en Williams (1991). Vervolgens is een 
instabiele tripool onderzocht, welke overgaat in een zogenaamde m=3 mode. Dit is een 
structuur waalin een kern omlingd wordt door drie satellietwervels met tegengestelde 
vorticiteit. Deze m=3 mode is ook waargenomen door Carton (1992) in zijn numelieke 
simulaties naar de interactie tussen af geschermde wervels en door Kloosterziel en Van 
Heijst (1991) in laboratoriumexperimenten aan barotrope wervels in een roterende 
vloeistof. 

7.1 Stabiele tripool 

Figuur 7.1: Een deeltjesbaanfoto van een stabiele tripool in een lineair gestratificeerde 
vloeistof, gecreeerd met een roterend gebogen staafje (uit Flore.a., 1993). 

In figuur 7.1 is een deeltjesbaanfoto van een stabiele tdpool weergegeven. Deze we1vel is 
gecreeerd door een roterend gebogen staafje in een lineair gestratificeerde vloeistof. De 
tripolaire structuur is duidelijk aanwezig: een ellipsvormige kem met aan iedere lange 
zijde een satellietwervel met tegengestelde vorticiteit. Het geheel roteert in de 1ichting van 
de rotatie van de kern. De rotatiesnelheid wordt bepaald door de banen van de centra van 
de kern en de satellietwervels in de loop van de tijd uit te zetten, zoals weergegeven in 
figuur 7.2. 
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Figuur 7.2: Banen centra van een stabiele tripool opgewekt met een roterend gebogen 
staafje in een lineair gestratificeerde vloeistof; positie's 1 t/m 7 op t=35, 55, 
80, 100, 135, 180 en 240 s. 

De hoek waarover de satellietwervels zich tussen twee opeenvolgende tijdstippen verplaat
sen, gedeeld door het tijdsverschil geeft de gemiddelde rotatiesnelheid tijdens dit tijdsinter
val. Als rotatiesnelheid (Qexp) op een bepaald tijdstip nemen we het gemiddelde van de 
rotatiesnelheid op het tijdsinterval ervoor en erna. 
De deeltjesbaanfoto's zijn gedigitaliseerd en verder verwerkt. Het programma DGP-PC 
corrigeert voor de rotatiesnelheid (Qdgp). Deze rotatiesnelheid wordt zo gekozen dat de 
stroomlijnen binnen iedere wervel gesloten zijn en de (0>,'lf)-plots de rninste scatter 
vertonen. 
Het enige analytische model dat tot nu toe voorhanden is voor een tripool is het puntwer
velmodel (zie 2.2.1). De rotatiesnelheid van de puntwerveltripool (-y,2y,-y), met r=2y is 
volgens (2.12): 

0 
_ 3r 

punt 81td 2 
vc 

7.1 

waarin r de circulatie van de kern is en <lvc de afstand tussen het centrum van kern en het 
centrum van een satelliet in het meeroterend coordinatenstelsel is. 
De waarden van Qexp• Qdgp en ~uni zijn uitgezet tegen de tijd in figuur 7.3(a). 
Het puntwervelmodel geeft een goede benadering voor de werkelijke rotatiesnelheid op de 
verschillende tijdstippen omdat de tripool is opgebouwd uit drie compacte gebieden. In 
ieder gebied is de vorticiteit van een teken, zodat er geen af scherming plaats vindt tussen 
de gebieden. Ieder gebied kan dus door een puntwervel benaderd worden. 
De rotatiesnelheid neemt exponentieel af in de tijd, als gevolg van het verval van de 
wervels door visceuze eff ecten en door het toenemen van <lvc• welke bepaald is uit de 
vorticiteitsverdeling. De afstand (d) tussen het centrum van de kem en het centrum van 
een satelliet in het niet-meeroterend stelsel wordt uit figuur 7.2 bepaald. Het blijkt dat d 
groter is dan <lvc omdat door de correctie voor de rotatie de centra van de satellietwervels 
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naar de kern toe verschuiven. De beide afstanden zijn uitgezet in figuur 7.3(b ), ze nemen 
lineair toe in de tijd, als gevolg van horizontale diffusie van vorticiteit en door entrainment 
van vloeistof die oorspronkelijk buiten de tripool aanwezig was. De lineaire toename van 
de afstand tussen kern en satellietwervel en het exponentieel verval van de rotatiesnelheid 
is oak gevonden bij tripolen in roterende vloeistoffen door Van Heijst e.a. (1991). Dit is 
een aanwijzing dat de tripolen in roterende en in gestratificeerde vloeistoffen voor een 
groat deel door dezelfde dynamica warden bepaald. 
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Figuur 7.3: a) Hoeksnelheden Qexp• Qdgp en Qpunt voor stabiele tripool; 
b) afstand centrum kern en centrum satellietwervel gecorrigeerd ( dvc) en 

ongecorrigeerd ( d) voor de rotatiesnelheid van de tripool. 

Van de gedigitaliseerde deeltjesbaanfoto's is de verdeling van de vorticiteit en de 
stroomfunctie bepaald, na correctie voor de rotatiesnelheid van de tripool (zie figuur 7.4). 
De tripool heeft een continue vorticiteitsverdeling, verdeeld over drie wervels. 
De ( w,tµ)-scatterplots op de verschillende tijdstippen behorend bij deze vorticiteitsverdeling 
is weergegeven in figuur 7.5. In iedere scatterplot zijn drie takken te onderscheiden. De 
tak van punten met positieve vorticiteit representeert de kern, de punten met negatieve 
vorticiteitstak komen van de satellietwervels en de horizontale tak met w=O s·1 vertegen
woordigt de vloeistof buiten de tripool waar geen vorticiteit aanwezig is. 
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Figuur 7.4: Contourplots van vorticiteit en stroomfunctie op t=135 s. 
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Figuur 7.5: (w,l!J)-scattterplots van een stabiele tripool op (a)-(f): t=55, 80, 100, 135, 180 
en 240 s. 
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De scatterplots vertonen steeds minder scatter in de loop van de tijd. Dit betekent dat de 
wervelstructuur steeds meer stationair wordt. Er vindt waarschijnlijk een organisatie naar 
een stabiele structuur plaats. De (CO,'Jf)-relatie voor de kern (co>O) is lineair, voor de 
satellietwervels (co<O) is de relatie veel minder lineair. Dit verband is in goede overeen
komst met de door Legras e.a. (1988) gevonden de tiipool, die zij aantroffen in hun 
numerieke simulaties aan gedwongen 20-turbulentie. Dit duidt erop dat deze wervels 
grotendeels door dezelfde dynamica worden bepaald. 
Met behulp van lineaire regressie is de helling van de (CO,'Jf)-plot voor de kern bepaald 
(k+2

). Hetzelfde is gedaan voor de satellietwervels (k-2
). Voor de lineaire regressie zijn 

alle punten meegenomen waarvoor geldt: lcol > 0.1 lcomaxl· De waarden van k+2 en k-2 

zijn uitgezet in figuur 7 .6: k+2 neemt eerst toe tot t= 135 s als gevolg van het compacter 
worden van de kern (k = l/a, zie § 2.2.3), daarna volgt er een monotone daling door 
uitspreiding van de kern als gevolg van horizontale diffusie. k-2 neemt vanaf het begin 
monotoon af. Deze afname van k-2 gaat sneller dan voor k+2 omdat er entrainment in de 
satellietwervels plaatsvindt. Hierdoor neemt de grootte van de satellietwervels sneller toe 
dan de grootte van de kern, omdat de kern meer afgeschermd is. 
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Figuur 7.6: Helling van de (CO,'Jf)-relaties van figuur 7.5 voor de kern (k+2
) en de satelliet 

wervels (k-2
). 
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Figuur 7.7: Deeltjesbaanfoto's op (a)-(f): t=lO, 33, 56, 90, 165, 210 s, van een 
tripool die overgaat in een m=3 wervel in een lineair gestratificeerde 
vloeistof, gecreeerd met een roterend gebogen staafje. Voor experimentele 
gegevens zie appendix B (van J.B. Fl6r, 1994). 
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7.2 Instabiele tripool 
In figuur 7. 7 zijn de deeltjesbaanfoto's van een instabiele tripool naar een zogenaamde 
m=3 wervel, afgedrukt. Deze instabiele tripool is opgewekt met een roterend gebogen 
staafje in een gestratificeerde vloeistof. De tripool vervalt in een m=3 wervel. 
De kern van een m=3 wervel heeft de vorm van een driehoek, met aan iedere zijde een 
satellietwervel van tegengestelde vorticiteit. De banen van de centra van de kern en de 
satellietwervels van de tripool zijn gevolgd tot de tripool instabiel wordt, deze staan 
weergegeven in figuur 7.8. In tegenstelling tot de stabiele tripool besproken in § 7.1, is de 
structuur asymmetrisch: de hoek a tussen de lijnen van de satellietwervels naar de kem 
wijkt na 33 s af van 180°, waardoor het centrum van de kem in beweging komt. 
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Figuur 7.8: Banen centra kern en satellietwervels van een instabiele tripool; voor de 
positie's 8 t/m 15 zijn de tijdstippen: t=lO, 20, 26, 33, 44, 56, 70 en 90 s. 

Uit figuur 7.8 is de gemiddelde afstand tussen de kem en de satellietwervels ( d) en de 
rotatiesnelheid (Qexp) bepaald. Met behulp van het programma DGP-PC is de gemiddelde 
afstand tussen de kern en de satellietwervels (dvc) in het meeroterend coordinatenstelsel 
bepaald, alsmede de rotatiesnelheid (Qdgp)· Dit alles op dezelfde manier als beschreven in 
§ 7.1. In figuur 7.9 zijn deze waarden uitgezet. De afstand tussen de kem en de satelliet
wervels neemt toe als gevolg van horizontale diffusie en entrainment. In het begin is er 
eerst een oscillatie in d als gevolg van verstoringen van bij het opwekken van de tripool. 
De rotatiesnelheid wordt weer vergeleken met het puntwervelmodel (zie figuur 7.9). Tot 
en met t=90 s wordt de rotatiesnelbeid volgens bet puntwervelmodel van een tripool 
berekend (zie (2.12) met r=2y): Qm=z=3r/8ndvc2

• Vanaf t=165 s is er een m=3 wervel 
ontstaan en wordt de rotatiesnelbeid volgens bet puntwervelmodel van een m=3 wervel 
berekend (zie (2.13) met r=3y): Qm=3=r/3ndv/. Tot t=56 s komt Qpunt goed overeen met 
Qexp• hierna wordt de tripool instabiel en wordt de afwijking grater. Na t=90 s is Qexp niet 
meer goed te bepalen uit de deeltjesbaanfoto's omdat de satellietwervels van de tripool 
gaan opbreken, zodat ze verschillende rotatiesnelheden krijgen. 
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Figuur 7.9: (a) Gemiddelde afstand centrum kem en centrum satellietwervel gecorrigeerd 
( dvc) en ongecorrigeerd ( d) voor de rotatiesnelheid van de tripool; 
(b) hoeksnelheden Qexp• Qdgp en Qpunt voor instabiele tripool. 

De afzonderlijke afstanden tussen het centrum van de kem en het centrum van een van de 
satellietwervels (dl en d2) zijn ook gemeten en uitgezet in figuur 7.10. Deze afstanden 
blijken niet evengroot te zijn, in het begin is er een soort oscillatie, waama een satelliet 
dichter bij de kem blijft dan de andere. De structuur is dus niet helemaal symmetrisch. 
De hoek a tussen de lijnen van de kem naar een satelliet is weergegeven in figuur 7.lO(b), 
deze hoek oscilleert eerst rood 180°, daama volgt een trapsgewijze afname tot 100°. Hier 
breekt een satelliet op en ontstaat er een m=3 structuur. De hoek gaat nu geleidelijk naar 
een constante waarde van 130°, waaruit blijkt dat de eindstructuur niet helemaal symme
trisch is. 
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Figuur 7.10: (a) Afzonderlijke afstand centrum kem en centrum satellietwervel (dl en d2) 
gecorrigeerd voor de rotatiesnelheid; 
(b) hoek a tussen de lijnen van de kem naar een satelliet. 

De deeltjesbaanfoto's zijn gedigitaliseerd en verder verwerkt. De hieruit verkregen 
contourplots van de stroomfunctie en vorticiteit zijn in figuur 7.11 weergegeven. Hierin is 
de overgang van een tripool naar een m=3 wervel waar te nemen. 
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Figuur 7.11: Contourplots w en 1jJ op (a)-(f): t=lO, 33, 56, 90, 165 en 210 s, 
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Ook de (w,'4J)-plots zijn bepaald en weergegeven in figuur 7.12. Tot t=33 s is de (w,'ljJ)
relatie van bet gedeelte voor de kern lineair met weinig scatter, de satellietwervels bebben 
bier een meer niet-lineair verband met meer scatter dus deze zijn niet-stationair. Op t=56 s 
neemt ook de scatter van in de kern toe, bet gebeel wordt instabiel. De kern gaat vervor
men en de satellietwervels liggen niet meer op een lijn met de kern. Dit leidt tot de 
vorming van de m=3 wervel rand t=90 s, die tenminste tot t=210 s blijft bestaan. Hierna is 
de wervel niet verder onderzocbt, omdat er verder geen foto's meer zijn genomen. 
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Figuur 7.12: (w,'ljJ)-plots op dezelfde tijdstippen als van figuur 7.11. 
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Met behulp van lineaire regressie is de helling van de (w,'4J)-relatie voor de kern (k+2
) en 

voor de satellietwervels (k-2) bepaald en uitgezet tegen de tijd in figuur 7.13. Het valt op 
dat k+2 en k-2 niet monotoon dalen, zoals verwacht wordt als er alleen diffusie en entrain
ment is, maar eerst even stijgt. Dit is het gevolg van verstoringen bij het opwekken van de 
wervel waardoor de structuur iets wordt verstoord en de wervel op het moment van 
opname net is samengedrukt. Dit verklaart ook de oscillatie in het begin van d en ~c· Tot 
t=165 s is k+2>k-2 maar k+2 daalt sneller, zodat op t=165 s k+2 en k-2 naar dezelfde 
waarde toe gaan. Het verloop van k+2/k-2 is dus eerst dalend tot t=165 s waarna deze 
waarde constant blijft. De m=3 wervel heeft dus een lineaire (w,'4J)-relatie met dezelfde 
helling voor zowel de kem als de satellietwervels. Er zit wel veel scatter op deze relatie, 
zeker voor de satellietwervels. Dit duidt erop dat deze niet stationair zijn en dus de 
structuur nog steeds verandert. Het blijft dus de vraag of deze m=3 wervel stabiel is of 
overgaat in een andere wervelstructuur. 
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Figuur 7.13: Helling van de (w,'4J)-relaties van figuur 7.12 voor de kern (k+2
) en de 

satellieten (k-2
). 
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Hoofdstuk 8: Numerieke simulaties 

De interactie tussen twee monopolaire wervels is numeriek gesimuleerd met behulp van de 
cloud-in-cell (CIC) methode. Hierbij warden de wervels gesimuleerd door een groat aantal 
puntwervels. Door aan iedere puntwervel een bepaalde sterkte toe te kennen, kan ieder 
gewenst vorticiteitsprofiel gesimuleerd warden. De CIC-methode wordt voor het eerst door 
Christiansen (1973) beschreven. Het hier gebruikte programma is gebaseerd op deze 
methode en is geschreven door Velasco Fuentes (zie oak Velasco Fuentes en van Heijst, 
1994). De CIC-methode zal eerst kort warden uitgelegd, waama de resultaten van de 
numerieke simulaties met de CIC-methode warden besproken. 

8.1 Beschrijving van het CIC-model 
De CIC methode kan kort warden beschreven door een vijf stappen procedure, voor iedere 
tijdstap: 
1. De vorticiteit van iedere puntwervel wordt gei"nterpoleerd naar de omliggende vier 

roosterpunten. 
2. Voor ieder roosterpunt wordt de Poisson vergelijking (2.6) opgelost, zodat de stroom

functie in ieder roosterpunt berekend wordt. 
3. De snelheid in ieder roosterpunt volgt uit de plaatsafgeleide van de stroomfunctie 

(u=a'4J/ay en v=-aljJ/ax). 
4. De snelheid van iedere puntwervel wordt gevonden door de interpolatiefactoren van stap 

1 te gebruiken. 
5. Orn de positie van iedere puntwervel een tijdstap later te bepalen, wordt bet pad van 

iedere puntwervel berekend uit de berekende snelheid gedurende een tijdstap dt. 
Hiema wordt de cyclus berbaald met de nieuwe posities van de puntwervels. 

De grootbeden waarmee bet CIC-programma rekent zijn dimensieloos gemaakt door te 
schalen met de roostergrootte dx (=dy) in cm of de tijdstap dt in s, of een juiste combina
tie van beide. Dit afhankelijk van de dimensie van de te schalen grootheid. De volgende 
relaties gelden tussen de dimensieloze en dimensionale (') grootbeden. 

x 1=xdx 

t 1=tdt 

u 1 =u dx 
dt 

cu1 =CU_!_ 
dt 

v' = tjr d2x 
dt 

De cirkelvormige gebieden met vorticiteit als beginvoorwaarde warden verkregen door de 
puntwervels te verdelen over m concentriscbe cirkels, die op gelijke afstand van elkaar 
liggen. Er zijn 8*k puntwervels in ring k, plus nog 1 punt in bet centrum. Dit leidt dus tot 
een totaal aantal van np=4m(m+l)+l puntwervels. Deze verdeling garandeert een gelijk 
oppervlakje voor iedere puntwervel. 
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De simulaties zijn uitgevoerd op een 64 *64 rooster. ledere gesimuleerde wervel bestond 
uit 15 tot 25 ringen met puntwervels, dit komt dus overeen met 961 tot 2601 puntwervels. 
Voor kleinere aantallen blijkt de resolutie onvoldoende. Voor grotere aantallen wordt de 
rekentijd erg hoog, zonder dat de resolutie significant beter wordt. 

8.2 Numerieke simulaties van de interactie tussen twee gelijke monopolen 
De beginsituatie voor de numerieke simulaties wordt verkregen uit de experimentele 
resultaten over monopolen (zie hoofdstuk 5). Uit deze resultaten volgen twee modellen, 
die een monopool opgewekt met een roterend bolletje goed beschrijven. Het eerste model 
gaat uit van een vorticiteitsprofiel beschreven door formule 2.12, met a=l,8 (model 1). 
Het tweede model is het Besselwervelmodel, waarin de vorticiteitsverdeling volgens 
formule 2.18 wordt beschreven (model 2). De wervels zijn iets voorbij de straal waar w=O 
s-1 (R

00
=0) afgekapt, zodat er een klein gebied met negatieve vorticiteit om de kern met 

positieve vorticiteit zit. De parameters voor de wervels op t=O s zijn: 

Rmax=5,0 cm ; R00=0=4,6 cm ; Wmax=0,5 s-1 
; a=l,8 (model 1) ; k2=0,27 cm-2 (model 2). 

In figuur 8.1 is de interactie tussen twee monopolen met een initiele vorticiteitsverdeling 
volgens model 1 weergegeven op de tijdstippen t=O, 60, 120 en 300 s. De beginafstand 
tussen de centra van de wervels (d) is gelijk aan 10 cm. De wervels bevinden zich dicht 
genoeg bij elkaar om samen te smelten. Aan de monopolaire wervel die na het samensmel
ten ontstaat worden aan de rand filamenten met vorticiteit afgeschild in de vorm van 
spiraalarmen. Deze spiraalarmen zijn karakteristiek voor axisymmetrisatieprocessen, 
waarvan de samensmelting van twee gelijke monopolen een voorbeeld is. De spiraalarmen 
worden steeds verder uitgerekt, zodat de maximale vorticiteit in de spiraalarmen afneemt. 
In figuur 8.2(a) zijn de vorticiteitsprofielen langs een lijn door de centra voor de verschil
lende tijdstippen uitgezet; de twee afzonderlijke maxima gaan over in een enkel maximum, 
waarna de kern vrijwel onveranderd blijft. In figuur 8.2(b) zijn de vorticiteitsprofielen 
langs een lijn loodrecht op de lijn door de centra uitgezet. Er vindt eerst een samendruk
king plaats als gevolg van het ellipsvormig worden van de afzonderlijke wervels, waarna 
de twee wervels samengaan en het vorticiteitsprofiel weer bijna het beginprofiel benadert. 
Deze monopolaire wervel gaat niet helemaal naar een cirkelvorm toe, maar blijft enigszins 
ellipsvormig. In figuur 8.2 is ook de uitspreiding van de spiraalarmen aan de uiteinden van 
de profielen te zien. Hier is een lokaal maximum van de vorticiteit aanwezig is, dat in de 
loop van de tijd naar buiten verschuift en een steeds kleinere maximale waarde heeft. 

De (w,ljJ)-scatterplots zijn weergegeven in figuur 8.3. Op t=O s is er veel scatter doordat de 
monopolen gaan vervormen. Op t=120 s zijn de afzonderlijke kemen samengesmolten en 
heeft de kem een stabiele structuur, zodat de scatter in de (w,ljJ)-relatie is afgenomen voor 
w>0,1 s-1

• De plotselinge toename van de scatter voor w<O,l s-1 wordt veroorzaakt door 
transport van vorticiteit naar de spiraalarmen. Dit transport neemt af in de loop van tijd. 
De helling k2 van de (w,ljJ)-curve, weergegeven in figuur 8.4(a), stijgt tussen t=O s en t=60 
s doordat de afzonderlijke monopolen ellipsvormig worden, zodat de vorticiteitsgradient 
plaatselijk toeneemt. Hiema gaan de twee monopolen samen. De hieruit gevormde wervel 
heeft een grotere straal waardoor k2 daalt tot k2=0,31 op t=180 s, waarna de waarde 
constant blijft omdat de kern zich nu gestabiliseerd heeft. 
De rotatiesnelheid Q van de gehele structuur, weergegeven in figuur 8.4(b ), stijgt tussen 
t=O s en t=120 s door de afname van de afstand tussen de afzonderlijke centra. Hierna 
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daalt Q, doordat de gevormde monopool in sterkte afneemt als gevolg van verlies van 
vorticiteitsfilamenten aan de spiraalarmen. De rotatiesnelheid van de gevormde monopool 
na de samensmelting is niet eenduidig te bepalen, omdat de kern sneller roteert dan de 
spiraalarmen. Toch wordt de rotatiesnelheid van de kern gekozen rotatiesnelheid om de 
( w,1.!J)-scatterplots te corrigeren. 

a) 

c) 

b) 

d) 

I~ 
~; 

Figuur 8.1: Interactie tussen twee monopolen, met een initiele vorticteitsverdeling volgens 
model 1. De tijdstippen voor de opeenvolgende figuren (a)-(d) zijn: t=O, 60, 
120 en 300 s. 

(II 

-~···· ·- .. ~ 

-10 -5 0 5 10 -10 -5 0 10 
a) x 
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Figuur 8.2: Vorticiteitsprofielen a) over een lijn door de centra b) loodrecht op de lijn 
door de centra op t=O, 60, 120, 180 en 300 s. 
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Figuur 8.3: (w,ljJ)-scatterplots, voor bet proces weergegeven in figuur 8.1. 
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Figuur 8.4: (a) Helling k2 van de (w,ljJ)-scatterplots van figuur 8.3. 
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(b) rotatiesnelheid waarmee de (w,ljJ)-scatterplots van figuur 8.3 gecorrigeerd 
zijn. 
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Eenzelfde numerieke simulatie als hierboven beschreven, is uitgevoerd voor een beginaf
stand tussen de wervels van 11 cm. Onder deze condities blijken de wervels niet samen te 
gaan. De kritieke afstand voor wervels volgens model 1 is dus dm/Rro=o=2,2 ± 0, 1. Deze 
waarde is lager dan de waarde van d/R = 3,2 voor twee circulaire wervels met uniforrne 
vorticiteit (zie Overman en Zabusky, 1992) of twee circelsymrnetrische wervels met een 
vorticiteitsverdeling volgens een aflopende e-macht (zie Nuijten, 1993). Dit verschil wordt 
veroorzaakt door de ring met negatieve vorticiteit om de positieve kem die in onze 
simulaties is aangebracht. Deze ringen schermen de twee kemen van elkaar af, zodat hun 
interactie zwakker is. 

In figuur 8.5 is de interactie tussen twee Besselwervels, die een vorticiteitsverdeling 
hebben volgens model 2, weergegeven voor de tijdstippen t=O, 60, 120 en 240 s. De 
afstand tussen de centra van de wervels op t=O s is d=ll cm. Op t=120 s zijn de twee 
wervels samengesmolten tot een enkele wervel. Dit proces is hetzelfde als de hierboven 
beschreven samensmelting van twee monopolen met vorticiteitsverdeling volgens model 1. 

Voor d=12 cm blijken de Besselwervels niet samen te gaan maar blijven ze om elkaar 
heen draaien zonder dichter bij elkaar te komen. De dimensieloze kritieke af stand is dus 
dkri/Rro=o = 2,5 ± 0, 1. Het verschil tussen de kritieke afstand voor wervels met een 
vorticiteitsverdeling volgens model 1 en model 2 wordt veroorzaakt door het verschil in 
vorticiteitsverdeling . 

a) 

c) 

• • 
b) 

d) 

Figuur 8.5: lnteractie tussen twee monopolen met initiele vorticiteitsverdeling volgens 
model 2 op (a)-(d): t=O, 60, 120 en 240 s. 
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8.3 Numerieke simulaties van de interactie tussen twee monopolen van tegengesteld 
teken. 

Voor de begincondities van de simulaties worden twee monopolen genomen met vortici
teitsprofielen volgens (2.12), waarin a=l,8 wordt gekozen. Er zijn twee simulaties 
uitgevoerd, een waarin de monopool vorticiteit van een teken heeft, bij de tweede is er een 
ring met tegengestelde vorticiteit om de kem aangebracht. De parameters voor beide 
simulaties staan in tabel 8.1. 

Tabel 8.1: Parameters numerieke simulaties 

Rmax(cm) Rw=o(cm) (l)max(s-1) a d (cm) 

SIM 1 7,0 7,0 0,45 1,8 16 

SIM 2 7,0 6,0 0,45 1,8 14 

De straal Rmax en de afstand tussen de centra ( d) zijn zo gekozen dat ze het experiment, 
beschreven in § 6.2 benaderen, zodat de numerieke simulatie met het experiment vergele
ken kan worden. 

In figuur 8.6 is de interactie van twee tegengestelde monopolen met parameters volgens 
SIM 1 op de tijdstippen t=O, 60, 120 en 180 s weergegeven. De twee cirkelvormige 
monopolen van een teken gaan transleren en vormen een dipoolachtige structuur die 
stabiel blijft. 

In figuur 8.7 is het vorticiteitsprofiel langs een lijn door de centra van de wervels 
weergegeven op t=O s en t=60 s. De centra komen dichter bij elkaar en de vorticiteitsgra
dient tussen de centra wordt groter. Hierdoor stijgt de snelheid waarmee de gehele 
structuur transleert. Na t=60 s blijft het vorticiteitsprofiel constant en dus ook de translatie
snelheid. 
Deze overgang naar een stationaire situatie blijkt ook uit de (w,'ljJ)-plots in figuur 8.8. 
Vanaf t=60 s zit er geen scatter in de (w,1.(J)-relatie, dus is de stroming stationair. De 
(w,'ljJ)-relatie van de gevormde dipool op t=60 s is niet-lineair, de vorm lijkt meer op een 
sinushyperbolicus. 
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a) b) 

c) d) 

Figuur 8.6: Interactie tussen twee monopolen van tegengesteld teken (SIM 1) op 
(a)-(d): t=O, 60, 120 en 180 s. 

-20 x 20 

Figuur 8.7: Vorticiteitsprofiel langs een lijn door de centra van de wervels op t=O s en 
t=60 s (zie figuur 8.6). 
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Figuur 8.8: (w,'llJ)-scatterplots van simulatie weergegeven in figuur 8.6 (SIM 1). 

Vergelijken we de translatiesnelbeid van de structuur CVtr) met de translatiesnelbeid van 
een puntwerveldipool (V punt) dan blijkt dat V tr < V punt· Dit verscbil wordt waarscbijnlijk 
veroorzaakt doordat bet zwaartepunt van de vorticiteit niet gelijk valt met bet centrum van 
de dipoolbelft. Op t=O s is dit wel bet geval maar bier is de stroming niet stationair en 
worden de wervels vervormd, wat ten koste gaat van de translatiesnelbeid. 

In figuur 8.9 is de interactie van twee tegengestelde monopolen met ·parameters volgens 
SIM 2 (zie tabel 8.1) weergegeven. Er is nu een ring met vorticiteit van bet tegengestelde 
teken om de kem aangebracbt. Hierdoor wordt de kem afgescbermd en vervormt minder 
dan in de simulatie volgens SIM 1. Dit blijkt ook uit bet vorticiteitprofiel langs een lijn 
door de centra, op t=O s en t=l60 s, zoals weergegeven in figuur 8.10. De vorticiteitprofie
len veranderen weinig, alleen de centra komen iets dicbter bij elkaar, maar veel minder 
dan bij SIM 1. De kemen van beide dipoolbelften op t=160 s zijn bijna cirkelvormig en 
blijven stabiel. De ring om de kern been vervormt zeer sterk, op t=40 s zijn er uitstulpin
gen ontstaan die rond de kem worden meegevoerd en tot staartvorming leiden. Deze staart 
wordt daarna weer opgebroken, er warden dus geen puntwervels acbtergelaten door de 
translerende dipool in deze simulatie. 
De (w,'llJ)-scatterplots zijn weergegeven in figuur 8.11 op t=O s en t=40 s. Op t=O s is er 
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veel scatter aanwezig, bier is de structuur aan bet vervormen tot een dipoolacbtige 
structuur. Op t=40 s is de kern al stationair, alleen de buitenste ringen zijn nag niet 
stationair, dit verklaart oak de scatter rand w=O s-1

• De (w,l!J)-relatie van de uiteindelijke 
dipoolacbtige structuur is niet-lineair, maar lijkt oak nu weer op een sinusbyperbolicus. 

a) b) 

c) d) 

Figuur 8.9: Interactie van twee monopolen van tegengesteld teken met ring van tegenge
stelde vorticiteit om de kern been (SIM 2) op (a)-(d): t=O, 40, 160 en 200 s. 
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Figuur 8.10: Vorticiteitsprofiel langs een lijn door de centra op t=O s en t=l60 s (SIM 2). 
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Figuur 8.11: (w,ltJ)-scatterplots op t=O s en t=40 s van de numerieke simulatie weergege
ven in figuur 8.9. 

Vergelijken we de numerieke simulaties met bet experiment van § 6.2 dan zijn er overeen
komsten en verscbillen. In zowel bet experiment als de simulatie gaan de twee afzonderlij
ke monopolen over in een dipoolacbtige structuur. In bet experiment vindt er, na enkele 
begin oscillaties, een constante afname van de afstand tussen de centra plaats (zie figuur 
6.11). Hierdoor neemt de translatiesnelbeid steeds toe ondanks een afname van de wervel
sterkte. In de simulaties vindt alleen tussen t=O s en t=60 s (SIM 1) of t=40 s (SIM 2) een 
afname van de afstand tussen de centra van de wervels plaats en een biermee gepaard 
gaande toename van de translatiesnelbeid. Hiema blijven de afstand en de translatiesnel
beid constant. De ( W,'l!J)-relatie van de simulaties gaat niet naar een lineair verband toe 
zoals bij bet experiment. Dit wordt niet veroorzaakt door de band met tegengestelde 
vorticiteit om de kem want deze is in SIM 2 aanwezig. In figuur 6.12(b) zien we dat in 
bet experiment de band met tegengestelde vorticiteit om de beide kemen tussen de wervels 
snel verdwijnt, terwijl deze band wel aan de buitenkant van de structuur blijft bestaan. Dit 
is misscbien van invloed op bet ontstaan van een lineaire (w,ltJ)-relatie. 
Uit bet voorafgaande concluderen we dat de numerieke simulaties bet experiment maar 
gedeeltelijk bescbrijven. Dit wordt waarscbijnlijk veroorzaakt doordat 3D-effecten, zoals 
inteme golven, en visceuze effecten een rol spelen in experimenten in een gestratificeerde 
vloeistof. Deze effecten zijn niet in de numerieke simulaties meegenomen. 
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Hoofdstuk 9 Conclusies 
In eerste instantie zijn de karakteristieken van een enkele stabiele monopool onderzocht, 
welke opgewekt is met behulp van een roterend bolletje. De snelheidsprofielen blijken 
voor een groot deel van de wervel (RfRvmax <2,0) te voldoen aan (2. l 4b ). Dit is een profiel 
voor gei."soleerde wervels met continue eigenschappen voor vorticiteit en snelheid, voor het 
eerst door Carton e.a. (1989) gebruikt. De waarde van ex. die volgt uit het fitten van 
(2.14b) met het snelheidsprofiel is niet constant in de tijd, maar neemt af van cx.=l,75 tot 
cx.=1,2. 
Een tweede model waar de monopool, welke is opgewekt met een roterend bolletje 
voldoet is het Bessel-wervelmodel (zie § 2.2.3), omdat de (ro,'Jf)-relatie voor de kem een 
lineair verband geeft. Deze twee modellen zijn later gebruikt om numerieke simulaties 
mee uit te voeren. 
Voor het visceuze verval van een Bessel-wervel zijn twee theoretische modellen toegepast, 
het constante-dikte-model en het verticale-diffusie-model. Beide modellen zijn vergeleken 
met het werkelijke verval van de monopool. Uit het constante-dikte-model kan de dikte 
van de structuur (2a) berekend worden. Deze dikte is vergeleken met de dikte gevonden 
met behulp van de shadowgraph-metingen ( ashadow). De dikte ashadow blijkt iets lager te zijn 
dan 2a. Dit wordt veroorzaakt door de verticale diffusie van vorticiteit en snelheid, wat 
niet te zien is op shadowgraph-foto's. Het verticale-diffusie-model geeft een waarde voor 
de vervaltijd ('tdif) van de circulatie (r), de vorticiteit (ro) en de maximale snelheid (V max). 
Deze waarden zijn vergeleken met de vervaltijd die volgt uit de (ro,\jf)-scatterplots ('tscatter). 
Het blijkt dat 'tscatter lager is dan alle waarden van 'tdif· Deze afwijking is mogelijk het 
gevolg van het niet geheel voldoen van de monopool aan het Bessel-wervelmodel en de 
aanname dat voor de beginverdeling van de vorticiteit een delta-functie geldt. 

De samensmelting van twee monopolen met gelijk teken, welke opgewekt zijn met een 
roterend bolletje blijkt experimenteel moeilijk te verwezenlijken. Dit komt vooral doordat 
de snelheidsprofielen niet steil genoeg zijn (te lage ex.) en de vorming van een gebied met 
tegengestelde vorticiteit om iedere monopool. Door deze gebieden worden de monopolen 
van elkaar af geschermd, zodat hun interactie minder is. 
Bij de ene samensmelting die is waargenomen wordt een monopool veel zwakker dan de 
andere. Er is hier sprake van een asymmetrische samensmelting. De monopool na 
samensmelting heeft een duidelijke niet-lineaire (ro,'Jf)-relatie. 

Een andere manier om een monopool op te wekken is met behulp van tangentiele injectie 
van vloeistof in een cilinder. Ook deze blijken redelijk aan het Bessel-wervelmodel te 
voldoen. Het snelheidsprofiel kan ook goed met (2.14b) gefit worden. Voor de twee 
vergeleken experimenten zijn de waarden van ex. hoger dan de waarden van ex. voor 
monopolen opgewekt met een roterend bolletje. 

Samensmelting van twee monopolen van tegengesteld teken, welke opgewekt zijn met een 
roterend bolletje, leiden tot een dipolaire wervel. De (00,\jf)-relatie verandert gedurende de 
interactie van niet-lineair naar lineair. De ontstane dipool is dus een Lamb-dipool. 

De stabiele tripolaire wervel in een gestratificeerde vloeistof, welke is opgewekt met een 
roterend gebogen staafje blijkt een aantal dezelfde eigenschappen te hebben als tripolen in 
een roterende vloeistof. Het verval van de rotatiesnelheid is voor beide exponentieel en de 
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afstand tussen de kem en de satellietwervel neemt lineair toe. De (ro,\jf)-relatie van de 
tripool is lineair voor de kern en veel minder lineair voor de satellietwervels. Een dergelijk 
verband is ook gevonden door Legras e.a. (1988) voor de tripool in hun numerieke 
simulaties aan gedwongen 2D-turbulentie. Dit wijst erop dat deze wervels grotendeels door 
dezelfde dynamica bepaald worden. 

Numerieke simulaties van de interactie tussen monopolen zijn uitgevoerd met de CIC
methode. De beginwervels zijn gekozen volgens de twee modellen die blijken te gelden 
voor een monopool, opgewekt door een roterend bolletje in een lineair gestratificeerde 
vloeistof. De kritieke afstand waarbinnen twee monopolen van gelijk teken samensmelten 
is voor het eerste model (a=l,8) dm/Rro=o=2,2 ± 0,1. Voor het tweede model (Bessel
wervelmodel) geldt dui/Rro=0=2,5 ± 0, 1. Deze waarden zijn lager dan de waarde van 
d/R=3,2 die uit de literatuur bekend zijn (zie bijvoorbeeld Overman en Zabusky, 1992 of 
Nuijten, 1993). Dit verschil wordt veroorzaakt door de ring met negatieve vorticiteit om de 
positieve kem die in onze simulaties is aangebracht. Deze ringen schermen de twee kemen 
van elkaar af, zodat hun interactie zwakker is. 

De numerieke simulaties van de interactie tussen monopolen van tegengesteld teken zijn 
uitgevoerd met en zonder ring van tegengestelde vorticiteit om de kern heen. Beide geven 
uiteindelijk een niet-lineaire (ro,\jf)-relatie voor de gevormde dipolaire structuur. Dit in 
tegenstelling tot de lineaire (ro,\jf)-relatie die bij de experimenten gevonden wordt. De 
simulaties beschrijven het experiment dus maar gedeeltelijk. Dit wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt doordat 3D-effecten, zoals interne golven en visceuze effecten een rol spelen 
in experimenten en een gestratificeerde vloeistof en niet in de numerieke simulaties 
worden meegenomen. 
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Appendix A: Experimentele gegevens shadowgraph
experimenten. 

Tabel Al: 

exp. nr. N (rad/s) Q (s-1) 

1 1,74 4,43 

2 1,51 6,13 

3 1,51 6,13 

4 1,51 7,67 

5 1,51 9,27 

6 1,67 2,90 

7 1,67 9,27 

8 1,48 4,17 

9 1,93 4,43 

10 1,87 7,58 

11 0,87 4,33 

12 0,87 7,67 
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Appendix B: Experimentele gegevens deeltjesbaan experimenten. 

Tabel Bl: 

t (s) tsluiter (s) ~ot (rpm) N (rad/s) 

EXP 1 60-90-120- 8-8-8-10-10-20 344 1,98 
180-240-290 

exp § 6.1 100-200-255- 4-6-8-10-12-24 297 1,64 
345-420-690 

exp§ 6.2 65-120-240- 4-5-8-10-12-15 226 2,35 
300-360-420 

Stabiele 55-80-100- 6-6-6-6-6-6 
tripool 135-180-240 

Instabiele 10-20-33-56- 2-2-2-3-4-6-8 
tripool 90-165-210 
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