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SAM E NVATTI N G 

Binnen het atheroscleroseprojekt houdt een onderzoekslijn zich bezig met het bestuderen 
van periodieke flowverstoringen achter milde stenoses met het doel deze informatie in een 
later stadium te kunnen gebruiken - als detectiemiddel voor vroegtijdige atherosclerose. Het 

tiemethode is voor instationaire stromingen. 
dae! va:: dit andemz=ek is G r n  na te gaan Gf StrGmingSdubbek brekirig veri pede \7isuu!isu- 

Stromingsdubbele breking is een eigenschap van vloeistoffen die het gevolg is van de 
anisotropie in brekingsindex van die vloeistof of de daarin opgeloste moleculen. Bij de 
bestudering van twee modellen, het Wayland- en Boeder-model, die de oriëntatie van de 
deeltjes en de anisotropie van de deeltjes beschrijven zijn drie effecten van belang: 

een koppel dat het deeltje dezelfde rotatie wil geven als de omgevingsvloeistof; 
een koppel dat het deeltje parallel wil plaatsen aan de hoofdas van de deformatie- 
snelheidstensor; beide bovengenoemde koppels bevorderen de anisotropie; 
de Brownse beweging (een thermisch effect) dat de random verdeling van de 
deeltjes nastreeft en dzzrmee de isctropie bevordert. 

Er zijn experimenten verricht in een model dat gebaseerd is op een halsslagadervertakking 
met een stenose in de sinus. Hierbij is onder andere gekeken naar de relaxatietijd van twee 
dubbelbrekende vloeistoffen die zijn gebruikt. Deze twee vloeistoffen, Milling Yellow en 
Vanadium Pentoxide, relaxeren binnen 0.1 seconde na een flowverstoring. De beelden zijn 
geregistreerd met een videorecorder en verwerkt met het beeldvenverkingssysteem TIM. 
Hiermee kunnen de grijswaarden worden bepaald van het videobeeld en zodoende de stro- 
mingsfluctuaties achter de stenose kwantitatief beschreven worden. Het beeldvenver- 
kingssysteem werkt prima voor Milling Yellow, maar omdat Milling Yellow 100 zo 
visceus is als H,O is het niet mogelijk de gewenste Reynoldsgetallen te halen zoals die 
gewenst zijn tijdens de experimenten. Dit is wel mogelijk gebleken met Vanadium 
Pentoxide. Indien deze stof gebruikt wordt moet de verlichting van het stromingskanaal 
verbeterd worden. 

Concluderend kan worden gesteld dat stromingsdubbele breking een geschikte visualisatie- 
techniek van stromingsverstoringen is gebleken. Het laat zien waar verstoringen optreden 
en waar de stroming ontwikkeld is. In een oogopslag wordt het gehele stromingsveld 
gevisualiseerd. De grootste veranderingen treden op waar de snelheidsgradiënt het grootst 
is. Ondanks de goede visualisatie van de stroming blijft het kwantitatief interpreteren van 
de verschijnselen die zijn waargenomen bij de experimenten een moeilijke zaak aangezien 
het exacte stromingspronei in de meetsectie niet bekend is. 
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1. INLEIDING 

Binnen het atheroscleroseprojekt houdt een onderzoekslijn zich bezig met het bestuderen 
van periodieke flowverstoringen achter milde stenoses (kleiner dan 50 % oppewlaktere- 
ductiej met het doei deze informatie in een iater stadium te icunneñ gebruiken als 
detectiemiddel voor vroegtijdige atherosclerose. Om deze flowverstoringen te visualiseren 
kan gebruik worden gemaakt van verschillende methoden. Eén van deze methoden is de 
stromingsdubbele breking. Het doel van dit onderzoek is dan ook om te kijken of 
stromingsdubbele breking een goede visualisatiemethode is voor instationaire stromingen. 

Stromingsdubbele breking is een eigenschap van vloeistoffen die het gevolg is van de 
anisotropie in brekingsindex van die vloeistof of de daarin opgeloste moleculen. Bij de 
totstandkoming van deze anisotropie in een dubbelbrekende vloeistof zijn twee effecten 
van belang: 

1) 

2) 

krachten die een oriëntatie van de moleculen teweeg brengen en daarmee de 
anisotropie bevorderen; 
de Brownse beweging (een thermisch effect) dat de random verdeling van de 
deeltjes nastreeft en daarmee de isotropie bevordert. 

Voor de beschrijving van deze effecten op de oriëntatie van de deeltjes bestaan verschei- 
dene modellen. Twee van deze modellen, het Boeder- en het Wayland-model, worden in 
grote lijnen beschreven in hoofdstuk 2. Een uitgebreide beschrijving is te vinden in 
appendix A. Een belangrijke vraag die beantwoord moet worden is de volgende: vindt de 
oriëntatie van de moleculen snel genoeg plaats om een stromingsfluctuatie te visualiseren? 
In hoofdstuk 2.3 wordt hier aandacht aan besteed. Naast een kwalitatief gebruik van 
stromingsdubbele breking kan de methode ook kwantitatieve gebruikt worden. Een 
beschrijving hiervan wordt gegeven in hoofdstuk 2.4. 

De experimenten, die verricht zijn binnen het onderhevig onderzoek, worden beschreven in 
hoofdstuk 3. Het doel van de experimenten is het visualiseren van stromingsverstoringen 
achter een stenose. Om deze verstoringen kwantitatief te kunnen analyseren is gebruik 
gemaakt van het beeldvenverkingsprogramma TIM. Dit beeldverkingssysteem, dat in staat 
is beelden te digitaliseren, wordt beschreven in hoofdstuk 3.6 en Appendix D. 

De resultaten en conclusies van dit onderzoek naar de toepasbaarheid van stromingsdub- 
beie breking staan weergegeven in hoofdstuk 4 en 5. Hierin worden ook enkele aanbeve- 
lingen gegeven voor verder onderzoek op het gebied van stromingsdubbele breking. 
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2. STROMINGSDUBBELE BREKING 

2.1. INLEIDING 

Stromingsdubbele breking is een eigenschap van bepaalde vloeistoffen die het gevolg is 
van anisotropie in de brekingsindex ten gevolge van oriëntatie van de opgeloste moleculen. 
Aan de verklaring van dit verschijnsel gaat een stuk fysica vooraf dat gebaseerd is op 
electro-magnetisme, stromingsleer en optica. In de volgende paragrafen wordt daarom ook 
aan deze facetten aandacht besteed. In paragraaf 2.2 wordt de basis van electro-magnetis- 
me beschreven. In paragraaf 2.3. wordt deze gekoppeld met het stromingsprobleem, 
waarna in paragraaf 2.4. de optische meetmethoden worden behandeld. 

2.2. BREKI NG SI ND EX 

2.2.1. LICHT ALS GOLWERSCHIJNSEL 

Licht kan worden voorgesteld als een electro-magnetisch golfverschijnsel. Tussen de 
elektrische en magnetische vectorvelden bestaan een viertal wetten. Deze wetten worden 
ook wel de Maxwell vergelijkingen genoemd. Met behulp van de 4 Maxwell vergelijkin- 
gen kan een beschrijving worden gegeven van de voortplanting van het licht in een 
medium. Deze vergelijkingen zien er in SI eenheden als volgt uit [6]: 

P V*E = - 
- -  

E 

- -  
V*B = O 

2.1 

Hierin zijn Ë het elektrische veld, de 
stroomdichtheid, e de dielectsische constante en p de elektromagnetische permeabiliteit in 
het medium. - Uit deze vergelijkingen kunnen drie differentiaal vergelijkingen worden 
afgeleid v o x  E in de x, j :  en z-richting. E; geldt: 

het magnetische veld, p de ladingsdichtheid, 

2.2 - a z Ë  

a t 2  
V 2 E =  EP- 
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Hoofdstuk 2: Stromingsdubbele breking 

De snelheid van het licht in het medium wordt gegeven door: 

1 c = -  
G 

2.3 

Uit de Maxwell vergelijkingen volgt dat de Ë-vectoren loodrecht staan op de voortplan- 
tingsrichting. Dit betekent dat Ë beschreven kan worden in een twee dimensionaal vlak dat 
loodrecht staat op de voortplantingsrichting van het licht. Indien z de voortplantingsrich- 
ting is, geldt: 

2.4 

Hierin is 6 = 6, - 6, de faseverschuiving van E, ten opzicht van E, en k het golfgetal. 

2.2.2. BREKINGSINDEX IN ISOTROPE MEDIA 

De brekingsindex is een verhouding tussen de snelheid van licht in vacuüm (co) en de 
snelheid van licht in het medium (c). Deze verhouding wordt ook wel aangeduid met n, en 
kan in formulevorm als volgt uitgedrukt worden: 

.1 “Po 
(co = 3-10’ mis) 2.5 

Indien licht van het ene medium naar het andere medium gaat, zijn er twee verschijnselen 
die belangrijk zijn. Beschouw een lichtbundel die invalt onder een hoek ei. Deze wordt 
voor een gedeelte afgebogen en een gedeelte gereflecteerd wanneer het een medium met 
een andere brekingsindex tegenkomt. Op het grensvlak gelden de volgende randvoonvaar- 
den: 
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Hoofdstuk 2: Stromingsdubbele breking 

sinei n, 
sine, ni 

- - - -  

. \  I // 
\ \  -\ I / i  

2.6 

2.7 

Figuur 2.1: Reflectie en transmissie van licht [12] 

Hierin zijn 8; de hoek van inval, 8, de hoek van reflectie, 0, de hoek van transmissie, n, de 
brekingsindex van het transmissie medium en n, de brekingsindex van het medium van 
inval. Bovenstaande is het gevolg van heb feit dab de golflengte van het licht verandert 
doordat de voortplantingssnelheid verandert. 

In isotrope media is de brekingsindex in alle richtingen gelijk. Dit heeft tot gevolg dat de 
faseverschuiving 6 tussen E, en E,, niet verandert. In vector notatie geldt: 

I n 

n 
C 

C 

2.8 

2.2.3. BREKINGSINDEX IN ANISOTROPE MEDIA: 
DUBBELBREKING EN DICHROïSME 

Naast isotrope media bestaan er ook anisotrope media. Deze media hebben een richtingsaf- 
hankelij ke brekingsindex die kan worden ontwikkeld naar de eigenwaarden en 
-vectoren. De optische as wordt gedefinieerd ais één van deze eigeníiehtiïìgen vaiì deze 
brekingsindices. De faseverschuiving 6 is nu afhankelijk geworden van de indringdiepte in 
het anisotrope materiaal. Dit kan bij kristallen een gevolg zijn van de niet volledig 
symmetrische opbouw van het kristal (bijvoorbeeld: hexagonaal, tetragonaal of trigonaal). 
Door deze niet volledige symmetrische opbouw van het kristal zijn de bindingskrachten 
van de elektronen in verschillende richtingen verschillend. Het is mogelijk om deze 
bindingskrachten voor te stellen met behulp van een eenvoudig mechanisch model. Dit 
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Hoofdstuk 2: Strorningsdubbele breking 

model stelt de binding van een elektron voor door middel van een veer met een bepaalde 
stijfheid (massa-veer systeem), zie ook figuur 2.2. Licht dat door een medium gaat brengt 
de elektronen in dat medium in trilling. Deze elektronen stralen vervolgens zelf een E-veld 
uit. Deze secundaire golven recombineren en de resulterende golf vervolgt zijn weg door 
het medium. De snelheid van de golf en dus ook de brekingsindex van het medium, 
worden bepaald door het verschil in de frequentie van het Ë-veld en de eigenfrequentie 
van de elektronen. Dus als er anisotropie is in de bindingkrachten van de elektronen, zal 
dit leiden tot anistropie in de brekingsindex van het medium [12]. 

Figuur 2.2: Mechanisch model van de bindingskrachten van elektronen aan de kern van 
het atoom [12] 

Indien lineair gepolariseerd licht (6= nn) het anisotrope medium binnentreedt kan de 
verandering in polarisatie worden weergegeven door de faseverschuiving 6, zoals dit wordt 
weergegeven in figuur 2.3. Dit effect wordt dubbelbreking genoemd. 

E o 4 4  

Figuur 2.3: Faseverschuiving van E, ten opzichte van E, [12] 

Door de anisotropie van het medium wordt formule 2.5 ook richtingsafhankelijk. De hoek 
van transmissie, 8, wordt nu mede bepaald door de richting van Ë. Het gevolg is dat de 
E-vector wordt gesplitst in twee verschillende componenten afhankelijk van de polarisatie 
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Hoofdstuk 2: Stromingsdubbele breking 
~~~~ 

van het Ë-veld. Dit is schematisch afgebeeld in figuur 2.4. 

Figuur 2.4: Splitsing van de E vector in verschillende componenten 1121. 

In een anisotroop medium kan ook dichroïsme (absorptie) optreden. Dit betekent dat het 
medium een E-component die gepolariseerd is in een bepaalde richting veel sterker 
absorbeert dan in een andere richting. Dichroïsme kan naast richtingsafhankelijk ook 
frequentie afhankelijk zijn. In figuur 2.5 wordt dit schematisch weergegeven. 

Dubbele breking en dichroïsme kunnen mathematisch worden beschreven, wanneer de 
brekingsindex als complexe grootheid wordt beschouwd: 

2.9 

De elektromagnetische golf wordt ook complex beschreven: 

2.10 n - 
E = Eo exp[i(w t - w -z)] 

C 

11". reE!e des! E' indliceert bi; J een aisotrmp r n e d i ~ ~  een fzseverschiiiving in de 
veldsterkte Ë en het imaginaire deel nit veroorzaakt een demping van de amplitude. 



Hoofdstuk 2: Strorningsdubbele breking 

Figuur 2.5: Dichroïsme optredend bij binnentredende golf [37]. 

2.3. DUBBELBREKING IN VLOEISTOFFEN 

Naast dubbelbreking in vaste stoffen kan er ook dubbelbreking voorkomen in vloeistoffen. 
Dit is het gevolg van de oriëntatie van de anisotrope moleculen die opgelost zijn in de 
vloeistof. Bij de beschrijving van de oriëntatie van de moleculen en de anisotrope optische 
eigenschappen kunnen verschillende molecuulvoorstellingen worden gehanteerd. Twee 
belangrijke molecuulvoorstellingen worden weergegeven in het Boeder model en het 
Wayland model. 

2.3.1. MODELBESCHRIJVING VOOR ORIËNTATIE 

Zoals in de voorafgaande paragrafen is beschreven kan dubbelbreking ontstaan door de 
anisotrope bindingskrachten van de elektronen in een kristal. In  een vloeistof ontstaat de 
anisotropie door de bindingskrachten in het opgeloste dubbelbrekende molecuul. Vaak zijn 
de anisotrope moleculen koolstofketens waarbij de brekingsindex in de lengte richting 
verschillend is aan die in de breedte richting. Aangezien moleculen zich random oriënteren 
in een vloeistof ten gevolge van de Brownse beweging, moet er sprake zijn van een kracht 
die ervoor zorgt dat de moleculen een bepaalde voorkeursrichting knjgen. Deze wordt 
veroorzaakt door de afschuifsnelheden die heersen in de stroming. Er  zijn meerdere 
modellen om een beschrijving te geven voor deze oriëntatie. Twee van deze modellen 
worden beschreven in deze paragraaf het Boeder model en het Wayland model. Beide 
modellen zijn geldig onder twee belangrijke randvoorwaarden. 

1) 
2) 

k&<l met k het golfgetal van het licht dat op de vloeistof wordt geschenen en 6 
de lengte van het dubbelbrekende molecuul. 
De concentratie van de dubbelbrekende moleculen moet dermate klein worden 
genomen dat de opgeloste moleculen elkaar wederzijds niet beïnvloeden. 

Door deze aannames hoeft er geen rekening te worden gehouden met dichroïsme. 



Hoofdstuk 2: Ctromingsdubbele breking 

Een essentieel verschil tussen het Boeder model en het Wayland model is dat het Boeder 
model het molecuul voorstelt als een lange dunne staaf, terwijl het Wayland model het 
molecuul voorstelt als een ellipsoid. In wezen is het Boeder model dus een limiet geval 
voor het Wayland model waarbij de lengte van de korte as van het ellipsoid naar O toe 
gaat. Door deze aanname wordt de beschrijving een stuk eenvoudiger, maar zoals later zal 
Diijlten Heven er ook een aantal nabeien aan deze beschrijvingwijze. . *..I 

Figuur 2.6: Staaf model 
(Boeder) 

Figuur 2.7.: Ellipsoid model 
(Wayland) 

Bij de tot standkoming van de optische anisotropie in een dubbelbrekende vloeistof zijn 
twee effecten van belang: 

1) 
2) 

krachten die een oriëntatie van de moleculen teweeg brengen en daarmee de 
anisotropie bevorderen; 
de Brownse beweging (een thermische effect) dat de random verdeling van de 
deeltjes nastreeft en daarmee de isotropie bevordert. 

In beide modellen kunnen de krachten worden teruggebracht tot twee koppels, te weten: 

1) 
2) 

een koppel dat het deeltje dezelfde rotatie wil geven als de omgevingsvloeistof; 
een koppel dat het deeltje parallel wil plaatsen aan de eigenvector van de deforma- 
tiesnelheidstensor met de grootste eigenwaarde, vanaf nu de hoofdas van de 
deformatiesnelheidstensor genoemd (zie ook Appendix E). 

In het vervolg van deze paragraaf zal kort op beide modellen worden ingegaan. Een 
uitgebreide beschrijving kan worden gevonden in Appendix A. 

Bij het Boeder model is het niet mogelijk het deeltje dezelfde rotatie te geven als de 
omgevingsvioeistof. Dit komt doordat het deeitje oneindig dun wordt verondersteid 
en het eerste koppel dan zijn werking zal verliezen indien het deeltje de richting van de 
stroomlijn nadert. Dit heeft weer tot gevolg dat het deeltje een oneindig lange relaxatietijd 
heeft bij de asymptotische benadering van de richting van de stroomlijn. De rotatie van het 
deeltje over hoek 4 is dan alleen afhankelijk van de afschuifsnelheden in het vlak van die 
rotatie. Zie hiervoor ook figuur 2.8. 
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Hoofdstuk 2: Stromingsdubbele breking 

- X' -4 
Figuur 2.8: diagonaal draaiing van een vloeistof deeltje ten gevolge van afschuifsnel- 

r heid duiay. 

In differentiaalvorm kunnen beide modellen als volgt worden weergegeven indien wordt 
uitgegaan van een stationaire stroming en een gerelaxeerde molecuul oriëntatie: 

2.11 

c 

In de bovenstaande formule is de functie F(+,û,t) is een verdelingsfunctie van de deeltjes 
in de faseruimte. Met andere woorden F(+,€l,t) is de kans om een deeltje aan te treffeIi 
tussen 4 en ++d+. Deze verdelingsfunctie is afhankelijk van de aanwezige afschuifsnelhe- 
den. Het grote verschil dat nu optreedt tussen het Boeder model en het Wayland model is 
dat het Boeder model uitgaat van een twee dimensionaal stromingsprobleem en dat F 
alleen afhangt van de rotatie over hoek 4, de hoek tussen de as van het deeltje en de 
stroomlijn, terwijl het Wayland model uitgaat van een drie dimensionaal rotatie probleem 
en F afhangt van de hoek 4 maar ook van de hoek 0, de hoek tussen hoofdas van de 
ellipsoide en de z-as. Beide modellen hangen van de tijd af. 

De differentiaal vergelijking die het Boeder model beschrijft is als volgt gedefinieerd (zie 
ook appendix A): 
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Hoofdstuk 2: Stromingsdubbele breking 

aF - a2F a(F0) 

(%)&.+ (;)ar. = dt - D--- a$2 a+ 
2.12 

Hierin is D de diffusiecoëfficient! die afhangt van de temperatuur en viscositeit, 
Br de bijdrage van de Brownse beweging, Str de bijdrage ten gevolge van de stroming, 
afhankelijk van de aanwezige afschuifsnelheden en o = 4 4 )  de hoeksnelheid bij hoek 4. 
Bij afwezigheid van afschuifsnelheden is de functie F constant. De verdelingsfunctie is als 
volgt genormeerd: 

2.13 

Indien er een afschuifsnelheid in de stroming bestaat zal er een lichte voorkeursrichting 
ontstaan bij een hoek van d 4 .  Bij grotere afschuifsnelheden zal de voorkeursrichting nade- 
ren naar O radialen, terwijl tevens de dichtheidspiek steeds groter zal worden. In figuur 2.9 
wordt dit verduidelijkt. 

A 
'1 

I I 1 1  , I I 
4 2  - d 4  O nl4 rp n/2 O 

Figuur 2.9: Richtingsdichtheid van deeltjes bij verschillende waarden van a [i] 
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Hoofdstuk 2: Strorningsdubbele breking 

Indien het Wayland model beschreven wordt onder dezelfde stromingscondities als het 
Boeder model zal dezelfde voorkeursrichting ontstaan. De differentiaalvergelijking ziet er 
een stuk complexer uit en wordt als volgt beschreven (zie appendix A): 

= div[E[Fbsin0 cos0 cos(2h)ë, - F(bsin(2h) + sin(2AJ) sin0ëJ -DVq 

Hierin zijn: 

2 2  
a1 -a2 b = -  
a1 +a2 

2 2  

2.í4 

2.15 

met 

a, de lengteas van het ellipsoid, 
a2 de breedteas van het ellipsoid, 
E de waarde van de spanning op de hoofdas van de deformatiesnelheidstensor, 
0 de hoek tussen de lengteas van het deeltje en de x-as van het systeem, 
F=F(0,$), de verdelingsfunctie, 
h de hoek tussen het deeltje en de hoofdas van de deformatiesnelheidstensor, 
&, de hoek tussen de hoofdas van de deformatiesnelheidstensor en de stroomlijn. 
V de gradiënt operator van de hoekvariabelen 
eh de rotatie vector in het vlak van e+ geroteerd over een hoek Bg die de hoek aangeeft 
tussen de hoofdas van de deformatiesnelheidstensor en de X-as van het systeem. 

De hoek tussen de voorkeursrichting van het deeltje en hoofdstromingsrichting wordt 
aangeduid met hoek x. Deze wordt verkregen door de verdelingsfunctie te transformeren 
van het eigen voorkeursassenstelsel (het assenstelsel ten opzichte van de hoofdas van de 
deformatiesnelheidstensor) naar het assenstelsel horende bij de voorkeursrichting van de 
dubbeibrekende vloeistof. Uit de poiariseerbaarheid van het dubbelbrekende deeltje dat 
weergegeven wordt door de polarisatie tensor en met behulp van de verdelingsfunctie kan 
nu een tensor worden opgesteld voor de dielectrische constante e .  Aangezien de die- 
lectrische constante een maat is voor de brekingsindex is er een verband gevonden tussen 
de optische anisotropie van de vloeistof en het stromingsprofiel dat in het kanaal aanwezig 
is. Ondanks het feit dat het Boeder model een limiet geval is van het Wayland model 
treden er wel een aantal verschillen op tussen beide modellen. 
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Hoofdstuk 2: Stromingsdubbele breking 

Ten eerste is in de polarisatie tensor bij het Wayland model ook dichroïsme meegenomen. 
Dit is niet het geval bij Boeder. In principe is dit geen probleem aangezien er bij de 
beginvoonvaarden is gesteld dat k&<l zodat dichroïsme mag worden verwaarloosd. Op 
de tweede plaats is het Boeder model niet geschikt voor de beschrijving van licht- 
verstrooiing. Dit komt doordat in het model van Boeder geen beschrijving wordt gegeven 
voor licht reflecties aan het oppervlak van het moiecuui. Bij hei modei van 'Wayland is dit 
wel het geval en dat maakt dit model juist geschikt voor de analyse van de meetmethode 
die gebruik maakt van verstrooiing. 

Een belangrijk onderscheid tussen beide modellen is de relaxatietijd. Dit is de tijd die het 
deeltje nodig heeft om zich volledig aan te passen aan de stroming in het kanaal. De 
relaxatietijd voor beide modellen kan worden berekend met behulp van onderstaande 
formule [16]: 

2n 
k 

' c = -  
a, a2 

a2 a, 
,+- 

2.16 

Hierin is k een systeem afhankelijke constante. 

Volgens het model van Boeder duurt het in principe oneindig lang voordat het deeltjes de 
gewenste positie hebben ingenomen (immers a, = O), terwijl dit volgens Wayland voor 
praktische gevallen binnen zeer korte tijd (<< 1 sec) [16] ten opzichte van de stromings- 
veranderingen plaats vindt. Het is zeer belangrijk te weten hoe groot de relaxatietijd van 
de deeltjes is in verband met de vraag o f  stromingsdubbele breking een goede visualisatie- 
methode is voor instationaire stromingsproblemen. Tijdens de experimenten is hiernaar 
gekeken (zie hoofdstuk 3 en 4). 
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c 

2.4. 

2.4.1 

MEETMETHODEN VOOR STROMINGSDUBBELE 
BREKING 

INLEIDING 

Voor het meten van strominydubbele breking bestaan verscheidene meetmethoden. De 

stromingsprofiel in een kanaal. Het is in principe mogelijk om een kwantitatieve beschrij- 
ving te geven, maar dit is zeer complex. Een kwalitatieve meetmethode is de polariscoop. 
Deze wordt beschreven in paragraaf 2.4.2. Mach-Zehnder interferometrie, een kwantitatie- 
ve meetmethode wordt beschreven in paragraaf 2.4.3. 

*.  
- - - - I -  - - - A - - A L - A - -  _.__ ,,,:,LA ,._- 1 --.- ~ : A , . A : - - . -  L---h.2&Anm ma-.Pn %.nn ha+ 
IIlCCbLC IIICCLIIICLIIUUCII LIJ11 GIUP ~ C I I L I I L  CCll AWLIIILLILIGVG ~ G ~ b l l l l J V l l l ~  L b  S b V b i i  Va11 I lbL  

2.4.2. DE POLARISCOOP 

Een typisch voorbeeld van een kwalitatieve meetmethode maakt gebruik van de polari- 
scoop. In figuur 2.10 wordt een schematische weergave van een polanscoop gegeven. 

- e 
I 
- P = polarisator 

S = stromingskanaal 
A = analysator 
C = camera 

l p  
I 

S A C I  

Figuur 2.10: Opstelling polariscoop 

In de opstelling voor een polariscoop kunnen verschillende lichtbronnen worden gebruikt. 
Een goede lichtbron is een niet-monochromatische lichtbron, zoals bijvoorbeeld een tl- 
buis. Het licht geproduceerd door de lichtbron gaat eerst door een polarisator, zodat er 
!ineair gepolariseerd licht door de vloeistof gaat. De polarisator is zodanig gep!aatst dat de 
polarisatierichting onder een hoek van 45" staat met de stromingsrichting van de vloeistof. 

teit (zie ook hoofdstuk 2.3.1). Het licht wordt dan gepolariseerd in de initiële voorkeurs- 
richting van de moleculen. Door de dubbelbreking ontstaat er een fasedraaiing van het 
licht. Zie ook hoofdstuk 2.2. Het licht dat door de dubbelbrekende vloeistof is getreden 
gaat vervolgens weer door een polarisator, een analysator genoemd, die geroteerd staat 
onder een hoek van 90" ten opzicht van de eerste polarisator. Uit het doorgelaten licht valt 

Dit wûïdt gedaaii ûiii eeii ZO dcidelij'k iiiûgeIijk beeld te kiijgeii =et eeii grote li~fitiritei~i- 
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dan in principe af te leiden wat de fasedraaiing van het Ë-veld is. Immers, de doorgelaten 
golflengte heeft ongeveer een fasedraaiing van (n+1/2)x gekregen. Wanneer gebruik wordt 
gemaakt van wit licht is de meetmethode moeilijk kwantitatief te interpreteren. De 
methode wordt daarom vooral gebruikt om een beeld te krijgen van de stroming van de 
vloeistof. Bij een laminaire stroming zullen er kleurlijnen ontstaan, terwijl bij een 
turbulente stroming random kleurvlekken zuiien worden waargenomen. De iijnen die 
ontstaan kunnen worden onderverdeeld in isochromaten en isoklienen. Een isochromaat is 
een interferentiepatroon dat ontstaat doordat er een fasedraaiing 6 ter grootte van nx 
radialen is opgetreden. Dit heeft dan tot gevolg dat er geen licht wordt doorgelaten door 
de analysator aangezien de uitwijking van het Ë-veld loodrecht op de polarisatierichting 
van de analysator staat. Het is ook mogelijk dat er geen fasedraaiing optreedt. Dit is dan 
het gevolg van het feit dat de dubbelbrekende moleculen evenwijdig danwel loodrecht 
georiënteerd staan ten opzichte van de polarisator c.q. analysator. De Ë-vector oscilleert 
dan precies in een hoofdrichting van de aanwezige dubbelbrekende moleculen en ervaart 
het medium als isotroop. De lijnen die ontstaan zijn zwart en heten isoklienen. Het 
onderscheid tussen de isoklienen en isochromaten valt eenvoudig te bepalen. Indien er 
wordt gewerkt met monochromatisch licht kan bijvoorbeeld de polarisator en de analysator 
worden gedraaid over een even grote hoek. Een aantal lijnen zullen op dezelfde plaats 
blijven en een aantal lijnen zullen verdwijnen. De lijnen die verdwijnen zijn de isoklienen 
en de lijnen die blijven zijn de isochromaten. Bij monochromatisch licht is het bij twee 
dimensionale stromingen ook mogelijk om de fasedraaiing van het licht te bepalen (zie 
ook formule 2.4). Er geldt: 

6 = An-dh 2.17 

De geproduceerde beelden met een polariscoop zijn fringes die een fasedraaiing weergeven 
ten gevolge van de dubbelbreking. In figuur 2.11 is een voorbeeld van een 2D stroming 
achter een stap gegeven. De intensiteit van het doorgelaten licht is evenredig met sin2(6/2) 
(wet van Malus) [5]. 

De intensiteit kan volgens Bergmann en Schäfer [3] ook als volgt worden opgeschreven: 

I, = a.I,.sin2[~.d.(n,-n~/~].sinzv 

In deze formule zijn: 
1, 
10 
d : breedte stromingskanaal 

h : golflengte van laserlicht 
v 
a : dempingsconstante 

: de stralingsintensiteit bij analysator 
: de stralingsintensiteit voor medium 

n,, n2 : brekingsindices 

: de hoek tussen voorkeursrichting van dubbelbrekende moleculen en 
de stand van de polarisator 

2.18 
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Volgens Horsmann, Schmitz en Merzkirch [3] is het niet goed mogelijk een twee 
dimensionale flow met behulp van deze twee dimensionale meetmethode kwantitatief te 
analyseren. 

Figuur 2.1 1: Intensiteitspatroon ten gevolge van stromingsdubbele breking. 

Indien er wordt gewerkt met een niet-monochromatische lichtbron kan volgens dezelfde 
methode als bij monochromatisch licht worden bepaald of er sprake is van isoklienen of 
isochromaten. De Meurlijnen die ontstaan zijn dan geen isoklienen, terwijl een zwarte lijn 
een isoklien is, of een aanduiding dat op een zekere lokatie geen oriëntatie van deeltjes 
heeft plaatsgevonden. 
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2.4.3. MACH-ZEHNDER INTERFEROMETRIE 

Een kwantitatieve methode om het stromingsprofiel van een vloeistof te bepalen maakt 
gebruik van de Mach-Zehnder interferometer. De opstelling staat weergegeven in figuur 
2.12. 

'2 

Figuur 2.12: Mach-Zehnder interferometer. S = spiegel, O = optische plaat, St = stra- 
lingsdeler, V = h plaatje, F = filter, LB = diafragma, R W  = referentielicht- 
straal, OW = objectlichtstraal, MK = meetpunt, h = golflengte laserlicht. 

Het licht in een Mach-Zehnder interferometer wordt gesplitst in twee bundels. Eén bundel 
gaat door de stromende vloeistof, terwijl de tweede bundel als referentiebundel wordt 
gebruikt. Beide lichtbundels komen vervolgens weer samen en gaan door een polarisator 
heen. Hierdoor is het mogelijk om beide Ë-vectoren te analyseren en de faseverschuiving 
te berekenen. Met behulp van de faseverdraaiing wordt de brekingsindex bepaald. Zie ook 
hoofdstuk 2.2. in  eerste instantie wordt de stroming in het stromingskanaai uit gezet. 
Hierdoor ontstaan er interferentie patronen achter de polarisator. Door het in beweging 
brengen van de stroming wordt de afstand tussen de interferentielijnen kleiner en kan de 
brekingsindex bepaald worden met: 
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2.19 

Hierin is no de brekingsináex zonáer stroming, Z de diepie van de tweedimensionale 
stromingsbuis, h de golflengte van het laserlicht, S de afstand tussen twee interferen- 
tielijnen en AS de relatieve afstandsverandering van de interferentielijn t.o.v. de begintoe- 
stand. 

De brekingsindices van de dubbelbrekende vloeistof kunnen worden weergegeven als 
functie van 0. Er geldt immers [SI: 

n,, = (a + b.@)% 

n, = (a - b.@)% 

2.20 

2.21 

Hierin is O een functie van ED (zie ook appendix A). De constanten a en b zijn afhanke- 
lijk van de dubbelbrekende vloeistof. De brekingsindices worden nu geformuleerd door 
~ 1 :  
n, = ca, + (l-c).ns 

n2 = ca, + (l-c).ns 

met: 

n, = brekingsindex oplossingsvloeistof 
n, = brekingsindex dubbelbrekende vloeistof in hoofdrichting 1 
n, = brekingsindex dubbelbrekende vloeistof in hoofdrichting 2 
n, = brekingsindex in hoofdrichting 1 
n2 = brekingsindex in hoofdrichting 2 
c = concentratie dubbelbrekende moleculen 

Uit een combinatie van de vergelijkingen 2.19 t/m 2.22 volgt: 

2.22 

2.23 

2.24 

met O, = waarde van O aan de wand. 
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Er moet nu een schatting worden gemaakt voor O,. Aangezien het hier om een stationair 
probleem gaat, zijn randvoorwaarden alleen genoeg. De andere waarden van O worden 
berekend. De afschuifsnelheden worden bepaald met de benaderingsfuncties van @.Deze 
zijn [5]: 

met 

du 

dY a=- 
D 

2.25 

2.27 

2.28 

en 

k, = 2.45 
k, = 0.32 
k, = 4 
k, = 0.1 
k, = 0.34819 

Door een beginschatting te maken van O, is het mogelijk om de andere waarden van O op 
hoogte yi te bepalen. Via de omrekeningsformules kan dan de factor a worden bepaald, 
Dit levert, indien de diffusieconstante "D" bekend is, de afschuifsnelheden op hoogte yi 
op. Het snelheidsprofiel wordt verkregen door integratie van de afschuifsnelheden. 
Hiermee wordt de gemiddelde snelheid berekend. Indien deze g& overeenstemt met de 
gemeten gemiddelde snelheid, die bepaald is door middel van een drukval meting, moet er 
een nieuwe schatting worden gemaakt voor O,. Dit levert op den duur het gevraagde stro- 
mingsprofiel op. 
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2.4.4. BEPALING VOORKEURSRICHTING DUBBELBREKENDE 
MOLECULEN 

De voorkeursrichting van de moleculen kan worden bepaald met een "Couette-flow 
polariscoop". Deze bestaat uit twee cylinders die in elkaar geschoven zitten met tussen 
beide cylinders een smalle ruimte. Tussen de beide cylinders wordt de dubbelbrekende 
~ h e i s t ~ f  iange~rxht.  EP_ k impf i s tp  rvi -J inder beweegt met een hoekfrequentie co terwijl de 
buitenste cylinder stil staat. De afschuifsnelheid valt eenvoudig te berekenen met de vol- 
gende formule: 

2.29 

met 

R, = diameter buitencylinder 
R, = diameter binnencylinder 

De voorkeursrichtingshoek x wordt bepaald door middel van twee polarkatoren die 
loodrecht op elkaar staan. Tussen beide polarisatoren bevinden zich de "Couette-flow 
cylinders". Tijdens het draaien van de binnenste cylinder zal een afschuifsnelheid ontstaan 
die er voor zorgt dat de deeltjes een bepaalde voorkeursrichting krijgen. Dit heeft tot 
gevolg dat er op bepaalde plaatsen uitdoving ontstaat (zie figuur 2.13). De hoek x valt dan 
eenvoudig af te lezen. 

. -  

laxis of poiorizw 

Figuur 2.13: Bovenaanzicht Couette-flow polariscoop. 
Isoklienenkruis in een Couette-flow polariscoop 
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3. 

3.1. 

EXPERIMENTELE METHODEN 

INLEIDING 

in  dit hoofcistuk wordt een óeschrijving gegeven van de experimentele methoden. Het doei 
van de experimenten is het visualiseren van de fluctuaties achter een stenose. Het stro- 
mingscircuit dat gebruikt wordt staat beschreven in paragraaf 3.2. De meetsectie in dit 
stromingscircuit staat beschreven in paragraaf 3.3. Aangezien er in eerste instantie tijdens 
de experimenten alleen wordt gekeken naar de werking van dubbelbrekende vloeistoffen is 
er in dat stadium is er nog geen instationaire pulspomp in het stromingscircuit opgenomen. 
In tweede instantie is de pulspomp wel aangesloten en zijn stromingsfluctuaties achter een 
geringe stenose geanalyseerd. Aangezien tijdens de experimenten twee verschillende soor- 
ten vloeistoffen worden gebruikt, wordt hier aandacht aan besteed in paragraaf 3.4. De 
optiek en de beeldverwerkingsmethode worden beschreven in paragraaf 3.5 en 3.6. 

3.2. MEETOPSTELLING 

De opstelling, die tijdens de experimenten gebruikt is, bestaat uit het stromingscircuit, 
zoals dat staat weergegeven in figuur 3.1. 

1 1  
Meetsectie 

Figuur 3.1: Stromingscircuit 

Het circuit is een gesioten circuit en bestaat uit 

P: 
A: 
F: 
M: meetsectie; 
O: 

tandradpomp voor het instellen van de stationaire flow (merk Verder); 
aansluitpunt voor de instationaire pomp (merk: Vivitro Systems inc.); 
flowmeter (merk: Skalar MDL 501, Translation flow 601) ; 

overloopvat met temperatuurregelaar (merk: Julabo); 
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De verbindingsstukken tussen de pomp, flowmeter, meetsectie en overloopvat bestaan uit 
gewapende slang. Deze slang is gebruikt om te voorkomen dat deze tijdens de experimen- 
ten zal gaan dichtklappen. In het stromingscircuit zijn een aantal aftakkingen gemaakt om 
de dubbelbrekende vloeistof na de experimenten te kunnen aftappen. De dubbelbrekende 
vloeistoffen kunnen namelijk in het materiaal inbijten en dat verslechtert de visualisatie 

experimenten gebruik wordt gemaakt van een pulspomp. De stationaire flow wordt 
verzorgd door de stationaire pomp. 

-._- ,aA a..kkAik--ir:-,. up+ n-,a~inn-r, + :" :- hat G I , , ~ ~ , A ~ ~ , , : ~  nr\naa+nla rima.,+ +;;apno an vdl l  u6 UUUUCiUiGNl le j i  1 A k . L  U V k l l U U ~ V ~ L  13 111 l l b b  A I V V V U I l U U l b  Vy5UUbVIU WlILUUb UL  b i J w V a W  U V  

3.3. MEETSECTIE, DIMENSIONERING 

Uit de fysiologie is bekend dat stenoses in de halsslagadervertakking ontstaan aan de 
buitenwand van de sinus in de interna. In figuur 3.2. is de lokatie gearceerd weergegeven. 

interna / ,  

communis lb .1 

Figuur 3.2: De halsslagadervertakking en de stenose gevoelige lokatie in de interna 

Binnen dit ai'stüdeerwerk wordt de mogeiijkkeid omdeftoeint om de stromingsPiuetuaties, 
die achter geringe stenoses (25% oppervlakte reductie) ontstaat, te visualiseren met behulp 
van stromingsdubbeie breking. Ais eenvoudig testmodel is het voldoende te kijken in een 
25% asymmetrische venvijding, zoals deze is weergegeven in figuur 3.3. E r  is in het 
model tevens aangenomen dat de verwijding plaatsvindt over een afstand van 1/4 maal de 
diameter van de ader zonder stenose. 
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I 

'I 

I I  
/ /  

I I  

I / /  i/ 
O 
c3 

a = 28" 

Figuur 3.3: Meetsectie gebaseerd op halsslagadervertakking met stenose in sinus 

Om ervoor te zorgen dat eem volledig ontwikkeld stroomingsprofiel heerst aan het begin 
van de meetsectie moet voor de lengte 1 van de aanloopsectie gelden [18]: 

3.1 
1 - O.O6*Re*D, 

Waarin D, de diameter van de vernauwde buis voorstelt. 

Om een Reynoldsgetal van ongeveer 900 te bereiken betekent dit voor de inloopsectie dat 
een lengte van ongeveer 1.5 meter vereist is. De stroming die heerst aan het einde van de 
inloopsectie heeft een 3D-Poiseuille profiel, dat ais volgt beschreven wordt: 

Waarin u, de gemiddelde snelheid is in het stromingskanaal. 
Voor de totale flux [m3/s] geldt: 

3.2 
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Het Reynoldsgetal wordt gedefinieerd als: 

3.4 

Hierin zijn p de soortelijke massa van de vloeistof, Do de diameter van de onvernauwde 
buis en q de dynamische viscositeit. 

Bij fluctuaties in de stroming ten gevolge van een aangelegde puls speelt de Womersley 
parameter a een belangrijke rol. Deze is een maat voor de instationaire traagheidskrachten 
ten opzichte van de stationaire traagheidskrachten en is als volgt gedefinieerd: 

a = 2  "1 Y 2 n f  

Hierin zijn: IJ de kinematische viscositeit; 
f de pulsfrequentie. 

3.4. DUBBELBREKENDE VLOEISTOFFEN 

Tijdens de twee experimenten worden twee verschillende vloeistoffen gebruikt. De eerste 
vloeistof is Milling Yellow. Dit is een kleurstof in poedervorm die commercieel te 
verkrijgen is. De kleurstof werd tot voor kort geleverd door Hoechst onder de naam 
Allphanolechtgelb HG5 en bestaat uit 67% zuivere kleurstof en uit 33 % NaC1. In 
Amerika was het tot voor kort te verkrijgen onder de naam NGS 1828. Volgens Schmitz 
[SI bevindt zich in Milling Yellow ook nog een kleine hoeveelheid Na,SO,. De structuur 
van Milling Yellow staat weergegeven in figuur 3.4. 

Figuur 3.4: Molekuul structuur Milling Yellow 
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Milling Yellow heeft de eigenschap dat het niet-Newtons is. Tevens is de optische 
eigenschap sterk temperatuurgevoelig. Zo treedt er volgens Schmitz en Mexzkirch [4] bij 
35°C geen optische activiteit meer op. De Brownse beweging overheerst dan de molekuul- 
beweging. In figuur 3.5 staat de viscositeit van vers gemaakte Milling Yellow uit tegen de 
afschuifsnelheid. Deze metingen zijn verricht met behulp van de Rheometrics. 

V!SIOS!TE!T M!LL!N^ YELLOW (2) 
PLAAT - KEGEL METING 

üì  

0 m 

L 

o. 1 

0.01 
i 

0.01 o. 1 1 I C  1 O0 

AFSCHUIFSNELHEID (l/S] 

Figuur 3.5: Viscositeits curve vers gemaakte Milling Yellow bij verschillende tempera- 
turen. 

De tweede vloeistof is Vanadium Pentoxide. Deze vloeistof heeft een viscositeit die in de 
grootte-orde ligt van de viscositeit van water en is meer Newtons dan Milling Yellow. 
Vanadium Pentoxide levert bij gebruik een zwart-rood schakering op en bevat geen 
zoutoplossing. Dit betekent dat de electro-magnetische flowmeter tijdens experimenten niet 
gebruikt kan worden. Een andere eigenschap van Vanadium Pentoxide is dat het niet in' 
aanraking mag komen met metaal. Er  ontstaan dan vlokken in de oplossing en de optische 
eigenschap wordt sterk beinvloed. Het reactieschema voor de bereiding van Vanadium 
Pentoxide ziet er als volgt uit: 

2NH,VO, + 2HC1 + V20, + 2NH,CI +H20 3.5 

De vloeistof is ongeveer 3 dagen na bereiding optische actief. De bereidingsrecepten van 
beide dubbelbrekende vioeistoffen staan weergegeven in appendix B. in  figuur 3.6 staat de 
viscositeit van vers gemaakte Vanadium Pentoxide uit tegen de afschuifsnelheid. 
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VISCOSITEIT VANADIUM PENTOXIDE 
Plmt - Kegel mstlng 

0.1 I !. 

0.001 1 
_._-.- 

0.f 1 10 loo 

afrchulirnslheld [llrl 

Figuur 3.6: Viscositeitscurve Vanadium Pentoxide bij verschillende temperaturen. 

3.5. QPTEK 

De dubbelbreking wordt gevisualiseerd met behulp van de polariscoop methode (zie ook 
paragraaf 2.4.1). Als lichtbron wordt een tl-buis gebruikt die evenwijdig aan de inloopsec- 
tie is geplaatst. Een lineaire polarisator is geplaatst tussen de tl-buis en de meetsectie, 
terwijl de tweede polarisator (analysator) direct achter de meetsectie is geplaatst. Beide 
polarisatoren zijn met elkaar verbonden om het verplaatsen van de optiek te vereenvoudi- 
gen. Het gedeelte van de tl-buis dat niet gebruikt wordt als effectieve lichtbron wordt 
afgedekt met zwart papier. De opstelling bevindt zicht in een donkere ruimte. 

OPTIEK 

I 
I _..... ............. ,. .:..:..... ..,.... i.: ...............,. ,... ..... .... Y.. 

- - - - -  . - 11 
___, 

I A  I _ _ - _ - - _ _ - -  - -  I I 

I 

L = tl-verlichting 
P = polarisator 
M = meetsectie 
A = analysator 
C = camera 

Figuur 3.7: Bovenaanzicht meetoptiek 
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Om de meetsectie is een bakje gemonteerd. In dit bakje wordt water gedaan, dat dezelfde 
brekingsindex heeft als Milling Yellow. Dit is om er voor te zorgen dat de ronde perspex 
buis niet als lens gaat werken. De wanden van de perspex buizen zijn tevens zo dun 
mogelijk gemaakt. De beelden worden opgenomen met een videorecorder (VHS). Tijdens 
de experimenten worden twee camera's gebruikt, te weten een kleuren camera en een 
zwart-wit camera, De kieuren opnames worden gebruikt voor presentatie doeieinden terwijl 
de zwart-wit opnames gebruikt worden voor de beeldvenverkingsexperimenten. De 
venverkingsmethode staat beschreven in paragraaf 3.6. 

3.6. BEELDVERWERKING 

De opgenomen zwart-wit beelden worden verwerkt met het beeldvenverkingssysteem TIM, 
dat in staat is beelden te digitaliseren en daaruit informatie te halen. Er is een programma 
geschreven om beelden in te lezen en de grijswaarden behorende bij bepaalde punten van 
het beeld te bepalen (zwart = 0, wit = 255). Deze data worden weggeschreven naar de 
harde schijf. Door een tijdopname te maken van een pulsflow en deze beeldje voor beeldje 
af te draaien en de grijswaarde te bepalen van een bepaald punt of lijn op het scherm, kan 
de frequentieinhoud van de fluctuaties in het stromingskanaal worden bepaald. Aangezien 
een videobeeld 50 halve beeldjes per seconde produceert is de hoogst mogelijke waar- 
neembare frequentie 12 Hz. Het programma biedt de volgende mogelijkheden: 

1) vastleggen van beeld; 
2) wegschrijven van beeld naar harde schijf; 
3) overzicht van weggeschreven beelden; 
4) bekijken van opgeslagen beelden; 
5) bepalen van histogram analyse lijn; 
6) maken van histogram over de bepaalde lijn in 5); 
'7) wegschrijven printerfile naar harde schijf van huidige beeld. 

De listing en de uitleg van dit programma is te vinden in appendix C. 
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4. RESULTATEN 

4.1, INLEIDING 

Om de stroming in de halsslagaderverta-kkng zo goed mogelijk te simuieren wordt een 
Reynoldsgetal van de stationaire flowkomponent van 200 ongeveer gekozen. De piek van 
de pulsflow heeft in dat geval een Reynoldsgetal van rond de 600. De hartpuls wordt 
gesimuleerd met behulp van de instationaire pomp en wordt weergegeven in figuur 4.1. 

Puls Flow 
f = l  HZ 

flow-IIJn - 

2.60 

9.00 

1 .so 

1 .o0 

0.50 

0.00 

-0.50 1 I I I 
O 1 2 9 

Figuur 4.1: Pulsvorm geproduceerd met de pulspomp 

Tijdens de experimenten wordt er naar gestreefd de Womersley parameter tussen de 4 en 
12 te nemen. Of dit mogelijk is hangt sterk af van de viscositeit van de vloeistoffen en de 
frequentie instellingen van de instationaire pomp. Van cruciaal belang is de vraag hoe lang 
de relaxatietijd is van de opgeloste dubbelbrekende moleculen. Deze wordt bepaald in een 
experiment waarbij alleen de instationaire pomp wordt gebruikt. 

4.2. METINGEN MILLING YELLOW- 

De experimenten kunnen worden verdeeld in drie fases. In de eerste fase is gewerkt met 
de dubbelbrekende vloeistof Milling Yellow (1). Aangezien er eerst voorlopige experimen- 
ten zijn gedaan om een afschatting te kunnen maken van de dimensionering van de 
meetopstelling, zoals die staat beschreven in hoofdstuk 3, was de vloeistof al enkele 
maanden oud voordat er werkelijk mee gemeten werd. Voordat de eerste experimenten 
werden verricht is eerst de viscositeitscurve van Milling Yellow (1) bepaald. Deze staat 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

6 

7 

weergegeven in hoofdstuk 3.4. De dubbelbreking is vastgelegd op videoband. Aangezien 
bij de dubbelbrekende vloeistof een groot gedeelte van de optische activiteit was verdwe- 
nen, is deze voor de experimenten opgekookt. In appendix B staat een beschrijving van 
het opkoken en het bereiden van Milling Yellow en alle viscositeitsmetingen die verricht 
zijn. De Reynoldsgetallen van de stationaire metingen staan weergegeven in tabel 4.1. 

1.46 20.4 129 

1.95 20.4 172 

Meting nr. I Flow [l/m] I Temp [C] I Re [-I 

8 

9 

1 I 0.19 I 19.8 I 16 

2.52 20.5 238 

3.31 20.4 330 

2 I 0.34 I 19.8 I 28 

3 I 0.47 I 19.8 I 39 

4 I 0.80 I 20.3 I 71 

5 I 1.06 I 20.4 I 94 

10 I 4.23 I 20.5 I 427 

Tabel 4.1: metingen Milling Yellow (i) 

In het stromingskanaal ontstaat een lijnenpatroon dat uit verschillende kleuren bestaat. De 
lijn in het midden van het kanaal is zwart zoals ook verwacht is. De kleurlijnen liggen niet 
op gelijke afstanden van elkaar. Bij de overgang aan het einde van de stenose verandert 
het patroon. Dit komt doordat de diameter van het kanaal en dus de snelheidsgradiënt 
verandert. Eén week na het opkoken van de vloeistof was de optische activiteit opnieuw 
verdwenen. Opkoken had geen effect meer. 

In de tweede serie metingen is de instationaire pomp in gebruik genomen. De dubbelbre- 
kende vloeistof bestond weer uit Milling Yellow (2). Het verschil met de Milling Yellow 
in de eerste serie metingen is dat deze vers is aangemaakt. Dit heeft tot gevolg gehad dat 
de nieuwe Miiiing Yeliow (2) i0 maai zo visceins is als de eerste Milling Yellow (ij. 
Hierdoor zijn de Reynolds getallen veel te laag. De metingen kunnen worden onderver- 
deeld in drie gedeeltes, te weten: 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

Flow 
@/m] 
gem. 

Re [-I Re [-I 
gem. maxi- 

maal 

20.5 3 

20.4 3 

20.5 3 

20.5 4 

60 

60 

60 

60 

stationaire flow 
instationaire flow met pulsfrequentie van 60 Hz. 
instationaire flow met pulsfrequentie van 120 Hz. 

Ook deze metingen zijn vastgelegd op video. De Reynoldsgetallen staan weergegeven in 
iabei 4.2. 

Meting 
nr. 

Re [-I 
mini- 
maal 

0.4 1.1 

1.2 1.46 

1.3 2.6 

8.1 1.4 

3.02 I 24 I 53.0 15.5 1.5 

0.17 I 1 I 17.2 1.6 

1.7 

0.38 

0.5 ('1 

0.8 (l) 2.1 

2.2 

2.3 0.2 (l) 

0.8 2.4 

2.5 

~ 

0.38 

1.4 

2.6 6.8 

3.1 

3.2 0.5 (I) 

0.9 3.3 

8.0 3.4 2.10 14 38.0 

('1: flow in negatieve richting 
(2): meting niet geregistreerd door PCM2-kast 

Tabel 4.2: Tabel metingen Milling Yellow (2) 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

De flow is geregistreerd met behulp van een PCMZkast. Samen met de gegevens uit de 
viscositeitscurve zijn de Reynolds- en de Womersley-getallen bepaald. 

De beelden zijn geanalyseerd met behulp van beeldverwerkingssysteem TIM. Voor de 
analyse zijn vier punten uitgekozen in 6 stromingssituaties, namelijk meting 1.1, 1.2, 1.3, 
ï.5, 3.2 en 3.3. De punten (A, I3, C en Di staan weergegeven in figuur 4.2. De grijswaar- 
den staan weergegeven in de figuren 4.3 tot en met 4.26. De grijswaarde wordt weergege- 
ven in waarden tussen de O en 255. Hierbij is zwart gelijk aan O en wit gelijk aan 255. 

In het kanaal ontstaat een lijnenpatroon dat uit de kleuren zwart, rood groen en geel 
bestaat. Bij de generatie van een puls verplaatsen de lijnen in de richting van het centrum 
van het stromingskanaal. Na de puls gaan de lijnen weer terug naar de positie waarin ze 
stonden in de stationaire situatie. Deze verplaatsing van de lijnen naar het centrum van het 
stromingskanaal gebeurt ook bij vergroting van de stationaire flowkomponent. Er ontstaan 
nieuwe kleurlijnen aan de buitenkant. De zwarte lijn die in het midden van het kanaal (zie 
ook hoofdstuk 2.4) van de inloopsectie zit, splitst na de overgang op in twee lijnen. Des te 
groter de snelheden in het kanaal zijn, des te verder het achter de stenose deze splitsing 
plaatsvindt. Op de schuine overgang in de meetsectie ontstaan om en om groene en rode 
wolken afhankelijk van de heersende afschuifsnelheden. Er  zijn geen flowverstoringen 
waar te nemen. 

Figuur 4.2: Meetsectie met meetpunten 

Uit pulsmetingen is een schatting gemaakt voor de relaxatietijd. Deze is kleiner dan 0.04 
sec. Een nauwkeurigere meting was niet mogelijk vanwege het maximale aantal beeldjes 
dat een videorecorder per seconde kan registreren. 
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Figuur 4.3: Grijswaarde punt A Figuur 4.4: Grijswaarde punt B 
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Figuur 4.5: Grijswaarde punt C Figuur 4.6: Grijswaarde punt D 
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Hoofdstuk 4: Resuitaten 

GRIJSWAARDEN HISTOGRAM 
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Figuur 4.7: Grijswaarde punt A Figuur 4.8: Grijswaarde punt B 

Puls Flow 
F - 1  Hz 

Looptlld 1 .O seconde 

GRIJSWAARDEN HISTOGRAM 
Meting 2c: 188-233 188-237 -.- -o- 

G R I JSWAARDEN HISTOGRAM 
Metlng 2d: 70-1 12 70-1 1 7  

0.00 0.25 0.50 0.75 1 .o0 1.25 

Tiid is1 

Figuur 4.9: Grijswaarde punt C 

0.00 0.25 0.50 0.75 1 .o0 1.25 

Tlld Is1 

Figuur 4.10: Grijswaarde punt D 
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Figuur 4.11: Grijswaarde punt A Figuur 4.12: Grijswaarde punt B 
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Figuur 4.13: Grijswaarde punt C 
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Figuur 4.14: Grijswaarde punt D 
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Figuur 4.15: Grijswaarde punt A 
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Figuur 4.20: Grijswaarde punt B 
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Figuur 4.21: Grijswaarde punt C 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

Uit de metingen die op de voorgaande pagina's staan weergegeven blijkt dat de maximale 
puls uitwijking goed zichtbaar is. Bij zeer lage stroomsnelheden is ook nog de tweede en 
derde puls zichtbaar. Bij een grotere stationaire flowkomponent worden de flowveranderin- 
gen ten gevolge van de tweede en derde puls niet meer waargenomen. In de figuren 
waarbij metingen zijn verricht in de meetpunten c is het grijswaarde histogram precies 

de bij de generatie van een puls juist kleiner, Dit is een gevolg van het feit dat deze grïjs- 
waarde bepaald is net naast een donkere kleurlijn. Bij de stromingsverandering verschuift 
deze lijn en komt deze in het meetgebied. De figuren 4.17 en 4.21 vertonen geen verande- 
ringen doordat de lijn verschuiving die ontstaat ten gevolge van de flowverandering niet 
groot genoeg is om de lijn uit het meetgebiedje te laten komen. Er treedt hier terdege een 
flowverandering en lijnenpatroon verandering op. Uitwijkingen van één punt zoals in 
figuur 4.25 zijn geen meetfouten. Hier is de lijnverplaatsing net groot genoeg geweest om 
ervoor te zorgen dat de lijn gedurende 0.04 seconden buiten het meetgebiedje viel. Elk 
punt dat is gemeten, is een middeling over 5 meetwaarden. 

A- -.. 1" .-. ,...A+ A3 rrA:lr..rnnr- omgekeerd van vorm îeri opzichte vali de aïìûcïe i~ieiiïìgeïì. DIJ D'' UG yum w w i w  UG s i i j s w a a r  

4.3. METINGEN VANADIUM PENTOXIDE 

Naast metingen met Milling Yellow zijn ook metingen verricht aan Vanadium Pentoxide. 
Aangezien Vanadium Pentoxide reageert met metaal en er op het moment van de metingen 
geen pompen aanwezig waren die een goede stationaire flow konden produceren is er als 
noodoplossing gebruik gemaakt van een slangen pomp. Er ontstaat een flowverstonng 
achter de stenose die na elke puls hetzelfde zijn. De verstoringen ontstaan op de schuine 
overgang in de meetsectie en maken een cirkel bewegingen die met de stationaire flow 
worden meegenomen. De kleuren die worden waargenomen in het kanaal zijn rood, groen 
en zwart (zie hiervoor de video opname). In figuur 4.28 tot en met 4.30 staan de grijs- 
waarden tegen de tijd uitgezet voor de flowcurve die staat weergegeven in figuur 4.27. In 
figuur 4.31 staan de meetpunten weergegeven. Het Reynoldsgetal van de stationaire 
component ligt rond de 200 met een maximum bij de puls van rond de 1200. De Womer- 
sley parameter is ongeveer 18. 

FLOW WIELPOMP + PULSPOMP 

"i 

TlJd IS] 

Figuur 4.27: Flow slangen pomp en pulspomp. 
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Figuur 4.28: Grijswaarde punt A Figuur 4.29: Grijswaarde punt B 
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Figuur 4.30: Grijswaarde punt C Figuur 4.31: Meetsectie met meetpunten 

Uit 2 van de 3 bovenstaande metingen valt weinig af te lezen. Ondanks het feit dat de 
videobeelden duidelijke flowverstoringen weergeven wordt dit niet geregistreerd door het 
TIM beeldvenverkingssysteem. Dit is een gevolg van de slechte belichting (zie ook 
eondusles em aanbeveSf~1gen). 

BiJ de overgang van de gewapende siang naar de inioopsectie ontstaan bij de generatie van 
een puls een soort reflectie- of schokgolven. Deze worden minder bij het vaster zetten van 
de kop die de buis met diameter Do en de gewapende slang verbindt. Zie hiervoor ook de 
video opnames. 
Vanadium Pentoxide reageert instantaan met een stromingsverandering. 
De relaxatietijd van Vanadium Pentoxide bij T =19"C is kleiner dan 0.1 sec. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Stromingsdubbele breking is een geschikte visualisatietechniek voor stromingsverstoringen. 
Het laat zien waar verstoringen optreden en waar de stroming ontwikkeld is. In een oogop- 
siag wordt het geheie stromingsveid gevisuaiiseerci. De grootste veranderingen treden op 
waar de snelheidsgradiënt het grootst is. Ondanks de goede visualisatie van de stroming 
blijft het interpreteren van de verschijnselen die zijn waargenomen bij de experimenten 
een moeilijke zaak aangezien het exacte stromingsprofiel in de meetsectie niet bekend is. 
Het is daarom aan te raden om het stromingsprofiel te bepalen binnen de meetsectie met 
behulp van andere meetmethoden. Hierna kan dan aandacht worden besteed aan de 
koppeling tussen waarneming en stromingsprofiel. 

Tijdens dit onderzoek is aandacht besteed aan theoretische modellen die dubbelbreking 
beschrijven. Bij dit onderzoek is naar voren gekomen dat het Wayland model het meest 
gebruikte model is voor stromingsdubbele breking. Het Boeder model is een limiet van het 
Wayland model waarbij wordt aangenomen dat de moleculen niet als ellipsoide deeltjes 
worden voorgesteld, maar als starre staafjes. De diameter van het deeltje gaat dan naar O. 
Het Boeder model is het meest eenvoudige van beide modellen. Beide modellen geven een 
goede beschrijving van de stromingsdubbele breking maar laten door hun randvoorwaarden 
zien dat er een aantal beperkingen bestaan bij beide modellen. Uit het literatuuronderzoek 
komt verder naar voren dat de dubbelbreking in principe beschreven wordt door de 
verdelingsfunctie F(0,4). De verdelingsfunctie geeft namelijk de mate van dubbelbreking 
én de voorkeursrichting van de moleculen aan. In F(0,+) is namelijk ook de hoek x 
verwerkt. 

Het Boeder model heeft de beperking dat het niet te gebruiken is bij licht-verstrooiings 
technieken en geen vorm-anisotropie kan beschrijven. Ondanks het feit dat het Boeder 
model een limiet geval is van het Wayiand model ontstaat er een groot verschil in de 
berekening van de relaxatietijd van de moleculen. Aangezien dit een belangrijk aspect is 
bij dubbelbreking lijkt het alsof beide modellen elkaar hier tegenspreken. De relaxatietijd 
is daarom per stof apart tijdens experimenten bepaald. Hierbij komt naar voren dat de 
relaxatietijd van Milling Yellow kleiner lijkt dan die van Vanadium Pentoxide. Een goede 
schatting van de relaxatietijd is tijdens de experimenten moeilijk te geven. De relaxatietijd 
is bepaald met behulp van de instationaire flow component. Er is gekeken hoelang het 
duurt voordat dubbelbreking optreedt nadat een stromingsfluctuatie is opgetreden. De 
kleinst mogelijke meettijd bedraagt 0.04 seconde in verband met het aantal beeldjes dat 
een video per seconde kan registreren. De geschatte reiaxatietijden van Miiiing Yeiiow en 
Vanadium Pentoxide bedragen minder dan 0-04 seconde respectievelijk O. 1 seconde. 
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Hoofdstuk 5: Conclusies en Aanbevelingen 

De stroming kan kwalitatief en kwantitatief beschreven worden. Het kwantitatief beschrij- 
ven van een stationaire meting met behulp van de Mach-Zehnder interferometer is een 
complex geheel en wordt daarom ook niet aangeraden. Het stromingsprofiel kan op 
eenvoudigere manieren sneller en betrouwbaarder bepaald worden (LDA, hot film 
anemometrie). Het beschrijven van de frequentie-inhoud van verstoringen in een insta- 
tionaire stroming - kan kwantitatief beschreven worden met het beeidverwerkngssysteem 
TIM. De software hiervoor is nog niet optimaal. Deze zou verbeterd kunnen worden zodat 
de mogelijkheid bestaat om een stroming te analyseren gedurende enkele seconden in 
plaats van de huidige 1 à 1,5 seconde. Deze tijdlimiet wordt veroorzaakt door de video 
recorder. Deze heeft namelijk een veiligheidsmechanisme dat voorkomt dat de band meer 
dan 10 minuten (nagenoeg) stil kan staan. Het TIM beeldvenverkingssysteem is een 
elegante en eenvoudige venverkingsmethode. Wil men gebruik maken van de grijswaarde 
meetmethode om de frequentie inhoud van de stromingsprofiel te bepalen, dan moet er op 
gelet worden dat dit niet gebeurt in de buurt van het centrum van het stromingskanaal. 
Hier heerst namelijk geen voorkeursrichting, zodat slechts een zwart gekleurde lijn wordt 
waargenomen die van positie verandert. 

Tijdens de experimenten met Milling Yellow zijn geen flowverstoringen waargenomen 
achter de stenose. Dit kan het gevolg zijn van de lage Reynoldsgetallen die bij de 
experimenten heersten. Als doel was gesteld dat de stationaire stromingscomponent 
ongeveer Re = 200 zou moeten bedragen. Dit was niet haalbaar vanwege de grote 
viscositeit van Milling Yellow. Milling Yellow leverde de beste resultaten van stro- 
mingsdubbele breking bij experimenten indien de stationaire stromingscomponent klein 
was (Re s 2) en de instationaire stromingskomponent relatief groot was. 

Vanadium Pentoxide daarentegen is minder visceus (10" à Pa s). Hierdoor konden de 
stationaire stromingscondities wel bereikt worden. Door het aanbrengen van een stromings- 
fluctuatie ontstaan stromingsverstoringen achter de stenose terwijl er in de inloopsectie 
alleen lichtintensiteitsveranderingen optreden. Bij Vanadium Pentoxide moet er op gelet 
worden dat het niet in aanraking komt met metaal. Hierdoor begint het te vlokken en 
verandert het stromingsprofiel in het stromingskanaal. Verder vermindert de optische 
activiteit. Tevens mag Vanadium Pentoxide niet in aanraking komen met kraanwater. Dit 
heeft namelijk tot gevolg dat de optische eigenschappen verdwijnen en de vloeistof in 
gelei wordt omgezet. De optische eigenschappen van Vanadium Pentoxide zijn minder van 
kwaliteit dan die van Milling Yellow. In het algemeen treden er alleen zwart-rood 
schakeringen op en bij sterke stromingsfluctuaties wordt ook de kleur groen waargenomen. 
Hierdoor is het dus belangrijk om extra aandacht te schenken aan de lichtbron die gebruikt 
wordt bij Vanadium Pentoxide. 
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Merzkirch, 
Universiteit Bochum 

goed,volledig spectrum 

Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn de stoffen die gebruikt zijn bij de experimenten ver- 
schillend in gebruik. In het onderstaande schema staan beide stoffen tegen elkaar uitgezet: 

PENTOXIDE 

Liepsch, 
Universiteit München 

matig, rood-zwart- 
groen schakering 

REFERENTIE 

= 10-1 

= 10 

uit de handel genomen 

binnen twee uur 

VISUALISATIE 

= 10-3 à io-2 
= 200 

eenvoudig te 
bereiden 

3 à 7 dagen 

VISCOSITEIT [Pa s] 

REYNOLDS BIJ GOED 
VISUALISATIE GEBIED 

VERKRIJGBAAR 

BEREIDING 

REACTIES niet bekend I metaal, kraanwater 

Van beide vloeistoffen is de viscositeit bepaald met behulp van een kegel-plaat meting. 
Deze metingen zijn enkele malen herhaald. Bij Milling Yellow is elke keer dezelfde 
viscositeitscurve gemeten, terwijl bij Vanadium Pentoxide dit niet het geval was. Een 
reden hiervoor kan zijn dat Vanadium Pentoxide met het metaal van de plaat-kegel heeft 
gereageerd. Hoewel er bij de verwijdering van de vloeistof tussen de plaat en kegel geen 
vlokken werden waargenomen bestaan er nog enkele vraagtekens bij de viscositeitsbepa- 
ling van deze stof. Verder is de brekingsindex van Vanadium Pentoxide niet bepaald. Bij 
nauwkeurigere experimenten moet de vloeistof die in het bakje zit om de meetsectie heen 
dezelfde brekingsindex hebben als de dubbelbrekende vloeistof (Vanadium Pentoxide) zelf. 

Door het inzicht dat bij de bestudering ontstaat wordt de vraag ook steeds groter of beide 
modellen wel een volledig beeld geven van de fysische verschijnselen die plaatsvinden in 
het stromingskanaal. Eén van de voorwaarden die bij beide modellen gesteld worden is dat 
er geen chemische, elektrische en hydrodynamische interacties mogen optreden met de 
omgevingsvioeistof. Het is aan de andere kant zo dat juist Vanadium Pentoxide meerdere 
dagen nodig heeft om dubbelbrekend te worden. Gedurende deze dagen reageert het wél 
met de omgevingsvloeistof. Men kan zich dan afvragen of er na deze dagen bereiding nog 
steeds van een ellipsoide deeltje kan worden gesproken. Over de structuur van Vanadium 
Pentoxide is te weinig bekend om hier een uitspraak over te doen. 
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Indien er nog aandacht wordt besteed aan model beschrijvingen voor stromingsdubbele 
breking is het aan te raden te kijken naar modellen die een kleiner aantal randvoorwaarden 
hebben dan de onderzochte modellen. Speciale aandacht zou dan kunnen worden besteed 
aan modellen met frequentiebronnen met een golflengte van orde van grootte van de 
lengte van het dubbelbrekende molecuul. Hieraan is in dit ondenoek geen aandacht 
besteed, maar de indruk bestaat dat deze modelien een completer beeid geven van ciubiiele 
breking. In deze modellen wordt dan ook met dichroïsme rekening gehouden. Doordat er 
tijdens de experimenten met zichtbaar licht wordt gewerkt hoeft er in ons geval geen 
rekening mee worden gehouden. 

De experimenten die verricht zijn waren meer oriënterende experimenten. Zo is er tijdens 
de experimenten gebruik gemaakt van tl-buis verlichting. Voor experimenten met Milling 
Yellow is deze goed genoeg, maar door de donkere kleurschakeringen bij Vanadium 
Pentoxide verdient deze toch nog extra aandacht. E r  zou kunnen worden gedacht aan 
halogeen verlichting. De verlichting is een zeer belangrijk facet bij stromingsdubbele 
breking. 

Tijdens meting van de dubbelbreking bij Vanadium Pentoxide aan het begin van inloop- 
sectie werden een soort reflectie- of schokgolven waargenomen. Het is mogelijk dat deze 
zijn ontstaan doordat de dop die aan het uiteinde van de meetsectie en de gewapende slang 
verbindt niet volledig vast zat. De reflectiegolf werd minder groot bij het vaster zetten van 
deze dop. 

Omdat de viscositeit van Vanadium Pentoxide moeilijk te bepalen is, is het aan te bevelen 
uitgebreider onderzoek te doen naar de eigenschappen van Vanadium Pentoxide. Dit is 
nodig om een nauwkeurigere bepaling van de Reynolds- en Womersley-getallen mogelijk 
te maken. Verder is het aan te raden de brekingsindex van Vanadium Pentoxide te bepalen 
in verschillende fasen van bereiding (dag l....dag '7). Het is tevens aan te raden om verder 
op zoek te gaan naar andere dubbelbrekende vloeistoffen. Dit onderzoek heeft twee stoffen 
opgeleverd. De indruk bestaat dat er nog meer stoffen geschikt zijn voor stromingsdubbele 
breking. 

Ten slotte is het aan te bevelen om een bezoek te brengen aan de vakgroep van Liepsch 
aan de universiteit in München. Hier wordt al jarenlang onderzoek verricht op het gebied 
van stromingsdubbele breking met Vanadium Pentoxide. 
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APPENDIX A: PRINCIPES STROMINGS- 

A.I. 

DUBBELE BREKING 

INLEIDING 

Stromingsdubbele breking is een eigenschap van vloeistoffen die het gevolg is van 
anisotropie in de brekingsindex ten gevolge van oriëntatie van opgeloste moleculen. De 
fasedraaiing van doorvallend licht is dan afhankelijk van de oriëntatie van de opgeloste 
moleculen. Teneinde de dubbelbrekende eigenschappen van een stromende vloeistof te 
beschrijven, is het dan van belang de beweging van die moleculen te modelleren. Bij de 
beschrijving van de oriëntatie van de moleculen en de anisotrope optische eigenschappen 
kunnen verschillende molecuulvoorstellingen worden gehanteerd. Twee belangrijke 
molecuulvoorstellingen worden beschreven met het Boeder model [5] en het Wayland 
model [lo] die beide in dit hoofdstuk zullen worden besproken. 

Het Boeder model wordt in het algemeen gebruikt voor de beschrijving van twee dimensi- 
onale meetmethoden (polariscoop, Mach-Zehnder interferometer), terwijl het Wayland 
model voor twee dimensionale meetmethoden met lage Reynoldsgetallen en drie dimensio- 
nale meetmethoden (lichtverstrooiing) wordt gebruikt. Er wordt uitgegaan van het feit dat 
de deeltjes gelijke grootte en vorm hebben en dat de traagheidskrachten worden venvaar- 
loosd. Beide modellen gaan uit van: 

- kleine moleculen zodanig dat kgcc1 met k het golfgetal en de lengte van het 

een kleine concentratie opgeloste moleculen, zodanig dat deze elkaar wederzijds 

een groot aantal deeltjes op de optische as; 
een eindig aantal discrete deeltjes. 

dubbelbrekende molecuul; 

niet chemisch, elektrisch of hydrodynamisch beïnvloeden; 
- 

- 
- 

Door deze aannames hoeft er geen rekening worden genomen met dichroïsme [17]. Alleen 
het reële deel van de brekingsindex is dan anisotroop. Het imaginaire deel kan isotroop 
worden verondersteld. 
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A.2. HET BOEDER MODEL 

Het Boeder model stelt het molecuul voor als een lange dunne staaf [i]. Deze veronder- 
stelling berust op het feit dat de opgeloste deeltjes meestal een grote lengte - breedte 
verhouding hebben. Hiermee wordt gerechtvaardigd dat de moleculen als lijnelementjes 
kinnen worden voorgesteld. Het verschil in optische weglengte - -  van doowallend licht kan 
nu vuhcuig wuiucu vcliuaalu uuul ucI UUwucIluLURUII y . .VVIY.VL. Bij ! ~ ~ d r e c h t e  d~oschi j -  
ning van de vloeistof kan de vloeistof worden verdeeld in twee delen, te weten de 
dubbelbrekende moleculen en het oplosmiddel. Bij de tot stand koming van de optische 
anisotropie in een dubbelbrekende vloeistof zijn twee effecten van belang: 

-.- 1 - 3 :  - ___-I A-- ,,1-1,,+A Ann, An A,hhDlhvoGo,.,&, xl lnpictnf  

de afschuifsnelheden in de vloeistof, die een oriëntatie van de moleculen teweeg 
brengen en daarmee de anisotropie bevorderen; 
de Brownse beweging, een thermisch effect dat de random verdeling van de 
deeltjes nastreeft en daarmee de isotropie bevordert. 

Bovengenoemde effecten werken elkaar tegen en over het algemeen zal in een dubbelbre- 
kende vloeistof een evenwichtstoestand bereikt worden, die afhangt van de condities van 
de stroming zoals afschiliving ea teniperatiitx. In paragraaf A.2.1. zullen beide cffecten 
worden beschreven en daarmee wordt de verdelingsfunktie van de deeltjesoriëntatie in de 
evenwichtstoestand afgeleid. In de daaropvolgende paragraaf wordt het verband beschreven 
tussen de brekingsindex en de oriëntatie. 

A.2.î DEELTJESROTATIE, HYDRODYNAMISCH MODEL 

Bij de deeltjesrotatie wordt gebruik gemaakt van een vaststaand assenstelsel. In eerste 
instantie wordt aangenomen dat de deeltjes roteren in het vlak loodrecht op de lichtdoor- 
stralings richting (zie figuur A.1.). In de stroming zal ook in de andere richtingen een rota- 
tie optreden, die hier buiten beschouwing wordt gelaten. De bovenstaande aanname is 
gerechtvaardigd als het merendeel van de dubbelbreking die ontstaat in de vloeistof wordt 
verooizaakt door de deeltjes in het vlak uit figuur A.1. De dichtheid van de dubbelbreken- 
de moleculen is constant. In het geval van een Couette stroming gelden voor de assenrota- 
tie van de diagonalen van een volume elementje de volgende vergelijkingen: 

A.l 
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Dit levert dan de hoekfrequentie van de diagonaal: 

au 
ar o*, = ->in2+ 

A.2 

A.3 

X 

Figuur A.l: Diagonaal draaiing van een vloeistof deeltje in het vlak loodrecht op de 
richting van golfvektor k. 

In het model van Boeder wordt alleen rekening gehouden met de afschuifsnelheid du/dy. 
Deze theorie kan worden uitgebreid door de andere aanwezige afschuifsnelheden ook in 
rekening te brengen. De snelheidsgradienttenor in een cartesisch coördinatenstelsel ziet er 
als volgt uit: 

VLt = 

au a u  
ax ay 
av av 
ax: ay 

- -  

- -  A.$ 

De tensor VU kan in een symmetrisch (S) deel, de deformatie snelheidstensor, en een 
antisymmetrisch (W) deel, de spintensor, worden ontbonden. Er geldt dan: 
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L = S + W  

met voor een cartesisch coördinatenstelsel: 

S =  

A S  

A.6 

De diagonaal van het vloeistofelement draait dan met een hoekfrequentie o. De uitdrukkin- 
gen voor de hoekfrequenties kunnen analoog aan vergelijking A.3 worden afgeleid. De 
uitdrukkingen worden dan voor de verschillend afschuifsnel heden: 

au 
ax 

i a u  - -  - --sin(2$) 
2 ax 

o,. = -sin$cos$- - 

Figuur A.2: Diagonaal draaiing van vloeistof element in 
door afschuifsnelheid du/dx. 

Figuur A.3: Diagonaaldraaiing vloeistofelement door af- 
schuifsnelheid au/ay. 
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X 

Figuur A.4: Diagonaaldraaiing vloeistofelement door af- 
schuifsnelheid &/ax. 

Op grond van de continuiteitsvergelijking (wet van behoud van massa) geldt: 

A. 10 

Uit deze vergelijking valt af te leiden dat de hoekfrequenties van beide componenten in 
grootte en richting aan elkaar gelijk zijn. Er  geldt dan: 

co& =o, 
x B 

De totale hoekfrequentie wordt dan: 

r au au 1 - -  
o, = [-sin$ cos+] 

A.ll 

A.12 

Er wordt vanaf nu aangenomen dat bij de doorschijning van het vloeistofmedium een 
groter volume met NT deeltjes wordt doorlopen. Hierbij is N T  zeer groot. De voorkeurs- 
richting van de deeltjes wordt weergegeven door de hoek die ze maken met de x-as. Het 
licht doorloopt de vloeistof in de z-richting. Er wordt aangenomen dat in de rustsituatie de 
kans om een deeltje bij een bepaalde hoek tegen te komen voor elke hoek gelijk is. 
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Indien F gedefinieerd als: 

en 

F = [$) 

A. 13 

A.14 

de dichtheidsfunctie is van deeltjes is bij een bepaalde hoek 6, geldt bij een gelijkmatige 
verdeling van de deeltjes dat F constant is. 

De richtingsdichtheid wordt door de aanwezigheid van afschuifsnelheden beïnvloed en is 
niet meer constant. Nu geldt: dF/d+ z O. De afschuifsnelheid zorgt ervoor dat de deeltjes 
gaan roteren met een hoekfrequentie m(+) (zie ook formule A.3). Het aantal deeltjes dat 
per tijdseenheid hoek + benadert is gelijk aan F($,t)u($). Het aantal deeltjes dat zich van 
hoek $+d$ verwijdert is gelijk aan F($+d+)o(+td$). De verschillende invloeden laten 
zich vertalen in de volgende differentiaal vergelijking. 

A. 15 

Het aantal deeltjes dat door de Brownse beweging (diffusie) de hoek $ passeren is 
evenredig met dF/d$ en de evenredigheidsconstante D met dimensie [rad%]. De stroom 
van deeltjes die ten gevolge van de diffusie de positie van hoek $ passeren zijn: 

A.16 
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Het aantal deeltjes dat bij hoek 4td4 uitstroomt is in tweede orde benadering is: 

De verandering per tijdseenheid ten gevolge van de diffusie wordt dan: 

d2F ($)& = Dag’ 

A.17 

A.18 

Een combinatie van de vergelijkingen A.15 en A.18 levert de volgende differentiaal- 
verge1 ij king: 

A.19 

In het stationaire geval is het linkerlid van deze differentiaalvergelijking gelijk aan O. 
Aangezien een richtingsverandering van de deeltjes over een hoek JC geen verandering ten 
aanzien van de deeltjesdichtheid tot gevolg heeft kan dit als randvoorwaarde voor het 
oplossen van de differentiaalvergelijking gebruikt worden. De oplossing van de 
differentiaalvergelijking in stationaire toestand is [5]: 

me:: 

A.20 

A.21 

en 

- A.7 - 



Appendix A: Principes Stromingsdubbele breking 

au au 

Verder is hoek 4, is hierbij zodanig gekozen dat: 

A.22 

A.23 

In de theorie van Boeder wordt a2 = ai = O gekozen. In figuur AS worden de oplossingen 
van de differentiaalvergelijking A.22 met deze randcondities voor enkele waarden van a, 
getoond. Uit het figuur blijkt dat de deeltjes in eerste instantie een zwakke voorkeurs- 
richting hebben voor een hoek van d4. Naarmate de afschuifsnelheid groter is wordt de 
hoek 4 kleiner en wordt de voorkeursrichting groter. 

Figuur AS: Richtingsdichtheid van deeltjes bij verschillende waarden van a [SI. 
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Het is ook mogelijk om het verband tussen de  theoretische voorkeursrichting en de 
gradiënt al [5] in een grafiek uit te zetten. D e  curve staat weergegeven in figuur A.6. 

10 20 30 40 50 

a - %/o - 
Figuur A.6: Theoretische voorkeurshoek van de moleculen bij gradiënt a [SI. 
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A.2.2. RELATIE TUSSEN BREKINGSINDEX EN ORIËNTATIE 

Er is nu een verband is gelegd tussen de heersende afschuifsnelheden in een stroming en 
de daaraan gekoppelde verdelingsfunctie. Het enige verband dat nog moet worden gelegd 
is het verband tussen de brekingsindex en polarisatiematrix van de dubbelbrekende 
moleculen. Immers de polarisatiematrix is deeltjesafhankelijk en kan daarom als een 
eigenschap worden beschouwd die het deeltje beschrijft. 

In het kort worden eerst de verbanden gelegd tussen de verschillende grootheden. Daarna 
worden de transformaties uitgebreider beschreven. Voor het verband tussen de brekingsin- 
dex n in de richting van de hoofdassen van een ellipsoïd deeltje en de daaraan gekoppelde 
diëlectrische constante E die als een diagonaal matrix wordt weergegeven geldt: 

A.24 

I 
A.25 

ny  = \ley 

waarin het subscript de richtingen van de hoofdassen weergeven en het superscript p het 
assenstelsel van het deeltje voorstelt. Met behulp van de volgende formules [6] 
- 
p = y.E' , 

- P = E + 4x.P = &'E 

A.26 

A.27 

A.28 

waarin P de polarisatie, E het globale elektrische veld, E' het lokale elektrische veld, y de 
elektrische susceptibiliteit en D de elektrische verplaatsing voorstellen, wordt het volgende 
verband tussen de diëlectrische tensor en de elektrische susceptibiliteitstensor afgeleid: 

e = I - 4xG'{(4x/3).y - I}-l.y A.29 

De matrix elementen van de elektrische susceptibiliteit worden verkregen door de 
ps:ansa~iecomponenten vafi de mo!ecU!en te transformeren naar het x,y,z referentie 
assenstelsel, te vermenigvuldigen met de verdelingsfuntie zoals die is afgeleid in A.2.1 en 
te integreren over het boloppervlak. Uiteindelijk is er dan een verband gevonden tussen de 
brekingsindex en de polarisatiematrix. Vanaf hier wordt een precieze afleiding gegeven 
voor de brekingsindex. 
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De polarisatiematrix beschreven vanuit het assenstelsel "p" van het deeltje ziet er als volgt 
uit: 

IC{ o o 
I 

A.30 

We willen nu de polarisatie van een groot aantal deeltjes beschouwen. De totale polarisatie 
hangt af van de oriëntatie van de afionderlijke moleculen. Het is daarbij handig om over 
te gaan op een referentie assenstelsel. De oriëntatie ten opzichte van het referentie 
assenstelsel van het molecuul wordt beschreven met behulp van poolcoördinaten. Een 
draaiing om de z-as wordt weergegeven door de hoek $, waarbij de y-as over gaat in de 
yP-as. Een draaiing om de yP-as waarna het z-x vlak overgaat in het zp-xp vlak wordt 
weergegeven door de hoek 0. Zie ook figuur A.7. 

Figuur 8.7: Draaiing van molecuul assensteisel naar referentie assenstelsel over hoek Q 
en hoek 0. 

De transformatie van de polarisatiematrix van het assenstelsel behorende bij het molecuul 
naar het referentie assenstelsel wordt uitgevoerd met de transformatiematrix T [4]. 
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T = 

r 

-cos6 cos+ cos6 sin+ sin0 

-sin+ -cos+ o 
sin6 cos+ -sin6 sin4 cosû - 

A.3 1 

Y = 

De transformatie per component wordt dan: 

O Y 11 Y 12 

Y21 Y22 O 

O O y33 

L = TTCPT 
A.32 

Aangezien er sprake is van meerdere moleculen moeten alle polarisatiematrices van de 
moleculen gesommeerd worden. Dit wordt weergegeven door de matrix y. De sommatie 
gaat over in een integraal aangezien er sprake is van infinitesimale kleine deeltjes, met 
andere woorden: 

A.33 

De matrix yik wordt weergegeven door een 3*3 matrix. De waarden van yl,l, , yZ1 , 
y2,2 en y33 worden weergegeven in formule A.35 tlm A.39 [5]. 

Y21 = Y12 

Y33 = k, 

y22 = k, + k,*A 

A34 

A.35 

A.36 

A.37 

A.38 

A.39 
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met 

k, = (4/3) - (2c,+c&n; 

k2 = (2/3) * (Cl-C,J 

21c 

A.40 

A.41 

A.42 

A.43 

Bij de afleiding van de diëlectische constante e wordt gebruik gemaakt van de Gaussische 
beschrijvingswijze voor de elektromagnetische wisselwerking. In appendix E staan de 
omrekeningsfactoren, waarmee de formules kunnen worden omgezet in SI eenheden. 

Voor de polarisatie per volume eenheid geldt de volgende betrekking [4,5]: 
- 
p = y.Ë’ 

Ë’ = E + (4n/3).P 

en 

Uit de bovenstaande vergelijkingen volgt: 

P = y.Ë + (4n/3).y.P 

Tevens geldt dat 
- - 
P = E 9 4n.P = &3 

Dit levert dan samen de volgende betrekking voor e: 

e = I - 4n’{(4n/3).y - I}-l.y 

A.26 

A.27 

A.44 

A.28 

A.29 

De matrix e kan worden uitgeschreven door gebruik te maken van de matrix y uit formule 
A.34 [5]. 
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E = 

I- 

E11 e12 O 

&21 &22 O 

O O E33 

Hierin is: 

- 4n 4n 4n 
&11 - 1 --I N li[TY 22 -1) - 3 Y  21 

4n - 
&12 - yY 12 

e21 = E12 

43.6 43T; 4n 
E22 = 1 - - N iy 22 (y 11 - 1) - T Y  21 

4ZY33 E33 = 1- 
(TY 4n 33 - 1) 

2 N = (-L1-1)(;Y22-1)-(;y12) 4n 

t 3  

A.45 

A.46 

A.47 

A.48 

A.49 

a50 

a51 

De dielectnsche matrix e is ontwikkeld ten opzichte van het x,y,z assenstelsel. Aangezien 
de moleculen een eigen voorkeursassenstelsel hebben is het verstandig deze matrix te 
transformeren naar het assenstelsel behorende bij de voorkeursrichting van de dubbelbre- 
kende vloeistof(xp, yp,zp). De transformatie is een draaiing om de z-as over een hoek x. De 
transformatie ziet er als volgt uit: 

eP = d-e 

Uitgedrukt in matrices: 

a52 
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Dit levert uiteindelijk de volgende matrix op: 

z+bO o o 
o u-b.0 o 
O O u  

4x kl 
($) kl - 1 

a = 1- 

en 

B 
2 A 

x = Larctan(-) 

AS4 

AS5 

AS6 

AS9 

A.60 

Er is dus nu een verband gevonden tussen de brekingsindices van de dubbelbrekende 
moleculen, de oriëntatie van de dubbelbrekende moleculen en de polarisatiematrix van de 
dubbelbrekende moleculen. In de praktijk is de totale brekingsindex een combinatie is van 
de brekingsindices van de dubbelbrekende vloeistof en de brekingsindex van de op- 
lossingsvloeistof (zie ook de formules 2.22 en 2.23). 
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A.3. HET WAYLAND MODEL 

Het Wayland model [7] geeft een beschrijving van stromingsdubbele breking op basis van 
de volgende extra uitgangspunten: 

A.3.1. 

de opgeloste deeltjes zijn starre ellipsoïden; 
het onverstoorde stromingsveld kan over afstanden in de orde van de afmeting van 
het langste molekuul kan worden berekend met de snelheid en de snelheidsgradiënt 
op elk willekeurig punt; 
de deeltjesbewegingen zin traag genoeg om gebruik te kunnen maken van de 
gelineariseerde Navier-Stokes vergelijking. 
de rotatietijd van de individuele deeltjes is kort genoeg om te veronderstellen dat 
de deeltjes in evenwicht zijn met de stroming op elk punt. 

DEELTJESROTATIE, HYDRODYNAMISCH MODEL 

Het ellipsoide deeltje heeft het lokale assenstelsel xp,yp,zp waarbij de oriëntatie van het 
deeitje ten c?pzichte vac e m  gegeven assenstelse! X,Y,Z w ~ r d t  vastgelegd d ~ ~ r  de Eder 
hoeken @$,I) (zie ook figuur A.9). Het assenstelsel x,y,z houdt altijd dezelfde oriëntatie 
ten opzichte van de stroomlijnen in het x-y vlak (figuur A.lO). De langste as van ket 
deeltje is a, en de breedte as axy. 

f 

Figuur A.9: Oriëntatie van het ellipsoide deeltje en de gebruikte assenstelsels. De rotatie 
om de lengte as van het deeltje wordt weergegeven door hoek I). 
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Stroom I ij n 

Figuur A.10: Draaiing van assenstelsel ten gevolge van kromming in stroomlijnprofiel. 

De hierna volgende afleiding vindt plaats in de faseruimte I, dat wil zeggen dat de deeltjes 
worden beschouwd in de ruimte die hun oriëntatie û,4,.S, beschrijft. De deeltjesflux in de 
faseruimte kan worden verdeeld in een flux ten gevolge van de Brownse beweging en flux 
ten gevolge van de stroming. Indien er sprake is van een stationaire stroming geldt: 

= 

Hierbij wordt de flux ten gevolge van de Brownse beweging wordt gegeven door: 

(:)Br, = -DV2F 

met: 

D = de rotatie diffiisieroëfficient, 
F = F(û,+) = de verdelingsfunctie. 

A.61 

A.62 

De flux ten gevolge van de stroming wordt ten opzichte van het globale XYZ assenstelsel 
behorende bij het molecuul weergegeven door formule A.15. Hierin geldt nu dat [7]: 
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A.63 O = eëe + 4sineë4 

De factor sine ontstaat door de projectie van het deeltje op het x-y vlak. De flux wordt 
nu: 

A.64 

Uitgaande van het xp,yp,zp assenstelsel van een ellipsoide deeltje in een snelheidsveld u,v,w 
wordt de rotatie van dit snelheidsveld gegeven door twee koppels te weten: 

1) 
2) 

een koppel dat het deeltje dezelfde rotatie wil geven als de omgevingsvloeistof. 
een koppel dat het deeltje parallel wil plaatsen aan de hoofdas van de snelheidsde- 
formatietensor. 

De rotatiesnelheid van het ellipsoide deeltje wordt gegeven door: 

Hierin is: 

A.65 

A.66 

A.67 

A.68 

met weer az de !engte as van het deeltje en 2,y de breedte as van het deeltje. De rotaties 
worden vervolgens getransformeerd naar het X,Y,Z assenstelsel. Bij een stroming in het 
XY-vlak (w = O) geldt [ll]: 

0 = mXsiniC, +  C CO SS, 
= bsinû cosû [Snc0s(24) +S,sin(24) A.69 
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en 

A.70 

Met S de deformatiesnelheidstensor ten opzichte van de basis XYZ en coz de rotatie van 
het snelheidsveld ten opzichte van de basis XYZ (az = V X ü). 

De rotatie om de hoofdas van het deeltje heeft geen invloed op de stromingsdubbele 
breking. Deze wordt dan ook weggelaten in de verdere beschouwing. 

De vergelij kingen kunnen worden vereenvoudigd door het stromingssysteem te beschrijven 
ten opzichte van de hoofdas van de deformatiesnelheidstensor in het xy-vlak. Dit wordt 
gedaan door invoering van een nieuwe hoek h. Hoek p is de hoek tussen de hoofdas van 
de deformatiesnelheidstensor en X. Er geldt nu: 

h = 4  - p  

met 

SXY 

sxu 
tan(2p) = - 

De formules A.69 en A.70 kunnen nu als volgt worden opgeschreven: 

6 = Ebsinûcosû cos(2h) 

Hierin is 

E2 = SW 2 + Sxu 2 

A.71 

A.72 

A.73 
A.74 

A.75 

de grootste eigenwôarde horende bij een eigenvector vac de deformatiesnel~eidstensor. Be 
rotatie van het vaste lichaam levert geen bijdrage in de verandering van de deeltjesoriënta- 
tie en wordt daarom niet meegenomen in verdere beschouwingen. Indien de snelheid 
zodanig is dat de traagheidskrachten kunnen worden verwaarloosd en de verandering van 
de kromming van de stroomlijn te verwaarlozen is, geldt: 
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A.76 

met: 

Q = hoeksnelheid van xy assenstelsel t.o.v. XY assenstelsel 
ps = krommingsstraal horende bij draaiing van stroomlijn 

Indien tancx de helling van de stroomlijn voorstelt ten opzichte van het XY-assenstelsel 
geldt: 

dcx d(arctan(v/u)) 
ds dS 

Q = u - = u  

en dus: 

sz = -1- 1 dv - du ] + - 1 [- dv +-]ïos(2a) du + - 1 [- dv --]sin(2a) du 
2 d x z  2 d x d Y  2 d Y  dx 

A.77 

A.78 

- --- + Esin(2AJ 
= 2 d x  ’[“ dY “‘I 

Hierin is vervolgens weer een nieuwe hoek ingevoerd. Hoek &, is de hoek tussen de 
hoofdas van de defonnatiesnelheidstensor en de stroomlijn. Er geldt nu: 

p - a = A ,  A.79 

Aangezien de rotatie van de stroomlijn niet van invloed is op ruimte fasedraaiing van het 
deeltje wordt deze vervolgens afgetrokken. Er wordt dan ook overgegaan op het x’,y’,z’ 
assenstelsel. De vergelijkingen voor 6 en 4 zien er nu als volgt uit: 

é’= é = Ebsine cos0 cos(2~) 
+’= d) -5E = -E(bsin(2L) +sin(2AJ 

Vergelijking A.64 wordt nu: 

A.80 
A.81 

A.82 
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en dus: 

7 -[E[Fbsin0 cos0 cos(2h)ë, - F(bsin(2h) + sin(2AJ) sin0ëJ -DVF] = O A.83 

Uit deze vergelijking kan dan de verdelingshnctie F(ë,+) bepaald worden. 

A.3.2. 

De differentiaalvergelijking kan ook als volgt geschreven worden [7]: 

VE R D E LI N G S F U N CTI E F (8, @) 

d F  V2F = [;)[ -3bsin20cos(2h)F + bsin0cos0 cos(2h)(-) ae A.84 
at- E 
ah D 

\ I  

- (sin(2AJ + bsin(2h))(-)] = - WF 

Dit is een lineaire partiële differentiaal vergelijking met de randvoorwaarde 
F(0,$) = F(~+z,$+z) en de oriëntatie distributie functie moet een bolfunctie zijn met een 
eenheidsstraal met een variabele dichtheid op de rand [9]. 
Voor kleine waarden van E D  kan de volgende harmonische functie F genomen worden: 

i m 

F = Fo + E(!?) Fj 
j =  1 

met: 

waarin P, de geassocieerde Legendre functie is. Hiervoor geldt: 

* dmPn  
Pnm(cose) = (sin2û)T - 

dcosm 

A.85 

A.86 

A.87 
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Na invulling van formule A.86 in formule A.84 en gelijkstelling van de machtreeksen 
geldt [7]: 

V2W. = WF. I 
1+1 

Voor enkele van de waarden geldt: 

n Fo = - 
4 

1 
30 6b 16 1 sin28 sin(2k) 4- -sin4e cos(4lL) 

A.88 

A.89 

A.90 

A.9 1 

A.92 

sin(2AJ 1 - sin40sin(4h) +-sin60 cos(6h)I 
2.3.5b 23.19 

i n ( 2 ~ )  A-93 
b 4  -71sin(2AJ 13 sin(2AJ 4 sin(2AJ sin2(2AJ sin2€) 

sin% + sin4û + + 
4n 26-32-’j*7b 23*32 ~5~ -7b 3 -52-7b 232b3 I F4 = - 
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A.3.3. RELATIE TUSSEN BREKINGSINDEX EN ORIËNTATIE 

De hoek die de isoklien maakt met de stroomlijn wordt bepaald met behulp van de 
volgende formule: 

Hierin is: 

en 

A.94 

A.95 

A.96 

Dit levert dan vervolgens de volgende hoek voor de isoklien ten opzichte van de stroom- 
lijn: 

A.97 

Hierin is ys = 2E sin(2AJ de afschuifsnelheid parallel aan de stroomlijn. 

De polarisatie wordt gegeven in het Gaussische eenhedenstelsel waarbij x, de susceptibili- 
ieiî îenssï en E de dië:ectnciteitstensor zijn. Er geldt: 
- - 
P = x , E  

Ij = EË = (1 + 4qe)Ë 

n2 = 1 + 4nxe 

A.98 

A.99 

A.lOO 



Appendix A: Principes Stromingcdubbele breking 

Deze tensoriële vergelijking kan worden vereenvoudigd door de polarisatie te beschrijven 
ten opzichte van het XYZ assenstelsel. De vergelijkingen worden dan: 

px = xx Ex A.lO1 

A.102 

A.103 

De totale polarisatie is gelijk aan de polarisatie van het oplosmiddel en die van de 
opgeloste deeltjes. De vergelijking ziet er voor 1 deeltje per volume eenheid in het lokale 
assenstelsel (xp,yp,zP) [lo] als volgt uit: 

Py = 

A.104 

Hierin is: 

4x L, = -(1-2e) 
3 
4x L, = -(l+e) 
3 

A. 105 

A.106 
A.107 

A.188 
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met 

p = -  
ar, 

A.109 

de assenverhouding. De factoren L, en L2 zijn factoren die ontstaan door de niet kogel- 
vorm van het ellipsoid. Deze leveren dan ook de bijdrage aan de vorm-anisotropie. E, en 
E, zijn de uitwendig aangelegde veldsterkten. Er is verder aangenomen dat het oplosmid- 
del homogeen gepolariseerd wordt [ 101. De dubbelbreking wordt nu gegeven door: 

An = nx-ny 

nx + y 

- - --- 4n G c ~ ~ [  1 -- E 2  ( sin2(2AJ +- 6352) +O [g:) - 
15 n D 18D2 

A. 110 

A.lll 

Hierin wordt het aantal deeltjes per volume eenheid weergegeven door c (= Nv). Verder 
geldt dat G (= g, - gy) de optische anisotropie factor voor de deeltjes is. 
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APPENDIX B: DUBBELBREKENDE VLOEISTOFFEN 

Tijdens de experimenten zijn twee verschillende dubbelbrekende vloeistoffen gebruikt. Hoe 
deze twee vloeistoffen worden verkregen wordt in deze appendix beschreven. 

MILLING YELLOW 

Milling Yellow is een Meurstof in poedervorm die commercieel te verkrijgen is. 
Deze kleurstof was tot kort te verkrijgen bij Hoechst onder de naam Alphanolechtgelb 
HG5. De kleurstof is niet meer te verkrijgen. Hoechst verkoopt nog wel een blauwe en 
marineblauwe Alphanolecht-"gelb", maar deze zijn niet licht doorlatend. 

Milling Yellow kan op twee verschillende manieren verkregen worden. Of in pure 
poedervorm Òf vermengd met 33 % NaCl. In Amerika is het te verkrijgen onder de naam 
NGS 1828. Volgens Swanson bevindt zich in Milling Yellow ook nog een kleine 
hoeveelheid Na,SO,. De structuur van Milling Yellow staat weergegeven in figuur 3.4. 

MILLING YeLow NGS. 

tH3 
CH, Ho-c 

f)s 

<NH-OC-c - N = N Ñ= N -  E - C O - H N O  
N a a s  S03Na 

Figuur B.l: Molekuul structuur Milling Yellow 

Milling Yellow heeft de eigenschap dat het niet-Newtons is. Tevens is de optische 
eigenschap sterk temperatuur gevoelig. Zo treedt er volgens [4] bij 35°C geen optische 
activiteit meer op. De Brownse beweging overheerst dan de molecuulbeweging. 

Een goed werkende dubbelbrekende vloeistof is als volgt te verkrijgen: 

0.26 % Milling Yellow (puur) 
0.13 % NaCl of 0.56 % Na2S0, 
0.56 % N%SO, 

0.39 % Milling Yellow met NaCl 

99.05 % H20 
99.05 9% H,O 

------- ------- ------- ------- 
100.00 % totaal 100.00 % totaal 
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Er kan het best gebruik worden gemaakt van gedestilleerd water. Dit om vervuiling van 
het mengsel tegen te gaan. Het mengsel moet nadat het is aangemaakt ongeveer twee uur 
verwarmd (net niet kokend) worden. Hierdoor lost het mengsel goed op en wordt de 
vloeistof dubbelbrekend. In de figuren B.2 en B.3 staan de viscositeiten van vers aange- 
maakte en opgekookte Milling Yellow uitgezet tegen de heersende aíkhuifsnelheden. 

VISCOSITEIT MILLING YELLOW 
PLAAT - CONE METING 

- + -  T- iûzC - - A - -  T-182C --O-- 1 - I O O C  i T-lOOC 
- A -  i - z i ü c  - 0 -  T - P S C  - 0 -  T-226C 

I - * 1  , 8 , , ' * . i )  0.001 -llll."'' ' & " " I  

0.1 1 10 1 O0 1000 

AFSCHUIFSNELHEID [if] 

Figuur B.2: Viscositeit Milling Yellow na heropkoken (zie hfdst. 4) 

VISCOSITEIT MILLING YELLOW (2) 
PLAAT - KEGEL METING 

0.1 

0.01 
0.01 0.1 1 10 1 O 0  

AFSCHUIFSNELHEID [l/S] 

- + -  T- lû .7C 

- - a - -  1-1e.ec 

- 0 -  T-2û.ûC 

+ T - 2 O û C  

- A -  1-22OC 

-0- T - Z Z S C  

Figuur B.3: Viscositeit vers aangemaakte Milling Yellow 
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VANADIUM PENTOXIDE 

Vanadium Pentoxide wordt als volgt aangemaakt: 

Neem ongeveer 2gram Ammonium Vanadat (2NH4V0,) en verpulver deze in een "pestle". 
Vmg hier 20 ccm l-normm! HCL aan toe, Het rnde segment dat ontstaat i s  Vanadium 
Pentoxide. De reactie die optreedt ziet er als volgt uit: 

2NH,VO, + 2HC1 -+ V,O, + 2NH4Cl +H,O 

Beweeg het mengsel zodanig dat de reactie volledig kan plaatsvinden. Laat het mengsel 
bezinken en giet de doorzichtige vloeistof af. Was de neerslag enkele keren met gedestil- 
leerd warm water. Gebruik géén kraanwater. Dit kan tot gevolg hebben dat het vanadium 
pentoxide gelei-achtig wordt. Spoel het mengsel totdat het water rood begint te kleuren. 
Stop het sediment in een fles en vul het aan met 2 liter gedestilleerd warm water. De kleur 
van de oplossing is geel. Gedurende enkele dagen lost het mengsel op en verandert de 
kleur van het mengsel van geel naar robijn rood. Na drie dagen begint de vloeistof 
dubbelbrekend te worden en enkele dagen later is het klaas YOQT gebruik. 

De viscositeit van Vanadium Pentoxide ligt in de buurt van water en is meen Newtons dan 
Milling Yellow. Zie ook de figuren B.4 tot en met B.6. De viscositeit is bij 6 verschillen- 
de temperaturen bepaald. Deze staan uitgezet in de figuren B.4 tot en met B.6. Uit deze 
metingen valt op te maken dat bij herhaling van de viscositeitsmeting verschillende 
viscositeiten worden gemeten. Een reden hiervan kan zijn dat het Vanadium Pentoxide met 
het metaal van de viscositeitsmeter heeft gereageerd. 

VISCOSITEIT VANADIUM PENTOXIDE 
Plaat - Kegel meting 

I 
& 17.10 

- k  - ia10 

+ 17AC 

- h  - 1L6C 

+ 17JC 

- h  - l L 3 C  

0.1 

0.01 

0.001 

0.0000 t I t 
0.1 1 10 1 O0 

afachuíf8nelheld 11/81 

Figuur B.4: Viscostiteitscuwe Vanadium PentoTide 
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VISCOSITE IT VANADI U M PENTOXIDE 
Plaat - Kegel meting 

0.1 

& 1 U C  

0.01 

- - + . .  m.sc 

0.001 

0.8006 
0.1 1 10 100 

afwhulfsnelheld [lls] 

Figuur B.5: Viscostiteitscurve Vanadium Pentoxide 

VISCOSITEIT VANADIUM PENTOXI DE 
Plaat - Kegd metlng 

+ n.1c 

- &  - a 0 0  

* n.1c 

- + -  LLOC 

-t n.cc 

- 0 -  LLOC 

o. 1 

0.01 

0.001 

0.0005 
0.1 1 10 100 

afschulfsnelheld ills] 

Figuur B.6: Viscostiteitscurve Vanadium Pentoxide 
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Met behulp van TIM is het mogelijk om zwart-wit beelden te verwerken. Tim is een 
software pakket dat in staat is beelden te digitaliseren en daaruit informatie te halen. Het 
programma dat met behulp van dit pakket geschreven is kan worden gebruikt om beelden 
in te lezen en de grijswaarden horende bij bepaalde punten van het beeld te bepalen (zwart 
= O, wit = 255). Deze data worden weggeschreven naar de harde schijf. Het programma 
bestaat uit 3 delen, te weten BMENU-CMD , BHIST.CMD en BDATA.CMD. Hierin is 
BMENU.CMD het programma dat moet worden opgestart. De andere programma’s 
worden door BMENU.CMD opgestart. Het programma BMENU.CMD biedt de volgende 
mogelijkheden: 

vastleggen van beeld 
wegschrijven van beeld naar harde schijf 
overzicht van weggeschreven beelden 
bekijken van opgeslagen beelden 
bepalen van histogram analyse lijn 
maken van histogram 
wegschrijven printerfile van huidige beeld 

Om een histogram te kunnen maken, dit wil zeggen de grijswaarden van een beeld over 
een vastgelegde lijn vastleggen, moet het beeld gedigitaliseerd zijn. Dit wordt gedaan met 
behulp van menu mogelijkheid nummer 1. Dit beeld moet tevens vastgelegd zijn op de 
harde schijf (2). Voordat de histogram bepaald (6) kan worden moet de lijn waarover dit 
gebeurt ook worden bepaald (5). De grijswaarden kunnen worden weggeschreven op de 
harde schijf met behulp van het programma BHIST.CMD. Dit programma wordt automa- 
tisch opgeroepen in BMENU.CMD. Het programma BHIST.CMD maakt gebruik van 
BDATA.CMD. 
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; hoofdprogramma voor het maken van foto en het verwerken ervan. 

; variabelen, nodig voor het vastleggen van de coordinaten van de histogram 
; analyse lijn, de keuze variabele in het beeldmenu en het meegeven aan een 
; ander programma van het beeld nummer 

int keuze 
int number 
int p o s l x  
int p o s l j  
int pos2-x 
int pos23  
int im = %1 

; start bmenu, hierin staan de mogelijkheden die het programma biedt. 

cls 
keuze = 1 
while keuze c= 10 
cls 
print"==================================================" 
print It MENU" 
print"==================================================" 
print 
print It 1) vastleggen van beeld" 
print 'I 2) wegschrijven van beeld naar harde schijf' 
prime I' 3) overzicht van weggeschreven beelden" 
print It 4) bekijken van opgeslagen beelden" 
print It 5) bepalen van histogram analyse lijn" 
print 'I 6) maken van histogram (beeld MOET gesaved zijn)" 
print 7,) wegschrijven printerfile van huidige beeld" 
print 
keuze = KEUZE: 
print 
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; keuze 1: beeld van de video band wordt gedigitaliseerd. 
if keuze == 1 

set vmask O 
curs of 
lut 2 1 
dis x 
dig 
pause I' Druk op een toets om beeld vast te leggen.." 
dig 1 

; keuze 2: vastleggen gedigitaliseerde beeld op de harde schijf. Het beeld 
9 wordt gesaved onder "lm(number).im. Hierin is number een 

meegegeven variabele 
elseif keuze == 2 

number = I' Onder welk nummer moet de foto worden weggeschreven 

if number >= 1 

endif - 

( 1. .99)?. . 

*lm store number 

; keuze 3: overzicht van de opgeslagen beelden wordt op de monitor geprint 
elseif keuze == 3 

dos dir/p imUm*.im 
pause " Druk op toets voor vervolg" 

; keuze 4: gekozen beeld wordt van de harde schuif getoond 
elseif keuze == 4 

number = I '  Geef beeld nummer: 'I 

*lm-load number 

; keuze 6: een grijswaarde histogram wordt gemaakt van het gekozen beeld. Het 
9 programma bhist.cmd wordt aangeroepen. 

elseif keuze == 6 
number = I' Van welke foto moet een histogram gemaakt worden (1..99) ?I' 

if number >= 1 

endif 
*bhist number pos1 - x p o s l j  pos2 - x p o s 2 j  
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; keuze 5:  de lijn waarover de grijswaarden moet worden bepaald wordt 
9 vastgelegd. Dit wordt gedaan met behulp van de muis. 

elseif keuze == 5 
set vmask 1 
and Ofeh 
lut 2 3 
set grpat 1 
set curpat 1 
set drpat 1 
curs 256 256 
curs cr 
cls 
print . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

print "vastleggen van histogram analyse lijn" 
print ........................................ 

print 
print "Gebruik de muis of de cursor toetsen voor het aangeven van de lijn" 
print "waarlangs je het grijswaarden profiel wilt zien." 
print "gebruikmakend van Ctrl en een van de diagonaal toetsen vergroot" 
print "de cursor snelheid." 

print 
print "Geef beginpunt aan van lijn en druk op spatiebalk of op muis." 
mouse 

pos137 = cursy 
p o s l x  = cursx 

pause 
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; keuze 7: Van het gedigitaliseerde beeld wordt een printfile gemaakt. De 
9 kwaliteit is in het algemeen niet zo hoog. 

elseif keuze == 7 
CIS 
print 

print Beeld printfile menu" 

print 
print "1) overzicht weggeschreven beeld print files" 
print "2) wegschrijven beeld printfile" 
print "3) terug naar hoofdmenu" 
print 
number = "KEUZE : It 

print ii _______________________________ i i  ----_--________________________ 

print tt===============================tt 

if number == 1 
dos dir\p image*.prn 
pause "Druk op toets voor vervolg" 
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Appendix C: Beeldverwerking 

; wordt opgeroepen door bmenu.cmd 
; de coordinaten van de histogram analyselijn worden vanuit BMENU.CMD 
; meegegeven 

int answer 
int item 
int p o s l x  = %2 
int p o s l j  = %3 
int pos2-x = %4 
int p o s 2 j  = %5 
int error 
int number = %1 
int keuze 
int dfk 

; start bhist, er wordt eerst gekeken of het beeld aanwezig is. Indien het beeld er is 
; wordt het ingelezen. 

keuze = 2 
set vmask O 
curs of 
lut 2 1 
dis x 
if number e= 99 

error = chk dis Im%l 
if error != O 

cls 
print "Figuur is niet aanwezig" 
pause "Druk op toets voor vervolg" 

endif 
CIS 

print "histogram" 
print 
print "Histogram wordt nu berekend. Een moment a.u.b." 
print 
print "p~~ l - : :  : ",posl-:: 
print " p o s l j  : " , p o s l j  
print "pos2-x : ",pos2x 
print I 'pos2j : 1 1 , p 0 s 2 ~  
print 

- C.6 - 



Appendix C: Beeldverwerking 

; tekenen van lijn over beeld, wegschrijven naar (fictief) beeld e, opnieuw 
; inlezen van beeld 

set vmask 1 
and Ofeh 
lut 2 3 
set grpat 1 
set curpat 1 
set drpat 1 
drln p o s l j  p o s l x  pos22  pos2-x 
copy x e 
lut 2 1 
set vmask O 
copy lm%l.im x 

; inlezen van waarden over lijn (xl,yl=> x2,y2) in ibuf en terug halen van 
; weggeschreven beeld 

ibuf by 
ibuf er 
gline x pos12  p o s l x  pos22  pos2-x 
set vmask 1 
copy e x 
lut 2 3 

; tekenen van histogram met waarden uit ibuf (stack waarin de grijswaarden 
; staan opgeslagen) 

curs 256 256 
frmt 258 258 
bord xc 1 
frmt 256 256 
dest xc 
era x 
grph xc 
dest x 
Icon x 
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Appendix C: Beeldverwerking 

print 
print It 1) terug naar hoofdmenu" 
print 
print It 3) wegschrijven data naar file" 
print 
keuze = It KEUZE: 'I 

if keuze == 2 

2) ovenicht weggeschreven data files" 

cls 
dos dir/p data*.dat 
pause It Druk op toets voor vervolg" 

print 
dfk = "Onder welk nummer wilt U de gegevens opslaan ? It 

*bdata.cmd dfk p o s l x  poslqr pos2-x pos24~ 

elseif keuze == 3 

endif 
endw 
endif 

stop 
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Appendix C: Beeldverwerking 

;variabelen 
int teller 
int grlevel 
int number = %1 
int p o s l x  = %2 
int p o s l j  = %3 
int pos2-x = %4 
int p o s 2 j  = %5 

; start bdata, data worden weggeschreven naar file data(number).dat. Hierin is (number) 
; het meegegeven nummer van de datafile. i n  data(number).lst worden de coördinaten van 
; de histogram analyse lijn weggeschreven en het nummer van de datafile waarbij ze 
; horen. 

teller = O 
grlevel = O 
while teller < 500 

grlevel = ibuf teller 
fprint data%l.dat "%3d %3d\n", grlevel, teller 
teller += 1 

endw 
fprint data%l .lst "data file: %3d\n", number 
fprint data%l.lst 'I 

fprint data%l.lst "%7d %7d %7d %7d\n", pos1 - x p o s l j  pos2-x p o s 2 j  
stop 

p o s l x  p o s l j  pos2-x pos2_y\n" 
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APPENDIX D: Omrekeningstabel SI = Gaussische 
eenheden 

GROOTHEID SI-EENHEID CON- GAUSS 
I VERSIE I EENHEID 
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APPENDIX E: DEFORMATIESNELHEIDSTENSOR 

De deformatiesnelheidstensor Ë is als volgt gerelateerd aan de snelheidsvector U: 

E. 1 

Bij een stromingsprofiel van een twee dimensionale stroming, die als volgt gedefinieerd 
kan worden: 

E.2 

kan de deformatiesnelheidstensor dan als volgt geschreven wordt: 

- 
E =  

De eigenwaarden van deze tensor worden bepaald door: 

-h Ei 
detlEy-h8,1 = 1 Ei -4 = o 

Dit levert de eigenvectoren: 

(E.5) (EA) 

E.3 

E.4 

Dit betekent dat de hoofdassen van de deformatiesnelheidstensor onder een hoek van 45" 
met de hoofdstroomrichting staan. 
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