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Hoofdstuk 1 Inleiding 
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aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt binnen het project "Atherosclerose" 
onderzoek gedaan naar vernauwingen in de halsslagadervertakking. Twee plaatsen in 
deze vertakking zijn erg gevoelig voor het ontwikkelen van aderverkalking. 
Het onderzoek probeert op twee punten inzicht te verschaffen: 
- wat is de relatie tussen het locale stromingspatroon en het ontstaan van 

aderverkalking? 
kan aderverkalking gedetecteerd worden door veranderingen in snelheids- 
parameters te meten? 
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- 

Aan de hand van 100 Röntgenfoto's heeft Bharadvaj [Bharadvaj et al., 19821 de 
gemiddelde geometrie van de halsslagadervertakking bepaald. Deze geometrie is 
afgebeeld in figuur 1.1. 

Figuur 1.1 Gemiddelde halsslagadervertakking bepaald uit 100 Röntgenfoto's door 
Bharadvaj [Bharadvaj et al., 19821. 

De halsslagader (arteria carotis communis), die van de aorta aftakt, splitst in de interna 
(arteria carotis interna), die de hersenen van het bloed voorziet en de externa (arteria 
carotis externa), die het gezicht en de rest van het hoofd doorbloedt. In de interna 
bevindt zich vlak achter de splitsing een verwijding in het bloedvat, de sinus genaamd. 
De punt, die zich bevindt op de splitsing van interna en externa noemt men de apex. In 
de halsslagadervertakking vindt men op twee plaatsen vaak aderverkalking: aan de 
buitenwand van de externa en aan de buitenwand in het begin van de sinus. Deze twee 
gebieden zijn in figuur 1.1 gearceerd weergegeven. 
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In de communis is de stroming pulserend, axisymmetrisch en volledig ontwikkeld. 
De stroming voorbij de apex is echter niet axisymmetrisch. De snelheid en 
snelheidsgradient aan de binnenwand van de intema zijn aanzienlijk groter dan aan de 
tegenoveriiggende wand. De schuifspanning, die rechtevenredig is mei de 
snelheidsgradiënt, is hier ook veel groter dan aan de andere buiswand. In figuur 1.2 is 
schematisch de stationaire stroming in de halsslagadervertakking weergegeven. 
In de door atherosclerose aangetaste intema, is het in figuur 1.1 gearceerde deel van het 
bloedvat (gedeeltelijk) dichtgeslibd. Men spreekt dan over een stenose. 

E$uu~ 1.2. Stationaiíe stícming in de ha!ss!agademertaWng [Eharadvaj et al., 19821. 

Het doel van het onderzoek binnen deze stage is het in beeld brengen van de 
stroming achter een stenose. Hiertoe is gekozen voor een vereenvoudigde geometrie, 
zoals die getekend is in figuur 1.3. De geometrie is een axisymmetrische, starre, rechte 
buis met een oppervlaktereductie in de stenose van 30%. Als rasdvoomaarde voor de 
vloeistofsnelheid wordt een volledig ontwikkelde pulserende stroming gebruikt. 
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Figuur 1.3 Geometrie van de buis die in het experiment gebruikt wordt. 

Hoewel de geometrie sterk vereenvoudigd is mag verwacht worden dat een aantal 
fenomenen, zoals de vorming van wervels en wervelafschudding, overeenkomsten 
vertoont met de fenomen zoals die zijn waargenomen in vivo. 

Het vervolg van het verslag is als volgt opgebouwd. 
In hoofdstuk 2 wordt een aantal onderzoeken van stromingen achter stenoses uit de 
literatuur beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de opstelling geschetst en worden er een 
aantal specifieke onderdelen daaruit besproken. Resultaten van de visualisaties van de 
stroming achter de stenose worden in hoofdstuk 4 besproken. Het verslag wordt 
afgesloten met een discussie waa~in de gevonden resultaten vergeleken worden met 

literatuurgegevens. 
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Hoofdstuk 2 Literatuuroverzicht. 

Onderzoek naar de effecten van vernauwingen in bloedvaten op de stroming is 
zowel in vivo, in de thoraxiale aorta van honden, als in vitro, in starre buizen, verricht. 

Omdat de geometrie die in dit onderzoek is gebruikt, overeenkomt met een stenose 
van 30% zullen voornamelijk de resultaten van onderzoek aan milde stenoses (kleiner 
dan 50%) besproken worden. E r  worden twee situaties onderscheiden: fiowverstoringen 
onder stationaire en onder instationaire stromingscondities. De stenoses die hier 
beschreven worden zijn axisymmetrisch. 

2.1 Stroming - achter Vernauwingen onder stationaire flowcondities. 

Casanova en Giddens [Casanova et al., 19781 hebben metingen verricht aan 
snelheden achter vernauwingen in starre buizen en hiervan de energiespectra bepaald. 
De vernauwingen hadden twee verschillende geometrieën: een "contoured" stenose, 
waarvan de contour sinusvormig verloop had en een "sharp-edged" stenose. Casanova 
et al. gebruikten stenoses met een oppervlaktevermindering van 25,50 en 75%. De 
vormen van deze stenoses zijn afgebeeld in figuur 2.1. 

Figuur 2.1 De stenoses die Cassanova en Giddens in hun experimenten 
gebruikten. [Cassanova et al., 19781. 

Web Weynoldsgebal, gebaseerd op de diameter van de onvernauwde buis, bedroeg 2540. 
De metingen zijn verricht met behulp van een hot-film anemometer. Omdat deze 
meters slechts de absolute waarde van de vloeistofsnelheid aangeven, is iedere meting 
in een gebied waar mogelij kenvijs terugstroming plaatsvindt vermeden. Naast 
kwantitatieve metingen met behulp van de hot-film anemometer, werden er ook 
visualisaties verricht. Daarvoor werd voor de stenose een kleine hoeveelheid inkt in de 
vloeistof gespoten. Deze inkt wordt meegevoerd door de vloeistof en toont zo een beeld 
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van de strijklijnen achter de stenose. 

stroomverstoringen - veroorzaakte met een grotere - intensiteit dan de stroming in de 
onvernauwcie buis. Lie sharp-eágeci stenose met opperviake reductie van 5û% 
veroorzaakte een duidelijke "vena constncta". Direct achter de stenose (op minder dan 
1 buisdiameter) werd namelijk het ontstaan van wervels waargenomen. Deze 
wervelstructuur werd meegevoerd door de stroming en "verdween" stroomafwaarts in 
een random verstoring van de stroming op ongeveer 1 diameter van de stenose. De 
"contoured" stenose veroorzaakte een uitgestrektere recirculatiezone en een patroon van 
wervels dat uit elkaar viel op ongeveer 3 diameters stroomafwaarts van de stenose. De 
foto's die van deze visualisatie zijn gemaakt zijn afgebeeld in figuur 2.2. Uit nadere 
visualisaties blijkt dat het afbreken van de wervels versneld wordt door de 
aanwezigheid van de wand. 

Over de metingen met de 25% stenose wordt alleen vermeld dat deze stenose geen 

~~ -~ ~ . . 50% Sharp-Edged Stenosis 
.- . 

Recirculation Zone Vortex Ring Break-up 

Recirculation Zone Vortex Ring Break-up At Wall 

Figuur 2.2 Stromingspatronen voor de 50% stenoses in stationaire stroming 
[Casanova et al., 19783. 
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2.2 StrominP achter vernauwinpen onder instationaire flowcondities. 

Cassanova en Giddens [1978] hebben achter de geometrieën die beschreven zijn in 
paragraaf 2.1 ook metingen verricht met een puiserende stroming. Daarvoor gebruikten 
ze een stationaire stroming waarop een bijna sinusvormige golf gesuperponeerd was ( 
zie figuur 2.3.a). Bijna dezelfde pulsvorm werd gebruikt door Ahmed en Giddens 
[1984] in hun onderzoek naar stroming achter stenoses ( zie figuur 2.3.b). Khaiifa et al. 
[1978] hebben in vivo een soortgelijk onderzoek verricht in de dalende thoraxiale aorta 
van een hond. De pulsvorm die daarbij gebruikt werd, was de natuurlijke puls die het 
hart van de hond leverde (zie figuur 2.3.c). 

Figuur 2.3 Pulsvormen die gebruikt zijn in de experimenten van: 
a. Ccissanova en Giddens [Cassarisva ei al., 13783 

b. Ahmed en Giddens [Ahmed et al., 19841 
c. Khalifa en Giddens [Khalifa et al., 19781. 

2.2.1 In vitro metingen 

Cassanova et al. [1978] visualiseren in hun onderzoek de stroming achter de 
stenose met behulp van een inktinspuiting. De stroming wordt daardoor (in principe) 
verstoord. De resultaten worden vergeleken met de resultaten van Ahmed et al. , die 
met behulp van Laser Doppler Anemometrie voornamelijk kwantitatieve metingen 
hebben verricht. In figuur 2.4 wordt de stroming achter de 25% contoured stenose 
afgebeeld. Deze stroming had een piek Reynoldsgetal van 2540. Het piek 
Reynoldsgetal is gebaseerd op het maximum in de tijd van de over het oppervlak 
gemiddelde snelheid voor de stenose. De Womersleyparameter was gelijk aan 15. De 
ietters a tot en met e komen overeen met die in figuur 2.3.a. 
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Op tijdstip a is de de flow in het midden van de buis positief terwijl er aan de wand 
terugstroming plaatsvindt. Op tijdstip b wordt er vanuit de recirculatielaag een 
stroomverstoring gevormd die gedurende de puls meegevoerd wordt van de stenose af 
en iangzaam uit eikaar vait. De stroming tussen de stenose en de stroomverstoring 
wordt direkt weer laminair. Ook het recirculatiegebied verdwijnt na het afvoeren van de 
stroomverstoring. 

2 5 r  a b  c d 

4 
Stenosis 

(b) 

4 u  
Stenosis Disturbance 

(cl 

4- 
Stenosis Disturbance 

4 *u 
Stenosis Disturbonce 

4 I 
Stenosis Disturbance 

Figttpiï 2.4: Gniwrikkeling vaïì de siïûûmveïsio~ng strmma~%aaïás vaïì eeïì 25 % 

vernauwde "contoured" stenose in pulserende stroming met Re = 2540 P 
en a = 15. [Cassanova et al., 19781. 

Ahmed et al. [1984] hebben m.b.v. Laser Doppler Anemometrie de axiale snelheids- 
profielen gemeten op een tijdstip dat ongeveer overeenkomt met tijdstip e uit figuur 
2.3.a. Be experimentele condities zijn echter anders dan bij Casanova et al. Wet 
Reynoldsgetal lag tussen 200 en 1000 en het Womersleygetal was gelijk aan 7.5. De 
resultaten van deze metingen zijn afgebeeld in figuur 2.5. Hierin is 5 de afstand tot de 
stenose, uitgedrukt in buisdiameters. Let  er bij deze figuur op dat rm de plaatselijke 

straal van de buis is. Deze is op 5 = O anders dan op 5 = 1. De effecten van de stenose 
zijn betrekkelijk klein. Toch kan uit de figuren opgemaakt worden dat er een schuiflaag 
ontstaat in de stroming. Dit veroorzaakt een buigpunt in het stromingsprofiel, dat vaak 
aanleiding kan geven tot instabiliteiten. 
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Figuur 2.5: Axiale snelheidsprofielen gemeten op tijdstip T5 (figuur 2.3.b) voor de 

Figuur 2.6: Axiale snelheidsprofielen op tijdstippen T5 en T6 (figuur 2.3.b) voor de 
50 % vernauwde I' contoured" stenose met a = 7 3  [Ahmed et al., 19841. 
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wel dat de fiowverstoringen achter de sharp-edged stenose veel groter zijn dan achter 
de contoured stenose. Ahmed et al. tonen de axiale snelheidsprofielen achter een 50% 
stenose met waarden voor de Reynolds- en Womersley-parameter van respectievelijk 
íûûû en 7.5. Eeze profieien worden getoond in figuur 2.6. Voor de minimaie flow (Tój 
is het profiel steeds vlak en is er geen terugstroming en zijn er geen 
stroomverstoringen. Op tijdstip T5 wordt een heel klein terugstroomgebiedje 
geconstateerd op 2 diameters afstand van de stenose. Er zijn geen random verstoringen 
en de stroming is niet turbulent. Naast de wand bevindt zich een dikke laag waarin lage 
snelheden worden gemeten. De laag is het dikste tot 2 diameters achter de stenose. In 
de snelheidsprofielen worden buigpunten waargenomen. Met behulp van 
waterstofbelletjes hebben Ahmed et al. de flow achter de stenose ook gevisualiseerd. 
Bij de pijl in figuur 2.7 zijn hele kleine tekentjes van wervels te zien. Deze hele 
flowvorm, met grote snelheid in het midden en lage snelheid aan de wand, zonder 
terugstroming wordt vortex ring system genoemd. Als de stroming voortgaat door de 
buis wordt het profiel weer laminair. Als het getal van Womersley groter wordt, zullen 
de vnrtea rinu ntnictiiren sterker worden 

Figuur 2.7: Visualisatie van de stroming op tijdstip T5 (figuur 2.3.b) met 
waterstofbelletjes achter de 50 % vernauwde "contoured" stenose met 
ei = 7,5 [Ahmed et al., 19843. 

De patronen die waargenomen worden achter de 25% en 50% stenose zijn 
allemaal stabiel en vallen verder stroomafwaarts uiteen. Vergroten van het 
Reynoldsgetal o f  de grootte van de vernauwing veroorzaakt een toename van 
turbulentie. Achter vernauwingen van 75% wordt duidelijk turbulentie waar- genomen. 
Gedurende de periode vlak voor het maximum in de snelheid (tijdstip T1 tot T5 in 
figuur 2.1.b) hebben Ahmed et al. "discrete frequentie oscillaties" waargenomen. De 
stroming oscilleert met één bepaalde frequentie. De amplitude van de verstoringen kan 
echter varieren. Van de discrete frequentie oscillaties achter de 50% stenose hebben 
Ahmed et al. geen foto's gepubliceerd. Daarom is in figuur 2.8 een foto van de discrete 
frequentie oscillaties achter de 75% stenose geplaatst. In figuur 2.9 worden de 
stromingen die Ahmed et al. vinden achter de respectievelijke stenoses op een rijtje in 
een tabel. De starting structure waarover ze spreken is de vortex ring die ontstaat in de 
versneíiingsÎase van de systoie; op het 'starV-tijcistip. 
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25 
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75 

Figuur 2.8: Visualisatie van de stroming op tijdstip e (figuur 2.3.a) met 
waterstofbelletjes achter de 75 % vernauwde "contoured" stenose met 
a = 7 3  [Ahmed et al., 19841. 

S S S S S S 
S D + S S  D + S S  ss S S 

S D + S S  D + S S  T + S S  S S 

S = stabiele stroming zonder verstoring 
SS = Coherente start struktuur bij iedere puls 
D = discrete frequentie oscillaties 
T = Turbulentie 

Figuur 2.9: Aard van stromingsveld achter een stenose als funktie van het tijdstip 
en de mate van vernauwing [Ahmed et ai., 19841. 

2.2.2. In vivo metingen 

r 

Khalifa en Giddens [Khalifa et al., 19781 hebben in vivo metingen verricht in de 
dalende thoraxiale aorta van honden. De vernauwingen in de aorta worden veroorzaakt 
door een band om de aorta te leggen en deze aan te trekken. Op deze manier wordt bij 
het vergroten van de aorta ook de breedte van de stenose vergroot. 
In vivo metingen zijn veel moeilijker te verrichten dan in vitro metingen. De 
biologische variatie die het hart aan de stroming geeft is aanzienlijk en de "buizen" zijn 
flexibel in plaats van star. Om toch nauwkeurig te kunnen meten zijn alle metingen 200 
keer gedaan en is er daarna gemiddeld. Deze gemiddelden Reten ensemble 
b""'----'-~". oPmiddP1dPn 
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De pulsvorm die de flow krijgt van het hart staat afgebeeld in figuur 2.10. Deze 
Duls wordt door Khalifa en Giddens in vier perioden ingedeeld: ~ 

L 

I :  

I: 

I: 

I:  

1 

2 

3 

4 

acceleratiefase of begin van de systole; 

piek systole fase; 

deceleratie fase of vertragingsfase; 

begin diastole. 

De diastole wordt verder in het onderzoek nauwelijks beschouwd. 

- ,  .= . : I  :. , 1 I ’ - -  I . : i 7 1  I 

C 0 .  1 n .  .rc 

Figuur 2.10: Pulsvorm en fases die door Khalifa en Giddens zijn waargenomen in de 
aorta van honden. [Khalifa et al., 19781. 

Het Reynoldsgetal wordt gebaseerd op de maximale snelheid in de tijd in de 
vernauwing en op de diameter van de onvernauwde buis en varieert van 1700 bij de 
58% vernauwing tot 2500 in de onvernauwde aorta. De Womersleyparameter bedroeg 
13.8. Bij een vernauwing van 20% werden snelheidsverstonngen waar- genomen tijdens 
de piek systole fase (I2). Deze verstoringen zijn goed te zien in figuur 2.11. De 

ensemble gemiddelden in figuur 2.12 laten echter informatie zien die uit de individuele 
pulsvormen niet zo naar voren komen. Voor grotere vernauwingen (40%, 58%) komen 
de Verstoringen later in de puls (de vertragingsfase) en verdwijnen niet voordat de 
nieuwe systole begint. Uit de ensemble gemiddelden blijkt dat de systolepiek opsplitst 
in twee pieken. 

energiedichtheidsspectra gemaakt. Uit deze spectra blijkt duidelijk de fase waarin de 
verstoring optreden (figuur 2.13). In de niet vernauwde aorta vallen de spectra van de 
verschillende fasen samen. Bij vernauwingen van de aorta blijft het spectrum van de 
acceleratiefase hetzelfde tot aan Vernauwingen van 40 %. De spectra van de fasen 2 tot 
en met 4 stijgen duidelijk. Uit de spectra voor de 40 % vernauwing blijkt dat de 
verstoringen zich vooral bevinden in de piek systole fase en de vertragingsfase. 

Khalifa en Giddens hebben van de verschillende fases in de puls 
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- r Voor hele grote vernauwingen (88 %) vallen de spectra weer nagenoeg samen. 

( a i  No occ1usion 

( b i  20% o c c i u m  
* O r  i e : ?a T; occivsIon 

i : i 40 -1. occbsion loo r 

I -  
@L 

Figuur 2.11 Snelheidspulsvom achter de stenoses in de dalende bhosaxiale aorta 

[Khalifa et a1.,1978]. 
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Figuur 2.12 Ensemble gemiddelden van de snelheidspulsen van figuur 2.11 [Khalifa 

et al., 19781. 
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Als oorzaak voor het opsplitsen van de systolepiek voor kleine en matige 

vortex shedding zoals eerder beschreven in het onderzoek van Casanova en 
Giddens; 
Resonantie van de wand en golfreflecties die veroorzaakt worden door de 
veranderende buisdoorsnede. 

vernauwingen geven Khalifa en Giddens twee mogelijkheden: 
- 

- 

De beide ondexzoekers laten zich er niet over uit welk van de genoemde mogelijkheden 
zij als het meest waarschijnlijk beschouwen. 

7. . .- 

ic C' a' 

F-I. nz 

m 

i; 
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E' 

I I 

I C )  40% - 
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I C 1  58% -r 

' I  
10' 1 

i. -- 

Figuur 2.13 Energiedichtheidsspectra voor verschillende Vernauwingen [Khalifa et al., 
19781. 
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Hoofdstuk 3 Opstelling. 

3.1 De omteiiing 

De opstelling die gebruikt is staat schematisch weergegeven in figuur 3.1. 

*t n 

Figuur 3.1 Schematische weergave van de gebruikte opstelling. 

Het water wordt door de pomp van het reservoir naar overloopvat 1 gepompt. Van 
daaruit loopt het water via twee buizen in de richting van de meetsectie. In beide 
buizen bevinden zich twee schijven waarvan er telkens één kan draaien. De stand van 
de schijf in de ene buis ten opzichte van het gat - en daarmee de grootte van de 
opening - bepaalt de grootte van de stationaire flow. De andere buis bepaalt de 
frecpentie en de hoegte v2n de puls: de frequentie d ~ ~ r  de de hoebnelheid van de 
schijf, de hoogte van de puls door de grootte van de gaten in de schijven. De grootte 
van stationaire flow en pulshoogte wordt daarnaast sterk beinvloed door het 
hoogteverschil tussen overloopvat 1 en overloopvat 2. De twee vloeistofstromen komen 
bij elkaar voordat ze door de flowmeter gaan. De flowmeter meet het debiet als funktie 
van de tijd. De flowmeter wordt uitgebreid besproken in paragraaf 3.2. 

De vloeistof stroomt door het buffervat. Dit is een groot vat waarin een aantal 
roosters en zeven de wervels die in de vloeistof zitten afbreekt. De stroming die uit het 
buffervat komt is nog niet ontwikkeld. Daarom is er een aanstroombuis voor de 
meetsectie aangebracht. Deze aanstroombuis heeft een lengte van 1.20 meter. Met de 
formule Linst,st = 0,05S*Re*D wordt het maximale Reynoldsgetal waarvoor de 

stroming nog volledig ontwikkeld is bij de meetsectie bepaald op Rema = 517. 

Bovengenoemde formule voor de inlaatlengte is geldig voor stationaire stromingen. 
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Over het algemeen is de inlaatlengte voor instationaire stromingen kleiner dan die voor 
stationaire stromingen. De stroming in het model is net als in de halsslag- ader- 
vertakking pulserend. In vivo varieert het Reynoldsgetal Re = - - - - -- 2VR ?' - tussen 175 

en 650. De Womersleyparameter a = 2 4 3  is in de halsslagader- vertakking gelijk 

aan 4. Het Reynoldsgetal in het experiment komt zo goed mogelijk overeen met dat in 
in de fysiologische situatie. Tijdens de experimenten bleek het moeilijk deze 
Reynoldsgetallen te realiseren, omdat slechts een waterbak staps- gewijs in hoogte 
verstelbaar was, waardoor niet het vereiste hoogteverschil te realiseren was. Het 
Reynoldsgetal ligt daarom tussen 220 en 1040. De Womersley- parameter is 2 keer zo 
groot als in fysiologische situatie. Dit betekent dat de pulsduur 4 keer zo kort is als bij 

a = 4. Deze keuze is gemaakt omdat bij a = 4 de inkt veel meer last ondervond van 
Brownse beweging, de invloed van de warmte- convectie groter was en het gebied 
waarin de interessantste fenomenen zich voordeden buiten het deel van de buis lag 
waarin metingen mogelijk waren. De meetsectie bestaat uit een buis met een diameter 
van 40 mm die verwijdt tot een buis van 48 mm (figuur 3.2). 

?i 

Figuur 3.2 Schets van de meetsectie die in het experiment gebruikt is. 

Ongeveer 9 cm voor de verwijding in de buis bevinden zich 2 gaten in de buis 
waardoor heen twee inktinspuitingen de buis ingestoken kunnen worden. Deze in- 
spuitingen dienen ervoor de stroming achter de verwijding te visualiseren. Via de 
inktinspuitingen, die in hoogte verstelbaar zijn, wordt met behulp van een perfusie- 
pomp een bepaalde hoeveelheid inkt per minuut geïnjecteerd. Deze inkt wordt mee- 
gevoerd door de vloeistof. Achter de verwijding worden daardoor de strijklijnen van de 
stroming zichtbaar. Deze strijklijnen worden m.b.v. een videocamera en een spiegel van 
de voorkant en van de bovenkant gefilmd en op band gezet om Iater te bekijken. In 
beeld loopt tevens de tijd mee, die ongeveer 2 seconde voor het begin van de systole 
getriggerd wordt. In principe verstoort de inktinspuiting de vloeistof- stroming. Het 
blijkt echter dat in het gebruikte Reynoldsbereik het zoggebied achter de inspuiting 
verwaarloosbaar Hein is e s  dat de inktinspuiting geen turbulentie veroorzaakt 
(appendix D). 
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3.2 De flowmeter 

De flowmeter is een elektromagnetische flowmeter. In de flowmeter wordt een 
magnetisch veld opgewekt in de richting van de negatieve z-as; ioocirechi up de as van 
de buis (figuur 3.3). Als vloeistof wordt gebruik gemaakt van een zoutoplossing. Het 
magnetisch veld veroorzaakt een potentiaalverschil dan tussen de punten P en Q, die 
aan tegenovergestelde zijden van de buis liggen. In appendix B wordt afgeleid dat dit 
spanningsverschil gelijk is aan VpQ=2BR0, 

Figuur 3.3 Notatie voor afleiding van het verband tussen debiet en potentiaal- 
verschil [Braak et al., 19861 

waarin B de grootte van de magnetische inductie, R de buisstraal en 0 de over de 
doorsnede gemiddelde snelheid van de vloeistof is, mits voldaan is aan de voorwaarden 
dat: 
-het magnetisch veld homogeen is; 
-de stroming axisymmetrisch is; 
-de vloeistof elektrisch geleidbaar is. 
Als aan de eerste twee voorwaarden niet voldaan is dan wordt de berekening van de 
spanning Vp vee1 compIexer Wyatt, 19751. De derde voorwaarde is eenvoudig te 

realiseren door wat keukenzout in de vloeistof op te lossen. 

drie punten: 
-de relatie tussen aangelegde flow en gemeten spanning; 
-het dynamisch gedrag van de flowmeter; 

Q 

Voor de expenmentel toepassing is de flowmeter geijkt. Daarbij is gekeken naar 

-de gemten  spnning 2!s fiA&tiP van de tijd; 
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De spanning V 

is dan 1 liter per minuut. Uit meting van een twintigtal pulsen met een x-t schrijver 
blijkt dat ook het dynamisch gedrag voor debieten goter dan Wmin goed is. De pulsen 
hebben allemaal dezelfde vorm en afwijkingen worden veroorzaakt door ruis. 
Voor debieten kleiner dan ll/min is de relatie tussen debiet en spanning niet goed te 
bepalen. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de nulinstelling van de flowmeter erg 
snel verloopt. Bovendien is het verloop van de nulinstelling ook niet konstant. Meestal 
bedroeg het verloop ongeveer 0.01V (komt overeen met O.ll/min) in een half uur. Er is 
echter ook een verloop van 0.07 V in slechts enkele minuten gemeten (0.07V komt 
overeen met 0.7 l/min). 
Het Reynoldsgetal waarbij gemeten werd varieerde tussen 200 en 800 .Volgens de 
relatie Re =--- 2Q liep daarbij het debiet tussen 0,35 en 1 I/min. Een afwijking van 0,l 

tot 0,7 l/min betekent een maximale fout van 30 tot 200%. 
Het resultaat van de ijking is dat de flowmeter niet geschikt is voor de huidige 

metingen. In plaats van de elektromagnetische flowmeter is daarom gebruik gemaakt 
van een Laser Doppler Anemometrie opstelling om het Reynoldsgetal te bepalen. Deze 
opstelling wordt besproken in paragraaf 3.3. Een uitgebreider verslag van de ijking van 
de flowmeter is opgenomen in appendix C. 

blijkt een lineaire funktie van het debiet te zijn als het debiet groter PQ 

JCRV 

3.3 Laser Dopder Anemometrie oDstehç’. 

Als in een vloeistof, die door een doorzichtige buis stroomt, voldoende 
lichtverstrooiende deeltjes aanwezig zijn, kan de snelheid van de vloeistof op iedere 
plaats in de buis gemeten worden. Deze snelheidsmeting berust op het Doppler-effect, 
dat zegt dat de waargenomen frequentie v van een signaal hoger is dan de uitgezonden 
frequentie yo als waarnemer en bron elkaar naderen 

U 
V = vo/(l- ;), 

en lager is dan de uitgezonden frequentie als waarnemer en bron zich van elkaar 
verwijderen, 

Y = V*’(l- U E). 

Hierin is c de lichtsnelheid en U de snelheid van de waarnemer ten opzichte van de 
bron. 
Bij snelheidsmetingen in vloeistohtromingen treedt het Doppler-effect twee keer op. 
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Het bewegende vloeistof deeltje P in figuur 3.3 zal het licht van de stralen 1 en 2 met 
een verlaagde frequentie Y respectievelijk Y waarnemen en verstrooien. De 

sti!st~znde f n t ~ d e t e c t ~ r  za! hef verstrooide licht van het bewegende deeltje met weer 
andere frequenties vdl en Yd2 waarnemen. Tussen de verschillende frequenties gelden 

P l  P2 

de volgende gelijkheden: 
= vo(l-el*U/c), 

"Pi 

YP2 
= v0(l-e2*U/c), 

= Y /(l-e3-U/c) = Ydl p l  
%2 = Y p2 /(l-e3*U/c) = 

vo(c-el .v>/(c-e3-v>, 

vo(c-ea - U)/(c-e3 - U). 

Hierin zijn U de snelheidsvektor van de vloeistof en el, es en e3 eenheidsvektoren. Op 

de lichtgevoelige detector interfereren de twee verstrooide lichtbundels. Deze 
interferentie veroorzaakt intensiteitsveranderingen met een frequentie 

Yd = IYdl - Yd21 = I ~OW' (el-eZ))/(c-e3 v> I (3.7) 

Als de bissectrice van de hoek die de twee laserstralen maken loodrecht op de te meten 
snelheid staat dan geldt e3-U cc c en wordt (3.7) gegeven door 

vd = Y (e -e ).U/c o 1 2  (3.8). 

De term (el-e2) -U is de component van U loodrecht op de vector en is te schrijven als 

2sin6Ub. Hiermee kan (3.8) geschreven worden als 

Yd = (2v0sinûüd/c = (2si n ûüdlh. (3.9) 

De frequentie waarmee de intensiteit verandert, is dus rechtevenredig met de 
snelheidscomponent loodrecht op de bissectrice van de invallende bundels en 
onafhankelijk van de richting van eY dus van de plaats van de fotodiode, zolang 

tenminste e3-U/c veel kleiner blijft dan 1. Voor vloeistofstromingen door buizen geldt 

U/c a 

Een bezwaar aan deze meetmethode is dat alleen de absolute waarde van de 
vloeistofsnelheid gemeten kan worden. In experimenten met terugstroming kan die dan 
niet onderscheiden worden van voorwaartse stroming. Dit probleem is te ondervangen 
door een van de bundels een frequentievoorverschuiving vs te geven. Experimenteel 

wordt dit gerealiseerd met behulp van een roterend raster. In appendix E wordt dit 
uitvoerig beschreven. Door de voorverschuiving moet in de 

zodat aan deze voorwaarde altijd wordt voldaan. 
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vergelijkingen (3.3), (3.9, (3.7) en (3.8) vo worden vervangen door vo + vs. Ais tevens 

geldt dat el - U/cccl dan gaat (3.9) over in 

17cinûTT \/A +y = V . + Y .  (3.10) 
Men meet vds = vs als de vloeistofsnelheid gelijk is aan nul. Ais de snelheid van de 

b/"' S ct - -s-  ?'& = \-""'"- 

vloeistof positief is meet men een hogere frequentie, als de snelheid negatief is een 
lagere. Voor uitgebreidere informatie over Laser Doppler Anemometrie wordt verwezen 
naar het diktaat Experimentele Mechanica van Braak, van Steenhoven en Verduin 
[Braak et al., 19861 

Figuur 3.3: frequentieverschuiving ten gevolge van de lichtverstrooiïng door een zich 
voortbewegend deeltje [Braak et al., 19861. 
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Meet 
punt 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

Hoofdstuk 4 Resultaten 

Tijdstip Relatief Strijk 
(SI tijdstip lijn 

12 0.33 1 
18 0.49 2 
23 0.62 3 
28 0.76 4 
O 0.00 
5 0.14 

De stroming in de buis is gevisualiseerd mzt behU!p van ink, uiti 9 CIE veer de 
meetsectie ingespoten is. De inkt wordt meegevoerd door de vloeistof. De strijklijnen 
zijn met behulp van een spiegel in zij- en bovenaanzicht gefilmd. De opnamen zijn 
naderhand geanalyseerd met het behulp van het beeldverwerkingssysteem TIM. Dit 
systeem is in staat videobeelden te lezen en te digitaliseren. Met een muis zijn in dat 
beeld punten aan te stippen waarvan de coördinaten gemeten worden. Op deze manier 
zijn de figuren van de strijklijnen gemaakt. In de figuren 4.2 tot en met 4.7 zijn de 
strijklijnen op de tijdstippen TI tot en met TQ weergegeven, Be tijdstippen zijn 
aangegeven in figuur 4.1. Zie hiervoor ook tabel 4.1.a. De nummering van de 
meetpunten begint in de diastole, omdat daar de eerste effecten van de instationaire 
stroming achter de stenose zichtbaar worden. In de figuren 4.2 tot en met 4.7 zijn 
steeds vier strijklijnen weergegeven elk met een verschillende hoogte ten opzichte van 
de buisas. De afstand van de inktinspuiting tot de buisas is gegeven in tabel 4.1.b. 

Afstand tot Relatieve 
buisas (cm) afstand 

0.05 0.03 
0.66 0.27 
1.02 0.42 
1.29 0.54 

Tabel 4.1: Definitie van de verschillende tijdstippen in de flowpuls (a) en de hoogten 
van de inktinspuitingen (b). 



- 21 - 

50 

4ö 

30 

20 

10 

O 
O 10 20 30 40 

Tijd (sec) 
Figuur 4.1 Debiet als funktie van de tijd.* 

Op tijdstip T1 is er in strijklijn 1 een bult (Al) te zien op x = 10.1. Hierin is x de 
afstand in cm van het verst verwijderde deel vam de verstoring tot de plaats waar de 
vernauwing maximaal is. Bult (Al) ontstaat op een tijdstip waarop de stroming aan de 
wand negatief is, terwijl de stroming in het midden van de buis positief is. De 
terugstroming van de vloeistof aan de wand blijkt duidelijk uit het feit dat de bult (Al) 
op T2 dichter naar de vernauwing toe ligt, namelijk op x = 8.2 (As). Op TI is op x = 
3.6 een tweede, kleinere bult zichtbaar in de strijklijnen 1,2 en 3 (Bl). Op de as van de 
buis is de verstoring niet meer zichtbaar. De stroming, die in het midden van de buis 
positief is en aan de buiswand negatief, maakt van verstoring (Bl) een wervel (B2). 
Deze verstoring wordt meegevoerd door de vloeistof. Aan strijklijnen op T2, T3 en T4 
is goed te zien hoe de verstoring zich ontwikkelt.Hierbij moet opgemerkt worden dat 
strijklijn 3 op tijdstip T2 stroomopwaarts ligt vergeleken bij de andere strijklijnen op 
dat tijdstip. Dit wordt veroorzaakt doordat de tijdstippen van metingvan de strijklijnen 
niet exact gelijk zijn. Strijklijn 3 is 0.3 seconde eerder gemeten dan de andere 
strijklijnen. Op T3 overheerst verstoring (B3) over (A3), waardoor (A3) niet zichtbaar 
is. Dit kan veroorzaakt worden door het 
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samengaan van (A3) en (B3) tot een grotere verstoring of doordat verstoring (A3) 
verdwijnt door diffusie. 

In figuur 4.4 is te zien dat de verstoring verder stroomafwaarts gevoerd wordt. 

stroomafwaarts zal de verstoring naar het midden van de buis gevoerd worden. Tussen 
T3 en T4 blijft de basis van de verstoring op dezelfde x-coordinaat. De verstoring 
beweegt in deze periode wel een stukje naar de wand toe (A4). Ongeveer 5 cm 
stroomopwaarts is de stroomsnelheid in de x-richting duidelijk groter. Daar wordt 
namelijk op T3 het begin van een nieuwe verstoring, zichtbaar op x = 6 in strijklijn 3 
(C3) en op x = 8 in strijklijn 2 (D3), met hoge snelheid door de stroming meegenomen. 
Deze verstoring ontwikkelt zich tot de verstoring op T4 die te zien is op x = 8.7 in 
strijklijn 3 (C4) en op x = 12.7 in strijklijn 2 (D4). Dit totale beeld zou verklaard 
kunnen worden door een stroming die op x = 14 van de as naar de wand stroomt, dan 
langs de wand in de richting van de stenose tot aan x = 7 en dan weer naar de as toe. 
Voor x c 7 is de stroming langs de wand van de vernauwing af. Strijklijn 1 op T4 
bevestigt dit stromingsbeeld met een verstoring naar beneden op x = 13 (E4). 
Verstoring (C4) ontwikkelt zich niet tot een verstoring. De verstoring wordt 
stroomafwaarts gevoerd en breidt zich op T5 niet uit naar het midden van de buis (C5). 
Toch loopt de strijklijn daar naar het midden van de buis (D5). Nauwkeurige 
bestudering van de bewegende beelden laat echter zien dat dit niet veroorzaakt wordt 
door het uitbreiden van de verstoring naar de as toe. 

Op T4 verschijnt er (gedeeltelijk stroomopwaarts van de verwijding) een 
verstoring in strijklijn 3 op x = 1.3 (F4). Deze verstoring groeit terwijl hij 
stroomafwaarts gevoerd wordt tot (F5) op T5. Als enige van alle verstoringen die 
waargenomen zijn in de verschillende strijklijnen heeft deze verstoring ook een 
component loodrecht op het vlak van tekening (pcomponent). De verstoring is op T6 

Terem wG:& de Gnde:tant (.AS> vu2 de verstoRng stee& smu!!er. Verder 

teruggekeerd in het vlak van tekening (F6). In figuur 4.7 moet srijklijn 3 ongeveer 1.5 
cm verder stroomafwaarts liggen dan in de tekening is aangegeven, de bovenkant van 
de verstoring ligt dan wat lager. Dit komt doordat het tijdstip van meting van deze 
strijklijn 1 seconde eerder lag dan de meettijdstippen van de andere strijklijnen. In 
strijklijn 3 is op T5 een andere verstoring zichtbaar (G5). Deze verstoring wordt 
stroomafwaarts gevoerd (G6) en verdwijnt, voordat de nieuwe diastole begint. Iedere 
nieuwe periode doen de verstoringen zich opnieuw voor en er zijn geen verstoringen 
die van de ene periode in de andere doorwerken. 

In de figuren 4.8 en 4.9 zijn de strijklijnen afgebeeld die verkregen zijn door de 
inktinspuiting in het horizontale vlak te plaatsen. Deze strijklijnen zijn op de video 
Tirhthaor nem99irt 4 9  de cnienel die hnwen de hiiic i - 9 ~  nnnecteld A l c  het 
L i I V I I C U U U I  5 U I I I U U R L  7 &U UI YyIU5UI U I I  UV V U11 UI UUIY VV CW V j f 6 W C I I U -  L L.Y A I W C  
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snelheidsprofiel in de buis axisymmetrisch zou zijn, zouden de strijklijnen in defiguren 
4.8 en 4.9 exact overeenkomen met de strijklijnen in de figuren 4.2 respectievelijk 4.4, 
als tenminste de afstand van de inspuiting tot de buisas overeenstemde. De 

terwijl bij inspuiting in het horizontale vlak de zwaartekracht loodrecht op het vlak van 
inspuiting werkt en daardoor uitzakking van de inkt veroorzaakt. Dit wordt bevestigd 
door de strijklijnen van de inspuitingen in het horizontale vlak. In overeenstemming 
met het bovenstaande liggen de strijklijnen in figuren 4.8 en 4.9 niet in het vlak van 
inspuiting. Dit betekent echter geen secundaire stroming. In de figuren 4.8 en 4.9 zijn 
dan ook de projecties op het horizontale vlak van de strijklijnen afgebeeld. De 
afwijking uit dit vlak is echter niet groot. Als deze afwijking dan ook verwaarloosd 
wordt, lijkt bij vergelijking van de strijklijnen in de twee vlakken, de stroomverstoring 
veroorzaakt door de stenose axisymmetrisch te zijn. 

Samengevat kan worden gesteld dat de stroming achter de stenose axisymmetrisch 

mlmgTtPLrgrht 7 9 1  hii i n c n i i i t i n m  i n  het  v e r t i r a l p  v l a k  in  het v l a k  v a n  incniiit ino werken,  r -- --- P ,. -*A--a* a.. L L U L C V N U V I I b  Li.=* "'J "'"y""'*'e 111 11". . wL.z.,--" .au.- ..a I--. ..u_ . ui- SLL" 

van aard is. Er worden af en toe kleine verstoringen waargenomen uit het vlak van 
inspuiting, maar deze verstoringen lijken niet veroorzaakt te worden door een 
secundaire component in de stroming. Gedurende de totale puls worden twee grote 
wervels in de stroming veroorzaakt en twee kleinere wervels. De stroming vertoont op 
geen enkel ogenblik turbulentie. 
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Hoofdstuk 5: Vergelijking met de literatuur, conclusie en 
discussie 

5.1: Verpeliikinp met de literatuur 

In hoofdstuk 2 zijn de onderzoeken van Giddens met respectievelijk Cassanova, 
Khalifa en Ahmed over de vloeistofstroming achter vernauwingen besproken. Daarbij is 
een onderscheid gemaakt tussen flowverstoringen onder stationaire en instationaire 
flowcondities, waarbij de metingen onder instationaire flowcondities verder zijn 
opgesplitst in metingen in vivo en in vitro. De in vivo experimenten zoals uitgevoerd 
door Khalifa et al. [1978] stemmen het meest overeen met de huidige experimenten. 
Het is niet eenduidig of de aard van de verstoringen gelijk is. Khalifa et al. spreken 
over staring structures. Of zij daarmee de verstoringen bedoelen zoals ze nu zijn 
waargenomen is onduidelijk. De aard van de verstoringen wordt daarom niet 
vergeleken. 

al. E19781 voornamelijk waargenomen in de piek systole fase en de vertragingsfase 
(paragraaf 2.2.2). In de experimenten die hier beschreven zijn, zijn de 
vloeistofverstoringen gedurende de hele puls waargenomen. De grootste verstoring 
ontstond aan het begin van de diastole (Tl, figuur 4.2) en werd gedurende de gehele 
diastole meegevoerd zonder uit elkaar te vallen. De verstoring verdwijnt voordat de 
nieuwe puls begint. Dit wordt ook waargenomen door Khalifa. 

snelheidsmetingen gedaan. Daarbij is de snelheid gemeten op de buisas of is deze 
bepaald uit een middeling over de doorsnede. Plaats en vorm van de verstoringen zijn 
daardoor niet voor vergelijking beschikbaar. 

In de in vitro experimenten van Ahmed et al. E19841 en Cassanova et al. E19781 is 
de stroming gevisualiseerd. Voor de vergelijking met de huidige experimenten is het 
nadelig dat de experimenten van Ahmed en Cassanova verricht zijn met een stationaire 
flow waarop een sinusvormige flow was gesuperponeerd. Dit maakt het moeilijk systole 
en diastole aan te geven en de verschillende fases te vergelijken. Over systole zal 
gesproken worden als de vloeistofsnelheid groter is dan de gemiddelde 
vloeistofsnelheid, anders over diastole. Cassanova et al. [1978] nemen waar dat er een 
vloeistofverstoring ontstaat in het minimum van de flow. Deze verstoring, de enige die 
waargenomen wordt, breidt zich uit naar het midden van de buis en wordt ondertussen 
door de V!%iStQf II?eegenoII?e!I vu9 de sten9se af. Dit 

De vloeistofverstoringen die ontstonden achter de stenose werden door Khalifa et 

In tegenstelling tot de huidige metingen hebben Khalifa et al. E19781 kwantitatieve 
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komt overeen met de huidige waarnemingen vande verstoringen, die zich ook allemaal 
van de wand en de stenose af bewegen. 
Tussen de stenose en de flowverstoring nemen Casanova et al. [1978] onverstoorde 

verstoring zich van de stenose af verwijdert wordt er tussen stenose en verstoring weer 
een nieuwe verstoring gevormd. Slechts tussen T6 en T1 (figuur 4.1) komt de stroming 
"tot rust" en worden alle achtergebleven verstoringen afgevoerd. 

Ahmed et al. nemen achter de 25% vernauwde stenose geen enkele verstoring 
waar. De stroming blijft gedurende de gehele puls stabiel. Achter de 50% vernauwde 
stenose vinden zij bij a = 7.5 een heel klein terugstroomgebiedje aan de wand van de 
buis in het maximum van de systole (ongeveer T6). In de metingen zoals die hier 
beschreven zijn wordt zowel op T6 als gedurende de rest van de puls terugstroming 
waargenomen. Achter sterker vernauwde stenoses nemen Ahmed et al. discrete 
frequentie fluctuaties waar. Deze fluctuaties ontstaan uit "starting structures" en kunnen 
uitgroeien tot turbulente stroming. Zowel "starting structures" als discrete frequentie 
oscillaties zijn niet waargenomen. 

Samengevat worden in de drie onderzoeken soortgelijke fenomenen Waargenomen 
als in de huidige experimenten: achter de stenose ontstaan flowverstoringen; deze zijn 
misschien toe te schrijven aan het ontstaan van wervelstructuren; er vindt terugstroming 
plaats en er ontstaat voor stenoses kleiner dan 50 % geen turbulentie. De tijdstippen 
waarop en de mate waarin de fenomenen in de verschillende onderzoeken worden 
waargenomen vari ren echter aanzienlijk! 

str9ming waur. nit is niet in c?veree~s,vtemming met de hiridige expenmer?ten; als een 

5.2: Discussie 

Een aantal eigenschappen van de meetopstelling beinvloedt de nauwkeurigheid van de 
metingen nadelig: 
- Het verschil in dichtheid tussen inkt en water laat de inkt stijgen of dalen in de 

buis. Dit dichtheidsverschil is te bepalen met een onnauwkeurigheid van 0,l gram 
per liter. Het bereiden van een vloeistof met een vooraf bepaalde dichtheid vereist 
van de bereider een grote mate van geduld. 
Torsie in de aanvoerleiding van de inkt voor de inktinspuiting heeft een 
verdraaiing vande inktinspuiting tot gevolg. Verdraaiing van 1 t.o.v. de 
horizontale as geeft de inkt na 10 cm een afwijking van 2 mm. 
De afstand van de camera tot de opstelling en de focussering van de camera zijn 
niet exact gelijk te houden tijdens de verschillende meetdagen. Dit maakt 

- 

- 

VQQfidQrpndp ijLr?g yyfi het Vi& !̂-JP_P!Y n^Q&at,&;t 
J -. 
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Door het gebruik van een spiegel voor het filmen van de strijklijnen van boven 
zijn de metingen in het horizontale en verticale vlak anders geschaald. Dit 
bemoeilijkt het vergelijken van deze metingen om tot een uitspraak te komen over 
ut: SyIIIIII~lIIc. 
1- ^__-I -A-.: I 

5.3: Conclusie 

Achter een 30% vernauwde stenose onder pulserende flowcondities met een 
Reynoldsgetal varierend tussen 220 en 1040 en a = 8 ontstaan verstoringen in de 
strijklijnen, die veroorzaakt kunnen worden door wervelstructuren. In de stroming 
ontstaat geen turbulentie en de verstoringen worden van de stenose afgevoerd voordat 
de volgende puls begint. De vloeistofverstoring achter de stenose is symmetrisch ten 
opzichte van de buisas. 
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Appendix A: verhouding waargenomen hoogte tot reële hoogte strijklijnen. 

Doordat de brekingsindices van de vloeistof in de buis en die van de buis niet gelijk 

inktlijn op een andere hoogte waarnemen dan de hoogte waarop de inktlijn in 
werkelijkheid loopt. Omdat de brekingsindex van water kleiner is dan die van perspex 
zal de waargenomen lijn dichter bij de buisas liggen dan de reële lijn. De relatie tussen 
de waargenomen hoogte h en de reële hoogte r volgt uit de wet van Snel en figuur A.1. 

.. “al hoi l;-ht A - t  A 0  ;nttl;;n afbnmt hrDb;nn n n A D n 4 n r l e n  ne pc,metg 7 3 1  A,a 
L.LJII, &ai ILL i i b i i ~  UUL V U I L  ub I u R u i j u  LILRULLIL V L V - L I ~  VIIUVLV~IIUVIA. Y V  VUUIVLU YUI YY 

Volgens Snel geldt 

1,12 = npw s i n  i -nDers-  =L= 1 49 -- s i n  r n w a t e r  1,33 

sin a cos /3 + cos a sin /3 = npw sin /3 ( A 4  

Uit de figuur blijken tevens de volgende relaties 

h R T 1 F  
cos a = - h2 , sin /3 = R, cos /3 = L--R-. 

,/‘-E2 - 2rh + r2 

Formule A.2. wordt daardoor 

r2(R2 - h2 - n2h2) + r(2n2h3) - R2n2h2 = O, (A-3) 

- 
(A.4) 

-n2h3 +. hnd (hz - Rz) - ( nzhz - Rz) 
-h2(n2 + 1) + R2 1,2 = met oplossingen r 

Deze oplossingen zijn slechts reëel als (h2 - R2)(h2n2 - R2) z O. Aangezien (h2 - R2) 
voor alle h uitgezonderd h = R moet voor reele oplossingen gelden (har9 - R2) 5 O. 

R R  
npw npw 

O 

Hieruit volgt dat h voor reële oplossingen moet liggen in het interval [ - - 7 -1. 
De teller van de breuk, -n2h3 le hnd (hz - Rz)( nzh2 - Rz) , heeft nulpunten in - 
h = + .  en in h = O. De noemer van de breuk heeft eveneens nulpunten 
m 
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i n h = - .  

oplossing r negatief voor negatieve h en positief voor positieve h. Gebruik van het 
minteken in Â.4 ievert op dat h en r aan verschiiiende zijden van de buis liggen. Dit is 
niet in overeenstemming met de waarneming. In figuur A.2 is de relatie tussen 
waargenomen en reële hoogte weergegeven. Hieruit blijkt dat er een limiet aan de 

R waargenomen hoogte moet zijn van - = 2.14 cm. Dit komt overeen met de 
n P W  

experimentele waarden. 

. Bij gebruikmaking van het plusteken uit A.4 is het teken van de 
m 

r 

h 

Figuur A.l Breking van het licht tussen inktlijn en camera. 
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Appendix B: Werking van een elektromagnetische debietmeter 

Een elektromagnetische debietmeter wordt gevormd door een cilindrische buis waarin 
zich in de wand een spoei Devindi. Ueze spoel veioorLaaki iïì de biis eeii ïììagïìetisch 
veld in de richting van de x-as. (Zie figuur B.l). Dit veld induceert een 
spanningsverschil tussen de punten P en Q op de wand van de buis. In P en Q zijn 
elektroden aangebracht om de spanning te meten. 
Voor de stroomdichtheid J in de buis en in de wand geldt 

J = Y(E + UxB) (BS). 

Hierin is y de geleidbaarheid, U de vloeistofsnelheid en B de magnetische veldsterkte. 
De veldsterkte UxB wordt veroorzaakt door de bewegende vloeistif in het magnetisch 
veld. De veldsterkte E is het gevolg van de ladingsverdeling in de vloeistof. Als de 
polarisatie te verwaarlozen is dan kunnen we met 

rotH = J (B.21, 

rotH = dE + UxB) 03.31, 

E = -gradV (B.41, 

vergelijking (B.l) schrijven als 

waarin H de magnetische inductie is. Nemen we hiervan de divergentie en schrijven we 

dan wordt (B.3) 

Hieruit volgt direkt 
div rotH = 

AV = div(UxB) 
waarin A de Laplace-operator is. 

y div( -gradV + UxB) = O 

Deze vergelijking moet opgelost worden met de randvoorwaarden: 
- dat de wand een perfekte isolator is en dat de vloeistofsnelheid aan de wand 

nul is, zodat voor r = R geldt : 
J = yE = -y  gradV 

- dat er geen stroom in of uit de wand kan gaan: 
dv O voorr = R. x= 

(B.7); 

(B.8). 
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Om dit probleem verder op te lossen nemen we een axisymmetnsche 
snelheidsverdeling en een homogeen magnetisch veld aan. Als we overgaan op 
cylindercoördinaten dan geldt er: 

&V 1 d V +  1 dav  (B.9). divUxB= G i n @ =  AV= ;5rz + F E  F 2 W  

Hierin zijn U en B de absolute waarden van U en B 
Vullen we hierin in 

V(r,o) = Z(r)sino 

d 
dan krijgen we een vergelijking in r, Z en U: 

r2Z‘ + rZ’ - Z = ($2’ - E) = r2BU’ 

waarin ’ differentiatie naar r betekent. Integratie van buis-as tot buis-wand levert: 
R2Z‘(R) - RZ(R) = BR2U(R) - B jR2rU dr (B.12). 

O 

Z’(R) en U(R) zijn gelijk aan O zodat 

waarin U de gemiddelde snelheid van de vloeistof in de buis is. 
Het potentiaal verschil tussen P en Q wordt met daarmee 

Z(R) = BRU 03-13), 

V(R,g - V(R, -3 = BRU - (-BRU) = 2BRU = BDU (B - 14) 7 

en is dus evenredig met de gemiddelde snelheid van de vloeistof in de buis. Voor 
axisymmetrische snelheidsprofielen is de gemiddelde snelheid eenvoudig te relateren 
aan het debiet. 
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Appendix C: Resultaten van de ijking van de flowmeter. 

De vraag of de flowmeter geschikt was om in de experimenten die beschreven zijn te 

- de relatie tussen de aangelegde flow en de gemeten spanning; 
- het dynamisch gedrag van de flowmeter; 
- de gemeten spanning als funktie van de tijd, bij constante flow. 

m n h n i ; h n  x x r e t r l  nnnot;nf h n n n t i x r n n t r l  QQn A n  hana x 1 3 n  rb x ? n i n p n r b  nilinten- 
&j'LI"IUIRL.II, vl L.1- IIj'LI&LLC."L ""u.,I...""IU UUII u1 11l.L.11l . U I A  u1 ."'&".AU" y..*""*" 

Gebleken is dat het gedrag van de flowmeter voor debieten die kleiner zijn dan 1 liter 
per minuut anders is dan het gedrag voor debieten groter dan 1 liter per minuut. Voor 
debieten kleiner dan 1 I/min is de relatie tussen flow en spanning erg moeilijk te 
bepalen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de schijven in de buis die 
de grootte van de stroming bepalen niet erg nauwkeurig zijn in te stellen. In het gebied 
van O tot 1 l/min zijn daardoor niet veel meetpunten verkrijgbaar. Metingen van deze 
kleine debieten werd tevens extra bemoeilijkt door de soms hevige fluktuaties waaraan 
het nulpunt onderhevig was. Ook hystere veroorzaakte onauwkeurigheden in de 
metingen. 
Voor debieten groter dan 1 l/min is de relatie tussen flow en spanning lineair. In figuur 
C.l staan de resultaten van de metingen die verricht zijn om deze relatie te bepalen. 
Hieruit volgt V(V) = a + b*Q(l/min) met a = 0.7 V en b = 1.06 V*min/l. 
Het dynamisch gedrag van de flowmeter is getest door een aantal pulsen achter elkaar 
te meten en te bekijken of de uitlezing van de flowmeter varieerde in de tijd. Uit figuur 
C.2 blijkt dat de uitlezing van de flowmeter voor alle pulsen identiek is. Het dynamisch 
gedrag van de flowmeter is goed. 
Bij het instellen van de nullijn op de schrijver waarmee de pulsen uit figuur C.2 werden 
getekend bleek al dat de nulinstelling van de flowmeter aan hevige fluktuaties 
onderhevig was. In het laatste deel van de tekening daalt de spanning als funktie van de 
tijd. Gedurende dit deel van de tekening was de flow in de buis echter gelijk aan nul, 
omdat aan beide zijden van de buis een stop was bevestigd. 
De fluktuaties in het nulpunt bleken ook bij het bepalen van de relatie tussen flow en 
spanning. Voor de meting werd de spanning op nul gesteld, terwijl er aan beide zijden 
van de buis een kurk zat, zodat de flow nul was. Aan het eind van de ijking werden de 
stoppen weer bevestigd. De spanning was dan niet gelijk aan nul. Gedurende een 
langduriger beschouwing van de uitlezing van de flowmeter in deze situatie werd 
geconstateerd dat de spanning in één minuut opliep van 0.01 Volt tot 0.055 Volt en in 
de daarop volgende twee minuten weer daalde naar 4.018 Volt. Dit komt overeen met 
een flnwar;.a!ie t i i sen 0.55 !!min en 4.18  !/min. 
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Figuur C.l: Spanning op de flowmeter als funktie van het debiet tijdens verschillende 
ij kingen. 
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Appendix D: flowerstoring door de inktinspuiting 

De inktinspuiting die in het experiment gebruikt wordt zal in principe de 

als er geen turbulentie optreedt achter de inspuiting en als de niet turbulente 
verstoringen verdwenen zijn voor de verwijding. Om de grootte van de verstoringen te 
bepalen kan men de inktinspuiting opsplitsen in 2 verstorende elementen in de buis. 
Het ene element is het buisgedeelte loodrecht op de as van de buis (I), het andere 
element is het buisgedeelte evenwijdig aan de buisas (11). De verwachting is dat 
element (I) grotere verstoringen van de stroming tot gevolg zal hebben dan element 
(11). Over het zoggebied achter element (I) is veel bekend uit de literatuur. Hieruit 
blijkt dat bij stationaire stroming achter een cirkelvormige cilinder stationaire 
wervelpatronen ontstaan als het Reynoldsgetal, gebaseerd op de diameter van de 
verstorende cilinder, kleiner is dan 40. De lengte van het zoggebied met de stationaire 
wervelpatronen neemt toe met het Reynoldsgetal (Figuur D.1). Als het Reynoldsgetal 
groter is dan 40 worden achter de cilinder instabiliteiten gevormd. Deze instabiliteiten 
verdwijnen niet als ze meegevoerd worden met de stroming maar worden juist steeds 
groter. Figuur D.2 en D.3 tonen foto's van stroomlijnen respectievelijk strijklijnen van 
stationaire stroming met Re = - 2aU achter een cilinder met straal a. 

-.1-.-.:-+-~+..~.-:..- -,o.-o+,..-o- nama c.a-tfit;mn to in  ;n t b  nrsbt;;t x I D r t x m Q r ì n n c A  \unrA=n v ï u G i 3 L u m ~ i u ï ~ l ï ï i ~  v c ~ ~ b u ~ b ï ~ .  u b ~ b  v b i a b u i i i i ~  h a i a  IU uu FL RCIJR .I UL vv CIUIIVVYU .I VLUY- 
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Figuur D.l: Lengte van het zoggebied achter een cilinder als funktie van het 

Reynoldsgetal. 
We nemen aan dat de verstoringen in instationaire stroming met maximaal 

Reynoldsgetal Rernax en met lage frequentie niet groter zijn dan de verstoringen in 
stationaire stroming met constant Reynoldsgetal Re,. Ban kunnen de verstoringen 
achter de inktinspuiting verwaarloosd worden als het Reynoldsgetal op de buisas voor 
de hele puls kleiner dan 40 is. 
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a In de puls is het Reynoldsgetal maximaal 1040. Met Rea = ReR en a = 0.7 mm 

volgt hieruit dat het Reynoldsgetal gebaseerd op de diameter van de inktinspuiting 
O pelijk is aan 36. Uit figuur D.2 volgt hieruit dat het zoggebied ongeveer 1.6 mm lang 
is. 

H = 0.25 R = 3.64 K = <)'I0 

Figuur D.2: Stroomlijnen achter een cilinder met straal a in stationaire stroming met Re 
- ZaU - -- 

Y 

I? = 102 

R = 6 j  R = i 6 1  

Figuur D.3: Stnjkiijnen achter een cilinder met straal a in stationaire stroming met Re = 
3-1 1 



- 3 6 -  

Appendix E: Het roterend raster 

Als een bundel laserlicht met golflengte h = c/v loodrecht invalt op een raster met 
een zeer kleine spleetbreedte d (Ud ccl) dan kunnen deze spleten beschouwd worden 
als nieuwe coherente lichtbronnen. De intensiteit van het licht achter het rooster 
varieert dan van plaats tot plaats. De maximale intensiteit van het licht wordt 
waargenomen bij hoek am (zie figuur E.l). Voor deze.hoek am geldt dat het 

wegverschil AC tussen de lichtstralen van twee naburige spleten, een geheel aantal 
maal de golflengte van het gebruikte laserlicht is. 

d sinam = mA m = O, 1, 2, 3, 4, 5... 

Door het raster te laten draaien wordt het raster een bewegende lichtbron. Een 
waarnemer zal de frequentie van de m-de orde bundel dan zien als 

= y,/(l-V/c) waarin Vo de snelheid van het raster in de richting van de m-de vm 
bundel is. Deze snelheid is gelijk aan w*R*sinam waarin w de hoeksnelheid en R de 

straal van het raster is. Deze snelheid kan men invullen in de Dopplerformule krijgen 
we voor de waargenomen frequentie 

Y = vo/(l - wRsinam/c) = m 
wRAm "o(1 - (E.2). 

Als gemeten wordt met een hoofdbundel van orde O en referentiebundel met orde 1 dan 
wordt de frequentievoorverschuiving 

ON 
s = 2n 

waarin N het aantal spleten op het raster is. 
Nadeel aan het gebruik van het raster is het intensiteitsverlies 
die niet gebruikt worden. Tevens is het vaak een probleem de 

in de hogere orde bundels 
hoeksnelheid van het 

raster konstant te houden. De variaties daarin veroorzaken variaties in de 
voorverschuivingsfrequentie v . Deze variaties worden waargenomen als extra meetruis. 

S 
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Figuur E.l: Principe van het roterend raster [Braak et al., 19861 
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