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Samenvatting 

In dit verslag is onderzocht hoe een geïsoleerde monopolaire wervel zich gedraagt in verschil
lende twee-dimensionale (2D) shearstromingen. Het 2D gedrag is verkregen door een gestratifi
ceerde vloeistof te gebruiken of de vloeistof te laten roteren. De monopolen zijn gecreëerd door 
een bolletje te laten roteren, in een cilinder te roeren of vloeistof te injecteren in een cilinder. De 
shearstroming is gegenereerd door een schijfje rond te laten draaien in het midden van een gestra
tificeerde vloeistof, of door bronnen en putten te gebruiken in een roterende vloeistof. De expe
rimentele resultaten zijn vergeleken met numerieke simulaties gebaseerd op de contourdynamica 
methode. 

De monopolaire wervels komen goed overeen met het Gaussische wervel model. 
Wanneer de achtergrondstroming en de monopool dezelfde rotatierichting hebben, ontstaat bij 

de experimenten in een gestratificeerde vloeistof een dipolaire structuur. Bij de experimenten in 
een roterende vloeistof, ontstaat bij een relatief sterke monopool een dipolaire structuur, terwijl 
bij een relatief zwakke monopool aan twee kanten vloeistof weggevoerd wordt. De experimen
ten met een zwakke monopool in een roterende vloeistof komen kwalitatief goed overeen met de 
numerieke simulaties. 

Bij een tegengestelde rotatierichting van achtergrondstroming en monopool vindt bij de ex
perimenten in een gestratificeerde vloeistof voornamelijk uitrekking van de wervel plaats. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Grootschalige stromingen in de atmosfeer en in de oceaan vinden voornamelijk plaats in dunne 
lagen, waarin de horizontale snelheden en afmetingen enkele orden groter zijn dan die in vertikale 
richting. Dergelijke stromingen kunnen daarom in goede benadering als 2-dimensionaal (2D) be
schouwd worden. Ook de rotatie van de aarde draagt bij aan het 2D karakter van stromingen in 
de atmosfeer en de oceaan. In 2D stromingen spelen wervels een belangrijke rol. Voorbeelden 
van wervelstrokturen zijn hoge- en lagedrukgebieden in de atmosfeer. Dergelijke wervels zijn 
essentieel bij transport van onder andere warmte en chemische stoffen. 

Niet alleen op aarde komen wervels voor. Ook de Grote Rode Vlek van Jupiter en de Grote 
Donkere Vlek van Neptunus zijn voorbeelden van grootschalige wervels. Dit zijn elliptische wer
vels die zich in een (2D) achtergrondstroming bevinden. 

De invloed van een aantal wervels op een andere wervel kan benaderd worden door een ach
tergrondstroming waarin laatstgenoemde wervel zich bevindt. De eerste-orde benadering van een 
willekeurige achtergrondstroming is een lineaire shearstroming. Wanneer hogere ordes worden 
meegenomen is sprake van een niet-lineaire shearstroming. Een lineaire shearstroming kan op
gesplitst worden in een starre rotatie en een strainstroming zoals geïllustreerd in figuur 1.1. De 

x x 

(a) (b) (c) 

Figuur 1.1: Stroomlijnen van (a) een strain, (b) een starre rotatie en ( c) een uniforme shearstro
ming. 
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vervorming door een lineaire shearstroming wordt dus veroorzaakt door de straincomponent. 
Analytische beschrijvingen van wervels in achtergrondstromingen zijn slechts mogelijk in een 

beperkt aantal situaties. Een interessante analytische oplossing voor een elliptische, monopolaire 
wervel met constante vorticiteit in een lineaire shearstroming werd gevonden door Kida ( 1981 ). 
Afbankelijk van de relatieve sterkte van de monopolaire wervel t.o.v. de shearstroming ondervindt 
de wervel verschillende typen bewegingen, zoals rotatie en nutatie. Een bijzonder geval van deze 
situatie is al in de vorige eeuw beschreven door de Rus Chaplygin, maar aangezien zijn artikel 
in het Russisch is geschreven, is het lang onopgemerkt gebleven. Zijn werk is beschreven door 
Meleshko en van Heijst (1994). Polvaniet al. (1990) hebben de oplossing van Kida toegepast 
op de Grote Donkere Vlek van Neptunus. Zij vonden hiermee een schatting voor de gemiddelde 
vorticiteit van de wervel en voor de sterkte van de achtergrondstroming. 

Het gedrag van wervels in een shearstroming is ook numeriek onderzocht. Dritschel ( 1989) 
heeft bijvoorbeeld m.b.v. de contourdynamicamethode aangetoond dat het buitenste gedeelte van 
een wervel met een niet-uniforme vorticiteitsverdeling meegevoerd wordt door de shearstroming. 
Dit verschijnsel wordt wervelstripping genoemd. 

Beekers ( 1994) en Nijsten ( 1996) hebben experimenteel onderzoek gedaan naar monopolaire 
wervels in een strainstroming, waarbij een gestratificeerde vloeistof gebruikt werd om een 2D 
stroming te verkrijgen. Experimenteel onderzoek naar niet-geïsoleerde monopolaire wervels in 
een shearstroming is gedaan door Linssen (1995). Daarbij werd een rotatievrije shearstroming 
opgewekt in een roterende vloeistof m.b.v. bronnen en putten. 

Er is echter nog maar weinig bekend over het gedrag van geïsoleerde wervels in een shearstro
ming. In dit verslag zal daarom dit gedrag zowel experimenteel als numeriek onderzocht worden. 

Na een korte theoretische uiteenzetting (hoofdstuk 2) worden de experimentele resultaten be
handeld voor een gestratificeerde (hoofdstuk 3) en een roterende vloeistof (hoofstuk 4). Deze 
resultaten zullen vergeleken worden met numerieke simulaties (hoofstuk 5), die gebaseerd zijn 
op de contourdynamicamethode. Hierna volgen de conclusies (hoofdstuk 6). 
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Hoofdstuk 2 

Theorie 

2.1 Twee-dimensionale stromingen 

2.1.1 Gestratificeerde vloeistoffen 

Buoyancy kracht 

Een gestratificeerde vloeistof is een vloeistof met een van de hoogte afhankelijke dichtheid. Be
schouw een vloeistof in rust waarvan de dichtheidpafhangt van de hoogte z. Wanneer een vloei
stofdeeltje met dichtheidpover een kleine afstand (verplaatst wordt, heeft de omgevingsvloeistof 
een dichtheid p + 8 p met 

dp 
Dp = dz (. (2.1) 

Er werkt dus een kracht gó p (per massa eenheid), met g de gravitatieversnelling, op de verplaatste 
vloeistof in vertikale richting. Wanneer dp / dz negatief is, zal een kleine uitwijking tegengewerkt 
worden door deze buoyancy kracht. De stratificatie is dan stabiel. Wanneer echter dpj dz posi
tief is, zal een kleine uitwijking versterkt worden. Bij een stabiele stratificatie zorgt de buoyancy 
kracht voor een versnelling 

d
2

( = [!_ dp ( 
dt2 p dz · 

Deze vergelijking kan geschreven worden als 

met N de buoyancy frequentie, gedefinieerd door 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

Wanneer een vloeistofdeeltje dus een bepaalde uitwijking heeft in een stabiele stratificatie, zal het 
gaan oscilleren met de buoyancy frequentie N. De buoyancy frequentie is tevens een maat voor 
de sterkte van de stratificatie. 
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2.1.2 Roterende vloeistoffen 

De Navier-Stokes vergelijking voor een onsamendrukbare, Newtonse vloeistof wordt gegeven 
door: 

av ( .... ").... 1" .... "2 .... at + V · V V = - p V p + g + V V V, (2.5) 

met p de druk en v de kinematische viscositeit. In een met hoeksnelheid s1 roterend coördinaten
stelsel wordt de Navier-Stokes vergelijking 

av ( .... ").... n .... 1"P "2 .... -a + V· V V+ 2H X V=-- V + Vv V, 
t p 

met P de gereduceerde druk gedefinieerd door 

1 2 2 
P := P- Pstat, met Pstat = -pi!!9r + 2p0 r , 

(2.6) 

(2.7) 

waarin i!!9r de gravitatiepotentiaal is en ~02 r2 de centrifugaalpotentiaal (zie van Heijst (1993)). 
Om een beter inzicht te krijgen in de relatieve grootte van de verschillende termen is het vaak 

handig om deze vergelijking dimensieloos te maken m.b.v. dimensieloze grootheden (aangegeven 
met een accent): 

v =UV' (2.8) 

P = pOULP' (2.9) 

t' 
t=- (2.10) 

0 

r= Lt. (2.11) 

Hierin zijn U en L de karakteristieke snelheid en lengte. De Navier-Stokes vergelijking kan hier
mee geschreven worden als 

~~ + Ra( V' · V'')V' + 2k x V' = - \7' P' + E(Y''?V', 

met daarin het Rossby getal Ra en het Ekman getal E gedefinieerd als 

en 

u 
Ra= OL' 

V 

E= OL2 

.... s1 
k = ----:::;-. 

lOl 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

Het Rossby getal is een maat voor de verhouding tussen de inertiaalkrachten en de Corioliskracht. 
Het Ekman getal geeft de relatieve invloed van viskeuze effecten aan. Wanneer we dus uitgaan 
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van een quasi-stationaire stroming, en veronderstellen dat Ro < < 1 en viskeuze effecten te ver
waarlozen zijn (E < < 1), dan blijft van de Navier-Stokes vergelijking over: 

2k x v= -\lP, (2.16) 

waarin de accenten ter vereenvoudiging zijn weggelaten. 
Wanneer de rotatie van vergelijking (2.16) wordt genomen, vinden we: 

... av 
(k · \l)v = o of Bz = 0, (2.17) 

waarbij de z-as in de richting van n ligt. Vergelijking (2.17) staat bekend als het Taylor-Proudman 
theorema en geeft aan dat dergelijke stromingen onafhankelijk zijn van de z-coördinaat en dus 
twee-dimensionaal zijn. 

2.2 Grenslagen in een roterende vloeistof 

Bij bovenstaande 2D stroming is uitgegaan van een niet-viskeuze vloeistof (E < < 1). In een 
begrensd domein is dit een goede benadering voor de stroming in het zogenaamde interior I (zie 
figuur 2.1). Aan de randen van het domein moet echter voldaan worden aan randvoorwaarden, 

bak vloeistofoppervlak 

s s 

Figuur 2.1: Overzicht van de diverse grenslagen en het interior. De grenslaagdikten zijn niet op 
schaal weergegeven. 

zoals v = 0 (no slip conditie), zodat daar grenslagen nodig zijn. Wanneer in een roterende bak een 
beweging bestaat, zijn er vier gebieden te onderscheiden: het interior, de Stewartson-grenslaag 
(S), de Ekman-grenslaag op de bodem (Eb) en de Ekman-grenslaag aan het vrije oppervlak (E0 ). 
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2.2.1 Ekman-grenslaag op de bodem 

Voor de horizontale snelheidscomponenten in de Ekman-grenslaag op de bodem kan worden af
geleid (van Heijst (1993)): 

UE =U[+ [-U[ COS (;E) -V[ sin (Ó:)] e-z/óE (2.18) 

en 

VE =V[+ [ursin (;E)- V[ COS (;E)] e-z/óE. (2.19) 

De dikte b E van de Ekman-grenslaag is 

bE = LE112
, (2.20) 

waarin L de diepte van de vloeistof is. Voor laboratoriumexperimenten ligt b E in de orde van 1 
mm. 

Wanneer z >> b voldoet de axiale snelheidscomponent WE aan (zie van Heijst (1993)): 

WE= ~E112wr = wr(x, y), (2.21) 

met w1 de vorticiteit in het interior. Vergelijking (2.21) is de zogenaamde Ekman-suctie conditie. 
Deze vergelijking laat zien dat wanneer er in het interior positieve vorticiteit aanwezig is, vloeistof 
vanuit de Ekman-grenslaag wordt opgezogen in het interior. 

2.2.2 Ekman-grenslaag aan het vrije oppervlak 

Bij de Ekman-grenslaag aan het vrije oppervlak geldt geen no-slip conditie, maar de randvoor
waarde 

8ûhl J-L-
8z oppervlak 

=Th, (2.22) 

waarin 1-L de dynamische viscositeit van de vloeistof, ûh de horizontale snelheid en Th de wind
schuifspanning in horizontale richting is. Wanneer de windschuifspanning verwaarloosd wordt, 
geldt: 

8ûhl a =0, 
z oppervlak 

(2.23) 

waardoor de snelheid aan het oppervlak gelijk is aan die in het interior, zodat bij verwaarlozing 
van de windschuifspanning zich geen Ekman-grenslaag aan het vrije oppervlak bevindt. 

2.2.3 Stewartson-grenslaag 

Vanwege de no-slip conditie aan de zijwand zal daar een Stewartson-grenslaag aanwezig zijn. 
De dikte van deze grenslaag ligt bij laboratoriumexperimenten in de orde van 1 cm. Terwijl de 
Ekman-grenslaag de stroming in het interior oplegt, gedraagt de Stewartson-grenslaag zich slechts 
passief. De Stewartson-grenslaag heeft dan ook geen fysische gevolgen voor de stroming in het 
interior, zodat op deze grenslaag niet verder zal worden ingegaan. 
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--------

2.3 Monopolen 

Vele wervelstructuren zijn zowel in experimenten als in numerieke simulaties waargenomen. De 
eenvoudigste wervelstructuur is de monopooL Zowel de stroomlijnen als de vorticiteitscontouren 
van een monopool zijn gesloten, concentrische cirkels of ellipsen. 

In dit verslag worden experimenten beschreven waarbij geïsoleerde monopolen worden opge
wekt. Dit houdt in dat de totale circulatie van de wervel gelijk aan nul is. Hierdoor bevindt zich 
buiten een kern met bijvoorbeeld positieve vorticiteit een ring met negatieve vorticiteit. 

2.3.1 Modellen voor monopolen 

Er zijn vele modellen voor monopolaire wervels (zie van Heijst (1992)). In de numerieke simula
ties die in dit verslag beschreven worden, is de Gaussische wervel als beginconditie gebruikt. De 
potentiaalwervel blijkt ook van pas te komen, ondanks het feit dat dit een niet-geïsoleerde wervel 
is. 

Potentiaalwervel 

De potentiaalwervel (ook wel puntwervel genoemd) is de sterkste vereenvoudiging van een mo
nopolaire wervel. De vorticiteit van deze niet-geïsoleerde wervel is geconcentreerd in één punt 

w(r) = 16(r), (2.24) 

waarin r de afstand tot de puntwervel en 1 de wervelsterkte (oftewel de circulatie) is. De azi
muthale snelheid wordt gegeven door 

en is singulier in de oorsprong. 

Gaussische wervel 

I vo=--
21fr 

(2.25) 

De vorticiteit en de azimutale snelheid voor een Gaussische wervel worden gegeven door de con
tinue functies (zie figuur 2.2) 

(2.26) 

en 
1 2 

vo = 2r exp( -r ). (2.27) 

De vorticiteit is hierbij zodanig geschaald dat w(O) = 1. Het vorticiteitsprofiel bestaat dus in dit 
geval uit een kern van positieve vorticiteit met daaromheen een ring van negatieve vorticiteit. De 
azimutale snelheid heeft een maximum voor r = ~ V2. 

9 
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-0.1 

-0.2 
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x x 

(a) (b) 

Figuur 2.2: (a) Vorticiteit w en (b) azimutale snelheid v0 van een Gaussische wervel. 

2.3.2 Vorticiteitsafname 

Gestratificeerde vloeistof 

De 3D vorticiteitsvergelijking 

Dw .... ".... ...." .... \7 P x \7 P " 2 .... - =w· vv-wv ·v+ +vv w 
Dt p2 

gaat voor een incompressibele en barotrope stroming over in 

Dw .... ".... " 2 .... - = W • vV + Vv W. 
Dt 

De eerste term in het rechterlid van (2.29) kan uitgeschreven worden tot 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 

Uit experimeneel onderzoek (Flór en van Heijst (1996)) blijkt dat een monopool in een gestrati
ficeerde vloeistof de vorm heeft van een pannenkoek, zodat z < < x, yen w < < u, v, waardoor 
in goede benadering geldt: 

av 
Wx=--

8z 
(2.31) 

en au 
Wy = 8z. (2.32) 

Het stromingsprotiel in de z-richting is symmetrisch t.o.v. het vlak z = 0, waarin zich de mo
nopool bevindt. Door slechts in een zeer dunne laag te kijken, volgt uit deze symmetrie dat g~ ~ 
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~~ ~ 0. Ook wordt de vertikale snelheid w verwaarloosd, zodat de eerste term in het rechterlid 
van (2.29) wegvalt, waardoor overblijft: 

(2.33) 

waarbij diffusie in vertikale en in horizontale richting is opgesplitst. Vervolgens wordt naar een 
oplossing gezocht van de vorm 

w = w2D(r, t)<I>(z, t), (2.34) 

waarin <I> een amplitudefunctie is en w2D de horizontale vorticiteitsverdeling voorstelt. Hierdoor 
ontstaan twee onafhankelijke differentiaalvergelijkingen voor resp. horizontale en vertikale dif
fusie. 

Uitgaande van een Gaussische wervel, waarbij wordt toegestaan dat deze in horizontale rich
ting uitdijt, kan worden afgeleid dat voor de horizontale diffusie geldt: 

(2.35) 

Hierbij is de transformatie t ---+ t' + t0 uitgevoerd om een singulariteit op t = 0 te voorkomen. 
Hierdoor wordt er vanuit gegaan dat er op het begintijdstip al een eindige horizontale vorticiteits
verdeling bestaat. 

Uitgaande van een verdeling op t = 0 die voldoet aan 

<I>(t = 0) = <I>0 6(z), (2.36) 

met 6 de Dirac delta functie, volgt uit de diffusievergelijking voor de vertikale diffusie 

<I>0 
( z

2 
) <I>= .JVt exp - 4vt · (2.37) 

Hier zijn we alleen geïnteresseerd in de maximale vorticiteit, die zich op r 0 en z = 0 
bevindt. Invullen en combineren van de horizontale en vertikale diffusiecomponenten levert: 

C <I>o w - ---
m- v2(t + to)2 .JVt' (2.38) 

wat vereenvoudigd kan worden tot 

A 1 
w =-----

m vft(t+to)2. 
(2.39) 

Roterende vloeistof 

In een roterende vloeistof is de beweging in het interior op alle hoogten gelijk, zodat wervels de 
vorm van een kolom hebben. De vorticiteit van een wervel neemt af door Ekman-suctie (zie van de 
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Konijnenberg ( 1995)). Wanneer de rotatie genomen wordt van vergelijking (2.6) en enkele vector
gelijkheden worden gebruikt, ontstaat 

(2.40) 

met w = V' x v de vorticiteit. De vorticiteit in vertikale richting is veel groter dan die in horizontale 
richting, zodat door alleen de vertikale component van de vorticiteit uit (2.40) te nemen een goede 
benadering ontstaat: 

8w .... ( n)" .... 2 at+ VH · \i'w = - W + 2H V • VH + v\7 W, (2.41) 

met v H de horizontale snelheid waarmee de wervel uitdijt. In eerste benadering geldt nu voor een 
niet-viskeuze vloeistof: 

8w nn .... 
- = -2Hv ·VH· 
8t 

(2.42) 

In een incompressibele vloeistof geldt 

.... 8u 8v 8w .... 8w 
\7 ·V = - + - + - = \7 · VH + - = Ü 

8x 8y 8z 8z ' 
(2.43) 

met V' . v H de twee-dimensionale divergentie. Aangezien w aan de bovenkant van de Ekman
grenslaag gelijk is aan w1 (zie (2.21)) en aan het vloeistofoppervlak gelijk aan nul is, kan ~~ om
geschreven worden, zodat: 

V'. VH = - ~: = - ~: = -0 -L WJ 7' (2.44) 

waarin L de hoogte van de bak is. Wanneer de dimensievolle vorm van vergelijking (2.21) 

1 
WJ = 2LVEw1 (2.45) 

ingevuld wordt in (2.44), ontstaat 

(2.46) 

Invullen van (2.46) in vergelijking (2.42) levert 

8w l""n at= -SlvEw1 . (2.47) 

De oplossing van (2.47) wordt gegeven door 

w(r, t) = w(r, O)e-t/TE, (2.48) 

met 
TE = n-1 E-1/2 = _!:___ .;vn (2.49) 

de Ekman-opspintijd, waarin v de kinematische viscositeit en S1 de hoeksnelheid is. 
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2.4 Shearstroming opgewekt in een roterende vloeistof 

De vorm van de stroming wordt afgeleid voor de situatie waarbij zich in een cirkelvormige tank 
een puntvormige put op de bodem bevindt en tegen de wand van de bak (op de bodem) een zeer 
dunne uniforme concentrische bron ligt die evenveel vloeistof injekteert als door de put wegge
zogen wordt (zie figuur 2.3). Hiervoor worden de snelheden u, venwin de richting van de ei-

put 

ringbron 

Figuur 2.3: Situatie voor een shearstroming in een roterende vloeistof 

lindercoördinaten (r, e, z) genomen. Het debiet Q (het vloeistoftransport van bron naar put) kan 
dimensieloos gemaakt worden door 

Q = Q1UL 2VE, (2.50) 

met daarin U de maximale snelheid in de bak en L de straal van de bak. Uitschrijven van verge
lijking (2.16) levert, uitgaande van een quasi-stationaire, niet-viskeuze (E < < 1) stroming met 
relatief lage snelheden (Ra < < 1): 

I 1 Op~ 
2ul =- rl ae' 

2 
1 _Op~ 

VI- ~ . 
ur1 

Door symmetrie kan gesteld worden %o = 0, zodat 

u~= 0. 

(2.51) 

(2.52) 

(2.53) 

Er is dus geen stroming in het interior in radiale richting, waardoor de stroming in het interior 
zuiver azimutaal is. Het volledige radiale transport loopt dus door de Ekman-grenslaag en dit is 
per eenheid omtreklengte (zie van Heijst (1993)): 

(2.54) 
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De integraal van r:ad over een cirkel met straal r' is gelijk aan het debiet Q': 

zodat 

wat in dimensievolle vorm leidt tot 

I Q' 
VI=--,, 

1rT 

V[ = - (n) 1/2 9_. 
V 1rT 

De stroming in het interior heeft dus de vorm 

met 

c 
V[=-, 

r 

(2.55) 

(2.56) 

(2.57) 

(2.58) 

(2.59) 

Uit experimenteel onderzoek (Linssen ( 1995)) bleek dat de experimentele waarde van c 11% lager 
lag. Deze correctie is gebruikt bij het bepalen van de sterkte van de shearstroming (zie paragraaf 
4.1.2). 

Voor de vorticiteit geldt: 
1 d 

WJ = w1 z = --(rvi) = 0, 
' r dr 

(2.60) 

waaruit blijkt dat deze shearstroming rotatievrij is. 
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Hoofdstuk 3 

Experimenten in een gestratificeerde 
vloeistof 

3.1 Experimentele opzet 

3.1.1 Opstelling 

De experimenten in een gestratificeerde vloeistof werden uitgevoerd in een cilindervormige bak 
met een diameter van 92 cm (zie figuur 3.1). Eerst werd de bak gevuld met een ongeveer 14 cm 
dikke laag zoet water. Hierna werd op de bodem van de bak een zelfde hoeveelheid zout water 
toegevoegd via een met stof omwikkelde, geperforeerde slang. Het zoute water moest langzaam 
toegevoegd worden om menging met het zoete water zoveel mogelijk te beperken. 

Na het vullen van de bak werden deeltjes toegevoegd met een dichtheid van ongeveer 1.04 
g/cm3 . De waterlagen hadden vlak na het vullen dichtheden van respectievelijk 1.000 g/cm3 en 
1.090 g/cm3 , zodat de deeltjes in het midden van de bak bleven 'zweven'. Deze deeltjes werden 
verlicht door twee TL-buizen aan de zijkant van de bak. Om te zorgen dat alleen het vlak van de 
deeltjes verlicht was, werd de zijwand van bak grotendeels met zwart papier afgedekt. 

Boven de bak was een videokamera geplaatst, waarmee de beweging van de deeltjes kon wor
den geregistreerd. 

3.1.2 Shearstroming 

De shearstroming werd opgewekt m.b.v. een roterend schijfje (met een diameter van 10 cm en een 
dikte van 0.5 cm), dat in het midden van de bak was vastgezet op een metalen staafje (zie figuur 
3.2). De zijkant van het schijfje was afgerond om het ontstaan van interne golven te voorkomen 
(Beckers (1994)). Het schijfje werd aangedreven door een elektrische stappenmotor en draaide 
continu met een rotatiesnelheid van 7.3 omwentelingen per min. Na ongeveer een half uur roteren 
was de shearstroming stationair. Hierbij was t = 0 het moment waarop de stappenmotor werd 
aangezet. 
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Figuur 3.1: Zijaanzicht van de experimentele opstelling. 

3.1.3 Monopool 

In de stationaire achtergrondstroming werd een monopool opgewekt met behulp van twee ver
schillende methoden. In beide gevallen vond de forcering plaats in het midden van de bak, bij de 
grens tussen de twee vloeistoflagen met verschillende dichtheden. 

Cilinder 

In de cilinder (zie figuur 3.3) werd tangentieel en horizontaal vloeistof (met dezelfde dichtheid als 
de vloeistof op de hoogte van de forcering) ingespoten gedurende 10 smet een debiet van 2.2 ml/s. 
Na het injecteren werd de cilinder direkt een klein stukje opgetild, omdat het buisje waardoor de 
injectievloeistof wordt aangevoerd een asymmetrische wervel veroorzaakt. Door de cilinder een 
stukje op te tillen, bevond dit buisje zich niet meer in het vlak van de injectie en konden deze 
verstoringen wegdiffunderen (Nijsten (1996)). Hierna is ongeveer een halve minuut gewacht om 
de wervel zich te laten ontwikkelen. Vervolgens werd de cilinder verder opgetild en verwijderd. 
Het moment waarop de cilinder net uit de vloeistof verwijderd was, werd als t = 0 genomen. 

Roterend bolletje 

Door een plastic bolletje met een doorsnede van 2.5 cm was een metalen staafje gestoken. Boven
aan het staafje zat een aandrijfwiel, dat verbonden was met een Fishertechniek motortje (figuur 
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Figuur 3.2: (a) Zijaanzicht en (b) bovenaanzicht van de experimentele opstelling waarbij een ro
terende schijf gebruikt werd om de achtergrondstroming te genereren. 

3.4). Het bolletje werd op deeltjeshoogte rond zijn vertikale as geroteerd met 16.5 rad/s gedurende 
een aantal seconden bt. Het bolletje werd eerst opgetild, waarna het geheel van motor en bolle
tje uit het beeld weggedraaid werd. Tijdens de generatie ontstond een turbulent gebied, waarbij 
vloeistof naar buiten werd geslingerd. Na het verwijderen van het bolletje veranderde het turbu
lente gebied in een laminaire horizontale monopooL Het moment waarop het bolletje net uit de 
vloeistof is getild werd als t = 0 genomen. 

3.1.4 Dataverwerking met behulp van Diglmage 

Door de verlichting van het vlak van de beweging zijn op de videobeelden de deeltjes te zien 
als lichte puntjes. Met behulp van Diglmage werden de videobeelden gedigitaliseerd en de po
sities van de deeltjes bepaald (Dalziel (1992) en van der Plas (1995)). Met behulp van Partiele 
Tracking konden de snelheden van de deeltjes bepaald worden. Hierna konden de snelheidsvec
toren geïnterpoleerd worden op een rooster van 30 x 30 punten. Uit dit geïnterpoleerde snelheicts
veld kon vervolgens de stroomfunctie en de vorticiteit op elk roosterpunt numeriek berekend wor
den. 
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Figuur 3.3: (a) Zijaanzicht en (b) bovenaanzicht van de cilinder die gebruikt werd voor monopool
generatie. 

motor 
transportbandje 

bolletje 
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Figuur 3.4: (a) Zijaanzicht en (b) bovenaanzicht van de experimentele opstelling waarbij een bol
letje gebruikt werd voor monopoolgeneratie. 
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3.2 Shearstroming 

Op 6 verschillende tijdstippen zijn de azimutale en radiële snelheidsprofielen van de shearstro
ming bepaald (zie appendix A). In figuur 3.5 staat een voorbeeld van een gemeten snelheidspro-

2 2 

1.5 1.5 

:ê' :ê' 
E E 
Q Q 

"' 
·,,·, 1il 

> 0.5 >~ 0.5 

0: 1 ... 

. . .. ~; . ·~ ' 0 
.. ~--~ · . ~-~L.>·~,;. ·. :c .,.,,._. 

;.·· .:., . . ,.., ·:' ~'" ·::,-.· ~ ·: '-\~-~ ... 

-0.5 
0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 

r (cm) r(cm) 

(a) (b) 

Figuur 3.5: (a) Azimuthaal snelheidsprofiel en (b) radieel snelheidsprofiel van de achtergrond
stroming, 75 minuten na de start van de forcering. De punten geven meetwaarden aan en de ge
trokken lijn de fit. 

fiel. Elke punt in figuur 3.5 komt overeen met een gemeten snelheidsvector. Te zien is dat de 
radiële snelheid V rad te verwaarlozen is ten opzichte van de azimutale snelheid v8 . De grootte van 
de radiële snelheid is namelijk van dezelfde orde als de foutenmarge van de azimutale snelheid. 

De azimutale snelheid bleek het beste gefit te kunnen worden met een exponentieel verband 
(zie figuur 3.6a) volgens 

Vo = ae-br (3.1) 

Uit figuur 3.5 blijkt dat de fit goed met de metingen overeenkomt. Vervolgens werden alle geme
ten snelheidsprofielen gefit met (3.1 ). Uit figuur 3.6b blijkt dat de stroming zich langzaam ont
wikkelt tot een stationaire stroming. Na 20 minuten zijn de veranderingen op het oog nog maar 
klein. 

Vergelijking (3.1) is ook gebruikt om een profiel van de vorticiteit te krijgen (zie figuur 3.7) 
met behulp van 

w = ~~ (rvo) = e-br (9:.- ba) . 
r dr r 

(3.2) 

Hierbij moet wel bedacht worden dat het schijfje een straal van 5 cm heeft, zodat de vorticiteit 
voor r < 5 cm geen fysische betekenis heeft. 

Door de tijdevolutie van a en b te onderzoeken kan de stroming op willekeurige tijdstippen 
gekarakteriseerd worden (zie figuur 3.8). De parameters a en bblijken het best te voldoen aan de 
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Figuur 3.6: (a) Fit en meetwaarden van het tangentiële snelheidsprofiel na 75 minuten en (b) fits 
van het tangentiële snelheidsprofiel op verschillende tijdstippen. 

functionele vorm 
_ _l__ 

(3.3) a= a 0 + a 1e -ra 

' 
_ _J_ 

b = bo + b1e ..-b (3.4) 
' 

met voor a 
a 0 = 6.7 cm/s, (3.5) 

a1 = 15.8 cm/s, (3.6) 

Ta= 11.9 min (3.7) 

en voor b 
b0 = 0.21 cm-1

, (3.8) 

b1 = 0.33 cm- 1
, (3.9) 

Tb= 11.1 min. (3.10) 

Hieruit volgt dat de karakteristieke tijden Ta en Tb voor a en b ongeveer even groot zijn. De stro
ming heeft zich ontwikkeld op ongeveer t ~ 2Ta ~ 2Tb. Dit is dus van dezelfde orde als de op 
het oog geschatte waarde van 20 min. 
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Figuur 3.7: Berekend vorticiteitsprofiel van de achtergrondstroming na 75 min. 
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Figuur 3.8: Tijdsverloop van de fitparameters a en b. 
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3.3 Monopool 

3.3.1 Roterend bolletje 

De geïsoleerde wervel die ontstaat door het roteren van het bolletje heeft een vorticiteitsverdeling 
zoals weergegeven in figuur 3.9. De monopool heeft in dit geval een kern van negatieve vortici-

10 cm 
~-------------------------~ 

Figuur 3.9: Vorticiteit van een monopool,forceringstijd Dt=l5 s, t=120 s, N =3.4 rad s-1
. 

teit die omgeven wordt door een ring van positieve vorticiteit. Wanneer een doorsnede van de 
monopool genomen wordt, worden vorticiteits- en snelheidsdoorsneden gevonden als in figuur 
3.10, waarbij de snelheidscomponent loodrecht op de doorsnede gevonden wordt. Hierbij is de 
doorsnede langs de x-as genomen. In de vorticiteitsdoorsnede is de ring van tegengesteld teken 
duidelijk te zien. De vorticiteits- en snelheidsdoorsneden zijn gefit met het model voor een Gaus
sische wervel (zie figuur 3.10), waaruit blijkt dat er goede overeenkomst is tussen meetwaarden 
en fit. 

De vorticiteit neemt in de loop van de tijd af door viskeuze effecten. In figuur 3.11 is op 
verschillende tijdstippen de maximale vorticiteit van de wervel uitgezet tegen de tijd. Door met 
(2.39) te fitten, wordt een redelijke benadering gevonden (zie getrokken lijn in figuur 3.11). Zie 
voor verder onderzoek naar deze manier van monopolen genereren Trieling en van Heijst (1996). 

3.3.2 Cilinder 

Onderzoek naar monopolen gegenereerd met behulp van injectie in een cilinder is gedaan door 
Nijsten (1996). Hieruit is gebleken dat de eigenschappen van deze monopolen overeenkomen met 
die gecreëerd door een roterend bolletje. Ook hierbij is een ring met vorticiteit van tegengesteld 
teken aanwezig. 
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Figuur 3.10: Doorsneden van (a) de vorticiteit en (b) de snelheid (punten) metfit voor Gaussische 
wervel (getrokken lijn), ót= 15 s, t=120 s, N=3.4 rad s-1
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Figuur 3.11: Afname van de maximale vorticiteit van de monopool, meetwaarden (punten) en fit 
(getrokken lijn). Experimentele parameters: ót=5 s, N =3.4 rad s-1
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3.4 Monopool in achtergrondstroming 

Bij deze experimenten is dezelfde stationaire achtergrondstroming gebruikt als in sectie 3.2. 

3.4.1 Roterend bolletje 

De monopool is op dezelfde manier en met dezelfde parameters gegenereerd als in sectie 3.3 (zie 
figuur 3.9). 

Gelijke rotatierichting 

In figuur 3.12a is de stroomfunctie weergegeven voor een monopool waarbij het bolletje dezelfde 
rotatierichting heeft als de schijf. Wanneer gekeken wordt in een met de monopool meebewe-
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Figuur 3.12: Stroomfunctie na 120 s bij gelijke rotatierichting van monopool en achtergrondstro
ming in (a) een stilstaand stelsel en (b) een meeroterend stelsel. 

gendassenstelsel ontstaat figuur 3.12b. Hierin is te zien dat er twee stuwpunten bij de monopool 
bestaan. Eén aan de kant van het schijfje en één aan de andere kant. 

Wanneer de monopool vereenvoudigd wordt tot een puntwervel, ontstaat een vergelijkbaar 
stroomlijnenpatroon, zoals aangegeven in figuur 3.13a, waarbij alleen de stroomlijnen door de 
stuwpunten S1 en S2 zijn getekend. Dit zijn de zogenaamde separatrices. Hierbij bevindt demo
nopool zich in het punt (x, y )=( 1 ,0) en ligt het midden van de shearstroming in de oorsprong (0,0). 
Langs de stuwpunten kan vloeistof uit de monopool afgevoerd worden in de richting van de pij
len. Alle vloeistof die buiten de separatrices ligt, zal weggevoerd worden. Doordat de monopool 
steeds zwakker wordt, zal de oppervlakte binnen de separatrix steeds kleiner worden en zal steeds 
meer vloeistof buiten de separatrices vallen. 

Wanneer naar de vorticiteitsplaatjes van de experimenten (figuur 3.14) gekeken wordt, valt op 
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Figuur 3.13: (a) Se paratrices van de puntwervel in een shearstroming (de onderbroken lijn) en 
een contour van passieve deeltjes rondom de puntwervel (de getrokken lijn) bij gelijke rotatie
richting. (b) Stroomlijnenpatroon bij tegengestelde rotatierichting van de monopool en de achter
grondstroming. De relatieve sterkte van de achtergrond t.o.v. de monopool komt typisch overeen 
met de experimenten in een gestratificeerde vloeistof 

dat de ring van negatieve vorticiteit rond de monopool vervormt tot een blob van negatieve vor
ticiteit achter de monopooL De ring van tegengestelde vorticiteit ligt immers aan de buitenkant 
van de monopool en zal dus het eerst buiten de separatrices vallen. De vorticiteit die aan de kant 
van het stuwpunt S1 wordt afgevoerd, wordt snel door de sterke achtergrondstroming op die plaats 
weggevoerd. De vorticiteit die langs stuwpunt S2 wordt afgevoerd, ondervindt een veel zwakkere 
achtergrondstroming, zodat daar een blob met tegengestelde vorticiteit kan ontstaan. De positieve 
kern van de monopool en de negatieve blob erachter vormen vervolgens een dipoolachtige struc
tuur. Om aan te tonen dat deze structuur zich gedraagt als een dipool is de afstand tussen het 
middelpunt van de monopool en het midden van het schijfje uitgezet tegen de tijd in figuur 3.15. 
Als middelpunt van de monopool is het punt genomen met de grootste vorticiteit. Uit figuur 3.15 
blijkt inderdaad dat deze afstand groter wordt, wat overeenkomt met een dipoolbeweging. De 
foutenmarge bij deze afstandbepaling is ongeveer 1 cm. Uit figuur 3.15 blijkt tevens dat de snel
heid van de dipoolstructuur in eerste instantie toeneemt, omdat de dipool nog gevormd wordt. Na 
enige tijd neemt de snelheid echter weer af, hetgeen te verklaren is m.b.v. het eenvoudigste model 
van een dipool, namelijk de configuratie van twee puntwervels met gelijke, tegengestelde sterktes 
1 en -1. De translatiesnelheid U van deze puntwerveldipool wordt gegeven door 

I 
u= 47rd' (3.11) 

waarin 2d de afstand is tussen beide puntwervels. Hoewel de in dit experiment gevormde dipool 
niet symmetrisch is, is dit geen bezwaar voor een kwalitatieve verklaring. Doordat de negatieve 
blob door de shearstroming steeds verder van de positieve kern verwijderd wordt, zal de afstand d 
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Figuur 3.14: Monopool gegenereerd met een bolletje in een shearstroming. Het schijfje en het 
bolletje hebben dezelfde rotatierichting. (a) t=90 s, (b) 120 s, (c) 180 s, (d) 240 s, (e) 300 sen (f) 
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Figuur 3.15: Afstand tussen monopool en schijfje, r0 = 24.3 cm. 

toenemen, waardoor U afneemt. Bovendien neemt ten gevolge van horizontale en vertikale diffu
sie de sterkte van de positieve en negatieve blob af, zodat '"'! en dus ook de snelheid van de dipool 
zal afnemen. 

Tegengestelde rotatierichting 

Wanneer een monopool gegenereerd wordt die een tegengestelde rotatierichting heeft als de schijf, 
ontstaat een stroomlijnenpatroon als in figuur 3.16a. Wanneer in een met de monopool meebewe
gend stelsel wordt gekeken (figuur 3.16b ), is te zien dat er hier geen stuwpunten aanwezig zijn. 

Uit de vorticiteitsplaatjes (figuur 3.17) blijkt dat de monopool uitgerekt wordt. Dit is te ver
klaren m.b.v. het stroomlijnenpatroon in 3.16b. De monopool valt buiten de in dit figuur gesloten 
stroomlijnen, zodat vloeistof zal worden meegevoerd door de achtergrondstroming en uitrekking 
wordt veroorzaakt. De achtergrondstroming is in het midden van de bak veel sterker (stroomlij
nen dichter bij elkaar), zodat de vloeistof hier veel sneller wordt afgevoerd dan meer richting de 
rand van de bak gelegen delen van de vloeistof van de monopooL Na 60 sis goed te zien dat de 
ring van vorticiteit met tegengesteld teken onderbroken is aan de binnenkant. Daar is immers de 
achtergrondstroming het sterkst en zal de vloeistof het snelst verwijderd worden. 

3.4.2 Cilinder 

Bij de voorgaande experimenten werd de rotatierichting van het bolletje gevarieerd. Bij de expe
rimenten uitgevoerd met de tangentiële injectiemethode is echter de rotatierichting van de achter
grondstroming gevarieerd, terwijl de rotatierichting van de monopool steeds hetzelfde genomen 
werd. 
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Figuur 3.16: Stroomfunctie na 120 s bij tegengestelde rotatierichting van de monopool en de ach
tergrond in (a) een stilstaand stelsel en (b) een meeroterend stelsel. 

Gelijke rotatierichting 

In de vorticiteitsplaatjes (figuur 3.18) is te zien dat de monopool een deel van de achtergrondvor
ticiteit meevoert. De monopool en de meegevoerde achtergrondvorticiteit vormen een dipool, die 
richting de rand van de bak beweegt. Het verschil met de vorige experimenten (uitgevoerd met 
het roterende bolletje) wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de monopool gegenereerd m.b.v. 
de cilinder wat groter is en daardoor te dicht bij de schijf kwam. 

Tegengestelde rotatierichting 

Ook bij tegengestelde rotatierichting is te zien dat de vorticiteit van het schijfje erg dicht bij de 
monopool zit, maar de afstand tussen schijfje en monopool is wat groter (zie figuur 3.19). Het 
deel van de ring met tegengesteld teken dat zich het dichtst bij het schijfje bevindt, wordt net als 
bij de experimenten uitgevoerd met het roterende bolletje sneller weggevoerd dan de rest van de 
ring met tegengesteld teken. 
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Hoofdstuk 4 

Experimenten in een roterende vloeistof 

4.1 Experimentele opzet 

4.1.1 Opstelling 

De experimenten in een roterende vloeistof zijn in een cilindervormige bak uitgevoerd met een 
diameter van 97 cm. Hierin bevond zich een waterlaag van 16 cm diepte, waarop tracerdeeltjes 
dreven. De beweging van deze deeltjes werd opgenomen m.b.v. een videokamera die boven de 
bak aan het meeroterende tafelframe bevestigd was. De opstelling roteerde met 0.68 rad/s. 

4.1.2 Shearstroming 

In de roterende bak werd een shearstroming opgewekt d.m.v. een bron-put configuratie. In het 
midden van de cilindervormige bak werd water weggezogen via een perspex buis (put), terwijl 
aan de zijkant via een ringvormige geperforeerde slang op de bodem vloeistof geïnjecteerd werd 
(zie figuur 4.1). De bron en de put waren m.b.v. een pomp met elkaar verbonden (zie figuur 4.2). 
Er werd een filter gebruikt om luchtbellen uit het circuit te verwijderden. Het debiet werd ge
meten met behulp van een debietmeter. Bij de experimenten werd steeds een debiet van 4.9 ml/s 
gebruikt. Hierdoor ontstond na enige tijd een potentiaalstroming met sterkte c = 11.4 cm2/s (zie 
vergelijking (2.59)). 

4.1.3 Monopool 

In de achtergrondstroming werd een monopool geplaatst. Bij de roterende experimenten werd 
een 24 cm lange holle cilinder gebruikt met een buitendiameter van 6 cm en een wanddikte van 
1 mm. De cilinder werd op de bodem gezet waarna er met een staaf gedurende enkele seconden 
in geroerd werd. Hierna werd de cilinder vertikaal opgetild en verwijderd. 
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·························· ... ringbron 

(a) 
Figuur 4.1: (a) Zijaanzicht en (b) bovenaanzicht van de experimentele opstelling gebruikt bij de 
roterende experimenten. 

4.1.4 Dataverwerking 

Er zijn twee methoden gebruikt om de wervels zichtbaar te maken: Diglmage en kleurstofvisua
lisatie. 

Om kwantitatieve informatie te verkrijgen zijn de bewegingen van de deeltjes vastgelegd en 
verwerkt m.b.v. Diglmage (zie paragraaf 3.1.4). 

Kwalitatieve informatie kan verkregen worden door de wervels te kleuren. Terwijl de cilinder 
in de bak stond, werd vlak voor of na het roeren wat fluorescine toegevoegd, waarna de cilinder 
verwijderd werd. 
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Figuur 4.2: Systeem met filter, pomp en debietmeter. 
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4.2 Monopool in achtergrondstroming 

Bij de roterende experimenten is de rotatierichting van de achtergrondstroming steeds gelijk geno
men aan die van de monopooL Er werd steeds een cyclonale monopool gegenereerd, aangezien 
anti-cyclonale monopolen in een roterende vloeistof meestal instabiel zijn (Kloosterziel en van 
Heijst (1991)). 

Vorticiteitscontouren van experimenten waarbij relatief langzaam en snel geroerd is, staan res
pectievelijk in figuur 4.3 en 4.4. Het tijdstipt = 0 is hierbij gedefinieerd als het moment waarop 
de cilinder verwijderd werd. Het middelpunt van de shear is steeds als oorsprong gekozen. In 
beide figuren is in het begin duidelijk een ring met negatieve vorticiteit te zien rondom een kern 
met positieve vorticiteit. De ring vervormt in de loop van de tijd, maar de kern behoudt zijn vorm 
(in ieder geval tot t = 50 s). 

4.2.1 Langzaam roeren 

In figuur 4.3 is te zien dat zich na 50 s zowel linksonder als rechtsboven van de positieve kern 
resten van de ring met negatieve vorticiteit bevinden. Dit is nog duidelijker te zien met een kleur
stofvisualisatie (figuur 4.5). Hierbij is te zien dat langs beide stuwpunten negatieve vorticiteit af
gevoerd wordt (zie sectie 3.4). Hoewel bij deze roterende experimenten de shearstroming een an
dere vorm heeft (1/r i.p.v. exp(kr)), ontstaat toch een vergelijkbaar stroomlijnenpatroon. Wan
neer langzaam geroerd wordt, zal het oppervlak binnen de separatrices klein zijn. Hierdoor zal 
een aanzienlijk deel van de negatieve ring buiten de separatrices vallen (zie figuur 4.6a) en mee
gevoerd worden door de shearstroming. In de experimenten was te zien dat na verloop van tijd 
(t >50 s) een niet-geïsoleerde wervel ontstond, bestaande uit alleen de kern, die daarna dezelfde 
vervorming onderging als waargenomen door Linssen (1995) bij zijn onderzoek naar niet-geïso
leerde wervels in een shearstroming. 

4.2.2 Snel roeren 

De monopool gecreëerd d.m.v. relatief snel roeren is veel sterker en daardoor is het oppervlak 
binnen de separatrices groter (zie figuur 4.4 en de kleurstofvisualisaties (4.7)). Neem aan dat de 
wervel vlak na de generatie geheel binnen beide separatrices ligt. Wanneer de wervelsterkte af
neemt, wordt het oppervlak binnen de separatrices kleiner en zal de wervel de binnenste separatrix 
gedeeltelijk overlappen. Hierdoor zal een gedeelte van de negatieve vorticiteit langs stuwpunt 5 1 

weggevoerd worden (zie figuur 4.6b). Door deze vloeistofafvoer neemt de diameter van de wer
vel af, zodat de wervel zich steeds binnen de buitenste separatrix bevindt en er maar aan één kant 
vloeistof wordt afgevoerd. 
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Figuur4.5: Kleurstofvisualisatie, langzaam roeren, (a) t = 5 s, (b) 18 s, (c) 31 sen (d) 44 s. 
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Figuur 4.6: Vloeistofafvoer bij (a) een zwakke monopool en (b) een sterke monopool, benaderd 
door een puntwervel in een exponentiële shearstroming. 
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Figuur 4.7: Kleurstofvisualisatie, snel roeren, (a) t = 2 s, (b) 12 s, (c) 22 sen (d) 32 s. 
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Hoofdstuk 5 

Contourdynamica simulaties 

5.1 Contourdynamica methode 

Bij de contourdynamica (CD) methode wordt de vorticiteitsverdeling gediscretiseerd en worden 
een aantal vorticiteitscontouren gevolgd in de tijd, terwijl uitgegaan wordt van een onsamendruk
bare, niet-viskeuze vloeistof. De contouren worden beschreven door knooppunten die in de tijd 
gevolgd worden. Tijdens de simulatie worden automatisch knooppunten toegevoegd en verwij
derd, afhankelijk van de afstanden tussen de knooppunten en de mate van vervorming. De ver
plaatsing van de knooppunten wordt berekend m.b.v. de snelheid Vtot = Vshear + Vmon, de som van 
de snelheid veroorzaakt door de shearstroming en de snelheid veroorzaakt door de vorticiteitsver
deling van de monopooL De snelheid Vshear wordt analytisch berekend, terwijl de snelheid Vmon 

m.b.v. de Poisson-vergelijking wordt bepaald uit de vorticiteitsverdeling van de monopolaire wer
vel. 

Omdat de CD methode in principe niet-viskeus is, wordt tijdens de simulatie de vorticiteit w 
vermenigvuldigd met de factor e-t/TE om toch de vorticiteitsafname te kunnen simuleren, met TE 
de Ekman-opspintijd. 

5.2 Contourdynamica simulaties 

Als beginconditie werd een Gaussische wervel genomen die gemodelleerd werd m.b.v. tien con
touren, vijf voor de kern en vijf voor de ring met vorticiteit van tegengesteld teken. Hierbij zijn 
stappen van constante circulatie genomen. Hierdoor wordt de verdeling van figuur 5.1 gevonden. 
Hoewel een Gaussische wervel een oneindig grote straal heeft, is de straal van de wervel bij deze 
weergave beperkt tot r' = 2.5, met r' = fi, waarbij w(R) = 0 (Ris dus de straal waarbij de 
vorticiteit van teken wisselt). 

In de simulaties is een maximale vorticiteit van 1 s-1 gebruikt. Het middelpunt van de wervel 
ligt op 24.5 cm van het midden van de shearstroming, terwijl de diameter van de positieve kern 
7 cm is. De diepte van de waterlaag H was 16 cm en 0=0.68 rad s-1 zodat de Ekman-opspintijd 
194 s was. Deze waarden zijn uit de roterende experimenten afgeleid, zodat vergelijking beter 
mogelijk is. Ook de sterkte van de shearstroming is gelijk aan die van de roterende experimenten. 
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Figuur 5.1: Vorticiteitsverdeling voor contourdynamica simulaties. 

De parameters zijn zodanig geschaald, dat de diameter van de positieve kern van de monopool 2 
is en de maximale vorticiteit 1. Hierdoor ligt het middelpunt van de monopool op afstand 7 van 
het midden van de shearstroming en wordt de shearstroming gegeven door: 

I 0.93 
Vo=--. 

r' 
(5.1) 

De simulaties kunnen vergeleken worden met de experimenten waarbij langzaam geroerd is. 
Er is ook een poging gedaan om een veel sterkere monopool te simuleren, maar hierbij werd de 
tijdstap zo klein, dat dit dagen zou kosten om enkele seconden uit te rekenen. Bovendien ontston
den dan in de ring van negatieve vorticiteit grillige contouren die, terwijl de buitenste vorticiteits
contour nauwelijks veranderde, voor zeer veel knooppunten zorgde, wat de berekening nog meer 
vertraagde en de datafiles onhandelbaar groot maakte. 

Er is een simulatie zonder (figuur 5.2), en een simulatie met vorticiteitsafname (figuur 5.3) uit
gevoerd. Er zijn niet veel verschillen tussen de twee simulaties. Bij beide simulaties ligt vanaf 
het begintijdstip een deel van de wervel buiten de separatrices, zodat aan twee kanten vloeistof 
weggeleid wordt. Wel wordt bij de simulatie met vorticiteitsafname het oppervlak binnen de se
paratrices kleiner, zodat er iets meer vloeistof weggevoerd wordt (vergelijk figuur 5.2e en 5.3e). 
Hierbij zorgt de vorticiteitsafname dus niet voor duidelijk andere verschijnselen, in tegenstelling 
tot het geval dat er snel geroerd wordt zoals in hoofdstuk 4 beschreven is. Bovendien correspon
deert het laatste plaatje van de simulatie slechts met t= 0.4·TE, zodat de wervel nog niet veel ver-

44 



(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (!) 

Figuur 5.2: Simulatie zonder vorticiteitsafname, (a) t=O s, (b) 16 s, (c) 31 s, (d) 47 s, (e) 63 sen 
(f) 79 s. Het midden van de achtergrondstroming ligt in het midden van de figuren. 
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Figuur 5.3: Simulatie met vorticiteitsafname, (a) t=O s, (b) 16 s, (c) 31 s, (d) 47 s, (e) 63 sen (f) 
79 s. Het midden van de achtergrondstroming ligt in het midden van de figuren. 
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zwakt is. 
Wanneer de simulaties met het kleurstofexperiment in figuur 4.5 worden vergeleken, is er een 

goede overeenkomst; bij beide wordt er aan twee kanten vloeistof afgevoerd. Een verschil is dat 
bij het kleurstofexperiment de overgebleven kern veel groter is dan de afgevoerde kleurstofblobs, 
terwijl bij de simulaties deze blobs ongeveer dezelfde grootte hebben als de overgebleven kern. 
Een mogelijke verklaring is dat de monopool tijdens het experiment niet geheel gekleurd was. 
De kleurstof werd namelijk alleen binnen de cilinder aangebracht voordat deze werd opgetild. 
De wervel is na het optillen echter groter dan de diameter van de cilinder, waardoor alleen het 
binnenste deel van de monopool gekleurd was. 

In figuur 4.5c is de wervel ongeveer evenver ontwikkeld als in figuur 5.3d, terwijl de tijdstip
pen resp. 31 sen 47 s zijn. De tijdschalen van de simulaties en de kleurstofexperimenten lopen 
dus niet helemaal gelijk, maar liggen wel in dezelfde orde. 

Van de simulaties zijn ook stroomfunctieplaatjes gemaakt (figuur 5.4 en 5.5). Omdat het in
teressanter is om in een meeroterend assenstelsel te kijken is telkens een starre rotatie opgeteld 
bij de stroomfunctie. Wanneer de stroomfuncties van de simulaties met en zonder vorticiteits
afname worden vergeleken, is te zien dat de vorticiteitsafname de oppervlakte binnen de separa
trices zichtbaar verkleint. In figuur 5.4f is de vierde contour vanaf het midden van de monopool 
nog gesloten en valt dus binnen de separatrices, terwijl in figuur 5.5f dezelfde contour tussen beide 
separatrices in valt. 
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Figuur 5.4: Gecorrigeerde stroomfunctie, geen vorticiteitsafname, (a) t= 0 s, (b) 16 s, (c) 31 s, (d) 
47 s, (e) 63 sen (f) 79 s. 
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Hoofdstuk 6 

Conclusies en aanbevelingen 

Door een rond schijfje in een cilindervormige bak, gevuld met een gestratificeerde vloeistof, te 
laten roteren, ontstaat een zuiver azimutale shearstroming, waarbij de snelheid afhangt van de 
afstand tot het middelpunt van het schijfje volgens: 

Vo = ae-br (6.1) 

Deze shearstroming heeft zich na ongeveer 20 minuten ontwikkeld en kan dan als stationaire ach
tergrondstoming gebruikt worden. 

Monopolaire wervels, gegenereerd m.b.v. een roterend bolletje of m.b.v. de tangentiële injec
tiemethode, zijn geïsoleerd en komen goed overeen met het Gaussische wervelmodel, zodat een 
kern met vorticiteit van bepaald teken en een ring met vorticiteit van tegengesteld teken aanwezig 
is. 

Als het roterende bolletje tijdens de generatie van de monopool dezelfde kant op roteert als het 
schijfje, wordt aan twee kanten van de monopool vloeistof weggevoerd. Eén van deze blobs wordt 
sneller afgevoerd dan de andere, zodat een dipoolachtige struktuur ontstaat. Dit is te verklaren 
m.b.v. het stroomlijnenpatroon in een met de monopool meebewegend coördinatenstelsel. Bij 
tegengestelde rotatierichting van het bolletje en de schijf vindt voornamelijk uitrekking van de 
monopool plaats. 

Een monopool, gegenereerd m.b.v. de tangentiële injectiemethode is groter dan die gegene
reerd m.b.v. een roterend bolletje en zit daardoor te dicht bij het schijfje, waardoor een dipolaire 
struktuur ontstaat. Het formaat van de cilinder is dus te groot voor de afmetingen van de bak. 

De shearstroming die in een roterende bak m.b.v. bronnen en putten is opgewekt heeft de 
vorm: c 

Vo = -, 
r 

(6.2) 

met c een constante en r de afstand tot het midden van de shearstroming. De rotatierichting van de 
monopolen, opgewekt door in een cilinder te roeren, is gelijk aan die van de achtergrondstroming. 
Er is verschil tussen langzaam roeren (zwakke monopool) en snel roeren (sterke monopool). Bij 
een zwakke monopool ontstaan, net als bij de experimenten met het roterende bolletje in de ge
stratificeerde vloeistof bij gelijke rotatierichting, twee blobs met weggevoerde vloeistof. Bij een 
sterke monopool wordt slechts aan één kant vloeistof afgevoerd. Het is mogelijk om de situatie 
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waarbij de achtergrondstroming en de monopool tegengesteld roteren te bekijken. Hiervoor moet 
de pompinstallatie in tegengestelde richting worden aangesloten, zodat de bronnen putten worden 
en andersom. De monopool moet namelijk cyclonaal gegenereerd worden, aangezien anders in
stabiliteiten optreden. 

Natuurlijk zijn er nog vele andere manieren om een shearstroming op de wekken. Geprobeerd 
is ook nog om een door zelforganisatie gevormde wervel als achtergrondstroming te laten dienen. 
De monopool verstoorde de achtergrondstroming echter teveel. Misschien kan hier wel iets mee 
gedaan worden wanneer een veel zwakkere monopool gebruikt wordt. Die zal waarschijnlijk met 
een andere methode opgewekt moeten worden dan de methoden die in dit verslag zijn gebruikt. 

Met behulp van contourdynamica is het geval van een zwakke monopool (roterende vloeistof) 
goed gesimuleerd. De vloeistofafvoer aan twee kanten is ook goed in de experimenten te zien. Bij 
deze situatie is de vorticiteitsafname niet van wezenlijk belang. Helaas is het niet gelukt om de 
situatie van een sterke monopool te simuleren. Misschien kan hier nog eens naar gekeken wor
den bij vervolgonderzoek. Wellicht zijn er mogelijkheden door minder contouren te nemen of de 
tijdstap wat te variëren. 
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Bijlage A 

Berekenen snelheidscomponenten 

Wanneer naar de achtergrondstroming gekeken wordt, is het interessant om de snelheid te ontbin
den in twee componenten: de azimutale en de radiale snelheidscomponent, v0 en Vrad· De snel
heid is gegeven in een component in de x-richting (u) en één in dey-richting (v). De gezochte 
snelheidscomponenten v0 en Vrad zijn te vinden door de projecties van u en v in de richting van 
Vo resp. Vrad op te tellen. 

(a) 

In figuur A. la is de berekening voor v0 verduidelijkt. De projectie van u in de richting van v0 

is -u sin a en de projectie vanvin deze richting is v cos a. Hieruit volgt: 

v0 = vcosa- usina. (A.l) 

Op dezelfde manier volgen uit figuur A.l b de projecties van u en v in de richting van Vrad: 

V V 

V, 

R y R y 

a a 

x x 

(b) 

Figuur A.l: Berekenen van de (a) azimutale en de (b) radiale snelheidscomponent. 
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Uit figuur A.l volgt ook 

en 

zodat uit (A.l) en (A.2) volgt: 

V rad = V sin a + U COS a. 

x 
cos a=-

R 

. y 
s1na = -, 

R 

XV- yu 
Vo = R 

xu+yv 
Vrad = R 
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Bijlage B 

Chaplygin dipool 

Bij de experimenten m.b.v. een cilinder in een gestratificeerde vloeistof is ongeveer 30 s gewacht 
na het injecteren voordat de cilinder is opgetild. Wanneer minder werd gewacht, was de wer
vel nog niet volledig ontwikkeld tot een symmetrische monopool en ontstond een dipoolachtige 
structuur. 

B.l Theorie 

Chaplygin heeft in 1903 een artikel gepubliceerd over een niet symmetrische dipool met straal a 
die met snelheid v0 langs een rechte lijn beweegt. Door een uniforme snelheid -v0 te superpo
neren ontstaat het probleem van een cilinder, bestaande uit de wervel, in een potentiaalstroming 
met uniforme snelheid in oneindig. Voor de stroomlijnen binnen de cilinder wordt als oplossing 
(zie Meleshko en van Heijst (1994)) 

(B.l) 

gevonden. Hierin is b de kleinste positieve oplossing van de vergelijking J1 (b) = 0. De stroom
lijnen zijn te zien in figuur B.l. De vorticiteit binnen de cilinder (figuur B.2) wordt gegeven door 

2v0b [ (br) . b).. (br)] w(r,e) = aJo(b) Jl --;; sme- 2avo Jo --;; . (B.2) 

B.2 Experiment 

Wanneer slechts 10 s werd gewacht na de injectie alvorens de cilinder op te tillen, ontstonden de 
stroomfunctie-en vorticiteitscontouren als in figuur B.3. Bij de stroomfunctie is een translatie 
opgeteld, zodanig dat meebewogen wordt met de dipool. Wanneer figuur B.3 met de figuren B.2 
en B.l vergeleken wordt, komen de contouren, zoals de vorticiteitscontour w=O, goed overeen. 
Het is dus waarschijnlijk dat op deze manier een Chaplygin dipool opgewekt kan worden. 
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(b) 

(c) (d) 

Figuur B.l: Stroomlijnen van een Chaplygin dipool. Hiervoor is gebruikt: Àjav0 =0.25 (a), 0.5 
(b), 1.0 (c) en 2.0 (d). 

Figuur B.2: Vorticiteit van een Chaplygin dipool. De dikke lijn geeft w = 0 aan. 

58 



L -------

(a) (b) 

Figuur B.3: (a) Vorticiteit en (b) stroomfunctie van een asymmetrische dipool. 

59 


