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Voorwoord 
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Samenvatting 

Zowel experimenteel als analytisch onderzoek is verricht naar de spin-up van een vloeistof in 
een ronde tank met een radiaal schot. Vooral aan de dataverwerking is veel aandacht besteed. 

Indien men de hoeksnelheid van een roterende tank met vloeistof binnen een korte tijd
spanne verhoogt naar een nieuwe constante hoeksnelheid, dan zal de vloeistof na een bepaalde 
tijd deze nieuwe hoeksnelheid hebben aangenomen. Dit proces wordt spin-up genoemd. In 
het algemeen berust de spin-up van een vloeistof in een roterende tank op twee mechanismen. 
Diffusie in het horizontale vlak, en wervelstrekking ten gevolge van een secundaire stroming 
gedreven door Ekman-grenslagen. Hoewel op grond van een globale afschatting van de bij 
deze mechanismen behorende tijdschalen volgt dat de spin-up voornamelijk wordt veroorzaakt 
door de secundaire stroming, blijkt uit de experimenten dat beide effecten een rol spelen. 

Direct na de start van de spin-up ontstaat in de tank een anticyclonale startstroming. 
In de tweede fase van het proces zal de stroming aan het schot loslaten en een schuiflaag 
afschudden die positieve vorticiteit bevat. Hierdoor wordt een cyclonale wervel gevormd aan 
het uiteinde van het schot. Verder veroorzaakt het schot een complexe stroming in de tank 
waardoor uiteindelijk in de derde fase een configuratie ontstaat van alternerende cyclonale
en anticyclonale wervels. 

Het verloop van de stroming is experimenteel onderzocht voor verschillende schotlengten. 
Daarnaast zijn numeriek de analytische stroomfuncties van de startstroming voor verschil
lende schotlengten afgeleid. Tevens is een model afgeleid voor de circulatie en de positie van 
de wervel die loslaat op t = o+. Deze resultaten zijn vergeleken met de uit het vorticiteitsveld 
bepaalde circulatie en positie van de wervel. Vanwege het feit dat het model alleen geldig is 
dicht bij het uiteinde van het schot zijn de theoretisch gevonden waarden voor de positie en 
de circulatie hoger clan de experimenteel gevonden waarden. 

Uit de experimenten blijkt dat een klein schot van weinig invloed is op de stroming in de 
tank. Na verloop van tijd blijft de stroming bestaan uit een enkele wervel. Bij schotten met 
een grotere lengte wordt de stroming opgebroken in een structuur van meerdere wervels. De 
tijdschaal die noclig is voor het verval van de stroming naar een toestanel van starre rotatie 
berust op de aanwezigheid van Ekman-grenslagen op de bodem van de tank. Deze tijdschaal 
is normaliter veel kleiner clan de cliffusieve tijdschaal en onafhankelijk van een horizontale 
lengteschaaL Uit de experimenten bleek dat de vloeistof sneller opspint naarmate de lengte 
van het schot toeneemt. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Indien men de hoeksnelheid van een roterende tank met vloeistof plotseling verhoogt van 
een initiële waarde n - .:ln naar een nieuwe constante waarde n dan zal de vloeistof na een 
bepaalde tijd deze nieuwe hoeksnelheid aannemen. Het proces waarbij de relatieve stroming 
van de vloeistof in de tank uitdempt wordt spin-up genoemd. Indien de hoeksnelheid van de 
tank afneemt dan spreekt men van spin-down. 

In het geval van een onbegrensde cilindrische geometrie vindt spin-up plaats door vis
keuze diffusie van vorticiteit. De spin-up van de vloeistof wordt in dit geval bepaald door de 
tijdschaal van diffusie: 

Td= -, 
V 

met 2R een typische lengteschaal van de tank en v de kinematische viscositeit van de vloeistof. 
Is er echter een bodem aanwezig dan bestaat er een ander belangrijk mechanisme. Aan de 
bodem ontstaat namelijk een zogenaamde Ekman-grenslaag. In het geval van spin-up zal de 
vloeistof in deze grenslaag een radiaal naar buiten gerichte beweging maken ten gevolge van 
de snellere rotatie. Deze stroming wordt gecompenseerd door een zwakke secundaire stroming 
in het gebied boven de Ekman-grenslaag. Deze secundaire stroming wordt gekenmerkt door 
een contractie van vloeistofkolommen boven de Ekmanlaag, waardoor in het algemeen de 
vloeistof sneller gaat roteren. Dit mechanisme leidt tot spin-up op een tijdschaal die in het 
algemeen veel korter is: 

H 
Te= vnv' 

met H de diepte van de tank. 
Tot 1989 werd het onderzoek over spin-up verschijnselen beperkt tot axisymmetrische 

geometrieën. Greenspan & Howard (1963) publiceerden een artikel over spin-up van een 
vloeistof tussen twee evenwijdige platen in de limiet .:lnjn -+ 0. Hierdoor worden de Navier
Stokes-vergelijkingen lineair zodat een oplossing gevonden kan worden voor de Ekman-suctie. 
Wedemeyer (1964) gebruikte in zijn niet-lineaire spin-up theorie, waarbij hij uitging van spin
up vanuit rust, de vergelijking van de Ekman-suctie in het lineaire geval. Op deze manier 
werd een model afgeleid dat wiskundig eenvoudig te hanteren is, en dat de essentie van het 
spin-up proces weergeeft. Het horizontale stromingsveld bestaat hierbij uit twee gebieden met 
uniforme vorticiteit met ertussen een radiaal naar binnen bewegende discontinuïteit. 

Van Heijst (1989) publiceerde als eerste een artikel over spin-up verschijnselen in niet axi
symmetrische ronde containers; hierin werd de stroming onderzocht in een ringvormig gebied 
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8 Inleiding 

met een radiale barrière. Tevens werd in dit artikel de stroming onderzocht voor een half
cirkelvormige tank. Later zijn ook artikelen over spin-up-verschijnselen in een rechthoekige 
geometrie gepubliceerd door Van Heijst, Davies & Davis (1989) en Van de Konijnenberg, 
Andersson, Billdal en Van Heijst (1993). 

In een andere niet-axisymmetrische configuratie; een ronde tank met een radiale barrière 
met een scherpe rand aan het uiteinde van het schot, treden nieuwe effecten op zoals loslating 
van de stroming aan de wand en Kelvin-Helmholtz-instabiliteit. Tevens ontstaan configuraties 
van afwisselend cyclonale- en anticyclonale wervels. Deze wervels hebben afmetingen die 
bepaald worden door de verhouding van de lengte van het schot en de straal van de tank. 
Doel van dit afstudeeronderzoek is de bestudering van het spin-up proces in een dergelijke 
tank met een radiale barrière met een varierende lengte, met name vanuit rust. In een 
rechthoekige geometrie treedt bij spin-up loslating op van de stroming in de hoeken van de 
tank. In het geval van een schot ligt de plaats van loslating echter duidelijk vast. Daarbij is het 
tegenwoordig met behulp van moderne beeldbewerkingsmethoden mogelijk om de stroming 
kwantitatief beter te bestuderen. Daarbij vormt het onderzoek een algemene uitbreiding van 
bestaande resultaten. 

Toepassingen van spin-up-processen komt men tegen in de industriële sfeer, bijvoorbeeld 
bij centrifuges of in roterende vaten. Voor een geometrie met een schot zijn roerders een 
voorbeeld. In de geofysica komen Ekman-grenslagen o.a. voor aan het vrije oppervlak van de 
oceaan bij windgedreven oceaancirculatie en kunnen aanleiding geven tot zogenaamde coastal 
upwelling. 

In hoofelstuk twee worden de bewegingsvergelijkingen in een roterenel stelsel gegeven. Ver
volgens zal het lineaire spin-up model uiteen worden gezet waarbij het ontstaan van Ekman
grenslagen zal worden uitgelegd. Het Wedemeyer-moclel zal behandeld worden als een voor
beeld van niet-lineaire spin-up theorie. Daarnaast zal de stabiliteit van spin-up stromingen en 
roterende stromingen in het algemeen beschreven worden. In hoofdstuk drie wordt de expe
rimentele opstelling behandeld en de wijze waarop de experimenten werden uitgevoerd. Data 
worden verkregen door een video-opname te maken van de beweging van zogenaamde tracer
deeltjes die op het vloeistofoppervlak drijven. Met behulp van een beeldbewerkingsprocedé is 
het mogelijk om hieruit het snelheidsveld te bepalen. Uit dit snelheidsveld kan met speciaal 
hiervoor geschreven software de vorticiteit en de stroomfunctie bepaald worden. Tenslotte 
volgt een uiteenzetting over de programmatuur waarmee deze experimentele gegevens verder 
zijn verwerkt. 

Hoofdstuk vier bevat allereerst een theoretisch gedeelte waarin de oplossingen voor de 
stroomfuncties van de startstroming op t = o+ voor verschillende schotlengten worden af
geleid. Tevens wordt de kinetische energie die de stroming op t = o+ bezit behandeld. 
Vervolgens worden de experimentele resultaten beschreven. Hierna wordt met behulp van 
potentiaaltheorie een model afgeleid voor de circulatie en de positie van de cyclonale wervel 
die loslaat aan het uiteinde van het schot. Deze oplossingen worden vergeleken met de ex
perimentele resultaten. Verder zal nog ingegaan worden op de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit 
die ontstaat aan het uiteinde van het schot tijdens de vorming van de startwerveL Tevens 
wordt onderzocht wat de invloed is van niet-lineariteit van de stroming op de spin-down van 
een individuele wervel. Hoofdstuk 5 bevat tenslotte de conclusies van het onderzoek. 



Hoofdstuk 2 

Theorie 

2.1 Bewegingsvergelijkingen in een roterend stelsel 

Beschouw de beweging van een incompressibele viskeuze vloeistof met een vrij oppervlak in 
een roterende tank. De bewegingsvergelijkingen van deze stroming worden in een stilstaand 
coördinatenstelsel gegeven door de Navier-Stokes-vergelijkingen: 

met 

av (~ ")~ 1" n2- ~ at+ V· v V= -pvp+vv v+g, 

g = - \7</Jgr; 

(2.1) 

hierin is t de tijd, p de dichtheid, p de druk, v de kinematische viscositeit, g de valversnelling 
en 'I/J9 r de gravitatiepotentiaaL De massabehoudswet wordt gegeven door: 

V'· v= 0. (2.2) 

Omdat in de onderzochte stroming de achtergrondrotatie een belangrijke rol speelt worden 
de bewegingsvergelijkingen geschreven ten opzichte van een roterend stelsel met hoeksnelheid 
s'i, met s1 in de verticale richting. De vector v geeft dan de relatieve snelheid weer. 

(2.3) 

Hierin verschijnen twee termen. De term 2s'1 x v geeft de Coriolis-versnelling weer. Deze 
term staat loodrecht op de snelheid v, en geeft roterende stromingen hun kenmerkende ei
genschappen. De tweede term, [i x (s'i x r), is de centrifugale versnelling. Deze term kan 
met behulp van een vectoridentiteit worden geschreven als de gradient van de centrifugale 
potentiaal. Definieert men nu de gereduceerde druk als: 

dan kunnen de bewegingsvergelijkingen geschreven worden als: 

av ( _ ")- ;:; - 1 "P n2--a+ v· v v+2HXV=--v +vv v, 
t p 

9 
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(2.5) 
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met r de afstand tot de rotatie-as. In het vervolg zal men de gereduceerde druk P schrijven als 
p. De verhouding tussen de advectieterm en de Coriolis-term wordt afgeschat met J/L, waarbij 
U een typische snelheidsschaal is en L een typische lengteschaal in de horizontale richting. 
Deze combinatie wordt het Rossby-getal genoemd. Als het Rossby-getal klein is betekent dit 
dat de snelheden waarmee de vloeistof beweegt veel kleiner zijn dan de snelheid waarmee 
de tank roteert. Hierdoor worden de eigenschappen van de stroming gedomineerd door de 
achtergrondrotatie. De verhouding van de viskeuze term en de Coriolis-term wordt gegeven 
door het Ekman-getal, E = 0~2 • Hierin wordt H gegeven door een typische lengteschaal in 
de verticale richting zoals bijvoorbeeld de hoogte van de vloeistof in te tank. 

Door de uitwendige afgeleide te nemen van de Navier-Stokes-vergelijking verkrijgt men 
de drie-dimensionale vorticiteitsvergelijking, die ( dimensievol) in een roterend systeem wordt 
gegeven door: 

(2.6) 

Hierin is w de relatieve vorticiteit en 2Ö de uniforme achtergrondvorticiteit ten gevolge van de 
rotatie van het coördinatenstelsel. Deze laatste term wordt ook wel de planetaire vorticiteit 
genoemd. De absolute vorticiteit is gelijk aan de som van deze termen, Wabs = Wrel + 2Ö. De 
eerste term van het rechterlid geeft de vorticiteitsverandering weer ten gevolge van het kantelen 
en strekken van wervelbuizen terwijl de tweede term de vorticiteitsverandering weergeeft ten 
gevolge van viskeuze diffusie. 

2.2 Het Taylor-Proudman-theorema 

Een belangrijk limietgeval van vergelijking 2.5 en het Ekman-getal treedt op als de stroming 
zowel stationair, lineair als wrijvingsloos is. Het Rossby-getal en het Ekman-getal zijn in dit 
geval dus zeer klein. Voor de N avier-Stokes-vergelijking voor dit geval geldt: 

- 1 20 x v= --\lp. 
p 

(2.7) 

Stromingen die aan vergelijking 2. 7 voldoen worden geostrofisch genoemd. Door de rotatie 
van 2. 7 te nemen volgt na combinatie met 2.2 dat (Ö · \l)v = Ö, oftewel, omdat de vector Ö 
verticaal gericht is: 

av = o. 
az (2.8) 

Deze vergelijking staat bekend als het Taylor-Proudman-theorema. Hieruit blijkt dat de 
stroming onafhankelijk is van de axiale coördinaat. Drie-dimensionale verstoringen in een 
geostrofisch evenwicht zullen op den duur dus de neiging hebben om twee-dimensionaal te 
worden. 

Een belangrijke eigenschap van geostrofische stromingen is dat de drukgradient loodrecht 
op de snelheidsvectoren staat. Hierdoor vallen stroomlijnen van geostrofische stromingen 
samen met isobaren. 

2.3 De inverse energiecascade 

In het algemeen zullen kleine wervels in een roterende stroming op den duur samen een 
of meerdere grotere wervelstructuren vormen. Deze zogenaamde merging is het gevolg van 
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de inverse energiecascade. Deze resulteert in een zelforganisatie van de tweedimensionale 
stroming. De energie die aanvankelijk wordt gedistribueerd door (vele) kleine werveltjes zal 
op den duur geconcentreerd worden in een aantal grotere coherente wervelstructuren. Deze 
structuren geven de stroming een geordend karakter. In tegenstelling tot de tweedimensionale 
stroming wordt de energie in een driedimensionale stroming doorgegeven van grote naar kleine 
wervels. 

2.4 Lineaire spin-up 

In deze paragraaf gaan we uit van lineaire spin-up. Dit wil zeggen dat men uitgaat van 
een uniforme relatieve stroming die roteert met een hoeksnelheid n - D.f! en die binnen een 
korte tijdspanne toeneemt tot een nieuwe hogere hoeksnelheid n met D.n « n. Omdat een 
axisymmetrische stroming wordt beschreven wordt de snelheidsvector in cilindercoördinaten 
geschreven als iJ = ( Vr, VfJ, v z). 

Uit vergelijking 2.7 valt af te leiden dat iJi = if(r, (}) en pi= pi(r, (}). Hierin geeft het su
perscript i het interior aan. Dit is het vloeistofgebied ver van de bodem waar viskeuze effecten 
vrijwel geen rol meer spelen. De stroming in het interior kan dus niet voldoen aan de randvoor
waarde op de bodem van de tank omdat daar de snelheden nul moeten zijn. Daarom worden 
zogenaamde Ekman-grenslagen aan de bodem gevormd waarin geen geostrofisch evenwicht 
heerst, maar de viskeuze term een belangrijke rol speelt. Omdat bij een spin-up experiment 
de bodem van de tank sneller roteert dan de vloeistof in het geostrofische gebied zal als gevolg 
van viskeuze krachten ook de vloeistof in de grenslaag sneller gaan roteren. Hierdoor zal de 
vloeistof in radiale richting naar buiten bewegen ten gevolge van de centrifugale kracht. Deze 
stroming zal gecompenseerd worden door een stroming vanuit het interior. Deze stroming 
staat bekend als de zogenaamde Ekman-suctie. Deze suctie creëert een secundaire stroming 
in de tank die vloeistof met een lagere azimutale snelheid in het interior dichter naar de om
wentelingsas van de tank brengt. Uit de wet van behoud van impulsmoment volgt dat hierbij 
de azimutale snelheid zal toenemen zodat de vloeistof opspint. 

Omelat de grenslaagdikte 8e erg klein is zal de horizontale component van de snelheiels
vectoren veel groter zijn clan hun verticale. In verticale richting zal dus de afgeleide van de 
snelheid groot zijn. Bij het uitschrijven van de viskeuze term maakt men maakt daarom de 
afschatting: ~2 = .g;. Hierdoor krijgt de de stationaire lineaire Navier-Stokes-vergelijking 
voor de Ekman-grenslaag de volgende vorm: 

-2f!Vf) (2.9) 

(2.10) 

0 (2.11) 

8Vr Vr 8Vz 
-+-+-=0. ar r az (2.12) 

Het zal blijken dat in de Ekmanlaag Vr en VfJ beide van dezelfde grootte-orde U zijn. Daarom 
kan met behulp van de massabehouclswet 2.12 Vz worden afgeschat met Vz = f;U. Aangezien 
de dikte 8e van de grenslaag erg klein is, moet dus ook Vz klein zijn ten opzichte van Vr en VfJ. 
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Door het optellen van de vergelijkingen 2.9 en 2.11 kan men afschatten dat in de grenslaag 

ûp ûp 
ûz « ûr · (2.13) 

Doordat bovendien de dikte van de grenslaag klein is ten opzichte van de lengteschaal in 
horizontale richting, is de druk in de Ekman-laag nagenoeg gelijk aan de druk van de boven
liggende vloeistof. Vergelijking 2.11 kan dus in eerste instantie verwaarloosd worden voor de 
bepaling van de structuur van de Ekmanlaag. Omdat men graag de snelheden in de grenslaag 
wil afleiden wordt eerst vergelijking 2. 7 uitgeschreven voor het geostrofische interior: 

20v~ 
1 Ûpi 

(2.14) 
p ûr 

20vi r 0 (2.15) 

0 
Ûpi 

(2.16) = 
ûz 

Weliswaar is er wel degelijk een kleine v~, de laagste-orde-term (orde U) is hier echter gelijk aan 
nul. Door het toepassen van pe(r, B) ~ pi(r, B) volgt door het combineren van de vergelijkingen 
2.14 en 2.15 voor het interior met de vergelijkingen 2.9 en 2.10 van de Ekman-laag dat: 

-20v0 
. 82ve 

(2.17) -20vè + v--r 
()z2 

u2ve 
20v: 

() (2.18) v ()z2. 

Hierin geeft het superscriptede Ekmanlaag aan. De oplossing van dit stelsel wordt gevonden 
door een complexe snelheid <T> te definiëren: <T> = (v; + iv0)- iv~. Hierdoor gaat het stelsel 
vergelijkingen 2.17 en 2.18 over in de vergelijking: 

met als randvoorwaarden: 

{ 
z = 0: 
lE... --+ oo· 
Óe • 

<T> = -iv~ 
<T> --+ 0. 

Voor de oplossing volgt nu: 

. ( (2ill ) <T> = -ZV() exp -y ---;;-z 

(2.19) 

. i ( V'flz) = -zv6 exp ----g;- , (2.20) 

met De = jf; = H VE de dikte van de Ekman-laag. Voor de reële uitdrukkingen voor v; en 

v0 volgen nu: 

(2.21) 

V~ ( 1 - e-z/tie COS {j:) . (2.22) 
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De bovenstaande vergelijkingen geven de snelheidsstructuur binnen de Ekman-grenslaag weer. 
De radiale snelheid oscilleert hierbij rond v: = 0 en de azimutale snelheid rond vó = v~. Deze 
richtingsstructuur van de vector ir als functie van de z-coördinaat staat bekend als de Ekman
spiraal. 

Uit de vergelijking voor v: kan men met behulp van de continuïteitsvergelijking 2.12 de 
axiale snelheid v~ afleiden. Hiervoor schrijft met 2.12 in de vorm 

e 1Z 1 a ( e) 1 
Vz = - --a rvr dz. 

o r r 
(2.23) 

Door het invullen van de oplossing 2.21 gaat deze integraal over in: 

(2.24) 

waarbij wi de vorticiteit in het interior is. In de limiet z /De --+ oo is deze integraal gelijk aan 
i8e = iVEH zodat: 

(2.25) 

Hierbij geeft z =" O" de hoogte net boven de Ekmanlaag aan. Deze is in vergelijking met het 
vloeistofniveau in de tank zeer klein. v~(z/8e--+ oo) geeft aan dat de uitdrukking geldt op een 
hoogte die relatief groot is in verhouding met de dikte van de Ekmanlaag. In het algemeen 
kan, indien de snelheid van de bodem gegeven wordt door ( v~, v~, 0), de Ekman-suctie-conditie 
geschreven worden als: v~(z =" O") = iVE(wi - wb)H. De snelheid in axiale richting wordt 
dus bepaald door het verschil in vorticiteit van de interior-vloeistof en de bodemplaat. 

Voor het bepalen van de oplossing van het lineaire verval van de vorticiteit wordt de 
vorticiteitsvergelijking uitgeschreven voor een twee-dimensionale stroming: 

(2.26) 

met v H = ( Vr, ve) de snelheid in het horizontale vlak en 2n + w de absolute vorticiteit. In het 
geval van lineaire spin-up wordt aangenomen dat: 

_ v~(z =" O") 
\7. VH = H ' (2.27) 

met andere woorden; v~ neemt lineair af van v~(z =" O") vlak boven de bodem to 0 aan het 
vrije oppervlak1 . Bij lineaire spin-up vervalt verder de traagheidsterm en met w « 2n volgt 
voor het niet-viskeuze interior dat 

aw r;::; at= -nvEw. (2.28) 

De oplossing van deze lineaire eerste orde differentiaalvergelijking is: 

w(r, t) = w(r, O)e-t/re, (2.29) 

1Uit meer volledige theorie over lineaire spin-up (Greenspan & Howard (1963)) volgt dat eventuele versto
ringen op deze lineaire afname het karakter hebben van interne golven. Deze hebben echter geen wezenlijke 
invloed op het hier besproken mechanisme. 
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met 
1 H 

Te = OVE = vnz:;-· (2.30) 

De Ekmantijd Te is een maat voor de tijd die nodig is om de vloeistof te laten opspinnen 
naar een nieuwe toestand van starre rotatie. Vergelijking 2.29 geeft een verval van een r
afhankelijk vorticiteitsprofiel weer. De vorm van een vorticiteitsprofiel blijft in het geval van 
lineaire spin-up dus behouden. 

2.5 Niet lineaire spin-up 

Indien de verandering in hoeksnelheid .6.0 niet klein is ten opzichte van de eindwaarde 0 
dan mag men de tweedimensionale vorticiteitsvergelijking 2.26 niet meer lineariseren. Tevens 
kunnen we verwachten dat formule 2.25 zijn geldigheid verliest. Wedemeyer (1964) nam 
aan dat de uitdrukking voor de Ekmansuctie 2.25 ook geldt in het niet-lineaire geval. De 
tweedimensionale niet-lineaire niet-viskeuze vorticiteitsvergelijking wordt nu gegeven door: 

aw aw 1 r;:; -+v- = --vE(20+w)w. at r 8r 2 
(2.31) 

Op t = o+ bezit de vloeistof een uniforme relatieve vorticiteit van -2.6.0, behalve aan de 
tank-wand waar de vorticiteit een singulariteit heeft. Wedemeyer toonde aan dat de oplossing 
bestaat uit twee gebieden. Een oplossing voor een binnengebied en een voor een omliggend 
gebied. Deze gebieden bezitten uniforme vorticiteit. In het binnengebied geldt daarom dat 
8w j 8r = 0. De oplossing voor het kerngebied wordt gegeven door: 

(2.32) 

met 
1 H 

Te = OVE = vnz:;-· (2.33) 

Dit is dezelfde tijdconstante die bij lineaire spin-up gevonden werd. Nu is het verband tussen 
het verval van de relatieve vorticiteit in het binnengebied en de Ekman-tijdschaal echter 
ingewikkelder. In het geval van spin-up vanuit rust (0 - .6.0 = 0) zal de relatieve vorticiteit 
in de kern dus gelijk blijven aan -20. Uit de radiale snelheidscomponent aan de rand van het 
kerngebied kan eenvoudig de straal ro(t) van het kerngebied berekend worden. Het resultaat 
is: 

(2.34) 

Hierin wordt R gegeven door de straal van de tank. Voor spin-up vanuit rust gaat deze 
vergelijking over in: 

ro(t) = Re-tf2Te' (2.35) 

zodat in dit geval de straal van het kerngebied uiteindelijk afneemt tot nul. Voor de stroming 
in het buitengebied leidde Wedemeyer af: 

e-t/Te 
w(r, t) = 20 t/ . 1- e- Te 

(2.36) 
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Figuur 2.1: Vorticiteit als functie van de straal van het kerngebied voor spin-up vanuit rust. 

De oplossing in het geval van spin-up bestaat dus uit twee gebieden met uniforme vorticiteit 
met een gebied 0 < r < ro waarin w < 0 en een gebied ro < r < R waarin w > 0. In het 
buitengebied wordt het snelheidsveld gegeven door een starre rotatie plus de stroming ten 
gevolge van een potentiaalwervel in r = 0, zodanig dat ve nul is op de tankwand en continu 
op het scheidingsvlak tussen de twee gebieden met uniforme vorticiteit. De gebieden worden 
gescheiden door een materiële contour die zich op t = o+ nog in r = R bevindt, maar in de 
loop van het spin-up proces langzaam naar binnen trekt. 

Het kleiner worden van het kerngebied volgt tevens uit het behoud van impulsmoment. In 
de loop van het spin-up proces moet de absolute circulatie van een materiële contour constant 
blijven: 

(wabs · A)t=O+ = (wabs · A)t=oo, 

(20- 2~0)Ao+ = 20A00 • 

(2.37) 

(2.38) 

Waarbij Ao+ de oppervlakte van het binnengebied op t = o+ en Aoo de oppervlakte op t = oo 
is. Nu volgt: 

~0 A00 1--=-. 
0 Ao+ 

(2.39) 

Bij lineaire spin-up geldt dat Aoo ~ Ao+i de samentrekking is dan zeer gering. Bij niet-lineaire 
spin-up geldt echter dat A00 < A0+, oftewel: het binnengebied wordt kleiner. In het geval 
0 - ~0 = 0 wordt A 00 gelijk aan nul. 

In figuur 2.1 wordt de vorticiteit van het buitengebied weergegeven als functie van de straal 
van het binnengebied. De kromme is een combinatie van vergelijking 2.35 en 2.36 en geeft 
dus voor alle tijdstippen deze relatie weer. Tevens zijn de uniforme vorticiteitsprofielen voor 
een bepaald tijdstip weergegeven. In r = R heeft de kromme een verticale asymptoot hetgeen 
overeenkomt met de singuliere schuiflaag op t = o+. In het Wedemeyer-model wordt aan
genomen dat het interior wrijvingsloos is. Uit meer gedetailleerde studies (Venezian (1970)) 
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volgt dat bij aanwezigheid van viscositeit de stapvormige overgang van het kerngebied naar 
het buitengebied zijn discontinuïteit verliest en enigzins afgerond wordt. 

2.6 Stabiliteit 

In deze paragraaf zal een conditie worden afgeleid voor de stabiliteit van een oneindig lange 
cilinder met niet-viskeuze vloeistof die roteert met een differentiële hoeksnelheid 0( r). De 8-
component van de Navier-Stokes-vergelijking gaat voor deze axisymmetrische stroming over 
1n: 

(2.40) 

Dit is gelijk aan: 
1 d 1 dL 
--(ver)=--= 0. 
r dt r dt 

(2.41) 

met L het impulsmoment, dat dus een constante van beweging is. Voor de kinetische energie 
geldt nu: 

P 2 P L2 
T = -v0 = --. 

2 2 r 2 
(2.42) 

Veronderstel dat in deze stroming volgens een hypothetisch mechanisme de vloeistof in twee 
ringvormige gebieden met stralen r1 en r2, die hetzelfde volume bezitten, met elkaar verwisselt 
worden, waarbij r2 > r1. Vanwege het feit dat L constant blijft tijdens de verwisseling van de 
vloeistofgebieden zal het impulsmoment op plaats r2 na verwisseling gelijk zijn aan L1 . De 
verandering in kinetische energie is nu evenredig met: 

( L~ Li) ( Li L~) 2 2 ( 1 1 ) t::.T ex ;r + ;r - ;r + ;r = (L2- L1) r2 - r2 · 
1 2 1 2 1 2 

(2.43) 

Hieruit volgt dat t::.T positief is als L~ > Li. Dus als L 2(r) een monotoon stijgende functie 
is dan kan een verwisseling van vloeistofgebieden zoals hierboven beschreven niet plaatsvin
den zonder de aanwezigheid van een energiebron. Dit komt overeen met een toestand van 
stabiliteit. Bovengenoemde voorwaarde staat bekend als het criterium van Rayleigh: in af
wezigheid van viscositeit is de enige benodigde conditie voor het stabiel zijn ten aanzien van 
axisymmetrische verstoringen, van een verdeling van hoeksnelheid O(r): 

(2.44) 

Indien dus ergens in het stromingsveld L2 daalt dan zal een verwisseling van de beschreven 
vloeistofgebieden leiden tot het vrijkomen van energie. Dit betekent dat de stroming insta
biel wordt. Het is belangrijk om op te merken dat het Rayleigh-criterium alleen geldt voor 
axisymmetrische verstoringen in een horizontale stroming met een eindige uitgebreidheid in 
verticale richting. Indien een stroming een discontinue toename in ve(r) bezit, dan zal de stro
ming een (Kelvin-Helmholtz-)instabiliteit vertonen maar toch voldoen aan het criterium van 
Rayleigh. Voor verschijnselen ten aanzien van Kelvin-Helmholtz-instabiliteit wordt verwezen 
naar hoofdstuk 4. 

Tijdens een spin-up experiment neemt in het absolute systeem de hoeksnelheid van deeltjes 
naar de wand toe zodat aan vergelijking 2.44 voldaan is. Bij een spin-down experiment 
is 0 positief in een willekeurig punt in de tank en nul op de zijwand zodat niet aan het 
stabiliteitscriterium voldaan is. 



2. 7 Spin-up in een ronde tank met een radiaal schot 17 
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In het algemeen kan een spin-up experiment vanuit rust in een niet-axisymmetrische geometrie 
ingedeeld worden in drie fasen. In deze paragraaf worden deze fasen besproken aan de hand 
van een cirkelvormige geometrie met straal R met een schot met lengte L langs een deel van 
de middellijn, (0 ~ L ~ 2R). In het relatieve systeem is deze configuratie weergegeven in 
figuur 2.2. In de genormaliseerde geometrie waarbij 0 ~ r ~ 1 wordt het schoteinde gegeven 

2R 

Figuur 2.2: Configuratie van een ronde tank met een radiaal schot. 

door (p, 0) met: 

(2.45) 

met -1 ~ p ~ + 1. Onmiddellijk na het versnellen van de tank zal de druk aan de bovenzijde 
van het schot groter worden dan aan de onderzijde. De vloeistof stroomt hierdoor direct om 
het schot heen, van het gebied met hoge druk naar het gebied met lage druk. Tegelijkertijd 
ontstaat een anticyclonale stroming langs de tankwand die de beschreven omstroming van het 
schot compenseert. Vanwege het behoud van absolute vorticiteit wordt in de eerste fase van 
de spin-up deze startstroming gekarakteriseerd door Wrel = -2.6..D. Voor de bovenstaande 
geometrie is het mogelijk een analytische uitdrukking te vinden voor de stroomfunctie van de 
startstroming. Deze berekening wordt gegeven in hoofdstuk 4. Deze theoretische uitdrukking 
voor de startstroming wordt gekenmerkt door een oneindig hoge snelheid bij het uiteinde van 
het schot. Zeer dicht bij het schot zal de stroming echter mede bepaald worden door viskeuze 
effecten. Ten gevolge hiervan blijft de snelheid bij het schot eindig, en treedt loslating van de 
stroming op. Dit is kenmerkend voor de tweede fase van de spin-up. Aan het uiteinde van het 
schot wordt vervolgens een schuiflaag afgeschud waarin zich cyclonale vorticiteit bevindt. Dit 
resulteert in de vorming van een cyclonale wervel. Aanvankelijk is deze wervel turbulent, maar 
door de achtergrondrotatie wordt de turbulentie steeds meer onderdrukt zodat de stroming 
tweedimensionaal wordt. Hierna laat ook een cyclonale wervellos boven het inklemmingspunt 
van het schot (na ongeveer een omwenteling). De loslating wordt dus tevens veroorzaakt door 
de vorticiteitsproductie in de viskeuze schuiflaag aan de zijwanden. 

Na enkele omwentelingen zullen een aantal cellen, afhankelijk van de verhouding van de 
tankstraal tot de schotlengte, een quasi-stationaire configuratie vormen van om- en omlig
gende cyclonale- en anticyclonale wervels. In deze derde fase vervallen deze tamelijk stabiele 
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hoofdcellen door de aanwezigheid van Ekman-grenslagen aan de bodem van elke cel. Uitein
delijk wordt de stroming en eventuele verstoringen zo zwak dat de celstructuur nauwelijks 
meer beïnvloed wordt. 

2.8 w-1P-scatterplots 

Uit de stationaire tweedimensionale niet-viskeuze vorticiteitsvergelijking volgt dat de gradiënt 
van de vorticiteit loodrecht staat op de snelheid. In een dergelijke stroming staat de gradiënt 
van de vorticiteit dus loodrecht op een stroomlijn 'Ij;. Daarom vallen vorticiteitslijnen en 
stroomlijnen samen, zodat een relatie w( 'Ij;) moet bestaan. Om iets te kunnen zeggen over 
de structuur van de configuratie van meerdere wervels is een w-'lj;-plot zeer geschikt. Tevens 
kan men door het vergelijken van opeenvolgende w-'lj;-plots iets zeggen over het verval van de 
vorticiteit en de stroomfunctie van de wervels. Tevens kunnen experimenten op verschillende 
tijdstappen met elkaar vergeleken worden. Dit is met contourplaatjes voor de stroomfunctie 
en de vorticiteit in de quasi-stationaire eindsituatie nauwelijks mogelijk. 

In de volgende algemene situatie zal worden toegelicht hoe uit een w-'lj;-plot informatie 
gehaald kan worden betreffende de grootte van een wervel. Beschouw hiervoor op een cir
kelvormig domein een niet-viskeuze tweedimensionale stationaire stroming. Hiervoor geldt 
dat de vorticiteit geschreven kan worden als een functie van de stroomfunctie. Als voorbeeld 
wordt de relatie 

"V2 7j; = -Wrel = -k2 '1j; (2.46) 

genomen. Uitschrijven voor de axisymmetrische geometrie levert: 

82 'Ij; 1 ä'lj; 2 
!:\2 + -~ + k 'Ij;= 0. 
ur r ur 

(2.47) 

Dit is een Besselvergelijking van de nulde orde. De algemene reguliere oplossing van vergelij
king 2.47 wordt gegeven door: 

'lj;(r) = AJo(kr), (2.48) 

met J0 ( kr) de nulde orde Besselfunctie. Voor de azimutale snelheid volgt: 

d'lj; d 
vo(r) = - dr = -A dr Jo(kr) = +AkJ1 (kr). (2.49) 

en voor de vorticiteit: 
1 d 2 

w(r) = --d (rvo) = Ak Jo(kr), 
r r 

(2.50) 

Als randvoorwaarde wordt nu vo = 0 op de wand r = a gekozen zodat AkJ1 (ka) = 0, 
waaruit volgt dat ka = ju = 3.83, met ju het eerste positieve nulpunt van J1. Omdat de 
stroomfunctie nul wordt gekozen op de wand r = a volgt: 

'lj;(r) = AJo(kr)- AJo(ka). (2.51) 

Uit vergelijking 2.50 en 2.51 volgt nu: 

w(r) = k27j;(r) + Ak2 Jo(ka). (2.52) 

Dit is een rechte met helling: 

(2.53) 

De helling van een tak uit een w-'lj;-scatterplot geeft dus een Maat voor de afmeting van de 
wervel. Grote wervels bezitten hierbij een kleinere richtingscoëfficiënt dan kleinere wervels. 
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De spin-up experimenten zijn uitgevoerd in een ronde tank met een straal van R = 46 cm 
die geplaatst werd op een roterende tafel. Alle experimenten bestonden uit een spin-up 
vanuit rust tot een constante hoeksnelheid van .6.0=0.25 rad/s zodat voor alle experimenten 
voor het Reynoldsgetal volgt: Re = R 2 .6.0/v = 5.3 x 104 . Het niveau van het water in de 
tank werd voor alle experimenten constant gehouden op H = 20 cm. Het schot werd op de 
contactvlakken met de bodem en de tank voorzien van een rubberen strip ter voorkoming 
van wegglijden tijdens de start van de spin-up. Het schot werd met tape vastgezet aan de 
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tankwand. Om de verplaatsing van het schot tot een minimum te beperken werden met 
behulp van zwart garen enkele verbindingen getrokken naar de rand van de tank. Voor de 
experimenten werden vier verschillende schotten gebruikt met lengten van L= 10, 25, 46 en 
60 cm met een dikte van 2 mm. De experimenten zijn opgenomen met een videocamera die 
meeroteert met de tank, zodat alleen de relatieve stroming wordt geregistreerd. 

De kwalitatieve metingen werden uitgevoerd met fluoresceïne die lokaal werd toegevoegd 
voor, of tijdens het experiment. Voor de kwantitatieve metingen werd gebruik gemaakt van 
tracerdeeltjes. Dit zijn kleine ronde witte papierdeeltjes die op de vloeistof blijven drijven. 
Op deze manier geeft de beweging van een tracerdeeltje informatie over de lokaal aanwezige 
snelheidsvector. Om het contrast tussen de deeltjes en de vloeistof te vergroten werd het 
water aangekleurd met methyleenblauw. Omdat de papieren deeltjes de neiging hebben tot 
samenklitten of aan de wand blijven klitten werd een kleine hoeveelheid zeep toegevoegd. 
Omdat de zeep de oppervlaktespanning van het water drastisch verlaagt wordt de invloed 
van oppervlakte-actieve verontreinigingen tot een minimum beperkt. De twee TL-balken 
die de deeltjes belichten werden bij alle experimenten op een constante hoogte van 45 cm 
gehouden. De bovenkant van de tankwand werd afgeplakt met ringvormige stukken zwart 
papier. De randen van de TL-balken werden tevens afgeplakt. Aan de bovenzijde om directe 
belichting te voorkomen en aan de onderzijde om reflecties te voorkomen. Tenslotte werd de 
tank afgedekt met een doorzichtige plaat ter beperking van ongewenste convectie ten gevolge 
van verdamping. 

De opgenomen experimenten werden verwerkt met behulp van het Diglmage beeldbewer
kingssysteem (Dalziel (1992)). Deze zogenaamde particle-tracking bestaat uit een aantal fasen 
waarin ten eerste een aantal opeenvolgende videobeelden in een serie geheugenplaatsen wordt 
opgeslagen. De bepaling van de tracers geschiedt middels een aantal in te stellen criteria zoals 
de afmeting en de helderheid van de deeltjes. Vervolgens wordt met behulp van een matching
algoritme bepaald welke deeltjes uit twee beelden met elkaar corresponderen. Hierna wordt 
met behulp van eerdere data voor elk tracerdeeltje een bepaald gebiedje voorspeld waarin dit 
deeltje zich na tlt seconden zou moeten bevinden. Op deze manier worden de deeltjesbanen 
bepaald en per cyclus opgeslagen in een file. Om de aansturing van de videoband goed te 
laten verlopen wordt deze eerst voorzien van audiopulsen. Verder werden alvorens de tracking 
werd gestart vier referentiepunten gedefinieerd (grootte, intensiteit en plaats). Deze referen
tiepunten werden met behulp van kleine stukjes wit papier aangebracht. De referentiepunten 
zijn starre punten die gebruikt worden om de relatieve bewegingen in de stroming nauwkeurig 
te kunnen bepalen. Ook werden vier wereldcoördinaten gekozen. Dit gebeurde door op de 
monitor de hoekpunten van het vierkant dat de ronde vloeistofspiegel omsluit te voorzien van 
reële geometriewaarden. Deze waarden worden gebruikt om de te bepalen snelheidvectoren 
te dimensionaliseren. De particle-tracking-file wordt verder verwerkt met behulp van speciaal 
hiervoor geschreven software. Men verkrijgt dan voor een bepaald gekozen tijdstip een file 
waar de snelheidsvectoren instaan. 

Alvorens de file met snelheidsvectoren verder verwerkt werd, werden eerst de vectoren, 
die bijvoorbeeld ontstaan ten gevolge van reflecties of kleine verontreinigingen op de afdek
plaat, uit de file verwijderd. Verder werden deze gemeten vectoren aangevuld met een serie 
nulvectoren op de rand van de tank en op het schoteinde. De nulvectoren zorgen ervoor dat 
aan de no-slip-randvoorwaarde op de wand en het schot voldaan wordt. In figuur 3.2 is een 
voorbeeld te zien van een dergelijk snelheidsveld, dat aangevuld is met nulvectoren. De 
vorticiteit wordt bepaald uit de snelheidsvectoren via de coëfficiënten van een ontwikkeling 
naar regressiefuncties. De stroomfunctie wordt vervolgens bepaald uit de vorticiteit door het 
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(a) 

(b) (c) 

Figuur 3.2: Toevoegen van nulvectoren. a: Orginele file. b: Bewerkte file inclusief nulvectoren. 
c: Eindresultaat van de stroomfunctie. 
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oplossen van 'Ij; uit de Poissonvergelijking: '\72 '1/J = -w. Hiervoor wordt de randvoorwaarde 
'Ij; = 0 op de wanden van het rechthoekige domein gehanteerd. 

Men kan ook door integratie van de snelheid de stroomfunctie verkrijgen. Deze integratie 
start vanuit het middelpunt van het veld naar buiten toe. Dit bleek echter geen goed resultaat 
te geven omdat de stroming in de praktijk niet geheel divergentievrij bleek te zijn. 

3.2 Het verwerken van de stroomfunctie 

De beschikbare Poissonsolver is alleen in staat een randvoorwaarde voor de stroomfunctie 
op te leggen op een rechthoekig domein. Ondanks de aanwezigheid van de nulvectoren leidt 
deze methode tot een oplossing voor 'Ij; die niet precies constant is op de rand van de ronde 
tank en op het schot. De stroomlijnen volgen in de buurt van de wand van de tank slechts 
ten dele de ronding van de wand en in de buurt van de hoekpunten van het veld snijden ze 
de wand zelfs loodrecht. Verder snijden de stroomlijnen ook het schot in de buurt van de 
inklemmingsplaats. 

Ter bepaling van een stroomfunctie die wel aan de randvoorwaarden voldoet is een Fortran
programma geschreven. In het onderstaande zal stapsgewijs uitgelegd worden hoe dit pro
gramma werkt. Het programma gaat uit van de stroomfunctie, bepaald zoals in de vorige 
paragraaf werd beschreven. Deze stroomfunctie wordt standaard gegeven in een rechthoe
kig rooster (k, l) met 30*30 roosterpunten. Omdat de stroomfunctie op het schot nul moet 
opleveren wordt deze stroomfunctie eerst geïnterpoleerd naar een rooster (i, j) met 51 *51 
roosterpunten. Dit nieuwe rooster begrenst wel het gebied dat opgespannen wordt door de 
wereldcoördinaten zodat het schot in het rechthoekige rooster ligt op hoogte j = 25. Het 
gebruik van een fijner verdeeld rooster levert uiteindelijk gladdere stroomlijnen op. 

Nadat de geïnterpoleerde stroomfunctie bekend is wordt deze gecorrigeerd voor de stroom
functiewaarden op het schot. Deze correctie begint op een roosterpunt op het schot en loopt 
dan in weerszijden van het schot af. Noemen we twee stroomfunctiewaarden op twee naburige 
roosterpunten 'I/Jo en 'I/J1 waarbij 'I/J1 de te bepalen stroomfunctiewaarde is en boven 'I/Jo ligt dan 
volgt uit de integratie naar boven dat: 

'I/J1 ='I/Jo+ udy, (3.1) 

met u de horizontale snelheid midden tussen de roosterpunten in en dy de roosterafstand. 
De snelheid u wordt nu bepaald uit de bekende stroomfuncties '1/Jnb, waarbij de index n de 
roosterpositie weergeeft: 

'I/J1b- 'I/Job 
u= 

dy 
(3.2) 

Substitutie van u levert: 
(3.3) 

omdat 'I/Jo gelijk aan nul is omdat dit roosterpunt op het schot ligt. Een verdere correctie 
van 'I/J2, 'lj;3, etc. komt dus neer op het verminderen van alle stroomfunctiewaarden in een 
verticale rij roosterpunten met de betreffende stroomfunctiewaarde op het schot. De waarde 
van het roosterpunt op het schot wordt zelf dus gelijk aan nul. Alle punten die links van 
het uiteinde van het schot liggen worden verminderd met de stroomfunctiewaarde van het 
roosterpunt dat op het uiteinde van het schot ligt. In een volgend gedeelte van het programma 
wordt gecorrigeerd voor de stroomfunctiewaarde op de tankwand. Hiervoor gaat men uit 
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van de originele stroomfunctie in het rechthoekige i,j-rooster. Deze stroomfunctie wordt 
vervolgens geïnterpoleerd naar een rooster in cilindercoördinaten. In dit rooster worden de 
stroomfunctiewaarden verminderd met de waarde van het roosterpunt op de wand. Tenslotte 
wordt deze gecorrigeerde stroomfunctie weer geïnterpoleerd naar het rechthoekige rooster. 

Tenslotte worden de twee stroomfuncties lineair gecombineerd tot de eindoplossing. Hier
voor wordt de stroomfunctie die gecorrigeerd werd voor het schot, 7/Jschot vermenigvuldigd 
met een coëfficiënt die nul is op de wand (R = 1). De stroomfunctie die gecorrigeerd werd 
voor de wand, 7/Jwand werd vermenigvuldigd met een coëfficiënt die nul is op het schot (y = 0). 
De gekozen lineaire combinatie wordt voor een dimensieloze geometrie gegeven door: 

'Ij;= (1- r)7/Jschot + [(p- x)+ I P- X I + I Y IJ 7/Jwand 

(1- r) + (p -.x)+ I P- x I+ I y I ' (3.4) 

met voor p de genormaliseerde waarde voor het schoteinde (p, 0). 

0.5 

y 0 y 0 

-0.5 -0.5 

-1 i __ ,~~.___j__l ~~~_1_____,.==-~-'---"'--'_d._-'---'-.J -1 
-1 -0.5 0 0.5 -1 -0.5 0 0.5 

x x 
(a) (b) 

Figuur 3.3: Contourplots van de schaalfactoren van de twee oplossingen van de stroomfunctie. 
a: Factor voor 7/Jschot· b: Factor voor 7/Jwand· 

Een probleem doet zich voor als het schot een lengte kleiner dan de straal van de tank 
heeft. De stroomfunctie die gecorrigeerd wordt voor de wand is in het algemeen voor kleine 
r onnauwkeurig. De coëfficiënt waarmee deze stroomfunctie vermenigvuldigd wordt is nul op 
het schot. De stroomfunctie rond r = 0 blijft dus onbetrouwbaar. Dit probleem is opgelost 
door gebruik te maken van een conforme afbeelding die cirkels in het complexe z-vlak afbeeldt 
op cirkels in het complexe (-vlak en omgekeerd. De afbeelding wordt gegeven door: 

z-p 
(=--, 

1- pz 
(3.5) 

met z = x+ iy en -1 ~ x ~ 1, -1 ~ y ~ 1. ( = Ç + iry en -1 ~ Ç ~ 1, -1 ~ rJ ~ 1. 
Door deze transformatie toe te passen (alvorens de stroomfunctie wordt geïnterpoleerd naar 
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cilindercoördinaten) wordt de cirkel met het korte schot afgebeeld op een cirkel met een schot 
gelijk aan de straal van de cirkel. 

Na correctie voor de wand wordt eerst teruggetransformeerd van cilindercoördinaten naar 
het (-vlak en daarna naar het z-vlak. De gevonden 'lj;wand wordt tenslotte met dezelfde 
coëfficiënt gecombineerd met 'lj;schot· 'lj;schot weegt hierbij meer mee zodat de stroomfunctie in 
de buurt van het schot beter weergegeven wordt. De coëfficiënt voor 'lj;schot wordt hiervoor 
met een constante factor 6 vermenigvuldigd. 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figuur 3.4: Het verwerken van de data van de stroomfunctie. a: Orginele data. b: 'lj;schot· c: 
'lj;wand· d: Eindresultaat 'Ij;. 

3.3 Het bepalen van de circulatie van de startwervel 

Voor het experiment met een schot met lengte gelijk aan de straal van de tank (L = R = 46.05 
cm) werd experimenteel de waarde bepaald van de circulatie en de positie van de cyclonale 
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startwervel die op t = o+ loslaat aan het schoteinde. Voor de bepaling van de circulatie gaat 
men uit van de absolute vorticiteit van het systeem: 

r = J L (w + 2~0) dA. (3.6) 

waarin A de oppervlakte weergeeft van de startwerveL Voor het vervolg van de bepaling 
van de circulatie werd een Fortran-programma geschreven. De bepaling van de integraal 
gebeurt aan de hand van een aantal criteria wat betreft de ligging en vorticiteitswaarde van 
de roosterpunten. De integraal voor de circulatie gaat dan over in: 

M 

r = L (wm + 2~0) dA. (3.7) 
m=O 

met M het aantal roosterpunten dat qua vorticiteit voldoet aan een nader te bepalen voor
waarde en dA de oppervlakte opgespannen door vier roosterpunten in cm2 . Ten eerste wordt 
binnen een bepaald gebied van het rooster het punt gezocht met maximale positieve vortici
teit. Het blijkt dat het gevonden punt vrij centraal in het gebied van de cyclonale wervel ligt. 
Vanuit dit punt wordt nu in alle richtingen gekeken of het naastliggende roosterpunt ook een 
bijdrage mag leveren aan de integraal. Dit is in principe alleen zo als de vorticiteitswaarde 
van het naastliggende roosterpunt een kleinere waarde heeft dan de vorticiteitswaarde van 
het actuele roosterpunt. 

Door deze voorwaarden toe te passen zal de vorticiteit in het ideale geval ongeveer gelijk 
zijn aan -2~0 als de voorwaarden-lus onderbroken wordt. De roosterpunten aan de rand 
van de wervel met w ~ -2~0 leveren echter slechts een kleine bijdrage aan de circulatie. Een 
doorsnede van het vorticiteitsprofiel wordt verkregen door de horizontale rij roosterpunten 
te bekijken waarbinnen zich het punt bevindt met maximale vorticiteit. De roosterpunten 
die meedoen voor de circulatie kunnen weergegeven worden in een x - y-plaatje. Door het 
vergelijken van dit plaatje met het vorticiteits-contour-plaatje kan gecontroleerd worden of de 
integratie goed is verlopen. 

Voor de bepaling van het zwaartepunt van de wervel worden alle roosterpunten die bij
clragen aan de circulatie vermenigvuldigd met de vorticiteit. Voor de x- en y-coördinaat van 
de gezochte plaatsvector van de wervel geldt: 

~~=1 Xm (wm + 20) 
x---~~--~------~ 

- ~~=1 (wm + 20) 
(3.8) 

~~=1 Ym (wm + 20) 
y= M 

~m=1 (wm + 20) 
(3.9) 

Hierin zijn Xm en Ym respectievelijk de x- en y-coördinaten in het rooster. Wm is de vorticiteit 
in een roosterpunt en M is het aantal punten dat een bijdrage levert aan de circulatie volgens 
de beschreven voorwaarden. Uit de waarden voor x en y wordt nu tenslotte de hoek B(t) en 
de afstand van het zwaartepunt van de wervel tot het schot, ro(t) bepaald. 



Hoofdstuk 4 

Resultaten 

4.1 Startstroming 

Het is mogelijk om een analytische oplossing voor de stroomfunctie van de startstroming in 
een ronde tank met een radiaal schot te bepalen. Op t = o+ geldt voor de absolute vorticiteit: 
Wabs = 0 zodat de relatieve vorticiteit Wrel = -2~0. Aangezien in het algemeen geldt dat 
w = - \721/J, geldt voor de startstroming dat: 

( 4.1) 

Indien in het vervolg geldt dat 0 ~ r ~ R, dan geeft pR de plaats van het schoteinde weer 
met ( -1 ~ p ~ 1). 

4.1.1 Startstroming voor L = 0 

De randvoorwaarde voor dit probleem (p = 1) wordt gegeven door: 

r = R: 'Ij;= 0. 

Vanwege de symmetrie zal de stroomfunctie geen B-afhankelijkheid bezitten zodat vergelijking 
4.1 geschreven kan worden als: 

a2'1jJ 1 a'ljJ 
-a 2 +--a =2~0. 

r r r 
(4.2) 

De oplossing voor 4.2 wordt gegeven door: 

( 4.3) 

De startstroming wordt in dit geval dus gegeven door een anticyclonale starre rotatie. 

4.1.2 Startstroming voor L = 2R 

In deze geometrie geldt dat p = -1. Vergelijking 4.1 kan in dit geval geschreven worden als: 

( 4.4) 

Beschouw nu alleen het bovenhalfvlak van de tank. De randvoorwaarden zijn dan: 

27 
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{ 
0 ::; r < R ; () = 0, 1r 

r=R ;o::;e::;1r 
'1/J=O 
'1/J = 0. 

Resultaten 

De oplossing van 4.4 wordt gevonden door eerst een particuliere oplossing te vinden. Hier
voor wordt een functie gezocht die wel aan de differentiaalvergelijking, maar slechts aan de 
randvoorwaarden voor () voldoet. Een geschikte particuliere oplossing voor dit probleem is: 

(4.5) 

Voor het homogene deel van de oplossing '1/Jh = '1/J- '1/Jp geldt nu: 

( 4.6) 

De randvoorwaarden gaan nu over in: 

{ 
0 ::; r < R ; () = 0, 1r 

r=R ·O<(}<Jr ' - -

'1/Jh = 0 
'1/Jh = -~S1R2 sin2 e. 

Men kan vergelijking 4.6 oplossen met separatie van variabelen. Hiervoor wordt '1/Jh = 

R(r)Y(()) gesubstitueerd in vergelijking 4.6. Vanwege de verwachte symmetrie van de op
lossing voor de stroomfunctie (ten opzichte van () = I) volgt na het toepassen van de rand
voorwaarden een familie van oplossingen van de vorm: 

oo ( r) 2n+l 
'1/Jh(r, ()) = L An R sin(2n + 1)(). 

n=O 

(4.7) 

Hierin geeft An de constanten die nog bepaald moeten worden. Dit kan door toepassen van 
de randvoorwaarde voor r = R: 

00 

L An sin(2n + 1)(} = -~nR2 sin2 e. 
n=O 

Omdat de functies sin(2n + 1)() een volledig stelsel orthonormale functies vormen op (0, I) 
kunnen alle continue functies die symmetrisch zijn rond () = I hiernaar ontwikkeld worden. 
An is hier de coëfficiënt: 

(4.8) 

Nu volgt voor de totale oplossing voor de startstroomfunctie (0 ::; () ::; 1r): 

'l/;(r,e)=~nr2sin2()+8~f2R2'f(!...)2n+l sin(2n+1)() . (4.9) 
7r n=O R (2n- 3)(2n + 1)(2n + 5) 



4.1 Startstroming 29 

Figuur 4.1: Stroomlijnen van de startstroming in een halfcirkelvormige tank. 

4.1.3 Startstroming voor L = R 

In deze geometrie geldt: p = 0. De op te lossen vergelijking wordt wederom gegeven door: 

o27/J 1 o'l/J 1 o27/J 
or2 + -:;: or + r 2 ae2 = 2~n. 

Voor de randvoorwaarden volgt nu: 

{ 
0 ::; r < R ; e = 0, 21r : 'ljJ = 0 
r = R ; 0 ::; e ::; 21r : 'ljJ = 0. 

Een geschikte particuliere oplossing is wederom: 

Na invullen van de particuliere oplossing volgt weer voor de homogene vergelijking: 

o27/Jh 1 o'l/Jh 1 o27/Jh 
or2 + -:;: or + r2 ae2 = O. 

De randvoorwaarden gaan over in: 

{ 
0 ::; r < R ; e = 0, 21r : 7/Jh = 0 
r = R ; 0 ::; e ::; 21r : 7/Jh = -~OR2 sin2 e. 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

Vanwege de verwachte symmetrie van de oplossing voor de stroomfunctie ten opzichte van 
het schot in de tank ( e = 1r) is gekozen voor een familie oplossingen van de vorm: 

~ ( r )n+t . 1 7/Jh(r, e) = f:ó An R sm(n + 2 )e. (4.13) 

De constante An bepalen we weer door het toepassen van de tweede randvoorwaarde: 

00 

L An sin(n + ~ )e = -~nR2 sin2 e, 
n=O 
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De functies sin(n + t )() vormen een stelsel orthonormale functies op (0, 21r) zodat voor de 
coëfficiënt volgt: 

2 2 fn 2
7l" • 2 . 1 32L~J2R2 1 

An=-b.DR- sm Osm(n+2)0d0= ( )( )( )" 
21r o 1r 2n - 3 2n + 1 2n + 5 

(4.14) 

Nu volgt voor de oplossing voor de startstroomfunctie: 

2 . 2 32b.DR2 00 
( r )n+t sin(n + t )() 

'lj;(r, 0) = b.D.r sm e + L R (2 3)( )( )" 
7r n=O n - 2n + 1 2n + 5 

(4.15) 

De oplossing is weergegeven in figuur 4.3. 

4.1.4 Startstroming voor 0 < L < 2R 

Ook hier is de op te lossen vergelijking gelijk aan: 

(4.16) 

De particuliere oplossing wordt weer gegeven door 4.11 zodat de homogene vergelijking het
zelfde blijft als vergelijking 4.12. De randvoorwaarden gaan over in: 

{ 
-pR ::::; r < R ; e = 0, 21r : 'Ij; = 0 
r = R ; 0 ::::; e ::::; 21r : 'Ij; = -b.DR2 sin2 e. 

Voor het oplossen van 4.12 wordt gebruik gemaakt van potentiaaltheorie, immers dan geldt 
'\72 '1/J = 0. Door een conforme afbeelding van het complexe z-vlak naar het complexe (-vlak 
wordt het geometrische probleem getransformeerd naar een geometrie met een schot met 
L = R. Deze transformatie is weergegeven in figuur 4.2. De transformatie naar het (-vlak ge
schiedt door de zogenaamde Möbius-transformatie. De algemene vorm van deze transformatie 
wordt gegeven door: 

( = az + b_ 
cz +d 

(4.17) 

Deze afbeelding heeft de eigenschap dat cirkels in het z-vlak worden afgebeeld op cirkels in het 
(-vlak en omgekeerd. Hierbij worden lijnen opgevat als ontaarde cirkels. Deze transformatie 
bevat in feite drie complexe constanten die bepaald worden door de volgende transformaties 
in te vullen: 

{ 

z = pR :=;. ( = 0 
z=-R =? (=-1 
z = +R :=;. ( = +1 

Dit resulteert in: 
~ -p 

i_ R 
.,-~· 1- R 

De randvoorwaarde op het schot gaat nu over in: 

0 ::::; r < R ; e = 0, 21r : 'Ij; = 0. 

( 4.18) 

(4.19) 
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z-vlak Ç-vlak 

Figuur 4.2: Transformatie naar het (-vlak. 

Voor de transformatie van de tweede randvoorwaarde wordt de inverse van 4.18 gebruikt: 

Schrijven we: 
x+ iy 

R 

dan volgt voor Ç2 + ry 2 = 1 dat: 

z p+( 
R p( + 1· 

(p + ç + iry)(pé, + 1- ipry) 
(pé,+ ip7] + 1)(pÇ + 1- ipry)' 

y ry(1 - p2) 

R p2 +2pé,+1' 

met ç = cos e en 7] = sine gaat de tweede randvoorwaarde nu over in 

In het (-vlak kunnen we de startstroomfunctie dus schrijven als: 

met evenals in 4.14 nu voor An: 

( 4.20) 

( 4.21) 

( 4.22) 

( 4.23) 

( 4.24) 

( 4.25) 

De integraal 4.25 is numeriek bepaald voor een aantal waarden van p. De resultaten zijn 
weergegeven in figuur 4.3. Bij de bestudering van figuur 4.3 dringt zich de vraag op voor welke 
schotlengte een deling van de startstroming in twee cellen optreedt. Dit is onderzocht door 
numeriek het relatieve minimum in de stroomfunctie tussen het schoteinde en de tankwand 
( e = 1r) te bepalen. Indien de startstroming uit slechts één cel bestaat dan is dit minimum 
tevens een absoluut minimum. In het geval van een startstroming met twee cellen liggen aan 
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p=-0.7 p=-0.4 

p=O 

Figuur 4.3: Startstroming voor verschillende schotlengten. 
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p=-0.1 p=-0.12 

p=-0.13 p=-0.15 

Figuur 4.4: Opdeling van de startstroming van een naar twee cellen. 

weerszijden van het relatieve minimum twee absolute minima zodat het relatieve minimum 
een zadelpunt is. Voor steeds sterker negatief wordende p wordt de onderlinge afstand tussen 
de twee minima steeds groter. Daarbij verschuiven de minima steeds meer naar het centrum 
van het boven- en onder-halfvlak van het cirkelvormige domein. In figuur 4.4 is het resultaat 
weergegeven. Hierin is het bereik van de stroomfunctiewaarden zodanig ingesteld dat de 
binnenste contouren overeenkomen met de minima van de cellen. Duidelijk is te zien dat de 
startstroming voor p = -0.1 uit slechts één cel bestaat terwijl voor p = -0.12 een opdeling in 
twee cellen heeft plaatsgevonden. De kritische waarde voor de schotlengte komt dus overeen 
met een p-waarde die in de buurt ligt van -0.1. 
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Figuur 4.5: De kinetische energie van de startstroming als functie van de schotlengte. 

4.2 De kinetische energie van de startstroming 

De kinetische energie T van de startstroming op een tweedimensionaal domein wordt gegeven 
door: 

T =I ~pI V 1
2 

dA, ( 4.26) 

met J v J
2= v · v = v~ + v~. In een tweedimensionale stroming wordt de snelheid v gegeven 

door v = -k x \71/J zodat men kan schrijven: v~ + v~ = ( ~~) 2 
+ ( ~~) 2 

= \71/J · \71/J. Hiermee 
gaat vergelijking 4.26 over in: 

T =~pI \71/J. \71/JdA. ( 4.27) 

De integraal kan worden herschreven met behulp van partiële integratie: 

( 4.28) 

De eerste integraal van het rechterlid gaat met de stelling van Gauss in twee dimensies over 
lil: 

~pI (1/J\71/J). iidA. 

Deze term is nul omdat 1/J = 0 op de wand. Omdat voor de startstroming geldt dat \72 '1/J = 
-w = +2~0 gaat vergelijking 4.28 nu over in: 

T = -p~O I 'ljJdA. ( 4.29) 
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De integraal J 'ljJdA is bepaald door de numeriek bepaalde stroomfunctiewaarden behorende 
bij een bepaalde schotlengte over alle roosterpunten in het cirkelvormige domein te sommeren. 
Het resultaat van de genormaliseerde kinetische energie als functie van p is weergegeven in 
figuur 4.5. De uitkomst van de integraal voor stroomfunctie van de halfcirkelvormige tank 
is vermenigvuldigd met twee om een vergelijking met de andere waarden mogelijk te maken. 
In figuur 4.5 is te zien dat de kinetische energie van de startstroming kleiner wordt als de 
schotlengte toeneemt. Gaat men uit van een cirkelvormige tank met een steeds groter wordend 
radiaal schot dan worden de stroomfunctiewaarden steeds lager waardoor de kinetische energie 
daalt. Men verwacht hieruit dat de tijd die nodig is om de hele tank met vloeistof in een 
toestand van starre rotatie te brengen zal afnemen als de schotlengte toeneemt. 

4.3 Experimentele resultaten 

In de volgende vier paragrafen zullen de uitgevoerde spin-up-experimenten beschreven worden. 
Bij elk experiment zal een serie van zes stroomfunctie-, vorticiteits- en w-'1/J-plaatjes het verloop 
van het experiment weergeven. 

4.3.1 Schot met een lengte van 10 cm 

De resultaten van deze experimenten zijn weergegeven in de figuren 4.6 en 4.7. Op t = 1 s 
vertoont de stroming een grote overeenkomst met de theoretische voorspelde startstroming. 
Dit blijkt ook uit de grafiek van w tegen '1/J. Deze wordt gedomineerd door een horizontale tak 
die correspondeert met punten die niet dicht bij de wand liggen en derhalve een uniforme vor
ticiteit bezitten. In tegenstelling tot de resultaten voor latere tijdstippen ligt deze horizontale 
tak boven w /20 = -1. Dit betekent dat de roterende tafel op het tijdstip t = 1 s nog niet de 
uiteindelijke hoeksnelheid bereikt heeft. Naast de horizontale tak zijn er aan de rechterkant 
van de grafiek punten met hoge vorticiteit en met '1/J ~ 0. Deze punten corresponderen met 
de schuiflaag op r = R en op het schot. Deze positieve vorticiteit is tevens te zien in de vorti
citeitsplaatjes van figuur 4.6. Hierin wordt positieve vorticiteit aangegeven met een donkere 
tint. Deze sterk positieve vorticiteit wordt met name bepaald door het toevoegen van een 
serie nulvectoren op de wand en het schot en niet in eerste instantie door het gemeten snel
heidsveld. Hoewel hiermee de aanwezigheid van de schuiflaag realistisch wordt weergegeven 
kan de dikte ervan niet precies bepaald worden. Het is mogelijk dat de werkelijke schuiflaag 
sterker singulier is dan uit deze gegevens blijkt. 

Direct na t = 0 laat de stroming los van het schot. Hierbij wordt een vrije schuiflaag 
gevormd. Deze schuiflaag heeft de neiging om op te rollen en geeft de aanleiding tot de 
vorming van een cyclonale wervel. Deze wervel is te zien in figuur 4.6 op t = 15 s. Deze 
wervel bevindt zich op dit tijdstip schuin onder het schot en verplaatst zich over een traject 
in positieve richting langs de tankwand. In het w-'1/J-plaatje leidt deze wervel tot het ontstaan 
van een tak met '1/J > 0. De scatter van deze tak wordt veroorzaakt doordat de wervel 
niet stationair is. Tevens is in het vorticiteitsplaatje te zien dat de stroming op voldoende 
afstand van de wand in nog goede benadering uniform is. Op t = 55 s wordt tevens een 
zwakke cyclonale wervel gevormd boven het schot in de buurt van het inklemmingspunt. 
Deze wervel legt een traject af in negatieve richting langs de tankwand. Uit de resultaten op 
latere tijdstippen (figuur 4. 7) volgt dat beide cyclonale wervels te zwak zijn om de stroming 
wezenlijk te beïnvloeden. De wervels verdwijnen snel zodat de stroming op latere tijdstippen 
in hoofdzaak bestaat uit een enkele anticyclonale wervel die zich links van het schot bevindt. 
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Het verloop van de stroming wordt na t=200 s niet meer bepaald door een tweedimensionale 
wervelbeweging maar door de secundaire stroming ten gevolge van de Ekmangrenslagen. 

De afstand van het middelpunt van de cel tot het centrum van de tank wordt nu x genoemd. 
x is bepaald uit de figuren 4.6 en 4. 7 door de horizontale afstand in het stroomfunctieplaatje 
te meten van de tankwand links tot het middelpunt van de wervel. De resultaten zijn weer
gegeven in tabel 4.1. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de afstand x ongeveer gelijk is 

~ 
1 0 

15 3 
55 4 
180 2 
600 3 
900 4 

Tabel 4.1: De afstand van het middelpunt van de anticyclonale cel tot het middelpunt van de 
tank als functie van de tijd. 

aan de halve schotlengte. 
Op t=900 streedter een vervorming op in de curve van het w-7jl-plaatje. Deze is te verkla

ren met behulp van de wervelstrekkingsterm uit de tweedimensionale vorticiteitsvergelijking. 

aw aw 1 r;; 
-
8 

+ vr-
8 

= --v E(2D. + w)w. 
t r 2 

( 4.30) 

Bij het opspinnen van de anticyclonale wervel blijft het gebied in het midden van de tank 
achter bij het gebied buiten het centrum, waar wervelstrekking welleidt tot een verandering 
in vorticiteit. Dit achterblijven leidt tot een vormverandering van de w-7jl-curve tussen t = 180 
sent= 900 s. 

4.3.2 Schot met een lengte van 25 cm 

De resultaten van deze experimenten zijn weergegeven in de figuren 4.8 en 4.9. Op t = 6 s is 
de cyclonale wervel reeds gevormd onder het schot. Hierbij lijkt het centrum van de wervel 
onder een hoek die iets groter is dan 270 ° te liggen met het schot. In het w-7jl-plaatje van 
t = 6 s is wederom een grote scatter te zien, die wordt veroorzaakt door het niet-stationair 
zijn van de stroming. Op t = 20 s onstaat een nieuwe cyclonale wervel, maar nu boven het 
schot in de buurt van het inklemmingspunt. Op t = 38 s is deze wervel gevormd en begint 
dan een baan te beschrijven in negatieve richting langs de tankwand. Dit is goed te zien in 
figuur 4.8 op t = 65 s. De twee cyclonale wervels blijven groeien. In het w-7jl-plaatje zijn 
duidelijk de twee takken van deze wervels te onderscheiden. Hierbij komt de tak met de 
hoogste vorticiteitswaarden en stroomfunctiewaarden overeen met de cyclonale wervel onder 
het schot. Dit blijkt tevens uit de grotere oppervlakte van deze wervel. De bovenste wervel 
deelt nu de anticyclonale wervel in tweeën. Hierdoor onstaan vier cellen in de tank. Op 
t=120 s is een vrij stabiele configuratie gevormd van vier om en om liggende cyclonale en 
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o+ losliet aan het schot bevindt zich nu 

Een belangrijk verschil met het vorige experiment waarbij L = 10 cm is dat de cyclonale 
wervels bij een langer schot groter kunnen worden doordat het schoteinde verder van de 
tankwand verwijderd is. In tegenstelling tot het vorige experiment wordt de anticyclonale 
stroming die aanvankelijk in de tank aanwezig is nu vervormd. 

Op t = 230 s onstaat een cyclonale wervel boven het schot nabij het inklemmingspunt (zie 
figuur 4.9). De cyclonale wervel onder het schot vervalt nu. Hierdoor ontstaat op t = 330 s 
een nieuwe configuratie van vier om en om liggende cyclonale- en anticyclonale wervels. Ten 
opzichte van t = 120 s zijn de cellen echter verwisseld, immers nu is de wervel onder het schot 
anticyclonaaL In het w-'1/J-plaatje van t = 330 s is de structuur van deze configuratie duidelijk 
te zien. 

In het laatste gedeelte van het experiment blijven nog steeds cyclonale- en anticyclonale 
werveltjes aan weerszijden van het inklemmingspunt van het schot en aan het schoteinde 
ontstaan. Deze kleine verstoringen mergen in het algemeen met de restanten van de vier 
hoofdcellen in de stroming die na 15 min reeels zeer zwak zijn. Na 25 minuten wordt de 
toestand van algehele starre rotatie bereikt. Deze tijd is aanmerkelijk korter clan de gevonden 
tijd bij het experiment met L = 10 cm. 

4.3.3 Schot met een lengte van 46 cm 

Het resultaat van deze experimenten is weergegeven in de figuren 4.10 en 4.11. Dit experiment 
vertoont aanvankelijk enige gelijkenis met het vorige experiment waarbij L = 25 cm. Op 
t = o+ laat de stroming los aan het schoteinde en ontstaat een cyclonale wervel. Deze 
instationaire situatie gaat weelerom gepaard met veel scatter in het w-'1/J-plaatje (t = 2 s). Op 
t = 2 s is het restant van de startstroming te zien. Uit het stroomfunctieplaatje is te zien 
dat de stroming twee anticyclonale cellen bezit. De startwervel wordt in dit geval zeer sterk. 
Doordat het schot een lengte heeft die gelijk is aan de straal van de tank verkrijgt de wervel 
onder het uiteinde van het schot een diameter die bijna gelijk is aan de straal van de tank. 

Dit leidt op t = 16 s tot een deling van de anticyclonale cel. Rechtsonder het schot onstaat 
een nieuwe anticyclonale cel. Op t = 30 s ontstaat een cyclonale cel boven het schot nabij 
het punt van inklemmen. Deze wervel beschrijft een traject in negatieve richting langs de 
tankwand zoals te zien is op t = 100 s. Tevens blijkt uit het w-'1/J-plaatje van t = 100 s 
de aanwezigheid van twee cyclonale wervels. De cyclonale startwervel heeft vanaf t = 0 een 
traject in positieve richting langs de tankwand beschreven. Op t = 180 s is een configuratie 
ontstaan van om en om liggende cyclonale- en anticyclonale cellen. Hierbij is de anticyclonale 
wervel onder het schot zwak. Dit is ook te zien aan de kleine negatieve tak in het w-'1/J-plaatje 
van t = 200s. Het w-'1/J-plaatje van t = 200 s bestaat uit twee grote takken voor de cyclonale
en de anticyclonale cel links van het schot en uit twee kleine takken voor de cyclonale- en 
anticyclonale cel aan weerszijde van het schot. 

Het stroomfunctie- en vorticiteitsplaatje op t = 520 s is een goede illustratie van het 
feit dat na het onstaan van een configuratie van cyclonale- en anticyclonale cellen het stro
mingspatroon gewijzigd wordt door blijvende verstoringen aan het schoteinde en aan het 
inklemmingspunt van het schot. Het is duidelijk uit het stroomfunctieplaatje te zien dat een 
nieuwe cyclonale cel onstaan is aan het schoteincle. Deze wervel zal met de andere nabij 
gelegen cyclonale wervel samengaan. De laatse fase van het experiment wordt gekenmerkt 
door het mergen van deze kleine verstoringen. De plaatjes bij t = 900 s illustreren dit. Na 20 
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minuten wordt tenslotte de toestand van starre rotatie bereikt. 

4.3.4 Schot met een lengte van 60 cm 

Het resultaat van deze experimenten is weergegeven in de figuren 4.12 en 4.13. Het stroom
functieplaatje van t = 2 s is een mooie benadering van de startstroming die op t = o+ aanwezig 
is in de tank. De cyclonale wervel die loslaat aan het schoteinde is te zien op t = 8 s. Uit het 
stroomfunctieplaatje van t = 8 s is goed te zien dat deze wervel het schot verlaat onder een 
hoek van 270°. Het w-'!fl-plaatje wordt, evenals in de vorige experimenten gekenmerkt door 
veel scatter. 

Op t = 20 s worden twee cyclonale wervels gevormd aan weerszijden van het schot nabij 
het inklemmingspunt. De bovenste cyclonale wervel zal een traject beschrijven in negatieve 
richting langs de wand van de tank zoals te zien is op t = 45 s. De anticyclonale stroming in 
de tank is door de cyclonale startwervel opgedeeld in twee anticyclonale cellen. De bovenste 
anticyclonale cel wordt opgedeeld door de bovenste cyclonale wervel. Hierdoor ontstaat op 
t = 135 s een configuratie van zes om en om liggende cyclonale en anticyclonale cellen met 
rechtsboven het schot een anticyclonale cel. 

Hierna onstaat er boven het inklemmingspunt van het schot een nieuwe cyclonale cel. 
Vergelijken we de w-'!fl-plots van t = 135 s met t = 325 s, clan valt op dat de scatter afneemt. 
Dit duidt erop dat de configuratie op t = 135 s veel stabieler is dan de configuratie bij 
de andere experimenten. Dit volgt ook uit de w-'!fl-plots van t = 600 s. Tevens geven de 
vorticiteits- en de stroomfunctieplaatjes van t = 600 s vrijwel hetzelfde beeld als de plaatjes 
bij t = 325 s. In de w-'!fl-plots is tevens de vertakking voor de cellen goed te zien op t = 325 
en 600 s. Uit het w-'!fl-plaatje van t = 600 s is te zien dat de onderste anticyclonale cel de 
sterkste cel in de tank is. Deze cel vervalt het langzaamste. De toestanel van gehele starre 
rotatie wordt bereikt na 25 minuten. 

4.3.5 Discussie 

Indien de vier experimenten met elkaar vergeleken worden dan blijken een aantal kenmerken 
hetzelfde te zijn. 

Ten eerste zijn de wervels die onstaan aan weerszijde van het inklemmingspunt en aan 
het uiteinde van het schot cyclonaal. De stroming met p = 0. 78 ondervindt weinig invloed 
vn.n het schot. Er treedt slechts een verschuiving op van de anticyclonale wervel. Indien 
p kleiner wordt clan breekt de stroming op. Hierdoor wordt na ongeveer 5 omwentelingen 
een stabiele configuratie gevormd van om en om liggende cyclonale- en anticyclonale cellen. 
Nadat deze configuratie is gevormd worden voortdurend kleine werveltjes gevormd aan het 
einde van het schot. Het komt ook voor dat deze verstoringen aangroeien als gevolg van de 
tweedimensionale ordening. Deze ordening streeft wel steeds naar een toestanel van om en 
om liggende cyclonale en anticyclonale wervels. 

Voorts is het bij alle vier de experimenten zo dat na ongeveer 35 omwentelingen (t/Te=2.2) 
de stroming zo zwak is dat de celstructuur in de tank nauwelijks nog verandert. Na ongeveer 
60 omwentelingen (t/Te=3.75) wordt een toestanel van starre rotatie bereikt. Hierbij neigt 
de tijdschaal waarin de stroming vervalt tot een starre rotatie-toestanel licht af te nemen als 
de schotlengte toeneemt. Hiervoor kan niet een verklaring gezocht worden in termen van 
Ekman-tijclschalen. De viskeuze diffusiecoëfficiënt speelt hier echter een belangrijke rol. Deze 
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is gelijk aan: 
R2 

'Td = -. (4.31) 
V 

In een geometrie met een kleinere horizontale lengteschaal ontstaan wervels met kleine leng
teschalen. Tijdens de spin-up in een dergelijke geometrie zal de viskeuze diffusie dus een 
grotere rol spelen dan in een geometrie waarin de belangrijkste wervels (veel) groter zijn. 
In een geometrie met een grote lengteschaal zal juist, zoals als eerder vermeld werd, de Ek
mantijdschaal veel kleiner zijn dan de diffusie-tijdschaal zodat dan het spin-up mechanisme 
grotendeels wordt overheerst door de Ekmanstroming. Door het vergroten van de lengte van 
het schot wordt de ronde tank uiteindelijk in tweeën gedeeld zodat de gevormde wervels klei
ner worden en viscositeit een grotere rol gaat spelen. De uitgevoerde experimenten zijn een 
tussenvorm hiervan, zodat met toenemende schotlengte de tijd tot starre rotatie afneemt. 

4.4 Potentiaaltheorie 

In paragraaf 4.1 is gebleken dat de theoretische startstroming singulier gedrag vertoont aan 
het uiteinde van het schot. In werkelijkheid blijft de snelheid aan het einde van het schot 
echter eindig door de vorming van een viskeuze grenslaag. Deze grenslaag heeft tevens tot 
gevolg dat de stroming vrijwel meteen loslaat aan de scherpe rand. Hierbij ontstaat een 
schuiflaag waarin zich vorticiteit met een positief teken bevindt. Deze schuiflaag heeft de 
neiging zich op te rollen en geeft aanleiding tot de vorming van een cyclonale wervel. Met 
behulp van een eenvoudig puntwervelmodel kan een schatting gemaakt worden van de sterkte 
van deze wervel vlak na het tijdstip van loslating. Hierbij maakt men gebruik van complexe 
functietheorie waarbij door het toepassen van een transformatie naar een ander complex vlak 
de aanwezige stromingsgeometrie vereenvoudigd kan worden. Na een analyse van de stroming 
wordt de eigenlijke oplossing verkregen door een terugtransformatie. 

Een stroming wordt een potentiaalstroming genoemd als de stroming rotatievrij is. Wat 
betreft deze eis moet een aanname gemaakt worden omdat de startstroming gekarakteriseerd 
wordt door een uniforme vorticiteit. In het algemeen benaderen de wervels in het experiment 
niet de vorticiteitsverdeling van een potentiaalwerveL Indien de vorticiteit van de sterke 
cyclonale startwervel (waar met name de aandacht naar uit gaat) echter veel groter is dan 
de vorticiteit van de achtergrondstroming dan mag men bij benadering de achtergrondrotatie 
verwaarlozen. 

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de benodigde complexe functietheorie zoals 
deze gegeven worden in de syllabus Functietheorie van J.Boersma en de syllabus Voortgezette 
Stromingsleer van G.J.F. van Heijst. 

Een incompressibele tweedimensionale stroming kan beschreven worden door een stroom
functie 'ljJ met: 

( 4.32) 

met iJ = (vx, vy, 0) de snelheidsvector en k de eenheidsvector in axiale richting. Voor de 
vorticiteit volgt nu w = (0, 0, w) met w = - \72 '1/J. Omdat de stroming rotatievrij is, bestaat 
een snelheidspotentiaal c/J: 

iJ= \lep. ( 4.33) 

Uit vergelijking 4.32 en 4.33 volgen nu de bekende Cauchy-Riemann-vergelijkingen: 

acp 8'1/J 
= ax ay ( 4.34) 
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(4.35) 

waarin 7/J en rp functies van x en y zijn. Dit betekent dat stroomlijnen en isopotentiaallijnen 
elkaar loodrecht snijden. Uit de Cauchy-Riemann-vergelijkingen volgt tevens dat zowel de 
stroomfunctie als de snelheidspotentiaal harmonische functies zijn, dat wil zeggen dat ze 
voldoen aan de Laplace-vergelijking, \727/J = 0 en \l2rp = 0. De complexe snelheidspotentiaal 
w(z), met z =x+ iy, wordt gegeven door reële functies van x en y: 

w(z) = rp(x, y) + i'ljJ(x, y). ( 4.36) 

Omdat aan de Cauchy-Riemann-vergelijkingen is voldaan is de complexe snelheidspotentiaal 
w(z) analytisch. De afgeleide van w(z) kan nu worden geschreven als: 

dw äw äx . 
- = - · - = Vx - ZV . 
dz äx äz Y 

( 4.37) 

Voor de grootte van de stromingssnelheid U kan men schrijven: 

I 

dw 1

2 
= dw . dw = v2 + v2 = iJ. iJ= u2. 

dz dz dz x Y 
( 4.38) 

Voor het beschrijven van de wervel die aan het schoteinde wordt afgeschud hanteren we een 
puntwervelmodeL Men kan eenvoudig de complexe snelheidspotentiaal van een puntwervel in 
het punt zo met circulatie r afleiden. Met V x = -vo sine en Vy = VI) cos e en VI) = 2;:r volgt: 

-ir 
w(z) = -ln(z- zo), 

27r 

4.4.1 De circulatie van de startwervel 

( 4.39) 

In deze paragraaf wordt de circulatie van de cyclonale startwervel die loslaat aan het schot
einde op t = o+ volgens een eenvoudig model afgeleid. Hiervoor gebruikt men een potentiaal
stroming waarbij de wervels worden weergegeven als puntwervels. Men gaat uit van een schot 
met lengte gelijk aan de straal van de tank zodat de startstroming wordt gegeven door for
mule 4.15. De particuliere oplossing is echter niet rotatievrij. Dit geldt wel voor de homogene 
oplossing die in de laagste orde benadering voor 7/J in fl overgaat in: 

7/J =- 32~0R2 fr sin(f!.. ). 
157r V Ii 2 

De Cauchy-Riemann-vergelijkingen worden in cilindercoördinaten gegeven door: 

Hieruit volgt met 4.40 dat: 

ärp 
är 

1 ärp 
r ae = 

1 87/J 
r ae 

ä'ljJ 
är 

rp = - 32~0R2 fr cos( f!.. ). 
157r V Ii 2 

( 4.40) 

(4.41) 

( 4.42) 

( 4.43) 
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Noem nu: 
z r iO 

z' = R =Re ' 

dan volgt voor de complexe snelheidspotentiaal: 

w(z') =-
32~nR

2 

Vzi = -AH. 
1511' 
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( 4.44) 

(4.45) 

Vergelijking 4.45 stelt de omstroming van een halfoneindige vlakke plaat voor. Uit vergelijking 
4.38 volgt nu dat 

U=~~:,~= ~~Az'-~1 = 2~' 
waar uit volgt dat de grootte van de stromingssnelheid naar oneindig gaat in het punt z = 0. 
Hier treedt dus een singulariteit in de stroming op. Schrijven we 4.45 uit dan volgt: 

Hieruit volgt voor de punten met constante 'Ij; dat: 

r = V x2 + y2 = ( 'Ij; ) 2 
A sin(~) A2 (1 -cos()). 

Na kruislingse vermenigvuldiging volgt met r cos()= x dat: 

zodat: 

( 4.46) 

met: 

( 4.47) 

Vergelijking 4.46 geeft een set parabolen weer met het schoteinde r = 0 als brandpunt. In 
figuur 4.14 is de startstroming voor het schot met p = 0 volgens vergelijking 4.15 weergegeven. 
Tevens zijn een aantal parabolen weergegeven die voldoen aan vergelijking 4.46. In de buurt 
van het uiteinde van het schot stemmen de theoretische oplossing 4.46 en 4.47 overeen met 
de analytisch bepaalde startstroming. 

Door nu de volgende transformatie uit te voeren: 

( 4.48) 

wordt het complexe z-vlak met een snede langs de positieve reële as afgebeeld in het onderhalf
vlak van het complexe (-vlak. Deze transformatie is weergegeven in figuur 4.15. We nemen 
nu aan dat de cyclonale wervel met sterkte r zich in het punt zo in het z-vlak bevindt en 
wordt afgebeeld op het punt (o in het (-vlak. De omstroming van het schot, de wervel in (o 
met zijn anticyclonale beeldwervel in ( 0 dragen allen bij tot de complexe snelheidspotentiaal 
in het (-vlak. Deze combinatie levert: 

32~DR2 ri ri ( - ) w(() =- (- -ln ((- (o) + -ln (- (o . 
151!' 21!' 21!' 

( 4.49) 
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Figuur 4.14: Omstroming van het schot p=O. Weergegeven is de analytische stroomfunctie 
van de startstroming en een aantal parabolen met À = 25, 100, 400. 
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Figuur 4.15: De conforme afbeelding ( = z'1/ 2 . 
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Terugtransformatie naar het z-vlak levert: 

I 32~0R2 

fi ( Po) fi ( fio) w(z ) = - H- -ln H- zb + -ln H- z0 . 
157r 27r 27r 

( 4.50) 

Men kiest de circulatie nu zodanig dat de snelheid eindig blijft in z = 0. Deze eis voor r staat 
bekend als de Kutta-conditie. Toepassen van vergelijking 4.37 levert: 

De singulariteit in z1 = 0 moet wegvallen zodat: 

Hieruit volgt: 

64~0R2 . f7i/" r = z v "'o"'o 

15 Po- Fa 
( 4.52) 

De circulatie wordt dus gevonden door in vergelijking 4.52 een r 0 (t) in te vullen. Hiervoor 
is de baan die de startwervel in zo afl.egt nodig. Uitgaande van vergelijking 4.50 schrijven we: 

ln ( H - Po) = ln (z1 
- zb) - ln ( H + Po) , 

zodat: 

32~0R
2 

r , I r ( Po) r ( fio) w(z') = - H + -. ln (z - z0 ) - -. ln H + zb - -. ln H- z0 . 
157r 27rz 2m 21rz 

( 4.53) 
De tweede term van het rechterlid correspondeert met de potentiaalwervel in z' = zb. Bij 
het bepalen van de snelheid valt deze term weg doordat de wervel geen snelheid in zichzelf 
induceert. In vergelijking 4.38 is grootte van de snelheid gegeven. Deze is in dit geval een 
gevolg van een lokaal geïnduceerde beweging in z = zo. Vergelijking 4.53 geeft echter de 
snelheidspotentiaal als functie van z1

• Daarom schrijven we met behulp van 4.44 

dw I . dz0 I -dz = (vx- wy)iz=zo = R dt ' 
z=zo z'=z~ 

( 4.54) 

zodat met behulp van 4.53: 

2 dzó I 1 { 32~0R2 
r ( 1 1 ) } 

R dt z'=z~ = 2Po - 157r - 27ri 2Po + Po- Fa . ( 4.55) 
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Invullen van de uitdrukking voor r, 4.52 levert: 

( 4.56) 

()kunnen we constant veronderstellen omdat een fysische lengteschaal ontbreekt in de stroming 
om een halfoneindige plaat. Uit vergelijking 4.56 volgt: 

( 4.57) 

De verplaatsing is een reële grootheid. Daarom is het imaginaire deel van vergelijking 4.57 
gelijk aan nul, waaruit volgt: 

met als oplossing: 

Substitutie van 4.59 in 4.57 levert: 

. (} 1 
sm( 2) - 2 sin(!) = 0, 

() = 37f. 
2 

dr0 = 4v'2~nR {R_ 
dt 157r y :;:;;-

( 4.58) 

( 4.59) 

( 4.60) 

Integratie met ro(O) = 0 levert de oplossing voor de genormaliseerde verplaatsing van de 
startwervel: 

.2. 

ro(t) = (2v'2~nt) 3 

R 5n 
(4.61) 

De genormaliseerde circulatie wordt gevonden door de substitutie van 4.59 en 4.61 in verge
lijking 4.52: 

r(t) _ 32 (s~nt) t 
~nR2 - 15 ----g;- . ( 4.62) 

4.5 De experimentele bepaling van de circulatie van de start
wervel 

In deze paragraaf worden de experimentele resultaten van de circulatie en de positie van de 
startwervel voor een schotlengte L = R vergeleken met de theoretisch afgeleide relaties. 

De circulatie wordt bepaald uit de vorticiteit volgens: 

r = j j(w + 2~f1)dA. ( 4.63) 

In figuur 4.16a zijn voor drie tijdstippen de vorticiteitsplaatjes gegeven. Voor alle duidelijk
heid is de geometrie van de tank met het schot ingetekend. De plaatjes van 4.16b geven de 
roosterpunten aan die op grond van hun positie en vorticiteit zijn gebruikt voor de bepaling 
van de integraal. Indien de plaatjes van figuur 4.16a en 4.16b met elkaar vergeleken worden 
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dan blijkt dat de gevonden roosterpunten tamelijk goed overeenkomen met de plaats en op
pervlakte van de startwerveL Op t = 4 s is de cyclonale wervel moeilijk te onderscheiden 
van de cyclonale vorticiteit van het schot. De bepaling van de circulatie is daarom mogelijk 
onnauwkeurig. In feite is een nauwkeurige bepaling van de rand van wat we als cyclonale 
wervel beschouwen van weinig belang omdat de buitenste roosterpunten slechts een kleine 
bijdrage aan de integraal leveren. Dit blijkt ook uit figuur 4.16c waarin de horizontale door
snede van de cyclonale wervel gegeven is op de hoogte van het gemarkeerde punt van figuur 
4.16b. Dit gemarkeerde punt geeft het roosterpunt weer met de hoogste vorticiteitswaarde in 
het rooster. De gemarkeerde punten in figuur 4.16b komt niet overeen met het centrum van de 
wervel. Daarom is het centrum van de wervel bepaald door de positie van alle roosterpunten 
die bijdragen aan de integraal te wegen met hun vorticiteitswaarde. 

Hoewel de flanken van het vorticiteitsprofiel uit figuur 4.16c tamelijk steil zijn is duide
lijk dat de vorticiteitsverdeling een eindige uitgebreidheid heeft. De representatie met een 
puntwervelmodel moet dus beschouwd worden als een eenvoudig model. 

In figuur 4.17 zijn deze experimenteel afgeleide posities van de cyclonale startwervel ten 
opzichte van het uiteinde van het schot gegeven. Tevens is de theoretisch afgeleide relatie 
voor deze afstand weergegeven: 

ro( t) 
R 

( 4.64) 

De experimentele waarden blijken niet in overeenstemming met de theoretisch gevonden 
relatie. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat in de theoretische afleiding een fysische 
lengteschaal ontbreekt wat betekent dat geen rekening wordt gehouden met de invloed van de 
cirkelvormige wand van de tank. In de experimenten is deze zijwand uiteraard wel aanwezig 
zodat r 0 (t)/ R een eindige waarde behoudt. Op ~nt = 5.5 gaat volgens de theoretische 
modellering de afgeschudde puntwervel door de zijwand van de tank terwijl de genormaliseerde 
experimentele afstand gelijk is aan 0.36. Uit de experimenten volgt dat het traject van de 
wervel afgebogen wordt in een richting met de wijzers van de klok mee zodat de hoek e 
afneemt. Dit blijkt ook uit figuur 4.18 waarin de experimentele gegevens over de hoekestaan 
uitgezet als functie van de tijd. 

In figuur 4.19 worden de experimenteel gevonden circulatiewaarden uitgezet als functie 
van de tijd en vergeleken met de theoretisch gevonden relatie. 

1 

r(t) _ 32 (s~nt) s 
~nR2 -15 s;- ( 4.65) 

In het begin van het experiment ligt het centrum van de wervel dicht bij het uiteinde van 
het schot. Zoals reeds vermeld werd is het bepalen van de circulatie uit de vorticiteit dan 
moeilijk. Uit figuur 4.19 blijkt dat de theoretisch gevonden waarden hoger liggen dan uit de 
experimenten blijkt. Ook dit valt te verklaren uit het feit dat in het potentiaalmodel een 
gelijkvormigheid wordt gebruikt. Omdat een wand hierbij ontbreekt kan de wervel blijven 
aangroeien en zullen de circulatiewaarden in de tijd blijven stijgen. 

Opgemerkt moet worden dat in het gebruikte theoretische potentiaalmodel het gebruiken 
van de laagste orde term voor de stroomfunctie een aanname is. Voor t :2 0 gaan de hogere 
orde termen een belangrijke rol spelen. Tevens wordt de complexe snelheidspotentiaal zodanig 
omgeschreven dat een potentiaalwervel in z' = zb wordt afgesplitst. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de theorie is gebaseerd op een enigszins kunstmatig onderscheid dat wordt 
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Figuur 4.16: a: Vorticiteitsplaatje. b: Het aantal roosterpunten waarvan de vorticiteit een 
bijdrage levert aan de bepaling van de circulatie. Het gemarkeerde roosterpunt geeft het punt 
met de hoogst vorticiteitswaarde aan. c: Horizontale doorsnede van de cyclonale wervel op 
de hoogte van het gemarkeerde roosterpunt. 
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Figuur 4.17: De positie van het centrum van de startwervel als functie van de tijd. De 
curve geeft de positie volgens het puntwervelmodel weer. De datapunten corresponderen met 
experimentele gegevens. 
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Figuur 4.18: De hoek waaronder de startwervel het schot verlaat als functie van de tijd. 
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Figuur 4.19: De circulatie van de startwervel als functie van de tijd. 

gemaakt tussen de wervels in zo en :Zo. Bovendien is het gebruik van potentiaaltheorie alleen 
geoorloofd indien de wervels in de stroming puntwervels zijn. De aanname die men hierbij 
maakt is dat de circulatie van de te beschouwen startwervel veel groter is dan de circulatie ten 
gevolge van de achtergrondrotatie voor hetzelfde oppervlak. Experimenteel stelt men voor de 
circulatie: 

ra= j j (wm + 2fln) dA. ( 4.66) 

Voor de circulatie van de achtergrondrotatie volgt: 

rb = -2fln j j dA. ( 4.67) 

We noemen nu: 

f =I~: I· ( 4.68) 

De uit de experimenten bepaalde waarden voor de factor f zijn weergegeven in tabel 4.2. 
De factor heeft echter niet een hoge waarde zodat het rotatievrij zijn van de stroming een 

behoorlijke aanname is. De experimentele waarden voor de circulatie en de positie van de 
startwervel zijn dan ook niet in overeenstemming met het theoretische resultaat. 
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f 

1 2.7 
1.5 1.9 
2 2.4 
3 2.3 

3.5 1.9 
4 2.2 

4.5 1.9 
5 2.0 

5.5 1.9 
6 2.1 

6.5 1.9 
7 1.9 

7.5 1.9 

Tabel 4.2: De verhouding r a/fb van de circulatie van de cyclonale wervel ra en de circulatie 
van de achtergrondvorticiteit rb als functie van de tijd. 

4.6 Het traject van de startwervel 

Naast de bepaling met behulp van partiele tracking met drijvende deeltjes is tevens het traject 
van de afgeschudde cyclonale wervel bepaald middels een visualisatie met kleurstof. 

De baan van de wervel die op t = o+ loslaat is experimenteel bepaald voor vier ver
schillende waarden van b.fJ/0. waarbij het verschil in hoeksnelheden gevarieerd werd. Het 
niveau van het vloeistofoppervlak werd te allen tijde constant gehouden op H = 20 cm. Het 
gebruikte schot heeft een lengte L van 40 cm. Het experiment werd verricht door middel 
van fluoresceïne die toegevoegd werd boven het schot vlak voor de start van de spin-up. De 
metingen werden verricht door middel van een sheet op de monitor op eenvoudige wijze het 
centrum van de startwervel over te trekken en daarna te meten. Voor alle vier de experimen
ten werd de wervel gedurende de eerste 10 omwentelingstijden bekeken. De experimenten zijn 
weergegeven in tabel 4.3. 

I exper-iment 
s 1 s 1 

1 0 0.13 1 
2 0.13 0.25 0.52 
3 0.25 0.37 0.32 
4 0.37 0.47 0.21 

Tabel 4.3: Overzicht van de spin-up experimenten, ter bepaling van de baan van de startwer
veL 

De resultaten van de metingen zijn weergegeven in figuur 4.20. Hierin is te zien dat het 
traject van het centrum van de wervel in het begin voor alle vier de spin-up experimenten 
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vrijwel gelijk is. Het traject begint onder het uiteinde van het schot onder een hoek van 
ongeveer 270° met het schot en beschrijft dan een traject in positieve richting. De afbuiging 
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Figuur 4.20: De baan van de startwervel voor vier verschillende spin-up experimenten. De 
nummers in de figuur corresponderen met de gegevens uit de tabel 4.3. 

van de baan kan verklaard worden door de vorm van de stroomfunctie op een wezenlijke 
afstand van het schot. Omdat de cyclonale wervel van het schot af beweegt zal zijn snelheid 
en richting bepaald worden door de relatieve anticyclonale stroming in de tank. 

In figuur 4.20 is tevens te zien dat na de afbuiging van de wervel, de trajecten van de 
experimenten verschillen. De wervel van de experimenten 1 en 2 keert om en vervolgt zijn 
weg langs de tankwand naar beneden. Bij experiment 3 wordt de baan van de wervel sterk 
afgebogen maar de wervel wordt niet veel meer verplaatst. Bij experiment 4 wordt de wervel 
niet afgebogen. Een mogelijke oorzaak kan de sterkte van de cyclonale wervel zijn. Deze zal 
voor de opeenvolgende experimenten afnemen omdat 6..fl/fl afneemt. Daarom is de bijdrage 
van de spiegelbeeldwervel aan de snelheid en de richting van de cyclonale wervel, die zich nu 
dichter bij tankwand bevindt, mogelijk groter voor de experimenten 1 en 2 omdat de sterkte 
van de spiegelbeeldwervel toeneemt. Hierdoor zal de wervel zelf een benedenwaartse beweging 
gaan beschrijven. 

4. 7 Kelvin-Helmholtz-instabiliteit 

Zoals al eerder vermeld werd wordt de stroming direct na het starten van de spin-up dichtbij 
het schot bepaald door viskeuze effecten. Hierdoor blijft de snelheid bij het uiteinde van het 
schot eindig zodat loslating van de stroming optreedt. Hierdoor wordt aan het schoteinde een 
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Figuur 4.21: Kelvin-Helmholtz-instabiliteit bij de vorming van de cyclonale wervel aan het 
uiteinde van het schot. 
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schuiflaag afgeschud. In deze schuiflaag bevindt zich positieve vorticiteit. In het algemeen is 
bekend dat deze schuiflaag door kleine verstoringen instabiel wordt (zie b.v.Kundu (1990)). 

Deze zogenaamde Kelvin-Helmholtz-instabiliteit is experimenteel zichtbaar gemaakt door 
fluoresceïne aan de bovenzijde van het schot direct na de start van het experiment toe te voe
gen. Diverse experimenten zijn uitgevoerd, alle met een vloeistofhoogte van 20 cm. Hoewel 
de instabiliteit zowel voor niet-lineaire als voor lineaire spin-up optreedt is gebleken dat de 
instabiliteit voor lineaire spin-up duidelijker wordt waargenomen. Een verklaring hiervoor is 
dat de afgeschudde schuiflaag bij niet-lineaire spin-up in eerste instantie een driedimensionale 
turbulentie vertoont en daarna, vanwege het Taylor-Proudman-theorema, een tweedimensi
onale ordening zal ondergaan. Bij lineaire spin-up is op t = 0 reeds een bepaalde rotatie 
aanwezig zodat de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit een tweedimensionaal karakter heeft. 

Uiteindelijk is gekozen voor een spin-up van n - L~J2=0.37 s-1 naar !1=0.47 s-1 . De 
resultaten van dit experiment zijn weergegeven in figuur 4.21. Op t = 40 s is duidelijk te 
zien dat de fluoresceïne een radiale beweging naar binnen maakt. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de kleurstof, die zwaarder is dan water in de loop van het experiment langzaam naar 
beneden zakt en uiteindelijk in de Ekmanlaag terecht komt. Aangezien de afgeschudde wervel 
cyclonaal is, is de stroming in de Ekmanlaag naar binnen gericht. In een opname van bovenaf 
lijkt het hierdoor op latere tijdstippen alsof de hele wervel gekleurd is. Deze beelden zijn 
echter niet opgenomen in figuur 4.21. Vanaft = 50 s is tevens het begin van de vorming van 
de anticyclonale wervel onder het schot te zien. 

4.8 Niet-lineariteit 

In hoofdstuk 2 is reeds afgeleid dat voor lineaire spin-up de vorticiteit van het interior vervalt 
volgens: 

w(r, t) = w(r, O)e-t/Te, (4.69) 

met 
H 

Te= .Jnv" (4.70) 

Voor niet-lineaire spin-up hebben we tevens het Wedemeyer-model tot onze beschikking. Door 
nu het verval van de vorticiteit in het centrum van de cyclonale wervel te bepalen die na t = 0 
wordt afgeschud aan het uiteinde van het schot, kan nagegaan worden welk van deze modellen 
in dit opzicht het beste overeenkomt met de werkelijkheid. Doordat in het centrum van de 
cyclonale wervel de advectieterm nul is, vinden we volgens het Wedemeyer-model: 

met als algemene oplossing: 

äw 1 r;; 
- = --v E(2n + w)w 
ät 2 ' 

-2!1 
w(t) = C tf . 1 + e Te 

Gaan we uit van een vorticiteit wo op het tijdstip to, dan vinden we: 

w(r, t) 
wo 

-2!1/wo 

1- (:,~ + 1) e(t-to)/Te. 

( 4.71) 

( 4.72) 

(4.73) 

Het verval van de vorticiteit is experimenteel bepaald voor het experiment met een schot
lengte van 46 cm. Hierbij volgt met H = 0.2 m, n = 0.25 s-1 en v = 10-6 m2s-1 dat Te = 400 
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s. Uit de w-7jl-plaatjes van figuur 4.10c en 4.11c is de maximale vorticiteitswaarde bepaald uit 
de tak van de cyclonale wervel. Hierbij correspondeert het tijdstip t0 met t = 16 s en w0 met 
de experimenteel bepaalde maximale vorticiteitswaarde, bepaald uit de tak van de cyclonale 
wervel op dit tijdstip. Het resultaat is weergegeven in figuur 4.22. 
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Figuur 4.22: Het verval van het vorticiteitsmaximum bij een schotlengte van 46 cm voor de 
startwervel, experimenteel. a: Het lineaire spin-up model. b: Het Wedemeyer model. 

Hierin is te zien dat de experimentele gegevens van de cyclonale wervel voor t > 500 s in 
redelijke overeenstemming zijn met het Wedemeyer-model voor de wervel. Het lineaire model 
voorspelt een te traag verval. Dit is te verklaren uit het feit dat de term (20 + w) vervangen 
wordt door 20. Dit is een slechte aanname omdat w » 20. Het Wedemeyer-model voorspelt 
een te snel verval. De term (20+w) is nu wel in orde, maar het gebruikte lineaire model voor 
de Ekmansuctie is hier geen goede benadering voor w » 20. 



Hoofdstuk 5 

Conclusies en discussie 

In de vorige hoofdstukken zijn analytische en experimentele resultaten gepresenteerd voor de 
spin-up in een ronde tank met een radiaal schot. Experimenteel zijn de stromingen onder
zocht voor schotten met een lengte van 10, 25, 46, en 60 cm. Verder is experimenteel het 
traject van de startwervel die loslaat op t = o+ aan het uiteinde van het schot onderzocht. 
Analytische oplossingen van de stroomfunctie van de startstroming zijn afgeleid. Met behulp 
van potentiaaltheorie is een model afgeleid voor de circulatie en de positie van de startwerveL 
Deze resultaten zijn tevens experimenteel onderzocht. 

De resultaten van de oplossing voor de stroomfunctie van de startstroming komen overeen 
met de experimenten die zijn uitgevoerd. Hoewel het in de praktijk bij de onderzochte spin
up experimenten moeilijk is om de startstroming experimenteel te bepalen is dit voor het 
experiment met een schotlengte van 60 cm het beste gelukt. Het experimenteel bepaalde 
stroomfunctieplaatje is in goede overeenstemming met de analytisch bepaalde oplossing voor 
de startstroming. Uit deze resultaten is tevens de kinetische energie van de startstroming 
berekend. Deze werd voor verschillende schotlengten apart bepaald. De uitkomst voor p = -1 
werd vermenigvuldigd met twee, om een vergelijking met de andere oplossingen mogelijk te 
maken. De waarden voor de energie liggen op een continu stijgende kromme als functie van 
p. 

Het programma waarmee de aanvankelijke oplossing voor de experimentele stroomfunctie 
wordt gecorrigeerd voor de randvoorwaarden op de cirkelvormige wand en het schot blijkt 
in de praktijk voldoende nauwkeurig. De stroomfunctieplaatjes komen goed overeen met het 
gemeten snelheidsveld. Een Poissonsolver voor een geometrie in cilindercoördinaten is echter 
wenselijk, al blijft een correctie op het schot wellicht noodzakelijk. 

Voor kleine schotlengten vertoont de stroming veel overeenkomst met spin-up in een ronde 
tank zonder schot. De anticyclonale wervel maakt slechts een kleine verschuiving naar links. 
De cyclonale wervels die aan het schoteinde ontstaan zijn te zwak om de stroming wezenlijk te 
beïnvloeden. Voor grotere schotlengten kan de startwervel echter groeien zodat een complexe 
stroming ontstaat waaruit een configuratie ontstaat van alternerende cyclonale- en anticyclo
nale cellen. Het aantal cellen is hierbij afhankelijk van de schotlengte. Uit de experimenten 
blijkt dat nadat zich deze configuratie heeft ingesteld de stroming voortdurend verstoringen 
blijft ondervinden aan het schoteinde en aan weerszijden van het inklemmingspunt. Hierbij 
blijft de ordening van de configuratie van cellen wel behouden. 

De w-'lj!-plaatjes van de uitgevoerde experimenten worden op het begin van het experi
ment gedomineerd door een horizontale tak. Deze tak geeft de punten weer die de uniforme 
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vorticiteit van de startstroming aangeven gedurende de eerste seconden van het experiment. 
Deze tak ligt tevens iets boven wi2D = -1. Dit duidt erop dat de tank nog niet zijn vol
ledige hoeksnelheid bereikt heeft. De verticale tak met sterk positieve vorticiteit en 1/J ~ 0 
correspondeert met punten die op de schuiflaag aan de wand en het schot liggen. In het 
verloop van het experiment neemt de aanvankelijke scatter in de w-'1/J-plaatjes af. Dit duidt 
op het steeds meer stationair worden van de stroming. Na deze zelforganisatie verandert het 
kwalitatieve aanzien van het snelheidsveld slechts weinig, en spint de vloeistof geleidelijk op 
door de aanwezigheid van de Ekman-grenslagen. 

Er is een vergelijking gemaakt van experimentele gegevens over de sterkte en afgelegde weg 
van de cyclonale wervel die op t = o+ wordt afgeschud met een eenvoudig puntwervelmodeL 
De theoretische waarde voor de circulatie en de afstand tot het schoteinde liggen hoger dan 
volgens een experimentele bepaling. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat de gebruikte 
modellering alleen geldig is voor r IR « 1. Het model zou mogelijk kunnen worden verbeterd 
door een extra term in de ontwikkeling van de kleine grootheid r IR in rekening te brengen. 
De volgende term in de reeks is echter niet rotatievrij, zodat een verdere uitbreiding van dit 
potentiaalmodel niet mogelijk is. 
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