
 

Vloeistofstroming en momentmetingen in een 2D-
hartklepmodel
Citation for published version (APA):
Laere, van, A. R. (1990). Vloeistofstroming en momentmetingen in een 2D-hartklepmodel. (DCT rapporten; Vol.
1990.011). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1990

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/ffa01a5e-2082-4129-aa8e-c60adcaaf4c4


TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 

INTERUNIVERSITAIR PROJEKT HARTKLEPPROTMESEN 

Faculteit der Technische Natuurkunde 

Vakgroep Transportfysica (NT) 

Faculteit der Werktuigbouwkunde 
!fakgmep pmd&!eEt.el.e Werkt1Lligk’inde (WFW] 

Vloeistofstroming en momentmetingen 

in een 2D-hartklepmodel. 

A.R. van Laere 

Stageverslag 

Eindhoven, februari 1990. 

Begeleiding: ir J. B. A. M. Horsten 

rapportnummer W F W :  90.011 

Met dank aan alle medewerkers van de vakgroepen WFW en NT die mij 

tijdens deze stage geholpen hebben. 



Samenvatting. 

Sinds 1975 betaat er aan de Technische Universiteit Eindhoven het 

Interuniversitair projekt Hartklepprothesen. In het kader van het 
deelprojekt “Openings- en sluitingsgedrag” wordt er onderzoek gedaan aan 

de bewegingen van een vloeistofstroming rondom hartklepprothesen. 

Het stageonderzoek is gericht op het dusdanig aanpassen van een 
2-d~-merlsionaal L . . n C l r l  llal bhsGyoiVue? ,.---A dut het b e t e r  geschikt is voor 

momentmetingen bij instationaire stromingen. 

Op grond van eerdere resultaten, ( D. Palmen, 1989 1,  is er ook 

gekeken naar een verbetering van enkele analytische modellen. 

De experimentele resultaten zijn vergeleken met het numerieke 

model, dat gebaseerd is op de Eindige Elementen methode. 
Bij een gefixeerde klep is gebleken dat het vloeistofmoment zeer 

goed wordt voorspeld door het numerieke model. De betrouwbaarheid van de 
momentmetingen bij een instationalre stroming is duidelijk verbeterd ten 

opzichte van eerdere metingen. Dit als gevolg van het aangebrachte 
diafragma in de verbindingsbuis tussen het klepmodel en de opnemer. 

Uit het onderzoek aan een vrijhangende klep is gebleken dat het 

numerieke model het gedrag van de klep zowel kwalitatief als 
kwantitatief goed beschrijft. 

De afwijkingen die optreden tussen het experiment en de numerieke 

voorspelling worden in beide gevallen veroorzaakt door drie-dimensionale 

effecten in de gebruikte opstelling. 
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1 INLEIDING. 

Sinds 1975 bestaat er aan de Technische Universiteit Eindhoven het 

Interuniversitair projekt Hartklepprothesen. Het onderzoek richt zich op 
net funktioneren van de natü-w-lijke aûrtâklei; el; h e t  entverpen VUT? eeri 

hartklepprothese met vezelversterkte kunststof vliezen. In het 

deelprojekt "Openings- en sluitingsgedrag" wordt onderzoek verricht naar 
de interaktie tussen de klepvliesbewegingen en de vloeistofstroming bij 
hart k 1 e ppro t hesen. 

Ir J. Horsten heeft, in het kader van zijn promotieonderzoek, een 
numeriek algoritme ontwikkeld dat de beweging van een star 

2-dimensionaal klepmodel in een vloeistofstroming beschrijft. Het doel 

van dit stageonderzoek is het verzamelen van experimenteel 

vergelijkingsmatriaal. 
In het kader van deze stage is het 2D-hartklepmodel zodanig 

aangepast dat het geschikt is gemaakt voor het meten van de vloeistof- 
krachten die werken op een hartklep bij instationaire stromigen. Tevens 
zijn de materiaal parameters beter bepaald; dit staat beschreven in 
hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 staan twee analytische modellen, resp. het 

Von Mises model en het quasi-1D model, uitgewerkt. De hoofdstukken 4 en 

5 bevatten de gevonden vloeistofkrachten die werken op de klep voor twee 
experimentele situaties, resp. de gefixeerde klep en de vrijhangende 

klep. 
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2 EXPERIMENTELE OPZET. __ 

In dit hoofdstuk wordt het experimentele 2D-hartklepmodel beschreven. 

Daarbij wordt aandacht gegeven aan de konstruktie van de klep, de 
aanpassingen van het model in verband met de krachtmetingen bij 
instationaire stromingen en het meten van de verschillende grootheden. 

2.1 De opstelling. 

> Het stromingskanaal. 
Het stromingskanaal wordt in figuur 2.1 schematisch weergegeven. Het 
bestaat uit twee overloopvaten die voor een constant drukverschil 

zorgen en een gelijkrichter en een contractor die zorgen voor een vlak 
snelheidsprofiel. Het 2D-klepmodel is op een dusdanige afstand achter de 

contractor geplaatst dat het snelheidsprofiel zich volledig heeft kunnen 
ontwikkelen. 

Figuur  2.1: Schematische weergave van het stromingskanaa1,een pomp P,  

reservoirs ( I ,  3 , 4 ) ,  een regelbare kogelklep (51, een buffervat met een 

gelijkrichter (7 ) ,  een contractor ( 8 )  en het 2D-aortaklepmodel (9).  . 

De instationaire stromingen worden ingesteld door middel van een 
regelbare kogelklep die zich voor de gelijkrichter bevindt. Bij 
instationaire stromingen treden er hinderlijke oscillaties op in de 

snelheid; deze worden opgevangen door een spons-achtig materiaal tussen 

het 2D-klepmodel en het overloopvat ( 4 )  te plaatsen. 
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D Het 2D-hartkle~model. 

Het 2D-hartklepmodel (figuur 2.2) bestaat uit een rechthoekig kanaal 
waarin zich een starre klep met een lengte van 228 mm bevindt. De klep 
is aan het kanaal bevestigd door middel van een flexibel membraan dat in 
het model is geklemd. Op deze manier kan de klep met een zeer geringe 
wrijving roteren om zijn aanhechtingsas. 
a. b. 

. 
Figuur 2.2 a ,  b: Weergave van he t  2D-hartklepmodel. 

Meteen achter de klep bevindt zich een holte. Deze holte komt overeen 

met de Sinus van Valsalva, die zich in werkelijkheid achter elk 

klepvlies bevindt [ K. Reid, 1970 I .  De hoogte en breedte van het 

kanaal, respectievelijk 20 en 120 mm, zijn zodanig gekozen dat het model 
in een zo  goed mogelijke benadering twee-dimensionaal is. 

De krachten die op de klep werken kunnen worden gemeten met een 

krachtopnemer die hieraan bevestigd is. De opnemer bevindt zich buiten 

het stromingskanaal. De verbinding tussen de klep en de opnemer wordt 
gevormd door een dunne as ( 0  1,5 mm) waarop een vlotter is gemonteerd. 
Het gewicht hiervan kan worden aangepast om overbelasting van de 

krachtopnemer te voorkomen. Het bevestigingspunt bevindt zich op 1 cm 

uit het midden om eventuele verstoringen van het snelheidsveld in het 

midden vlak te vermijden. De verbinding wordt naar buiten geleid door 
een opening in de bovenwand van de holte. Uit het werk van D. Palmen 
(juni, 1989) is gebleken dat hierdoor een parasitaire vloeistofstroming 
ontstaat, die de metingen sterk verstoort, met name bij instationaire 
hoofdstromingen. Daarom bevindt zich boven de vlotter, onder de water- 
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spiegel in de cylindrische buis, een verwisselbaar diafragma (figuur 
2.3) om deze parasitaire stromingen te minimaliseren De staaf kan 
vrijwel wrijvingsloos bewegen door het gat in het diafragma. 

Figuur 2.3 a,b: Weergave van het diafragma. 

De gemiddelde dichtheid van de klep is circa 95% van die van de 
vloeistof. Hierdoor is het moment omhoog gericht. De klep kan men door 

het systeem vlotter-krachtopnemer onder een willekeurige hoek tussen O 

en 45 plaatsen. 

O 

O 

Figuur 2.4: Konstruktie van de klep. 

De klep is gekonstrueerd door twee polystyreenplaten en een 

schaniermateriaal ('Sheeting NRV') met silikonenkit te 1iJmen tot een 
klep. In de klep is een luchtholte gemaakt waarvan de ontwerpgegevens 
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staan vermeld in appendix AZ. De 2D-hartklep staat model voor een zeer 
dun klepvlies van vezelversterkte kunststof. Daarom is het klepuiteinde 
aangespitst zoals' weergegeven in figuur 2.4. Hierdoor treedt loslating 
van de vloeistofstroming altijd aan het klepuiteinde op. 

@.?O 

0.05 

D De vloeistofstrominn. 

I \ 
I P 

- y \ 
I \ 

A \ 
I 'o 

\ 
.- 

I 1 Figuur 2.6: Snelheidsprofiei langs 
i \ 

y-as bij stationaire stroming. 

Met behulp van de dimensieloze getallen van Reynolds en Strouhal kan men 
de vloeistof stroming in het 2D-h~-tk~epmode? k s c b r i J ~ e ~ .  Zij zijn hier 
als volgt gedefineerd: 

o gem 
en Sr = h /(v * T I  (2.4) 

o gem 
R e = h . v  / u  

waarin ho de hoogte van het kanaal is en u de kinematische viscositeit 
van water. Bij de bepaling van de kinematische viscositeit v wordt 

rekening gehouden met de temperatuur van het water, ( zie appendix A3 1 .  
Tenslotte is v de gemiddelde snelheid over de hoogte van het kanaal, 
maximaal in de tijd. Voor een vol ledig ontwikkelde stat ionaire stroming 
geldt: v = v -3/Z. Deze snelheid wordt op i: 4 cm voor het model 
opgemeten m.b.v. de Laser-Doppler opstellig. In onderstaand figuur is 
het experimenteel bepaalde stationaire snelheidsprofiel langs de y-as 
bij Re = 590 weergegeven. Zoals men kan zien is dit in zeer goede 

gem 

t o p  gem 

benadering parabolisch. 
0 meetpmt 

/ a 
P '> 

Y 
! 



De karakterstieke tijd t wordt gedefineerd als de vertragingstijd van de 
vloeistofstroming (zie figuur 2.71, deze is ____ k __ 1,81 - seconden. 

__.__.__-I -- 

O 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Time ( t/T)  
Figuur 2.7: Definitie van de vertragingstijd t .  

Het instationaire debiet bepaalt men met behulp van het 
instationaire snelheidsprofiel. Men meet de snelheid in het middenvlak 
als funktie van de tijd voor y = 0,1,2 . . . ,  SO mm. Om v te bepalen 

wordt vervolgens de snelheid geïntegreerd over de hoogte van het 

kanaal. In verband met problemen met de stabiliteit van de rotatie- 
frequentie van het raster in de laser-Doppler opstelling kan dit 

snelheidsprofiel niet met voldoende nauwkeurigheid worden gemeten. 
Daarom is, voor wat het debietverloop als funktie van de tijd betreft, 

gem 

gebruik gemaakt van eerdere recul taten uit de experimenten van D. 

Palmen, 1989. Bij instationaire experimenten bedraagt het getal van 
Strouhal Sr = 0,69 ( he= 20 mm, v = 1,6.10-2 ms en v = 1,054-10-" 

m s 1 .  In vergelijking met het de fysiologische situatie (Sr = 0,17 

gedefineerd m.b.v. diameter sinusholte 1 is deze een faktor 4 te groot, 
het geen samenhangt met de fysiologisch te lage Reynoldswaarde in het 

model. De beperking tot de lage Re-getallen is ingegeven door het feit 

dat het numerieke model van de vloeistofstroom geen hogere Re-getallen 
toelaat voor het oplossen van het snelheidsveld. Daarnaast is het 

experimenteel met de huidige opstelling om praktische reden erg lastig 
om de vertragingstijd te vergroten, dit in verband met de tijdsduur van 

de metingen en de moeilijkheid om dan een nette flow curve te 

-1 
u gee 2 -1 
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real iseren. 

2.2 Het meten van de verschillende grootheden. 

Bij de experimenten aan het 2D-hartklepmodel worden enkele belangrijke 
grootheden bepaald: de lokale vloeistofsnelheid, de momenten die werken 

op de klep en de hoek p. De grootheden en de methoden waarop zij bepaald 
zijn, züiien afzoiider?iJk bespxler? wrden. 

De lokale vloeistofsnelheid. 

De laser-Doppler snelheidsmeter, die in de opstelling wordt gebruikt om 
de vloeistofsnelheden te meten, is ontworpen is door de TPD (Technische 
Physische Dienst, TNO-TH zie W. J. T. Veugelers, 1987). Het voordeel van 
deze methode is dat zij de mogelijkheid biedt om zowel de grootte als de 
richting van de snelheden te meten binnen een zeer klein meetvolume, 

( 0,05 x 0,5 x 0,5 mm 1 waarbij de stroming niet wordt verstoord. 3 

Er wordt hier kort ingegaan op het principe van de 
snelheidsmetingen met het laser-Doppler systeem. Voor een gedetailleerde 

beschrijving wordt verwezen naar Neven (1982). 

Een 5 mW He-Ne-laser ( A  = 632,8) produceert een monochromatische 

lichtbundel, die wordt gesplitst in o.a .  een hoofdbundel (Oe orde) met 

frequentie v en een referentie bundel (le orde) met frequentie u -u 

(uo = 4,74. lol4 Hz, u = 819 kHz). Deze beide bundels gaan vervolgens 
symmetrisch ten opzichte van de optische as door een lens 

(brandpuntsafstand 80 mm) zodat ze elkaar onder een hoek 8 (8 = 14,9*) 
snijden in het zogenaamde meetvolume. De loop van de bundels is 

geschetst in figuur 2.5. 

O o s  

S 

Door het meetvolume bewegen in de vloeistof opgeloste deeltjes met 

een snelheid v Ten gevolge hiervan ondergaat het door het deeltje 

verstrooide licht van de hoofdbundel een frequentieverschuiving u - de 

Dopplerverschuiving. De uitgang van de fotodiode bevat een 
wisselspanningscomponent met de frequentie u = u -u . De Doppler- 

frequentie is rechtevenredig met de te meten snelheid. 

d' 

d' 

ds a s  
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(2.2) 

Met een frequentievolger is het mogelijk om de frequentie van het door 
de fotodiode afgegeven signaal te bepalen en continu in de tijd te 

volgen. Omdat bij onze metingen de maximale Dopplerfrequentie vd slechts 
van de grootte f x  

2.5 Figuur :  De loop van de laserbundels. 

orde 50 kHz is, op een offset van v = 819 kHz, wordt de door de 
frequentievolger afgegeven kleine variatie in het uitgangssignaal 

versterkt door middel van een verschilversterker.0m dit signaal geschikt 

te maken voor automatische verwerking wordt dit omgezet in een digitaal 

signaal waarna het in de computer m.b.v. het PCM2-programma wordt 

verwerkt. 

8 

Door hinderlijke fluctuaties in de rotatie-snelheid van het raster 
moet er over een zolang mogelijke periode ( 2-5 minuten )gemeten worden. 
En zelfs dan is de fout in de gemeten snelheid in de grootte orde van 

10%. 

D De momentbepalingen. 

De krachten die nodig zijn om het moment te bepalen meten we met behulp 
van een krachtopnemer, zie ook figuur 2.2a. Het type krachtopnemer dat 

voor deze krachtmetingen is gebruikt is een LVDT van het merk TS. Bij 
de LVDT is de mechanische uitwijking maximaal Het bereik is 
+0,05 N, (D. Palmen, 1989). De meetprocedure, die gevolgd is bij de 

1.10-4m. 
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gefixeerde klep ( Hst 41, is als volgt. De klep wordt onder een bepaalde 
hoek cp gefixeerd. Vervolgens wordt de stroming aangebracht en de kracht 

op de uitgaande as van het 2D-hartklepmodel gemeten. Voor stationaire 

stromingen wordt het gemiddelde over 200 samples genomen. Voor 

instationaire metingen wordt de meettijd in 120 samples verdeeld, en er 
worden 5 perioden gemeten. Het moment op de klep volgt uit: 

M = F.g.1 -cosp ENml (2.3) 
a 

waarin F de gemeten kracht is, g de versnelling van de zwaartekracht en 
1 -coscp de loodrechte afstand van de starre staaf tot het schanierpunt 
van de klep is ( 1 is experimenteel bepaald op 12,7 f. 0,2 mm). De 
calibratie van de opnemer wordt verricht met behulp van de gewichtjes op 
de vlotter. Tevens is er, door middel van de gewichtjes op de vlotter en 
de spindel van de krachtopnemer, gekontroleerd op hysterese in het 

vlotter-klep systeem. 

a 

a 

Hysterese in systeem vlotter-klep bij verplaatsing :0,2 gram. 
Hysterese in systeem vlotter-klep bij gefixeerde klep :O,OO gram. 

Hysterese t. g. v. het diafragma bi3 gefixeerde klep : O, 02 gram. 

De kracht die de vloeistof uitoefent op de staaf is te verwaarlozen, 
deze is in de grootte orde van 0,5.lO-*N terwi ji de onnauwkeurigheid van 

de krachtopnemer 00,5. 10e3N is, zie appendix A l .  

D Hoek rg. 

Het video-systeem dat bij deze opstelling is gebruikt bestaat uit een 

video-camera, een videorecorder, een teller en een monitor met een 
schaalverdeling. De video-camera beschikt over een iens mei; een 

brandpuntsafstand van 150 cm. De camera is uit praktische overwegingen 
opgesteld op een afstand van 0 1,5 m t.o.v. het model . De videorecorder 
beschikt over de rnogeli jkheid beeld voor beeld te projecteren. Hierdoor 

kan men de experimenten vastleggen op band en ze later uitlezen, (D. 
Palmen, 1989). 

De hoek, waaronder die klep staat, wordt bepaald met behulp van het 
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video-systeem. De bewegingen van de hartklep worden samen met een teller 

(f = 100 Hz) geregistreerd. De hoek cp wordt later met de hand opgemeten 
met behulp van vertraagde beelden. Op deze manier is de nauwkeurigheid 
in de hoek 5 0.5 . Voor nauwkeurige hoek metingen is gebruik gemaakt van 
een grootbeeld video-projectie op de muur met behulp van een 

video-kanon. 

O 

D hiep-parzx&ers. 

De klep-parameters worden experimenteel bepaald, door het moment te 

meten als funktie van de hoek in een situatie waarin geen 

vloeistofstroming aanwezig is. 
Door een kleinste-kwadraten aanpassing op deze experimentele 

waarden worden de klep-parameters bepaald, zie ook paragraaf 3.5 en 5.1. 
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3. Theorie.. 

Voor het 2D-hartklepmodel zijn een drietal theoretische modellen 

ontwikkeld. Dit zijn achtereenvolgens het quasi-1D model, het 

analytische model van Von Mises en het eindige-elementenmodel. Voor een 
uitgebreide beschrijving van deze modellen wordt verwezen naar het 

afstudeer verslag van D. Palmen (1989). In de volgende paragrafen, 5 3.1  

-= G I L  E. J 7 0.0,  3 x~rdeil de twee eers te  zcdeplpfi k~yt. besdreven i  In pzrqy-ad 9 
3.3 wordt een combinatie van deze modellen geïntroduceerd. In de laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk wordt ook het eindige-elementenmodel kort 
beschreven, welke is gebruikt voor de numerieke berekeningen. 

Overige parameters: 

P 

L 
B 
V 

dichtheid van 
water 
lengte klep 
breedte klep 
volume klep 

Figuur 3.1 : Definitie van de parameters. 

3.1 Het quasi-lD model. 

Bij het quasi-1D analytische model wordt uitgegaan van het model van v. 
Steenhoven en v. Dongen, (v. Steenhoven en v. Dongen, 1979). De 

belangrijkste aannames bij dit model zijn: de viscositeit wordt 

verwaarloosd, de stroming heeft steeds een vlak snelheidsprofiel, de 
vloeistof is incompressibel en de druk achter de klep en in de sinus is 

constant en gelijk aan die aan het uiteinde van de klep. 

Hieruit volgt dat er gebruik gemaakt kan worden van de 

1-dimensionale vorm van de wet van behoud van massa: 

dit wordt: h-v = h * V  
O 0  

[ 3D I 

[ 1D I 

(3.  i") 

(3. lb) 
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en de instationaire vergelijking van Bernoulli: 

1 
L 

S (3 .2 )  
2 

ho “O 

Deze wordt gebruikt om het totale vloeistofmoment op de klep per eenheid 
van breedte te bepalen. 

i. r .  
M = Ap(sj-s-ds 

JO 
Na enkele berekeningen 
afstudeerverslag van D. 

op dezelde manier als staat beschreven in het 
Palmen (19891, volgt hieruit 

(3 .4 )  

ln(1-A) + 1 - 1 - -  en g ( h )  = 
A3 h2 2h 

L. sincp en A = 

3.2 Het Von Mises model. 

Bij het Von Mises model maakt men gebruik van de potentiaaltheorie, zie 
D. Palmen (1989). Er wordt hierbij aangenomen dat de vrije stroomlijn 
eerst evenwijdig aan de klep en later horizontaal verloopt zoals in 
figuur 3. za is weergegeven. 

Figuur 3.2 a: Loop van de vrije stroomlijn ( fysische vlak ). 

De situatie in het fysische vlak wordt via een transformatie afgebeeld 
in het complexe vlak, figuur 3.2 . b 
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- I  

Figuur 3 . 2  b: Complexe vlak. 

o h  

De lokale snelheid is in punt E maximaal ( v = vo 1 en in het stuwpunt C 

is deze gelijk aan nul. Op de halve cirkel EB geldt dat v = vo. 
Om gebruik te kunnen maken van de complexe stromingspotentiaal 

theorie wordt de afbeelding in figuur 3.2b voortgezet in het hele 
complexe vlak, figuur 3 . ~ ~ .  

Figuur 3 . 2  c :  Voortzetting i n  he t  gehele complexe vlak. 

In het fysische vlak kunnen we de stroming opgebouwd denken uit een bron 
met sterkte Q in H en een put met sterkte -Q in E. Rekening houdend met 
de randvoorwaarde dat de bovenste halve cirkel een stroomlijn is, komt 

dit in het complexe vlak overeen met in de punten H en H’ een bron met 
sterkte 2Q en in het punt E een put met sterkte 4Q. 

De vergelijking voor de drukverdeling aan de onderzijde van de klep is 
met de stationaire vergelijking van Bernoulli als volgt te schrijven: 

13 



waarin (r volgt uit: 

- + - - -  L -  1 1 
o- + h o-+l/h <r + 1 

met <r = -t is de integratievariabele. 

Het verband tussen (r en s volgt uit: 

(3.6) 

(3.7) 

Hierin is s de afstand langs de klep tot het punt B en de hoek waaronder 
de klep staat is zp,  zie figuur 3.2a. 

Voor het totale vloeistofmoment volgt hier nu: 

L 
M = lo p(s)*(L-s)ds. (3.8) 

3.3 Uitbreiding van het Von Mises model. 

Uit de vergelijking van de twee bovenstaande modellen met de 

experimentele waarden blijkt dat, voor stationaire stromingen, het Von 

Mises model de vloeistof stroming het best beschrijft, (D. Palmen, 
1989). Om het Von Mises model op eenvoudige wijze, net als bij het 

quasi-1D model, uit te breiden voor het beschrijven van instationaire 

stromingen wordt het volgende aangenomen. Het verloop van de vrije 

stroomlijn achter het klepuiteinde en daarmee het verloop van het totale 
snelheidsveld op ieder tijdstip hetzelfde is en gelijk aan dat in de 
stationaire situatie. En de grootte van de snelheden variëren 

proportioneel met het debiet. De instationaire vergelijking van 

Bernoulli (3.2) wordt toegepast om uit het stromingsveld de druk op het 

klepoppervlak te berekenen. 

De voorwaarde waarbij dit model geldt is dat het Strouhal-getal ( 

L/(v-t) 1 klein genoeg moet zijn, Sr r 0.1. Dan mag de stroming 

quasi-stationair worden beschouwd en treden er geen sterke wervelingen 

op bij het loslaten van de klep. 
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De drukverdeling aan de onderzijde van de klep wordt dan door het 
toepassen van Bernoulli: 

Y ~ o r  het totale vloeistofmoment geldt dan: 

L 
M = Jo p(s).(L-s)ds. (3.10) 

Om het vloeistofprobleem volledig te beschrijven de heeft men naast de 
twee bovenstaande formules ook nog de formules 3.6 en 3 .7  nodig. Met 
behulp van formule 3 . 6  kan men per tijdstap h bepalen en met substitutie 
van h in formule 3.7 kan (r bepaald worden voor iedere plaats s op de 

klep. Door substitutie van (r in formule 3.9 kan men met behulp van 

formule 3.10 het moment M bepalen. Het bepalen van h en s vereist het 

numeriek oplossen van de integraal vergelijking. Vanwege tijdgebrek is 

de koppeling niet meer geïmplementeerd. 

3.4 Eindige Elementen methode. 

De stroming wordt beschreven door de 2-dimensionale incompressibele 

Navier-Stokes vergelijking en de continuïteitsvergelijking. Deze worden 
opgelost m. b. v. de eindige elementen discretisatie volgens Galerkin. 

Deze benadering levert een stelsel niet-lineaire differentiaal- 

vergelijkingen: 

Mi + IS + N(~)ly + L t ~  = F 
Ly = o (3.11b) 

(3. lla) 

Hierin is M i  de lokale versnellingsterm, Ltg de druksgradiënt, S y  de 

viskeuze term, N(l)y de convectieve term en Lx = O de continuiteits- 

vergelijking. F bevat de kinematische en dynamische randvoorwaarden, 
staat voor de snelheidsonbekenden in de knooppunten en g voor de 

drukonbekenden. De druktermen worden geëlimineerd uit de impuls- 

vergelijking d. m. v. een boetefunktie methode. 

Er wordt gebruik gemaakt van een driehoekig element met 6 
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knooppunten voor de snelheid en 1 knooppunt voor de druk. De snelheid 
wordt per element benaderd door een uitgebreide kwadratische funktie en 
de druk door een lineaire funktie, waarbij de laatste discontinu is over 
de gr&nzen van het element. 

De ti jdsdiscret isat ie wordt gedaan m. b. v. een Euler imp1 iciet 

schema. Als beginvoorwaarde wordt de stationaire oplossing voor een 

volledig geopende klep genomen. Voor de randvoorwaarden aan de klep 
wordt. de ctromingssnelheid ge1:'j'k gesteld a.m de klep snelheid. Deze 

laatste wordt afgeschat m.b.v. van de aktGele stand van de klep en die 
van het tijdstip ervoor. De tangentiele stromingssnelheid aan de 

klep is gelijk gesteld aan nul. Verder wordt aangenomen dat het 
instromingsprofiel parabolisch en volledig ontwikkeld is. De uit- 
stroming is spannings vrij; zie ook onderstaand figuur 3.3. 

Figuur  3.3: De stromingc randvoorwaarden 

In figuur 3.4 staan de element verdeling en typische resultaten 

voor de snelheid en de drukverdeling in het geval van een gefixeerde 

klep in een stationaire stroming. Uit het resultaat voor de 

drukverdeling ziet men dat de druk in de sinusholte ongeveer gelijk is 
aan de druk bij het uiteinde van de klep. Dit resultaat komt overeen met 
de aanname die gemaakt is bij het analytische quasi-1D model in 
paragraaf 3.1. In het figuur voor de snelheidsverdeling is de loslating 

bij het uiteinde van de klep goed zichtbaar. Tevens ziet men dat de 
aanname bij het Von Mises model dat er gladde afstroming plaats vindt 

een correcte veronderstelling is. Daar staat tegenover dat de aanname 
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dat de stroomlijn achter de sinusholte horizontaal gaat lopen niet 
overeenkomt met de numerieke bevinding; de stroomlijn buigt omhoog en er 

vindt aanhechting' aan de bovenkant van het kanaal plaats. Ook is er 
werveIvorming achter de klep zichtbaar. De snelheid in de sinusholte is 
bij goede benadering gelijk aan nul. 

n 

Figuur 3.4: De elementen verdeling, snelheids- en drukverdeling 
O 

( Re = 300 en cp = 15 1. 

3.5 De bewegingsvergelijking van de klep. 

In de dynamische evenwichtsposit ie van de klep wordt aangenomen 
structuur voldoet aan de volgende conditie: 

dat de 

= o  = *v,1ve + f l o w  (3.121 

het moment ten gevolge van de Waarin M het totale moment is, M valve 

opwaartsekracht van de klep en de buiging van de aanhechtingsstof. En 
het moment ten gevolge van de vloeistofstroming. Hierbij is de M 

traagheid van de klep verwaarloosd, deze is immers veel kleiner dan de 
traagheid van de vloeistof. De methode is volledig impliciet en hierdoor 

De wordt onvoorwaardelijke numerieke stabiliteit bereikt. 

onnauwkeurigheid van de snelheidsbenadering is O(h 1 ,  die van de druk is 

flow 

3 
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2 O(h 1 en beide zijn eerste orde nauwkeurig in de tijd. 

Het vloeistofmoment wordt voor zowel de numerieke als analytische 

modellen beschreven door een tweede-graadspolynoom: 
M = C + C1*p + C2'P 2 

V O 

De waarden C C en C volgen uit een fit m.b.v. de kleinste kwadraten o' 1 2 

xethode, die wordt bepaald uit experimentele metingen. Zie p&-agmaff S. I .  

3.6 vloeistof-structuur interactie. 

De niet-lineaire bewegingsvergeli jkingen voor de vloeistof (3. lla'b) en 
de structuur (3.12) zijn iteratief gekoppeld. De subsystemen van 
vloeistof en structuur worden hierbij afzonderlijk opgelost. De 

koppeling tussen beide systemen vindt plaats door net zo lang per 
tijdstap te itereren tot het verschil tussen twee opeen volgende 

oplossingen kleiner is dan 1 -  lo-*. De bewegingsvergelljklngen zijn 

impliciet in 9- De enige onafhankelijke onbekende in deze vergelijkingen 
is Q. 

Voor het oplossen van deze vergelijkingen wordt gebruik gemaakt van 

het algoritme van Brent (Press e.a., 1986). Hierbij gaat men ervan uit 

dat zich binnen het start-interval een nulpunt bevindt. In een 
iteratieve procedure wordt het interval steeds verkleind tot het nulpunt 
voldoende nauwkeurig benaderd is. Het algoritme maakt daarbij gebruik 
van een kwadratische interpolatie voor de nieuwe schatting van het 

nulpunt. Wanneer de kwadratische interpolatie niet slaagt ( d. w . z .  dat 

de nieuwe schatting buiten het interval valt wordt een interval- 

halvering toegepast. Op deze wijze wordt robuustheid van het algoritme 

gecombineerd met snelle convergentie. 
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4 RESULTATEN GEFIXEERDE KLEP. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de momentmetingen vermeld. 
Deze zijn bepaald door de vloeistofkrachten , die op de 2D-hartklep 
werken, te meten volgens de procedure zoals die vermeld staat in 
hoofdstuk 2. 

4.1 Stationaire stroming. 

Als eerste is het moment, dat op de klep werkt ten gevolge van de 
vloeistofkrachten, als funktie van het Reynoldsgetal bepaald. Het 

resultaat van de meting, waarbij de klep gefixeerd is onder een hoek van 

loo, wordt in figuur 4.1 vergeleken met de numerieke en analytische 
berekeningen, ( D. Palmen, 1989 I .  

Fluid moment on a fixed valve 
Steady flow. íû = i 0' 

70 

O 
BOC 2'30 4EC SOG 

9eync!3s number 

Figuur 4.1 Momentmeting bij oplopend Reynoldsgetal. 

Men ziet dat het moment toeneemt naarmate het Reynoldsgetal toeneemt. 

Uit zowel de berekeningen als uit de experimenten blijkt dat het 

vloeistofmoment in goede benadering kwadratisch toeneemt met het 

Reynoldsgetal . Op grond van de Bernoulli vergelijking, ( zie paragrafen 

3.1 en 3.2 I ,  werd dit ook verwacht. 
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De twee analytische modellen voorspellen het moment als funktie van het 
Reynoldsgetal kwalitatief goed. Uit het feit dat het quasi-1D model een 
faktor 3 verschilt van de experimentele waarden moet men concluderen dat 
dit model te grof is. A l s  2-dimensionale stromingseffekten worden 

meegenomen, het Von Mises model, dan wordt de experimentele curve beter 
benaderd. Het verschil is dan gereduceerd tot 25%. Het dan nog aanwezige 
verschil is t e  verklaren uit  het %.e ik  dat de viskeuze er"Ïekten 

verwaarloosd zijn en door het optreden va11 3-dimensionale effekten zoals 
wervelvorming. 

Het numerieke model benadert de werkelijkheid het best. Het 
verschil tussen het experiment en de numerieke waarden wordt veroorzaakt 

door.de 3D-effekten aan de wanden in het experimentele 2D-hartklepmodel. 

4.2 Instationaire stromingen. 

Bij de momentbepalingen bij instationaire stromingen is gebruik gemaakt 
van een diafragma. Er zijn drie experimenten gedaan met verschillende 
doorsneden van het diafragma respectievelijk 0 2,O mm 0 1,9  mm en 
0 1,9 mm met vet, zie figuur 4.2. 

__ - I .- - _-_-- - 
i - Q-I;<\ 

-2 t 
GLlJ 

E 

- -  
&.e 
E 

5GC) 

400 

LOO 

Time 
Figuur 4.2: Het moment werkend op de klep bij instationaire stromingen 

bij de drie verschillende diafragma, ( Re = 313, St = 0.69 ). 
maX 
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O 
De evenwichtshoek waarbij deze metingen zijn gedaan is Q = 15,3 en de 

temperatuur van de vloeistof i s  T = k 19 C. O 

In figuur 4.2 is duidelijk te zien dat de amplitude bij gebruik van 
het diafragma waarbij de opening dichtgesmeerd is met vet ( 0 1,9 mm 1 ,  
veel kleiner is dan bij de twee andere experimenten waarbij geen vet i s  

gebruikt. Dit wordt uiteraard veroorzaakt door het optreden van wrijving 
ten gevolge van het vet. 

H e t  verschil. tussen  de beide ajdere experimenten 1s n i e t  groot. 

Door een grotere secundaire stroning door het diafragma aet fa 2 , O  mm is 
deze van een mindere kwaliteit dan het diafragma met 0 1,9  mm. Voor een 
verdere vergelijking met numerieke voorspellingen wordt daarom gebruik 

gemaakt van het laatst genoemde diafragma. 
Het resultaat van het experiment met het kleinste diafragma en 

zonder vet staat af 0.30 

- 0 . 5 C  

!beeld in figuur 4.3. !beeld in figuur 4.3. 

anai ..... I 

'3 1 2 3 4 5  
Figuur 4.3:  Het moment werkend op de klep bij instationaire stromingen 

en de snelheid gedurende een periode, ( Re = 313, S t  = 0,69 ). 
maX 

Uit zowel de experimentele, als uit de analytische en numerieke curves 

blijkt dat het moment ten gevolge van de stroming niet alleen een 

funktie is van de grootte van de stroming zelf maar ook van de eerste 
afgeleide naar de tijd hiervan. 

Afgezien van de amplituden komen de analytische en numerieke 
resultaten goed met elkaar overeen. Ze zijn beide min of meer 

symmetrisch om nul en passeren het nulpunt dicht in de buurt van het 
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moment waarop de stroming maximaal is. 
Uit het feit dat de twee numerieke curves goed met elkaar overeen 

komen mag men concluderen dat er geen numerieke demping optreedt. 
Het verschil tussen de numeriek voorspelde curve en de 

experimentele curve kan gedeeltelijk verklaard worden door het optreden 

van 3D-effekten aan de zijwanden van het 2D-hartklepmodel. Doordat de 
viskeuze effekten de traagheids effekten overheersen is de drukgradiënt 

in äe grensiaag in fase met de siìellìeid terwiJ? deze i n  de rest  van het. 

stromingsveld meer in fase is met de tijdsafgeleide hiervan. Uitgaande 
van het bovenstaande mag men verwachten dat de experimentele curve een 

superpositie zal zijn van de snelheids curve en de numeriek voorspelde 
curve. Als men figuur 4.3 bekijkt is dit ook het geval. Dit verklaart 
waarom het nulpunt experimenteel iets later valt en waarom het maximum 

en het minimum andere waarden hebben dan numeriek werd voorspeld. 
Vergelijkt men de totale amplitude van de numerieke oplossing 

0,32-10-4 Nm met de totale amplitude van de experimentele oplossing 

0,30.10-4 Nm dan ziet men dat deze goed overeen komen. Het verschil in 

de totale amplitudes kan mogelijk ook gedeeltelijk op het conto van de 

hysterese ten gevolge van het diafragma worden geschreven ( AMh = 

O, 02. Nm zie ook appendix A4 1 .  
Uit vergelijking van de numerieke oplossing en de experimenten 

blijkt echter ook dat het maximum van het experiment 1 ,7  maal het 
maximum van de numerieke waarde is. Dit kan samenhangen met de flow die 
door het diafragma heen stroomt (secundaire flow). Deze flow is kleiner 

dan 1% van de hoofdstroming bij 0 2,O mm en kleiner dan een 0,5% bij 0 

1,9 mm. De invloed van de secundaire stroming op de momentmeting is door 
het gebruik van het diafragma aanzienlijk verminderd ( faktor 10 1 
t.o.v. eerder gedane metingen door D. Palmen, 1989. Dit neemt niet weg 
dat, buiten de hierboven genoemde, een van de redenen voor het niet 

exact overeen komen van de numerieke waarden met die uit de experimenten 
gelegen kan zijn in het feit dat er nog steeds sprake is van een 

secundaire stroming door het diafragma. 
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5 RESULTATEN VRIJHANGENDE KLEP. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven voor een vrijhangende 
klep. 'De wijze van meten en de verwerking daarvan wordt beschreven in 
hoofdstuk 2. 

5.1 Materiaal parameters. 

Er is gekeken naar het moment als funktie van de hoek 9, bij Re = O. 

Deze meting is in twee richtingen gedaan, resp. omhoog draaiend en 
omlaag draaiend, dit om de hysterese die het systeem heeft op te vangen. 

De resultaten van de meting staan, samen met de kleinste kwadraten 

curve', weergegeven in figuur 4.2 ( met als nulpunt de evenwichtchoek 
O 

cp = 15,3 1 .  Experimental valve moment 
?@=o 

Ê 
Z - 
3 

-0s 

c 

- 1 3 G  
C.00 0.10 C 2 0  C.30 C.4C 0.53 

Ai@e (racl) 

Figuur 5.1: Moment a l s  functie van de hoek. 

Het verband tussen het moment en de hoek wordt goed benaderd door een 

kleinst e kwadraten aanpassing met een tweede-graadspol ynoom. Dit 

tweede-graadspolynoom luidt: 
2 M = c + C l - p  + C2*Q 

V O 

6 met voor C = 5,126-105, C1= -2,181.10 

is. Het moment wordt groter naarmate de hoek kleiner wordt. 

en C2= 1,003.106 als cp = 15,3O 
O 
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De hysterese, die zichtbaar is in figuur 5.1, wordt veroorzaakt door de 
wrijving in het punt waar de staaf, die naar de krachtopnemer leidt, in 
de klep zit bevestigd. Deze hysterese is in de grote orde van 0,s gram 
dit kòmt overeen met AMh = 2,5.10-' Nm. 

5.2 Stationaire stromingen. 

1:: deze paragrEaf' wordt het resultaat 'mcchreveui van de vr?Jhmgende 

klep in een stationaire stroming. Zoals figuur 5.2 laat zien wordt de 
klep voor toenemende Reynoldsgetallen steeds verder open gedrukt. Tevens 

is in figuur 5.2 het numeriek berekende verloop weergegeven. De vorm en 
de kromming van de numeriek berekende curve komen goed overeen met de 
curve' van de experimentele meting. 

--Bt oxp 

-t- nurn 

qld . . . . .  

Figuur 5.2: Vrijhangendekiep in stationaire stroming. 

Uit de resultaten van de vri jhangende klep in een stationaire 

stroming, zoals is weergegeven in figuur 5.2, mag men concluderen dat 

voor Reynoldsgetallen 5 700 de numerieke berekeningen het verloop van de 

curve zowel kwalitatief als kwantitatief goed voorspellen. Het kleine 

verschil tussen de experimentele en de numerieke curve wordt veroorzaakt 
door de 3D-effekten aan de zijwanden van het experimentele 

hartklepmodel. 
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Verder is ook het quasi-1D model weergegeven in het figuur; net als 

in paragraaf 4 . 1  kunnen we hier concluderen dat dit model te grof is. 

5.3 Valexperimenten. 

Bij de valexperimenten valt de klep vanuit de horizontale stand 
( Q = 0' 1 op tijdstip tbegin = O terug naar zijn evenwichtsstand. Deze 
vaiexperimenten zijn bij verschfiiende Reyììû?Usgeta?le~ !O, 56, 239, 
5351 gedaan; zie figuur 5. 3 a * b p c * d .  Zoals verwacht neemt de 

evenwichtshoek af naarmate het Reynoldsgetal toeneemt. De evenwichts- 
hoek, die de klep inneemt nadat hij gevallen is, komt overeen met de 
hoek die hoort bij dat bepaalde Reynoïdsgetal. Zie figuur 5.2. 

Verder blijkt uit de experimenten dat de klep onderkritisch gedempt 
met e 1 kaar zijn evenwichtshoek opzoekt. A l s  men de figuren 5.3 

vergelijkt kan men zien dat naarmate het Reynoldsgetal toeneemt de klep 

a,b,c ,d.  

sneller zijn evenwichtshoek opzoekt. 

Valve motion 
Steady fiow. Re=í30 

0.33 

- 
T> 
2 ' 0.23 
9 

o. 10 4 

+ exa 

c.0c 
9.00 0.50 1 .o0 1.50 

Time 
Figuur 5.4: Valexperiment numeriek en experimenteel bepaald. 
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Figuur 5.3 a,b,c,d: Valexperimenten bij resp. Re=O, 56, 239 en 535. 
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Zoals in figuur 5.4 te zien is treedt er, zowel numeriek als 
experimenteel, eerst een korte versnelling op waarna de klep met een bij 
benadering constante snelheid verder valt. Na het maximum bereikt te 
hebben voert de klep een gedempte oscillerende beweging uit om te 

eindigen in zijn evenwichtchoek. 
Uit de resultaten blijkt dat de numeriek voorspelde waarden goed 

overeen komen met de experimenteel gevonden waarden. Numeriek reageert 

het  systeem trager' dooi-dat er numerieke dentping optreedt als gevolg van 

het gebruikte eerste orde impliciet schema (Eder Impliciet). Hoe 
kleiner men de tijdstappen maakt des te beter komt de numerieke 
voorspelling overeen met de werkelijkheid. 

De experimentele waarden vallen lager uit dan de numeriek bepaalde 

waarden. Dit is te verklaren met behulp van de beperkingen van het 
experimentele model; de wanden van het kanaal spelen hierbij een 

belangrijke rol, door de optredende wrijving wordt de klep sterker 

gedempt. Het feit dat de uiteindelijke evenwichtshoek van de numerieke 

curves niet precies overeenkomt met die van het experiment is te wijten 
aan de moeilijkheid van het nauwkeurig bepalen van de materiaal 
parameters. Numeriek wordt de valbeweging zowel kwalitatief als 
kwantitatief goed beschreven. 

Tevens blijkt de oscillatiefrequentie af te nemen als het Reynoldsgetal 
toeneemt. De oscillatiefrequentie is in goede benadering een tweede 
graadsfunctie van het Reynoldsgetal, figuur 5. 5b 

0 rriiat)?.uitrvr 
a. b. 

Figuur 5.5 a,b: Definitie van de oscillatiefrequentie (a) en de 

oscillatiefrequentie als functie van het Reynoldsgetal (b). 
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Het toenemen van de oscillatiefrequentie zou men op enkele manieren 
kunnen verklaren. De stijfheid van het membraan zou kunnen toenemen ten 
gevolge van een groter Reynoldsgetal; het membraan wordt als het ware 
strak’gecpannen zoals is weergegeven in figuur 5.6 . b 

I 
a. b. 

./_Y- - 

Figuur 5.6 a,b: Spannen van het membraan b i j  grotere Reynoldsgetallen. 

Ten tweede is er, wanneer de 2D-hartklep in de vloeistof beweegt, een 
traag met de klep meebewegende vloeistofmassa, die als het ware als een 
toegevoegde massa van de klep zou kunnen worden beschouwd. Het is niet 
ondenkbaar dat deze zogenaamde toegevoegde massa kleiner wordt naarmate 
het Reynoldcgetal toeneemt. Dit zou uit eventuele numerieke berekeningen 
moeten blijken, helaas zijn hiervoor nog geen goede numerieke resultaten 
voorradig. 
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6 CONCLUSIE EN DISCUSSIE. 

In deze studie zijn de momenten op, de bewegingen van en de vloeistof 
stromingen om een 2D-hartklepmodel experimenteel, analytisch en numeriek 

onderzocht. 
Het moment wordt in het geval van een stationaire stroming zowel 

_-- diia:y,,.saLh als numeriek kwalitatief goed besclrevel;. Alleen het 

numerieke model biedt een goede kwantitatieve overeenkomst met het 

experiment. Het (kleine) verschil tussen de experimentele curve en de 
numerieke voorspelling wordt veroorzaakt door de 3D-effekten aan de 
zijwanden van het experimentele 2D-hartklepmodel, 

Bij instationaire stromingen blijkt het experimenteel gemeten 
moment een superpositie te zijn van de numeriek voorspelde curve en de 
curve van de snelheid gedurende dezelfde periode. Ook dit is een gevolg 

van de 3D-effekten. Verder treedt er bij dit experiment hysterese en een 

geringe secundaire stroom op ten gevolge van het gebruik van een 

diafragma, nodig voor de doorgeleiding van de verbindingsas tussen klep 
en krachtopnemer. 

Het gebruik van het diafragma bij instationaire momentmetingen 
zorgt voor een duidelijke verbetering t.o.v. eerdere metingen. De 

secundaire stroming die er nog door het diafragma heen gaat is kleiner 

dan een O , %  van de hoofdstroming waarmee de schommeling in de druk in 
de sinusholte boven de klep geminimaliseerd is. 

De positie van de klep wordt door de numerieke berekeningen goed 
voorspeld zowel in het geval van een vrijhangende klep bij stationaire 

stroming als bij een valbeweging in een eveneens en stationaire inlaat 
stroming. Het feit dat de klep in het experimentele geval wat sneller 

uitdempt kan wederom verklaard worden door de 3D-effekten in het 

experimentele model. 

Resumerend kan gesteld worden dat de gevonden verschi 1 len tussen 
experimentele en numerieke resultaten in het algemeen te wijten zijn aan 
de beperkingen die bij het gebruikte 2D-hartklepmodel een rol spelen, 

zoals de hysterese en 3-dimensionale effekten waarbij vooral de viskeuze 

effekten in de grenslaag aan de zijkanten van het 2D-hartklepmodel een 
belangrijke rol spelen. Dat neemt niet weg dat over het geheel gesproken 
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er een bevredigende overeenstemming bestaat tussen de experimenten en 

numerieke analyses. 

Aan het toetsen van de koppeling tussen het quasi-1D model en het Von 

Mises model aan de experimenten is vanwege tijdgebrek in het bestek van 

deze stage geen aandacht aan besteed, maar het is zeker zinvol dat in 
h e i  VerVGIg VQiÏ dit GndePZC?,Pk Wel tP d O M L  
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Appendix A l :  Theorie achter het diafragma. 

De stroming door het diafragma-verbindingstaaf systeem kan men 
vergelijken met een stroming door een ringvormig kanaal. 

I 

Velocity . 
distribetion 

Figuur A l  : Ringvormig kanaal. 

We nemen aan dat de vloeistof incompressibel is, een constante 
viscositeit heeft en dat het stromingsprofiel volledig ontwikkeld is. 

Daarnaast zijn de snelheden op de wanden KR en R gel ijk aan nul. Op 
grond van de wetten van behoud van massa en behoud van impuls kan men 
een vergelijking voor de snelheid formuleren. Moor een uitgebreide 

afleiding wordt verwezen naar Bird,Stewart & Lightfoot, liS601. Hier 
wordt slechts kort ingegaan op de gebruikte formules. 

Voor de gemiddelde snelheid geldt: 

8pL [R2 ln(l/K) 1 - K 2 1  Ap*R2 1 - K4 <v > = -a 

2 
(A.  1 )  

met Ap het drukverschil over het diafragma, met p als de dynamische 
viscositeit en L de hoogte van het diafragma. 

Voor de flow geldt: Q = XR~(I-K~)*<V~> (A .  2) 

Nu wordt het diafragma zo gekozen dat de flow minimaal (Y  O )  is en de 
staaf toch vrijwel wrijvingsloos kan bewegen. Door middel van 

experimentele proefmetingen, waarbij men als voorwaarde heeft gesteld 
dat de flow door het diafragma kleiner is dan 1% van de primaire flow, 

is er gekozen voor een diafragma met een doorsnede van 19 mm en dit 

levert K = 0,7895. Daarnaast dient ook rekening te wordengehouden met de 
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kracht die de vloeistof uitoefent op de staaf. 

Hierin is z de laminaire schuifspannigs, in cylindercoördinaten. De 
kracht die op de staaf wordt uitgeoefend is in de grootte orde van 
O, 5*10-’N, terwijl de onnauwkeurigneid van de krâch%opne.mer O, S= 
bedraagt. Dus men kan de krachten die door de vloeistof op het staafje 
worden uitgeoefend verwaarlozen, (0 1,9 mm). 

rz 

Een ander fenomeen is het drukverlies ten gevolge van werveldissipatie. 

Figuur A2: Werveldissipatie. 

Met behulp van de behoudswetten van massa en impuls krijgt men dan: 
p,-p, = PV2(V1-V2’ (A. 4 )  

Zou de overgang geleidelijk hebben plaats gevonden dan zou men met 

Bernoulli vinden: 

(A. 5) 1 2 2  P,-P, = p y - v  Y - 2 .  

Er is dus een onomkeerbaar drukverlies door werveldissipatie. 

Deze blijkt slechts 

te bedragen, (0 1.9 
f 5% van het drukverschil over het gekozen diafragma 

mm, hoogte 10 mm). 
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Appendix A2: Ontwerp luctithol te klep. 

Om de dichtheid van de klep in de grootte orde van 95% van de dichtheid 
van water te krijgen worden e r  luchtholten in de klep aangebracht. De 
ontwerp gegevens van deze luchtholten staan in onderstaand figuur A3. 

Figuur A3: Ontwerp gegevens luchtholten. 

Deze uitsparingen in h e t  "onderste gedeelte" van de klep worden ook 
aangebracht in het membraan. Met behulp van cyliconen-kit worden de 
verschillende delen op elkaar geplakt, zie figuur A4. 

Figuur A4: Constructfe klep. 
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Appendix A3: Invloed van de watertempratuur. 

De watertemperatuur in de opstelling schommelt tussen de 15 en 25 graden 

dit komt omdat de omgevingstemperatuur niet constant is en de waterpomp 
warmte afgeeft aan het water. De schommelingen tijdens de metingen zijn 

relatief gezien klein ( < 0.5  1 ,  dus mag men voor elke afzonderlijke 
meting een gemiddelde temperatuur nemen. Omdat de temperatuur niet voor 
elke iiìeting hetzelfde is noet hierv~or gecorrigeerd worden. 

O 

14 1.170 
15 1.140 
16 1.110 
17 1.082 
18 1.054 
19 1. os9 - 

1.004 
O. 980 
O. 957 
O. 935 
O. 914 
O. 893 

Tabel A3.1: De kinematische viscositeit van water (Weast 1976/77). 

Om bij de verschillende temperaturen toch eenzelfde stromingssituatie te 
verkrijgen moeten de voor de opstelling relevante kengetallen(Re-getal, 

St-getal) invariant zijn. De correcties voor de temperatuur doet men 

door middel van de bijhorende viscositeit in de berekening te gebruiken, 

zie tabel A3.1. 
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Appendix A4: Bepaling hysterese systeem. 

Voordat de momentmet ingen kunnen beginnen moet het meetsysteem eerst op 
hysterese getest worden. Om hier een goed beeld van te krijgen voert men 

een drietal testen uit. 

1. Zonder diafragma, door m.b.v. de spindel de krachtopnemer op en neer 
. .  

V C I i J b G  L L " G f i b L A  de krucht 2,f te lezen. Dit eTlieie mden Lt; u c w G ~ c 1 1  en b;j kfi-b-n L ^  a.-..---.. 

herhalen zowel naar boven draaiend als naar beneden draaiend. 

Resultaat: De hysterese van het systeem vlotter-klep bedraagt 0.2 gram. 

2. Met diafragma, door het diafragma zo goed mogelijk te plaatsen en het 

zelfde herhalen als bij test 1. 
Resultaat: De hysterese van het systeem bedraagt 0.2 gram. Het diafragma 

heeft dus geen merkbare nadelige invloed op de kracht meting. 

3. Nu laat men de krachtopnemer op dezelfde plaats staan en kijkt men of 

er hysterese optreedt als er gewichtjes van afgehaald worden en 

vervolgens weer teruggeplaatst worden. 

Resultaten: * Zonder diafragma is de hysterese van het systeem 
vlotter-klep 0.00 gram. 

* Met diafragma is de hysterese van het systeem vlotter-klep 
0.02 gram. 

Testen 1 een 3 (3 zonder diafragma) voert men uit bij stationaire 

stromingen. Alle drie de testen voert men uit bij metingen in een 
instationaire stroming. 
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