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Samenvatting 

Met behulp van het software-pakket Sepran is onderzoek gedaan naar de invloed 
van wandinhomogeniteiten op het massatransport door de wand. 
Met als uitgangspunt de convectie-diffusie-vergelijking is voor een gladde wand, de 
invloed van de doorlatendheid op het massatransport onderzocht. Hiertoe is een 
gladde wand gemodelleerd die opgebouwd is uit volledig doorlatende gebieden en 
volledig filet-doorlatende gebieden. In het oriderzoek IC de lengte van de aki- 
doorlatende gebieden gevarieerd. Als gevolg van het concentratieverschil tussen de 
hoofdstroom en de permeabele wand ontstaat aan de wand een diffusie-grenslaag. 
Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de grenslaagdikte O niet 
beïnvloed wordt door plaatsing van de niet-doorlatende gebieden. Bij gelijkblijvend 
percentage doorlatendheid is de lengte van de niet-doorlatende gebieden echter 
wel van invloed op het totale massatransport. Door praktische beperkingen kan de 
exacte invloed niet bepaald worden. 
Er  kan echter wel vastgesteld worden dat in voorgaande onderzoeken met betrek- 
king tot het massatransport door een semi-permeabel membraan c1,7>, de invloed 
van de niet-doorlatende gebieden (het membraan ondersteunende gaas) onjuist is 
meegenomen in de beschouwingen. Dit heeft geleid tot een te lage berekende 
waarde voor het massatransport. 
Ook is onderzocht hoe een, in de kanaalwand geplaatste caviteit de stroming 
beïnvloedt. Hiertoe zijn enkele karakteristieke parameters gekozen. Namelijk de 
verhouding tussen de kanaaldiameter D en de diepte d van de caviteit, de breed- 
te/diepte verhouding van de caviteit en de afstand tussen de caviteiten als functie 
van de breedte. Voor de berekeningen gold : D/d = 20 en D/d = 2. Uit de resultaten 
blijkt dat de breedte/diepte verhouding van de caviteit bepalend is voor het 
stromingsgedrag. Het plaatsen van verscheidene caviteiten (D/d = 20) doet het 
stromingsprofiel in de caviteit niet veranderen. 
Het berekende smelheidcveld is vervolgens gebruikt MOOT het oplossen van de 
convectie-diffusie-vergelijking om zodoende een beeld te krijgen van de invloed van 
een caviteit op het massatransport. Het blijkt dat in vergelijking met het massa- 
transport door een gladde wand, door de wanden van de caviteit aanmerkelijk 
minder massa diffundeert. Voor een kwantitatief verband is een vervolg-onderzoek 
aan te bevelen. 
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Symboleniijst 

breedte van de eaviteit [m] 
concentratie [mo 1/11 
de concentratie ter plaatse y = 6 [moi/i] 
de concentratie in de hoofdstroom [moi/i] 
de concentratie aan de permeabele wand [mol/i] 

diameter van het kanaal [m] 
Diffusiecoëfficient [m2/s] 
afstand tussen de caviteiten [-I 
lengte van de niet-doorlatende gebieden [-I 
druk [Pa] 
atmosferische druk [Pa] 
Peclet-getal gebaseerd op de diffusiecoëfficient, de gemiddelde snelheid en 
lengte L [-I 
Peclet-getal gebaseerd op de diffusiecoëfficient, de karakteristieke snelheid 
u, en diepte d van de caviteit [-I 
Reynoldsgetal gebaseerd op de gemiddelde snelheid en diameter D van het 
kanaal [-I 
Reynoldsgetal gebaseerd op de gemiddelde snelheid en gebiedlengte L [-I 
snelheidsgradiënt aan de wand [s”] 
Schmidt-getal [-] 
componenten van de snelheidsvector in x, respectievelijk y-richting [m/s] 
snelheidsvector [m/s] 
gemiddelde snelheid [m/s] 
maximale snelheid [rn/s] 
karakteristieke snelheid [m/s] 
piaatscsörd i naten [ml 
lengte van de permeabele wand [m] 

diepte va:: de caviteit [rnl 

diffusie-grenslaagdikte [m] 
hydrodynamische grenslaagdikte [m] 
viscositeit [m2/s] 
kinematische viscositeit [m2/s] 
dicht heid [kg/m3] 



Uit de literatuur blijkt dat er een verband bestaat tussen het voorkomen van 
aderverkalking (atherosclerose) en stromingsfenomenen. Er is een voorkeur voor 
het optreden van aantastingen van de vaatwand in die delen van slagaders die 
blootstaan aan lage afschuifsnelheden. Een verminderde stofwisseling, veroorzaakt 
door diffusiebeperkingen, speelt mogelijk een rol bij het onstaan van de aantastin- 
gen. Om het beIang hiervar! te kunnen bepaien, ~ ~ r r i i  binnen het atheroscieroce- 
projekt onderzoek gedaan naar de invloed van stroming op massatransport naar en 
door een doorlaatbare wand. 

Bij het onderzoek worden kunstmatige membranen gebruikt als model voor de 
vaatwand. Door praktische omstandigheden moeten deze membranen ondersteund 
worden door gaas. Het effect van dit gaas op het massatransport is niet bekend. 
Daarom zijn we geïnteresseerd in de invloed die wandinhomogeniteiten hebben op 
het massatransport. Het onderzoek hiernaar is verlopen in twee stappen. 
Bij de eerste stap zijn we uit gegaan van een Poiseuiliestroming langs een gladde 
wand waarvan de doorlaatbaarheid op een bekende wijze varieert als functie van 
de plaats (hoofdstuk 2). 
In het tweede deel zijn een aantal 'obstakels' op de modelwand geplaatst (hoofd- 
stuk 3). Dit moet gezien worden als een eerste stap in het opstellen van een 
model, dat er toe moet leiden dat de invloed van de ruwheid van de vaatwand 
meegenomen kan worden in verdere berekeningen met betrekking tot het massa- 
transport (hoofdstuk 4). 
Met behulp van het software-pakket Sepran is aan de beschreven situaties gere- 
kend. 

1 



H2 DIFFUSIE DûûR EEN GEDEELTELIJK DOORLAATBARE WAND. 

5 2.1 inleiding 

In voorafgaand onderzoek cl> met betrekking tot de invloed van stroming op het 
massatransport, werd de diffusie van een concentratie door een membraan 
berekend met behulp van een wiskundig model en ter validatie van de numerieke 
resultatem werd eel? proe?opste!i!ng g v b w v ~ ! .  
Daar het semi-permeabele membraan in de opstelling ondersteund moest worden 
door een gaas (niet-permeabel), werd het massatransport berekend met behulp 
van het effektieve oppervlak van het membraan. De geometrische afmetingen van 
dit membraan werden daartoe vermenigvuldigd met de verhouding van de opper- 
vlakte van het onafgesloten membraan tot de oppervlakte van de gehele semi- 
permeabele wand. 
Dit onderzoek is er op gericht te verifiëren of deze modelvorming geoorloofd was of 
niet. 

3 2.2 Modelvorming 

We gaan uit van een Poiseuillestroming langs een gladde wand waarvan de 
doorlaatbaarheid op een bekende wijze varieert als functie van de plaats. Naast 
een hydrodynamische grenslaag zal ten gevolge van een concentratieverschil 
tussen hoofdstroom en wand ook een diffusie-grenslaag ontstaan (appendix A). 

De diffusie-grenslaagdikte 6 is als volgt gedefinieerd: 
6 is de afstand van de wand tot de plaats, waar het verschil tussen de concentratie 
van de opgeloste stof Per plaatse (C(6)) en de concentratie (Cw), 99 % is van het 
verschil tussen de concentratie in de hoofdstroming (Co) en de concentratie aan de 
wand (Cw), dus : 

[ C(6) - CW] = 0.99 * [Co - C,] 

figuur 1 

2 



E 

(M3-03)/(M3-3) =,3 

"X/x ='X 
Q/h =& 

(C-2) 

(L-Z) 



Di = I*Io” m2/s 
s = 100 s-’ 
x,= lengte van de permeabele wand in axiale richting 

8.1 m 

Hieruit volgt : 6 = 2.8*10“ m 

De dimensieloze vergelij king wordt dan (accenten zijn weggelaten) : 

sC ac 
*y2 i?y 

- (1 *1o-l2/ti3) +Y- =O 

Het model en de randvoorwaarden 

figuur 2 

4 
1 3 

WAND 1 : Voor de hoofdstroom geldt : c = 1 

WAND21 y = O  
De wand is niet doorlatend, dan geldt : 

y = o  
De wand is doorlatend, dan geldt : 

c=o 

Dit wil zeggen dat de wand ’oneindig’ permeabel is 

WAND 3 : Voor de uitstroom veronderstellen we : 

WAND 4 : Voor y > 6 geldt : 

4 



Q 2.3 Berekeningen 

Met behulp van het in appendix D vermelde Sepran-programma hebben we het 
concentratieverlosp in het beschreven gebied berekend. 
Daarnaast hebben we een waarde (dimensieloos) voor het massatransport door de 
gedeeltelijk doorlaatbare wand bepaald. Dit is gedaan door de flux over de wand 
y = O te integreren. 

(2-7) 

1) Doel van de eerste berekeningen was een dusdanige mesh-verdeling aan te 
brengen zodat de waarde van de integraal tot op twee decimalen konstant 
zou blijven, ongeacht verdere mesh-verfijningen. De gerealiseerde nauwkeu- 
righeid is dan 1 %. 

2) In berekening 2 is de convectie-diffusie-vergelijking opgelost met en zonder 
de verwaarlozing van de diffusie van de massadeeltjes in axiale richting. Dit 
ter nadere controle of de eerder gemaakte veronderstelling geoorloofd was. 
De berekening is uitgevoerd voor een volledig doorlatende wand. 

3) In berekening 3 komt het doel van het onderzoek naar voren zoals dit 
beschreven is in paragraaf 2.1. 
Hiertoe wordt de lengte L van de niet-doorlatende gebiedjes op de mem- 
braanwand gevarieerd terwijl de totale verhouding saoorlaatbaar/oncloorlaat- 
baar 1 : 1 blijft. De bedoeling is dus te onderzoeken hoe het massatransport 
beinvloed wordt door be gebiedlengte i. 

L-o 

Y-0 

L-0.25 

Y'O 

Y'O 
x-o  x- 1 

m =  doorlatend gebied 
inmsl= niet-doorlatend gebied L 
== vaste, dichte wand 

figuur 3 
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4) Voor de lengte L wordt een konstaante waarde genomen, terwijl nu het per- 
centage doorlatend gebied gevarieerd wordt. De doorlatende gebieden 
worden hierbij regelmatig over de membraanwand verdeeld. 
Voor L wordt de kleinste waarde (L = 0.025) genomen omdat deze het beste 
overeenkomt met de gaasdraadafmetingen. Deze gaasdraden hebben een 
dikte van 0.2 mm <I>. 

a= doorlatend gebied 
= niet-doorlatend gebied L 
= vaste, dichte wand 

figuur 4 

Q 2.4 Resultaten 

- Het beoogde doel de integraal tot op twee decimalen nauwkeurig te bepalen 
is niet gelukt. 
Een oorzaak hiervan is bat met behulp van de Eindige Elementenmethode, de 
flux wordt bepaald met een nauwkeurigheid die een orde lager ligt dan de 
nauwkeurigheid waarmee de concentratie wordt bepaald 4%. Het uiteindelijk 
bepalen van de integraal met behulp van de flux-waarden zal waarschijnlijk 
ook gepaard gaan met nauwkeurigheidsverlies. 
De integraal-waarden zijn daarom afgerond tot op een decimaal. 

- In de resultaten afkomstig uit de convectie-diffusie vergelijking met en zonder 
de axiale diffusie-component waren geen verschillen zichtbaar (zie figuur 5). 
Naast het berekende concentratieverloop is in dit figuur ook de analytisch 
gevonden waarde voor de grenslaagdikte 6 weergegeven (2-4). Figuur 5 laat 
zien dat het analytisch bepaalde verloop voor 6 goed overeen komt met de 
numerieke waarden voor de grensiaagdlkë. 

- Figuur 6 toont dat de opbouw van de Mijn niet verstoord wordt door de 
aanwezig heid van niet-doorlatende gebieden. Figuur 6 laat echter ook zien 
dat dicht bij het membraan de iso-concentratielijnen voor de verschillende 
modellen een duidelijk ander verloop vertonen. 

6 
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2 
U 

x - +  

figuur 9 

Het flu-verloop voor L = 0.1 

x +  
figuur 10 

- - - -  - - doorlatend gebied 
- - niet-doorlatend gebied 

t..,,,,....t +,.at *,nA,,nn,,,,,,AP . n i r w v y p u i i r  IIICIC I C u I U " W W I  VVULLIU" . - - u 
c = U ohe i  'oneindig' permeabei 

X - - knooppunt met randvoorwaarde : 
Sc/Sn = O ofwel niet permeabel 

Sc/Sn = O 
* - - extra knooppunt met randvoorwaarde : 

INTEGWAL 1 wordt bepaald door integratie over de gehele flux-piek. 

INTEGRAAL 2 wordt bepaald door de bijdrage van de schuin gearceerde gebieden. 
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9 2.5 Discussie 

Wanneer we de waarden van integraal 1 en 2 vergelijken zien we dat deze, vooral 
voor kleine waarden van L, nogal uiteenlopen. De oorzaak hiervan is de toegepaste 
discretisatie. Dit houdt in dat alleen in de knooppunten van de elementen een 
waarde berekend wordt. De waarden tussen de knooppunten worden bepaald door 
lineaire interpolatie. 
Als gevolg van de discretisatie ontstaat het niet-doorlatend gebied (6c/6n = O) 
ss:: ~vsrqi2nysndne, w22r de flux (&/,vin) lineair afneerrrt tet nu! 811 dus niet gelijk 
aan nul is. Het doorlatend gebied (Wan > O) is dus groter dan beoogd. Wanneer 
de flux nu over de gehele wand geïntegreerd wordt (integraal l), worden ook de 
flux-waarden over deze niet-beoogde doorlatende gebieden meegerekend.Het pro- 
bleem is in figuur 9 en 10 geschetst. 
Door plaatsing van extra elementen dichtbij de grenzen van het doorlatend gebied 
(zie figuur 1 O) wordt de bijdrage aan de integraal van de niet-beoogde doorlatende 
gebieden kleiner doordat de overgangszône (ax) kleiner wordt. 
Het plaatsen van deze extra elementen heeft echter tot gevolg, dat de flux-waarden 
een grillig en onverklaarbaar verloop gaan vertonen, waardoor voor de integraal 
geen realistische waarde berekend kan worden. 
Het alternatief was toch een mesh te gebruiken met een equidistante knooppunts- 
verdeling, de integraal voor alle doorlatende gebieden afzonderlijk te berekenen, 
zodat de ge'interpoleerde grenswaarden niet meegenomen zouden worden en 
vervolgens de berekende waarden te sommeren (integraal 2). 
De waarde van integraal 2 is echter een onderschatting van het massatransport 
wat in werkelijkheid plaats zal vinden. In figuur 9 hadden we gezien dat het 
doorlatend gebied groter is dan beoogd, dit betekent dat dicht aan de wand er een 
bredere grenslaag opgebouwd wordt (zie figuur 6). Daar de grenslaagdikte omge- 
keerd evenredig is met de flux betekent dit dat de flux een lagere waarde heeft als 
dat men zou mogen verwachten. 

10 



Q 2.6 Conciusies/Aanbeveiingen 

Het is niet gelukt, de exacte invloed die een gedeeltelijk doorlatende wand heeft op 
het massatransport door deze wand, te bepalen. 
De waarden van integraal 1 vormen een bovengrens, terwijl de waarden van 
integraal 2 onderschattingen zijn, van de hoeveelheid massa die door het mem- 
braan zal diffunderen. 
De oorzaak is dat de werkelijke situatie alleen op een juiste manier in een model 

haalbaar. 
Op basis van de resultaten is het echter wel mogelijk een uitspraak te doen over 
de juistheid van het model waarmee in voorafgaande onderzoeken het effect van 
het gaas op het massatransport werd verdisconteerd. In deze onderzoeken werd 
het massatransport berekend voor een volledig doorlatend membraan, deze 
waarde werd vervolgens vermenigvuldigd met het daadwerkelijk doorlatend 
oppervlak. In dit onderzoek is het membraan voor 50 % doorlatend, wanneer we nu 
de gevonden waarde voor het massatransport voor een volledig doorlatend 
membraan (L = O) met de helft vermenigvuldigen komen we op een afgeronde 
waarde van 1.2 uit. Deze waarde is veel kleiner dan de waarden die we berekend 
hebben met behulp van modellen waarin het effect van de niet-doorlatende 
gebieden wel is meegenomen (zie tabel 1). Naarmate de gebiedlengte L kleiner 
wordt zal de integraalwaarde wel afnemen, tenslotte is de waarde 1.2 de limiet- 
waarde voor L + O. Helaas is het door praktische omstandigheden niet mogelijk 
het massatransport voor nog kleinere waarden van L te berekenen. 
Wanneer we echter de waarde voor het totale massatransport (integraal 2) voor de 
kleinste waarde van L bekijken en er hierbij rekening mee houden dat deze 
waarde een onderschatting is van het werkelijke massatransport, kunnen we stellen 
dat de wijze waarop de invloed van de niet-doorlatende gebieden in voorafgaande 
onderzoeken verdisconteerd is heeft geleid tot een te lage waarde voor het 
massatransport. 
Op basis van dit numeriek onderzoek is het niet mogelijk exact aan te geven hoe 
groot de gemaakte fout is. Door het verrichten van enkele experimenten kan hier 
wellicht meer duidelijkheid over verkregen worden. 

trrrrC-rilrl  vcIi L a a t u  I/-- nat I ~ûicfefi ~ O O Í  f j j f i~  m ~ ~ h \ ~ d d i ~ y ,  pr&toi~ch ~ ~ Z I V E  IS dit nie? 



H3 DE STROMiNG BVEW EEN CAVPTEOT. 

5 3.9 Inleiding 

Zoals in hoofdstuk 1 al beschreven is, is het de bedoeling een model te maken van 
de ruwe vaatwand, zodat ook de invloed van de ruwheid van de wand meegeno- 
mil kan w d e n  in be:ekeninyen me? betrekkirig te! het mzcsztrmsp~rt:. 
In dit hoofdstuk zal gekeken worden hoe een reeks aangebrachte 'obstakels' de 
stroming beïnvloedt. In hoofdstuk 4 zal vervolgens de invloed van de verstoorde 
stroming op het diffusieproces nader beschouwd worden. 

5 3.2 Modelvorming 

Als eerste stap in de modellering van een ruwe wand werd besloten, de invloed 
van aangebrachte caviteiten op de stroming te onderzoeken. Er werd voor cavitei- 
ten gekozen, daar een aantal achter elkaar geplaatste caviteiten een reëel model 
vormen van een matig geruwde vaatwand. De hoekige geometrie van de caviteit 
komt weliswaar niet overeen met de fysiologische werkelijkheid, in dit stadium van 
de modelvorming wensen we hier echter geen aandacht aan te schenken. 

Als karakteristieke parameters werden gekozen : 

1) 
2) 

3) 

De breedte/diepte verhouding van een caviteit. (b/d) 
De diepte van een caviteit in verhouding met de diameter van het stromingc- 
kanaal. (D/d) 
De afstand tussen de caviteiten als iunktie van de breedte van de cauiteiten. 
(b/k) 

figuur 11 
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Het stromingsprofiel Icings de ’ruwe’ wand wordt beschreven met behulp van de 
Navier-Sto kec-vergelijking. 

De volgende veronderstellingen worden gemaakt : 

1) Het medium is onsamendrukbaar. 
2) 
3) De stroming is stationair. 

Het medium gedraagt zich Newtons. 

4) De :.:and is sta: 

Verder beperken we ons tot een twee-dimensionale (x-y) situatie. 

De Navier-Stokes-vergelijking ziet er dan als volgt uit : 

pLI.vu= -vp +q ‘Gpu (3-1) 

De vergelij king maken we dimensieloos met behulp van de volgende karakteristieke 
maten : 

Met : D = de diameter van het kanaal. 
u,= de gemiddelde waarde van het aan het begin van het kanaal 

voorgeschreven snelheidsprofiel. 
po= be atmosferische druk. 

De dimensieloze vergelijking (de accenten zijn weggelaten) : 

Re,=- U O D  

V 
(3-3) 

Voor de berekeningen nemen we : 
Re, = 300 
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figuur 12 

Met als uitgangspunt, voorafgaand onderzoek betreffende een stroming over een 
stapvormige verstoring c6>, werd het model de volgende randvoonnraarden 
o pg el eg d : 

WAND 1 : Als instroomconditie wordt er een ontwikkeld (parabolisch) snelheids- 
profiel voorgeschreven : 
u = u(y) en v = O 

WAND 2 : Aan de wand worden no-slip condities opgelegd : 
- u = o  

WAND 3 : De uitstroom veronderstellen we spanningcvrij : 
6uJ6n = O 

WAND 4 : Op deze wand wordt de snelheid u = u(y) en v = O voorgeschreven 
volgens het parabolische snelheidsprofiel. We gaan er dus vanuit dat 
de caviteit de hoofdctroom niet ernstig zal verstoren. De juistheid van 
deze voorwaarde wordt wel gecontroleerd door voor meerdere waar- 
den van y het stromingsverloop te onderzoeken. 

5 3.3 Berekeningen 

1) Als eerste hebben we onderzocht hoe de breedte/diepte verhouding van de 
caviteit het stromingsprofiel beïnvloedt. De kanaaldiameter/diepte verhouding, 

De beschouwde b/d-waarden zijn : 
D/d = 20. 

1 
2.5 
5 
7.5 
10 

iiiii.i.i.iiiiiiiii.iii.i. 

d 
b 
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Wanneer we de vierkante caviteiten, b/d = 1 beschouwen, zien we dat de 
kern van het recirculatiegebied in de caviteit (b = Q.05, Q/d = 20) relatief 
dieper gelegen is dan de kern van de wervel in de grote caviteit (b= 0.5, Q/d 
= 2). Tevens laat de stroming voor D/d = 20 een neiging tot instroom in de 
caviteit zien, terwijl voor D/d = 2 de hoofdstroom juist opgestuwd lijkt te 
worden door het wervelende medium in de caviteit. Bovendien ligt de kern 
van de wervel in de kleine caviteit precies in het midden, voor de grote 
caviteit geldt dat de kern iets naar rechts verschoven is. 
Ei: gedíagsveíszhil wordt mede veroorzaakt doerdat ep de wand de rand- 
voorwaarde = O opgelegd wordt. Wanneer de wand verder weg gelegen is, 
zullen de noodzakelijke snelheids-gradiënten kleiner zijn en zal de stroming 
een ander gedrag vertonen. 

Wanneer we drie caviteiten in de stroming plaatsen, waarvoor geldt dat de 
verhouding D/d = 20, dan zien we kleine onderlinge verschillen in de recircu- 
latie-gebieden ontstaan, dit geldt met name voor de wervel in de eerste 
caviteit ten opzichte van de wervel in de overige caviteiten. Dit verschil is het 
grootst voor k = 0.01 (figuur 18b en 19c), voor k = 0.1 zien we geen verschil- 
len meer tussen de caviteiten (figuur 18c en 19b). 
De kern van de wervel ligt echter in alle drie de caviteiten op dezelfde plaats. 
Verandering van de afstand tussen de caviteiten heeft hier geen invloed op. 

Q 3.5 Discussie 

Voor de berekeningen is een fijne element-verdeling noodzakelijk. Om de rekentijd 
beperkt te houden is het gebied in het kanaal, waar het snelheidsveld voor bepaald 
is, zo klein mogelijk genomen. Daar op de bovenwand in het model de atroomsnel- 
heid voorgeschreven is kan dit van invloed zijn op de resultaten. 
Uit controle blijk dat voor kleine caviteit-afmetingen, verhoging van het kanaal het 
stromingsgedrag in en rond de caviteiten niet doet veranderen. Voor de grotere 
caviteiten geldt dat het globale stromingsbeeld niet verandert, maar dat de stroom- 
lijnen wel iets van plaats veranderen. 

§ 3.6 Conclusie 

Plaatsing van een vierkante caviteit (b/d = 1) doet een recirculatie-gebied in de 
caviteit ontstaan, de hoofdstroom wordt nauwelijks beïnvloed. Rechthoekige cavitei- 
ten (b/d > 1) daarentegen verstoren de hoofdstroom dusdanig dat het instromend 
medium niet alleen over de caviteit heen stroomt, maar deze ook binnenstroomt. 
Het piaatcen van verscheidene caviteiten (Did = 20) achier eibar liet zien dat het 
stromingsgedrag hierdoor nauwelijks verandert. Met name tussen de als laatste 
geplaatste caviteiten zijn de verschillen minimaal. 
Nu bekend is hoe de stroming in en rond een dergelijke caviteit verloopt, kan 
onderzocht worden hoe het massatransport beïnvloed wordt door de plaatsing van 
een caviteit in de wand. 

16 



1 



t I 

0 O 
Y 

O 



61 



Voor ket bepalem van ket snelheidsveld gebruiken we het model, zoals dat 
beschreven staat in hoofdstuk 3. 
Het model dat het concentratie-verloop beschrijft ziet er als volgt uit : 

De convectie-diffusie-vergelijking (2-2) : 

-DiV  c+~*VC=O (4-1) 

Door de plaatsing van de caviteit en het afwijkend stromingsprofiel wat hier het 
gevolg van is, kunnen we in tegenstelling tot hoofdstuk 2, de diffusie In axiale 
richting niet meer verwaarlozen. 

We gebruiken de volgende dimensieloze parameters : 

X’ = x/d 
y’ = s//d 
c’ = (c-cw)/(co-cw) 
- u’ = UJU, (appendix E) 

De dimensieloze vergelijking wordt dan als volgt : 
(accenten zijn weggelaten) 

*d  Fe=- 
Di 

(4-3) 

Voor de berekeningen geldt : Pe = 6549 

We beschouwen een twee-dimensionaal model. We gebruiken dezelfde randvoor- 
waarden als in hoofdstuk 2, vergelijk figuur 2 met figuur 21. 
(wand 2 beschouwen we als ’oneindig’ permeabel : c = O). 

Wat nu nog moet gebeuren is het schalen van de grootheden (X,Y,U,D,u,) uit de 
Navier-Stokes vergelij king aan de grootheden (x,y,~~d,u,) die gebruikt worden in de 

De wijze waarop dit gebeurt is als volgt geschetst : 
C-Jnvp&3ii&Diffidai 8 verg eiij Ki rig 

Deze schaling gebeurt met behulp van subroutine INTPOL. 
In appendix F staat het gebruikte Sepran-programma beschreven. 
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Q 4.3 Berekeningem 

einde caviteit 
(b/d = 5) 

Zoals beargumenteerd is in 9 4.2 hebben we voor twee caviteit-vormen het verloop 
van de concentratie en flux berekend, namelijk : 

einde kanaal 

D/d = 20 , b/d = 1 
D/d = 20 , b/d = 5 

-1 gladde wand 

Ter mogelijke vergelijking van de resultaten is tevens het massatransport voor een 
volledig gladde wand onderzocht. 

......................................... 
d 

b 

f iguur 21 

0.18 0.25 

De flux &/ay is berekend over de gestippelde lijn en over de onderwand van de 
caviteit. 

§ 4.4 Weawltaten 

De resultaten zijn weergegeven in figuur 22 t/rn 27. 

- Voor verschillende posities in het kanaal hebben we de grenslaagdikte O [-I 
uit de figuren afgelezen. 

tabel 3 

-I I 

I 

cavi tei t 1~ 1::; I 0.25 

caviteit 

b/d = 1 

b/d = 5 

0.33 I 0.42 

0.33 i 0.42 

0.33 I 
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figuur 22 
De grenslaagopbouw voor een volledig gladde wand - 

figuur 23 
De grenslaagopbouw voor een wand met een caviteit 
(D/d = 20 en b/d = 1) 

x - e  

figuur 22,23,24 figuur 23a,24a 

c, = 0.2 

C,  = 0.6 

c, = 0.99 

C, = 0.05 

C,  = 0.15 

C,  = 0.25 

Ç = 0.35 
C,  = 8.4Q 
C,  = 0.45 

ç = 0.4 

C, = 0.8 

ç = 0.10 

c, = 0.20 

Cs = 0.30 

figuur 23a 
Het verloop van de concentratie in de caviteit 
(D/d = 20 en b/d = 1) 

figuur 24 
De grenslaagopbouw voor een wand met een caviteit 
(D/d = 20 en b/d = 5) 

x +  

figuur 24a 
Het verloop van de concentratie in de caviteit 
(D/d = 20 en b/d = 5) 23 



- t ow O 0  1 2. .a 12 a 
figuur 25 
Het flux-verloop voor een volledig gladde wand - 

figuur 26 
Het flux-verloop voor een wand met een caviteit 
(D/d = 20 en b/d = 1) 

4 ,  

P 
figuur 27 

.I I - Het flux-verloop voor een wand met een caviteit 
(D/d = 20 en b/d = 5) 24 



Appendix A De diffessie-grenslaag 

Naast een hydrodynamische grenslaag 6, zal er ook een diffusie-grenslaag 6 
ontstaan. 
Het getal van Schmidt is een maat voor de gelijkvormigheid tussen het massa- 
transport en het impulstransport. 

Volgens deze definitie zal dus het verband tussen het snelheidsprofiel en de 
concentratieverdeling een funktie zijn van Sc : 

8 -=f (sc) 
6, 

In <4> is afgeleid dat voor een laminaire stroming in het aanloopgebied van een 
pijp, waarbij diffusie van de vloeistof naar de wand optreedt, voor voldoende grote 
waarden van Sc, geldt : 

Met Di = 1*10'9 m2/s en Y = 1*10-6 m2/s betekent dit, dat de hydrodynamische 
grenslaag 6, ongeveer 70 maai dikker is dan de diffusie-grenslaagdikte 6. 
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Appendix B invloed van axiaie diffusie 

Van de Beucken <3> loste met behulp van de Eindige Elementenmethode de 
convectie-diffusie vergelij king op, met en zonder axiale diffusieterm, voor een 
probleem zoals beschreven is in 9 2.2. Uit zijn berekeningen blijkt dat de fout in de 
berekende waarde voor het massatransport kleiner is dan 1 % bij verwaarlozen van 
de axiale diffusie. 
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Appendix C Het lineaire smelkeidsprofiel 

In het gladwandige kanaal is sprake van een ontwikkelde Poiseuillestroming. 
Vanwege de geringe dikte van de diffusie-grenslaag wordt het snelheidcprofiel 
binnen deze grenslaag als lineair beschouwd : 

u lineair benaderd : 

Dit betekent dat : 

Voor u, = 2/3 * u,, 
D = 1*10-2 m 
s = 100 s-’ 
Y= l*íû4 m*/s 

geldt dan : Re, = 1667 

Deze orde van grootte voor ket Reynsibsgelal is sok gebruikt in experimenten van 
het voorgaande onderzoek cl>. 
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program main 
c "gedeeltelijk doorlaatbare wand" 
c "L = 0.25 en doorlafendheid = 50 %'I 

implicit double precision (a-h,o-z) 
dimension kmesh(1 00), kprob(1 00), infmat(5), mafr(5) ,isol(5), 

V confln(20) ,idcdx(5), idaiy(5), icurvs(5) 
common/cmcdpi/ire f ire frefre fer 
common/globaVdelta 

kmesh(l)=100 
kprob(l)= 1 O0 
iuser(l)= 1 O0 
user(l)= 100 
contln( 1)=20 

call start(OJ1 , 1 , 1) 
call mesh(O,iinput,rinput, kmesh) 

call probdf(0, kprob, kmesh,iinput) 
call commaf(2,kmeshJ kprob,infmat) 
call bvalue(0,2, kmesh, kprob,isol,OdO,2,2, 1,O) 
call bvalue(OJ2, kmeshJkprob,iso/,0d0,4J4, 1,O) 
call bvalue(Q2, kmesh, kprob,isol, IdO, 10, 10, I, O) 
call bval~e(O,2,kmeshJkp~o~,~sol, 1d0, 1 1,11, I$) 
do 10 i=1,7 

iwork(i)=O 
10 continue 

delfa=2.823 1 d-4 
work(3)= 1 d- 72/(delfa*delta*delta) 

iwork(4) = 7 
call ~lIOU(l,iuser,userJkprob, 7,iwork, wok) 
call system(7 ,maf< intmaf, kmesh, kprob,irhsd,isol, 

V iuser, user,islold, ielhlp) 
call solve(O,mafr,isol,irhsd, infmat, kprob) 
call prinrv(isol, kmesh,kprob,4, O, 'solution3 

do 20 i=f,4 
contln(i~5)=~ble(i)/5dO 

confln(10)=99d-2 
call plotcl (1,kmesh,kprob,isol,contlnJ5,20dOJ 7dOJ2) 
call deriva(ichois, 1,2,1 ,ivec,idcdy, kmesh, 

V kprobJisolJisolJiuser, user, ielhlpl 

I t  i ; r f i s d : ~ ) , ~ ~ ~ ~ r ~ ~ , ! ~ / ~ ~ ~ ~ ~ , ~ u s e r ( ?  oo),uSer(?oq, 

C 

C 

C 

WSrk(q=O 

~0ïk(4)= 1 

c 

20 continue 
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C 

value=bounin(I, I ,  I, I,kmesh,kprob,2,5,idcdy,iuser,user) 
write(irehvr,*) ' INTEGRAAL I =',value 

valueI=bounin(I, 1,1, I,kmesh,kprob,2,2,idcdyliuser,user) 
writefireíwr, *) 'de integraal =',value 1 
value2=bounin(I, I,I,I,kmesh,kprob,4,4,idcdy,iuser,user) 
write(irefwr, *) 'de integraal =', value2 
u;~íi~~e=vâlüel i vdüe2 
write(irefwr, *)' INTEGRAAL 2 =',diflUSie 

C 

C 
icufvs(I)=-I 
icurvs(2)= I 
~cuws(~)=~ 
call plotin(O,7, I,kmesh,kprob,idcdy, l,icurvs,2OdO, Id-1, 

V Y, 'dc/dy',funcx, funcy) 
call plotfh(O,1, I,kmesh,kprob,isol, l,icurvs,2OdO, IdO, 

V 
call finish(0) 
end 

I I f  7 x , c , funcx, funcy) 

C 
C 

function funccf(ichois,x,y,z) 
implicit double precision(a-h,o-z) 
funccf=y 
end 

De invoerfile voor het E.E.M.-programma 

mesh2d 
points 
p I =(-O. 05, O. O) 

p3= (0.25, O. O) 
p4=(0.5,0.0) 
p5= (O. 75, O. O) 
p6=(1.0,0.0) 
p7=(1.5,0.0) 
p8=(1.5,0. I) 
p9=(I 42.0) 
p 1 O=(-O. 052. O) 

p2=(0*0,0.0) 

pii=(-ó.óS,O. ij 
curves 
ci=line I (p I,pZ,nelm= 15) 
c2=line 1 (p2,p3,nelm= 15) 
c3=line 1 @3,p4,nelm=15) 
c4=line1 (p4,p5,nelm=15) 
c5=line I (p5,p6,nelm= 15) 
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cô=lineI (p6,p7,nelm=Y O) 
c?=lineI (p?,pk?,neIm=lO) 
c8=line 1 (p8,p9,nelm=20) 
c9=line 1 (p9,p Y OJnelm=85) 
clO=line l(p10,pl l,nelm=20) 
c1I=linel(pI I,pl,nelm=lO) 
surtaces 
s1=rectangle3(n=85Jm=30JcI,c2Jc3Jc4Jc5Jc6,c?Jc8,c9,c1OJc1 1) 

selml=sI 
end 
problem 
types 
elgrp I , (type= I 00) 
essbouncound 
curvesO(c2) 
curvesO(c4) 
curvesO(cI0) 
curvesO(c1 I) 
end 

,J 
lllG3113UII 
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Appendix E De karakteristieke snelheid es, 

Als karakteristieke snelheid in het onderzoek naar het verloop van de concentratie 
in een caviteit, nemen we de maximale snelheid die we in de diffusie-grenslaag 
verwachten wanneer er sprake zou zijn van een gladde wand, namelijk u, = S * 6 
(appendix C). We gaan er dus vanuit dat ondanks de aanwezigheid van de caviteit, 
de grenslaagdikte 6 vergelijkbaar is met 6 berekend voor een gladde wand. 

Voor 6 geldt (2-4) : 6 = (45/2 * D,x/S)”~ 

Di = 1*1 O-’ m2/s 
s = 100 s“ 
x = 0.01 m 

(deze waarde van x is willekeurig gekozen, de orde van grootte komt ongeveer 
overeen met de lengte van het beschouwde gebied) 

De karakteristieke snelheid u, wordt dan : 

u, = 1.31 * l o 9  m/s 
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PROGRAM MAIN 
C 

Met behulp van dit programma wordt het verloop van de stroming en de concentratie in en rond een 
caviteit bepaald. 
Voor de caviteit geldt : D/d = 20, b/d = 1 

C _____-__dec/araties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C 

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z) 
DIMENSION KMESH1 (100),KMESH2(100),KPROB 1(1 OO),KPROB2(100), 
t INTMAT(5),MATR(5),IRHSD(5),ISOL1(5),ISOL2(5), 
t IUSER(100),USER(100),1W0RK(10),W0RK(10), 
t ISTRM(5),ICURVS(5), 
t IDCDX(S),IDCDY(S), COMTLN(3Q) 
COMMON IBUFFR(16000000) 
COMMON/CBISOL I/ISOL 1 
COMMON/CBKMESH1/KMESH 1 
COMMONICBKPROB 1/KPROB 1 
COMMON/CMCDPi/lREFWRJ IREFREJIREFER 
COMMON/CPLOT/xIMIN,XMAXl YMIN, YMAXJZMINJZMAXJ JMAX'JMA RK, JKA DER, 
t JTIMES 

C 
KMESHI(1) = 100 
KMESH2(1) = 100 
KPRQBI(1) = 100 
KPROB2(1) = 100 

USER(1) = 100 
CONTLN(1) = 30 

lUSE8(1] = 108 

C 

C 
C --------sepran initialiseren _______________________________ 

CALL START(O,1, 1'1) 
NBUFFR=8000000 

C 
c ========HET SNELHEIDS VELD======== 
C 
C 
c 

C 
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CALL MESH(O,IINPUT, RINPUT,KMESH1) 
CALL PL0TM2(OJ KMESH1,IUSERJ 15DOJ1 DO) 

C 

C 
C ________probleem 1 definjeren _______________________ ------- 

CALF P ~ v 3 u F ~ ~ , f ( p , s v E I , K ~ ~ ~ ~ l ~ ? , ~ ~ ~ l ~ u ~  
CALL COMMAT(2, KMESH1, KPROB1,INTMAT) 
CALL BVALU€(OJ2, KMESHI ,KPROB 1,ISOL 1 ,O. DO, 1,6,2, O) 
CALL BVA LU€(O,2, KMíSH1 , KPROB1,ISOL 1 ,O. D0,8, 10,2,0) 
CALL BVA LU€(O12,KMESH1 , KPROB1 ,/SOL 1 ,O. D0,2,6,1 ,O) 
CALL BVA LUE(1,2, KMESH1 , KPROB 1 , /SOL 1 , value, 1 , I, 1 ,O) 
CALL BVA LUE(1,2, KMESH 1 , KPROB 1 , IsOL 1 , value, 8, 10, 1 , O) 

C 
DO 100 /=I,$ 

lWORK(0 = O 
WORK(/) = O.DO 

100 CONTINUE 
C 

WORK(1)=EPSILON 
WORK(2)=1.DO 
I WORK(7)= 1 
WORK(8)= 1. DOIRE 

C 
C --------differentiaalvergelijking1 oplossen--------------- 
C 

CALL FIL 1 0O(1,1USERJ USER, KPROB 1,8, /WORK, WORK) 
CALL SYS TEM(Y , MA TR, INTMA P, KìvfESH Y , KPRO B Y, IRHSD, IsOL 1, 
t /USER, USER,ISLOLD,IEHLP) 

C 
C ------Stokes====== ------ 

CALL SOLVE(1 , MATR, /SOL 1 , IRHSD,INTMA T, KPROB 1) 
C 
C ------Navier ------ Stokes====== 

IWORK(3)=2 

CALL Fll1 OO(1, IUS ER, USER, KPROB 1 , 8, I WORK, WORK) 

t USER,ISOL 1A,IELHLP) 
CALL SOLVE(1,MATR,IS0L1,IRHSDJINTMAT,KPROB1) 
CALL DIFFVC(OJISOL1,ISOL1AJ KPROBI, DIFMW 

130 CALL COPYVC (ISOL1,ISOL1A) 

s.ysTE/y- i , ~ A ~ ~ J ~ ~ ~ , ~ ~ ~ , ~ M ~ ~ f f f , ~ f j F I ~ ~ i , i ~ ~ ~ ~ J ~ ~ ~ ~  i, \USERJ 

IF (DIFMM. GT. 1. D-4) GOT0 130 
C 
C --------het snelheidsveld is nu opgelost------------------ 
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C 
C CALL PLOTVC(1,2, /SOL 1 , IsOL 1 ,KMESHI ,KPROB 1,2U. DO, 1. DO, U) 

CALL STREAM(1 ,IVEC, ISTRM, U, PSIPHI, KMESH1 , KPROB 1 , IsOL 1) 
CALL ALGEBR(6, U,ISTRM, IVEC2, IVEC3, KMESH Y , KPROB 1 , SMIN, SMAX, 

V P, Q, IPOIW 
QELTA=(SMAXSM/N)/6. DO 
CONTLN(G)=SMIN+SD-2*DELTA 
CONTLN(7)=SMIN+SD- 1 *DELTA 

CONTL N(9)=SMlNt4. DU*DELTA 
C V ~ ~ T F N ~ ~ ~ = s r ~ .  YO*DEL?A 

CALL PLOTC1 (1,KMESH 1,KPR0B1,ISTRMJ C0NTLNJ4,20. DO, 1. DOJO) 

OPEN(7, FILE=’PAR.AFM13 
REA D(7, XMIN,XMAX, YMIN, YMAX 
CLOSE(7) 
JMAX=I 
COMTLN(G)=SMIN+ 1 D-g*QELTA 
CONTLN(7)=SMIN+ 1 D-6*QELTA 
CONTLN(8)=SMIN+ 1 D-4*DELTA 
CONTLN(9)=SMIN+1 D-3*DELTA 
CONTLN( 1 U)=SMIN+ 1 D-2*DELTA 
COMTL N( 1 1)=SMIN+SD-2*D EL TA 
CONTLN(12)=SMIN+ID-1*DELTA 

C 

CALL PLOTC 1 (I, KMESH 1, KPROB 1, IS TRM, CON TL N, 7,2U. DO, 1. DO, U) 
C 
C ========HET CONCENTRATIEVELD========= 
C 

C 
c Pe = 6549 
C 

C 

6 ________parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

C -_______ mesh2 genereren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CALL MESH(U,IINPUT, RINPUT,KMESH2) 
CALL PíOTM2(UJKM€SH2,lUS€R, 1500, 1DU) 

C 

C 
C ________ probleem2 definieren ______________________________ 

CALL PROBDF(UJKPROB2, KMESH2, IlNPUV 
CALL COMMA T(2, KMESH2, KPROB2, INTMA T) 
CALL BVALUE(U,2,KMESH2,KP/?0B2,1SOL2,U.D0,2,6, 9,U) 
CALL ~ v ~ L ~ ~ ~ ~ J ~ J ~ ~ ~ ~ ~ ~ J ~ ~ ~ û ~ ~ J ~ ~ û ~ J  j.DoJ j, 1, f J J  

DO 200 1=1,7 
C 

lWORK(O = U 
WORK(/) = O.DO 

200 CONTINUE 
C 
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C 
C 
C 

C 
C 
C 

WORK(1)= 1/Pe 
WQRK(3)= 1/Pe 
I WORK(4)=24 
IWORK(5)=25 

--------differentiaalvergelijking2 oplossen--------------- 

CALL FIL 7 OO(1, IUS ER, USER, KPROB2, 7, I WORK, WORK) 

t IUSER, USER,ISLOLD,IEHLP) 
CALL SOLVE(O,MATR,ISOL2,IRHSD,INTMAT,KPROB2) 

CALL. SÌ'§TEÎVÎ(I,ÎVÎ. TR, I IY f iM~ K%fE§#v2, KW022, !WSD, rsora, 

------grafische uifvoer _________________________I________ 

DO 300 1=1,4 
CONTLN(lt5)=DBLE(,)I5. DO 

300 CONTINUE 
CONTLN(10)=0.98DO 

C 

C 

jmax=O 
CALL PLOTCI (1,KMESH2, KPRO52,lSOL2, CONTuV,5,2ODO, 1 D0,O) 

OPEN(< FIL E= 'PA R.A FM23 
READ(?,*) XMlN,XMAX, YMlN, YMAX 

jmax=l 
CLOSE(7) 

DO 310 1=1,9 

310 CONTINUE 
CONTLN(/+5)=DBLE(1)/20. DO 

CAii PLOTCY (Y  ,KMESW,KPROBZ, lSOL2, CO/VTíN,9,20Dû, Y DO, û) 
C 

C 

6 
C 
C 

CALL DERIVA(ICHOIS, 1, I, I,IVEC,IDCDX, KMESH2,KPROB2,1SOL2, 
t ISOQ,IUSER, USER,IELHLP) 
CALL DERIVA(ICHOIS, 7,2, I,IVEC,IDCDY,KMESH2,KPROB2,ISOL2, 
t ISOL2,IUSER,USER,IELHLP) 

ICURVS(2)=2 
ICURVS(3)= 1 1 
/CUR VS (4) =6 
CALL Pf OTFN(O,l, 7 ,  KMESH2,KPRO52,lDCDY, I,ICURVS,40. DO, 
t 5D-1, X1-J 'DC/DY[iy:FUNCX,FUNCv) 

99 CALL FlNlSH(0) 
END 

C 
C 
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C 
C 
C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

FUNCTION FUNCBC(ICHOIS,X, Kg 
IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H, 0-3 
FUNCBC=(3D0/2D0)*(1-4*Y*y) 
END 

-----het schalen van de vergelijkingen-------------------- 

FUNCTION FUNCCF(ICHOIS,X, Y,z) 
IM 
I,"I?LI"I I uv U L L  I L U I  l u l 1  A I I u- 

DIMENSION COORDS(7),VELO(7) 
COMMON/CBISOL 1/ISOL1(5) 
COMMON/CBKMESH1/KMESH1 (100) 
COMMON/CBKPROBl/KPROB 1 (I 00) 

rir n n p  c D R C P I S ~ ~ M  (u- í , f i  4 

COORDS(1) = 7 
VELO(1) = 7 

SCHAAL 1= (d/D) = 5.0-2 
SCHAAU= (uJuJ = 2.2900 

COORDS(G)=X*SCHAA L 1 
COO RDS (7) =Y*SCHAA L 1 
CALL INTPOL(KMESH1,KPROB1,ISOL1,COORDS,VELO, I) 

IF (ICHOIS. EQ.24) THEN 

ELSE 

ENDIF 

FUNCCF=VELO(G) *SCHM 12 

FUNCCF=VELO(7)*SCHAAL2 

END 

Het bijbehorende datafile : 

mesh2d (data benodigd voor oplossing van de N. S-vergelqking) 
points 
p1=(0.4,-0.4) 
p2=(0.4,-0.5) 
p3= (O. 5, -0.5) 
p4=(0.5,-0*5~) 
p5=(0.55,-0.55) 

p7=(1.0,-0.5) 

p9=(0.55,-0.4) 
p10=(0.5,-0.4) 

p6=(0.55,-0.5) 

@=(l. 0,-0.4) 

36 



curves 
ci=line2(p 1 ,p2,nelm=6) 
c2=line2(p2,p3,ne/m=4) 
c3=line2(p3,p4,nelm= 10) 
c4=line2(p4,p5,nelm=1 O) 
c5=line2(p5,p6,nelm= I O) 
c6=line2(p6,p 7,nelm=5) 
c7=line2(p7,p8,nelm=6) 

c9=line2(p9,p 1 O,nelm=lO) 
c10=line2(p1OJp7,nelm=4) 
cl l=Iine2(p3,p6,nelm= I O) 
c12=line2(p3,p 1 û,nelm=s) 
c 13=line2(p6,p9, nelm=6) 
surfaces 
s 1 =rectangle4(n=6,m=4,c 1 , c2, c12,c 1 O) 
s2=rectangle4~n=6,rn=1O,-c12,~1 1,c13,c9) 
s3=rectangle4(n=5,m=6,c6,c7, c8, -c 13) 
s4=rectangle4(n= 1 O,m= 1 O, c3, c4,c5,-c11) 
meshsutf 
selml=(sl,s4) 
end 
problem 
types 
elgrp 1, (fype=400) 
essbouncond 
dgefd2=curvesO(c 1 , c6) 
dgefd 1 =curves0(~2~c6) 
dgefdl =curvesO(c8,cY ûj 
dgefd l=curvesO(c 1) 
end 
mesh2d (data benodigd voor oplossing van de C.D. -vergelJking) 
points 

c8=hÎe2@?,p?,n€/n=5) 

dgefd2=~~rve~O(~8, ~1 O) 

p1=(8.0J-9.0) 
p2=(8. O, - 1 O. O) 
~ 3 4 1  O. O, - 1 O. O) 
~ 4 - 4 1  O. 0,- 1 1. O) 
p5=(11.OJ-11.O) 
p6=(11.OJ-1O.0) 
p7=(2O.OJ - 1 O. O) 
p8=(20.0,-9.0;’ 
p9=(11.0,-9.0) 
p 1 0=(1 o. 0,-9. O) 
curves 
cl=line 1 (pl ,p2,nelm=30) 
c2=line 1 (p2,p3,nelm=20) 
c3=linel(p3,p4,nelm=35) 
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c$=iine 9 (p#,p5,nelm=35) 
c5=line 1 (p5,p6,nelm=35) 
&line 1 (p6,p7,nelm=65) 
c7=line 1 (p7,p8,nelm=30) 
c8=line 1 (p8,p9,nelm=65) 
c9=line 1 (p9,p 1 O,nelm=35) 
cl O=line 1 (p 1 0,p 1, nelm=20) 
cl l=linel (p3,p6,nelm=35) 
c12=.!i1w I (p3,p 1 e, mh=30) 
c13=line 1 (p6,p9,nelm=30) 
surfaces 
s1=rectangle3(n=30,m=20,c1,c2,c12,c10) 
~2=recfangle3(n=30,m=35,-~12,cl l,c13,c9) 
s3=rectangIe3(n=65,m=30,~6,c7,c8,-c13) 
s#=recfangle3(n=35, m=35, c3, c#,c5,-cl I) 
meshsurf 
selm 1 =(s í,s#) 
end 
problem 
types 
elgrp 1, (type= 1 00) 
essbouncond 
curvesO(c2, CS) 
curvesO(c1) 
end 
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