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1. Inleiding 
In het kader van het werkcollegg Biomechanica is dit jaar gekozen voor het thema 
"Mechanica en fysiologie van het zwemen van vissen". Het zwemmen van vissen is een 
interessant fenomeen, omdat de vis beschikt over een zeer efficiënt bewegingsapparaat. 
Verder hebben vissen een aantal bijzondere fysiologische aanpassingen, waarmee langdurig 
en diep duiken tot de mogelijkheden behoort. Zo kan een walvis tot een diepte van circa 
900 meter duiken en ongeveer een half uur onder water blijven. 
Het zwemmen van de vis is een zeer complex verschijnsel. Daar het niet mogelijk is om in 
negen weken alle facetten te bekijken, hebben we ons geconcentreerd op de volgende 
punten. 
Als eerste is gekeken naar de anatomie van de vis, m b i j  met name de spieren die een rol 
spelen bij de voortbeweging onze aandacht hadden. Daarnaast is gekeken naar de 
fysiologische en anatomische aanpassingen die een ~s heeft om caissonzieke te 
voorkomen en het mogelijk te maken om langdurig onder water te blijven. 
Ook de hydrodymmische aspecten zijn aan bod gekomen. Hierbij is gekeken naar het 
verschijnsel grenslaag en naar de rol van wervels bij de voortbeweging van de vis. Tevens is 
een vergelijking gemaakt tussen de voortbeweging door middel van de visestaart en de 
schroefaandri~g, zods gebruikelijk is bij schepen. 
Tot slot is er, om meer inzicht te krijgen in de dynamica van het bewegingsapparaat, een 
Eindige Elementen Model gemaakt van het skelet van de vis. Hierbij is tevens enige 
aandacht gegeven aan het regelsysteem waarmee de spieren van de vis aangestuurd 
worden. 
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2, Anatomie van de vis 

2.6 Boereu en D Q ~  van de vis 
De vis beweegt zich voort met behulp van z’n staart. De voortstuwingsbewegingen 
worden voor een groot deel bepaald door de relatieve lengte en flexibiliteit van de 
staart. Er is lang geleden een onderverdeling gemaakt naar verhouding staart/lichaam. 
1. Anguilliform: lange flexibele staart; aalachtigen. 
2. Carangiform: ’normale’ staart; zalm tonijn, etc.. 
3. Ostraciiform: kort staartje, oscilleert om een vast Scharnierpunt. 
Stabiliteit krijgen vissen door hun vinnen. De belangrijkste zijn staart en staartvin, maat- 
de andere vergroten het gemak waarmee de vis zich voortbeweegt. De instabiliteiten 
waar een vis mee te maken heeft zijn de verdraaiingen om de 3 hoofdassen van de vis: 
1 .pitching: stampen. 
2 .yawing: gieren. 
3.10hg: ïdeïì. 
Deze rotatievormen staan uitgelegd in figuur 1 met daarbij vermeld welke vinnen de 
instabiliteit tegengaan. (Clegg, C.J. en Mackean,D.G., 1994). 

I .  2. 3 .  

Figuur I: De instabiliteiten van de vis met daarbij vermeld de vinnen die deze instabiliteiten tegen gaan. 

Daar gedurende het werkcollege wordt gekeken naar de zwemprestaties van vissen, 
hebben we ons beperkt tot het bekijken van de eigenschappen van vissen die bekend 
staan om het leveren van goede zwemprestaties. Deze vissen bhjken edeie 
opmerkelijke overeenkomsten te vertonen. Met name valt op dat goede zwemmers een 
w i j  forse romp hebben (diameter/lengte = 0.2 à 0.3). 

2.2 H e t  ooortbewegingsapparaaf van de vis 
Ook vissen hebben een spier-skeletstelsel dat de belangrijkste krachtbron voor 
voortbeweging vormt. In dit voortbewegingsapparaat van de vis kunnen globaal drie 
delen onderscheiden worden: (Videler, J. J., 1981) 
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1. De wervelkolom en de ribelementen in het vertikale mediane en paramediane vlak. 
2. Het skeletspierweefsel dat lateraal ten opzichte van de graten ligt. 
3. De lagen van de huid. 

2.2.1 De wervelkolom 
De wervelkolom, zie figuur 2, van de vis bestaat gemiddeld uit zo'n 100 wervels, 
hoewel gezegd moet worden dat de onderlinge verschillen tussen de soorten erg groot 
zijn. Aan de wervels zitten ribelementen die te vergelijken zijn met menselijke 
doornuitsteekdels. Aan deze ribelementen zitten vaak weer vin-ribben verbonden met 
behulp van een collageenverbindin . De hoek die de ribelementen maken met de 
wervelkolom varieert tussen de 30 en de 50'. De dorsale en ventrale ribelementen zijn 
verbonden door het mediane septum dat van zeer stijf collageen is. Dit septum zit aan 
de rug- en buikzijde vast aan de huid, waardoor de vis in twee laterale helften gedeeld 
wordt. 
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Figuur 2: Wervelkolom en stralen van de vis (Young, J.Z., 1964). 

ó' 

Skeleton of the perch. 
A. anal ñn; AC. angular; B+R. basal and radial cartilages; ES. branchiostegal rays; c. caudal fin; CH. ceratohyal; D. dentary; D'. dermal rays 
of fins; E. ethmoid; EPO. epiotic; FR. frontal; GH. glossohyal (hypobranchial); HM. hyomandibula; HS. haemal spine; IO. interoperculum; 
MX. maxillary; NC. notochord; NS. neural spine; O. operculum; P. pectoral fin; PA. parietal; PF. prefrontal; PMX. premaxillary; PO. pre- 
operculum; ps. supporting processes of ribs; PT, PT', and PT". ecto-, ento-, metapterygoid; PTF. post-frontal ; PTO. pterotic; Q .  quadrate; 
R. ribs; SG. shoulder-girdle; SG'. dorsal process of SG. SG"; outer rim of Sc; SG"'. posterior processes of sc.; SM. symplectic; so. sub- 
operculum; soc. crest of supra-occipital; sOR. suborbital ring; SQ. squamosal, UH. urohyai. (After Zittel, from Dean, Fishes, Living @ 

Fossil, The Macmillan Co.) 

Ook de vinnen van de vis bevatten graten. De graten van de vinnen die bij de 
zwembeweging een aandrijvende kracht moeten leveren zijn verbonden met de graten 
van de wervelkolom. Deze verbinding komt tot stand door zeer stijve 
v o l o a g e e ~ ~ e T ~ a r ~ n ~ ~ n ,  zodat bij het overdragen van de beweging zo min mogelijk 
ec.rgie k7ed9~e~ gaat in de \verbinding. De gaten yarn de shxende vimen zijn minder 
stijf aan de wervelkolom verbonden. 
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2.2.2 Skeletspierweefsel: vorm en functie, 
Een skeletspier bestaat uit spiervezels, maar bevat 
naast spiervezels ook bindweefsel, bloed- en lymfevaten 
en zenuwvezels. De verschillende componenten van de 
spier worden bij elkaar gehouden door hulzen van 

. 

bindweefsel. De spiervezels zelf hebben het uiterlijk van 
dunne draadjes, waarvan de lengte enkele millimeters 
tot tientallen centimeters kan bedragen. (Zie figuur 3). 
In het inwendige van de spiervezel bevindt zich een 
systeem dat men het sarcotubulaire systeem noemt. Dit 
is een stelsel van door een membraan omsloten 
kanaaltjes dat onderverdeeld wordt in een deel dat 
dwars op de lengterichting van de spier staat, de T- 
tubuli, en een deel van in de lengterichting lopende 
buisjes, het sarcoplasmatisch reticulum (SR). 
Iedere vezel bevat enkele honderden tot duizenden 
intracellulaire vezels: dit zijn mysfibrillen er, zij vemen 
het contractiele apparaat van de skeletspiervezel. De 
myofibrillen hebben het uiterlijk van microscopisch 
kleine draadjes, waarvan de oriëntatie parallel is aan de 
oriëntatie van de spiervezel. De myofibrillen zijn op 
hun beurt weer te ontleden in myofilamenten. Er zijn 
twee soorten filarnenten, dunne actinefilamenten en 
dikke myosinefilamenten. De myosinefilamenten 
bestaan uit lichte staven met een scharnierende, zware 
kop. De actinefilamenten bevatten 

_ _ - - -  
.----kernen '< 

vezelbundel 

--. -. Z-iijn ~ 

! H-band I A-bandl-band --. 
Y 1 1 -  -.. 

I ' 1  

I 1 

.:.:*:. ~ j 

... .... ...e. . . .  . . . .  .,...*. . . . . . .:;:::::. j ; .... ... .e... 
e.... 

1 1  
I 1  I /  
S .  

aanhechtingsplaatsen voor de koppen van de actinehiament my osinefilamenten. -; I 

In de lengterichting zijn de myofibrillen geordend in 
I , 1 

i 
__.i sarcomeren. Duor deze ordening is een dwarsstreping 

zichtbaar (Bernards, J.A. en Bownan, L.N., 1988). 

0 Het contractiemechanisme. 
De essentie van het contractiemechanisme bestaat uit 
de vorming van chemische verbindingen tussen de 
uitstekende koppen van het myosine en de 
bindingsplaatsen op de actinefilamenten. Deze aangehechte koppen zijn echter niet 
star en kunnen kantelen zoals in figuur 4 is aangegeven. Door deze kanteling schuiven 
de actine- en myosine in elkaar en komt een kleine contractie tot stand. Zodra de kop 
een kanteling heeft gemaakt wordt de dwxsvmbi~ding Iesgemaat.. De k ~ p  veert dan 
terug en gaat vervolgens een ïììcuiis v~rbifiding a m  met oen \m!gende 
aanhechtingsplaats op het actinefilament , waardoor de filamenten steeds verder in 
elkaar schuiven. 
Ook als er geen verkorting van de spier optreedt, omdat de uitwendige last te zwaar is, 
treedt eenzelfde cyclus van koppelen, aanspannen en loslaten op. Hierbij verschuiven 
de filarnenten echter niet ten opzichte van elkaar, maar wordt de spier op spanning 
gehouden. 
In beide gevallen gaat het erom dat de myosinekoppen een kracht uitoefenen op de 
actinefilamenten. De energie die daarvoor nodig is wordt geleverd door ATP, dat 

rnyosinefilarnent 

Figuur 3 
Structuur ['an een rkeierspier en de rungschrk- 
king vun de dikke en dunnefilanwnien in een 
sarcomeer ígemodiJiceerd naar Bloonz en F~~ - 
ret). 
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tijdens de contractie wordt gesplitst in ADP en fosforzuur. Het aantal actine- 
myosinebruggetjes dat wordt gevormd, hangt af van de mate van overlap van de actine- 
en myosinefiiamenten. De maximale kracht wordt geleverd bij die sarcomeerlengte 
waarbij de overlap maximaal is zonder dat de adinefilamenten elkaar in het centrum 

Figure 4 The response of a muscle fibre to a nerve impulse 

summary of events in a sarcomere 
, thin filament of actin molecules thick filament of rryosin molecules / 

tail of myosin hoiecuie head i f  myosin molecule ' 

at rest, the binding sites on the actin filaments are blocked, preventing cross-bridge formation 

o 
blocking 
molecule 

ding site 

ATP 

arrival of a nerve impulse releases Caz' ions from the sarcoplasmic 
reticulum. These bind to ana dislodge the blocking molecules 

the heads of the myosin molecules now fom cross-bridges with 
the binding sites on the actin filammts 

at the same time, the myosin's ATP is hydrolysed and the heads 
flex from 90" to 45", pulling the actin filament with them 

ATP from rnitochondna in the sarcoplasm binds again to the myosin 
heads and allows them to release from the actin binding site and 
resume their 90" angle, opposite the next binding site 

(ATP is bound to the 
myosin head) 

ATP 

van de sarcomeer tegenkomen en elkaar in de beweging hinderen. 
Bij deze processen spelen een aantal chernische stoffen een belangrijke rol. Allereerst is 
hei eiwit ATFase onmisbaar om ATP c m  te zetter; in ADP en fo5fom29a warbij 
energie vrijkomt. Deze omzetiiriy woïdt echtsï yeb!ûkkmd doûr twee stt=ffen, de 
repressoren. Om deze blokkade ongedaan te maken zijn CaZf-ionen noodzakelijk, deze 
ionen hechten zich namelijk aan een van de repressoren. De andere stof heeft op zich 
zelf geen repressor werking. 
De calciumionen houden zich op in het sarcoplasmatisch reticulum en kunnen van 
daaruit de cel in diffunderen. 
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2.2.3 Rangschikking van skeletspieren bij de vis. 

Figuur 5: Vorm van een myotoombíok. 

Bij het voorwaarts zwemmen maken de meeste vissen 
gebruik van de spieren die lateraal ten opzichte van de 
lichaamsas liggen. Deze spieren zijn meestal 

....-. :.:::>. :. 
onderverdeeld in myotoomblokken. Myotoomblokken 5 . -.: .. - - -.. 

*..-.y y:.. .. zijn compliceerd gevormde spierschijven die veelal in 
een W-vorm gerangschikt liggen.(zie figuur 5) Op deze 
manier vormen de myotoomblokken een serie 

. -i. 
*p*uene-jo 

COLl.ageciZ?-'  
overlappende kegels, waarbij de spiervezels van elk 
blok gehecht zijn aan een collageenmembraan of aan 
de wervelkolom. Doordat de vezels van elk blok aanhechten op een vorig en een 
volgend myotoomblok ontstaat een longitudinale rangschikking van spiraliserende 
spiervezels. (zie figuur 6)  
Over het algemeen lopen de oppervlakkige vezels parallel aan het oppervlak, terwijl de 
dieper liggende vezels hoeken tot 40" met de lichaamsas maken. Het doel van deze 

EMG electrodes 

A 

Anterior Middle 
B 

Figure b Longitudinal view (A), dorsal view (B) and cross-section (C) of carp. The red muscle 
represents a thin sheet of muscle just under the skin which extends to a depth of only 1 0 5  of the 
distance to the backbone (the cross-section of the red muscle is exaggerated for illustrative purposes). 
Because the red fibres run parallel to the body axis, sarcomere length excursion depends on both 
ctiu'rvatU;e of the r-- --.- Aistance - from the spine. The trajectories of the white muscle fibres shown 
in (A) and (Ei) are based on Alexander's (1969) description. The white fibres lie closer to the median 
plane than the red ones, and they run helically rather than paralIel to the long axis of the body. 
Consequently, they shorten by only -1 / 4  as much as the red ones for a given curvature change of the 
body (see text). Placement of electromyography (EMG) electrodes used to determine the activity of 
the red and white muscles are shown in (C). (Reproduced from Rome et al., 1988.) 

rangschikking lijkt te zijn dat bij verschillende krommingen van het lichaam, de 
sarcomeren op gelijke wijze kunnen samentrekken. Hierdoor zou de overlap tussen 
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actine- en myosine filamenten overal optimaal zijn, zodat de maximale spanning overal 
in het myotoom bereikt kan worden (Johnston, I.A., 1981). 
Dat deze hypothese juist is, heeft men kunnen nagaan door een numeriek model op te 
stellen en hierin het spiervezelpatroon te optimaliseren. Doel van deze optimalisatie 
was om er modelmatig voor te zorgen dat de vis zo efficiënt mogelijk zou zwemmen 
(Mos, W., 1988). 
In dit model gaat men ervan uit dat er minstens twee factoren zijn die de efficiëntie van 
het spiervezelpatroon bepalen. De eerste is de mate van verkorting van alle actieve 
spieren. Spieren die maar een klein stukje korter worden tijdens de beweging kunnen 
minder kracht leveren dan spieren die verkorten tot de optimale lengte. Het meest 
efficiënt is het dus als alle spiervezel maximaal verkort worden (met maximaal: tot hun 
optimale lengte). 
De tweede factor die een rol speelt is de hoeveelheid energie die verloren gaat bij 
deformatie en verplaatsing van de spier. Hiermee wordt energie bedoeld die niet direkt 
ten goede komt aan de spierkmctie, zoals bijvoorbeeld het s a m e n M e n  van passieve 
elementen zoals bloedvaten en pezen. 
In het model wordt geëist dat de mate van verkorting voor alle spieren optimaal is en 
dat de hoeveelheid energie die verloren gaat zo minimaal mogelijk moet zijn. Verder 
gaat men ervan uit dat de spiervezels, die halverwege het horizontale spetum en de 
dorsale of ventrale myotoomgrens lopen, parallel aan het mediane vlak lopen. Uitgaand 
van deze gegevens en aannamen werd de optimale structuur voor de vezeloriëntatie 
bepaald. Deze bleek grote overeenkomst te vertonen met de werkelijke vezeloriëntatie, 
waaruit geconcludeerd kan worden dat het patroon van vezeloriëntatie in de vis een 
hoge mate van structurele efficiëntie heeft. 

2.2.4 Spiervezeltypen, 
Johnston, I.A., 1981. 
Hoewel bij de meeste vertebraten classificaties die gebaseerd zijn op de uitwendige kleur 
van de vezels niet accuraat genoeg meer zijn, is het bij vissen nog heel gebruikelijk op deze 
manier het weefsel te classificeren. Dit komt doordat bij andere vertebraten de skeletspieren 
bestaan uit een mix van diverse typen vezels, tewvijl bij vissen de verschillende vezeltypen 
zeer goed gescheiden zijn. Fysiologische clztssificaties geven het resulterend effect van de 
vezelmenging weer. Aangezien er bij vissen niet of nauwelijks vezelmenging optreedt, is het 
mogelijk de weefsels op basis van kleur te classificeren. 
Anderzijds is het zo dat het bij vissen door de complexe spiervezelorientatie zeer moeilijk te 
bepalen is wat de relatieve contractiesnelheden van de diverse spiewezels zijn, waardoor 
een fysiologische classificatie weer moeilijk te maken is. In deze beschrijving zullen we 
daarom gebruik maken van de kleuren van de vezels, behalve daar waar we voldoende 
gegevens hebben om fysiologische aspecten in de beschouwing op te nemen. 
Ira figuur 5 is te zien. hoe de spiervezeltypen gerangschikt zijn bij diverse vissoorten. 
O p d e n d  is dat de rode spiewezels ~ i ~ h  over het algemeen vlak onder het oppervlak 
bevinden. Ook is duidelijk zichtbaar dat er veel minder rode spiervezels aanwezig zijn dan 
witte. 
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Figuur 7: Rangschikking van de verschillende spiervezels bij verschillende vissoorten. 
Leaenda: 
A:Gondshaai. 
B: Forel. 
C: Karper. 
D: Tonijn. 

Gebruikte afkortingen: 
W: witte spiervezels. 
R: rode spiervezels. 
P: roze spiervezels. 
IW: binnenste witte vezels. 
OW: buitenste witte vezels. 
IR: binnenste rode vezels. 
OR: buitenste witte vezels. 
S: oppervlaktelaag. 
DR: diep rode vezels. 
SR: oppervlakkige rode vezels. 

A 

B 

C 

Q 

I I L I U U Y  

iW. OW. IR.0R.C 

I t u  

W R 

I I uu 
W P R  

I ?'U 

W DR SR 

0 Histologische en histochemische verschillen tussen rode en witte spiervezels. 
Er zijn diverse verschillen tussen rode en witte spiervezels. Ten eerste bevat rood 
spierweefsel meer capillairen. Gemiddeld bevat rood spierweefsel 1,9 tot 2,5 capillairen per 
spiervezel, wit spierweefsel daarentegen bevat maar 0,2 tot 0,9 capillairen per vezel. In 
figuur 8 is te zien hoeveel perifere capillairen er per spiervezel aanwezig zijn, om de vezel 
van zuurstof en brandstof te voorzien. Uit de figuur blijkt dat 49% van de witte spiervezels 
geen perifere capillairen heeft, terwijl meer dan 30% van de rode spiervezels 6 perifere 
capillairen heeft. Ook is er verschil in ATPase activiteit hissen de verschillende spiervezels. 
De ATPase activiteit in witte spiervezels is over het algemeen hoger dan in rode spiervezels. 
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Figuur 8: aantal capillairen per spiervezel. 

Percent. 
Fibres 

40 

30 

20 

10 

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

Number Capillaries 
FIG. Percentage of red and white muscle fibres surrounded by a given number of capil- 
laries. The data is for the flathead (Plutycephulus bussemis) and counts were made by direct 
h d i z a t i o n  of capillaries in semi-thin (1 pm) durcupan sections. From Mosse (1978: table 
3). 

0 Microstructurele verschillen tussen rode en witte spiervezels. 
Een verschil tussen rode en witte vezels is het gehalte aan mitochondrien ( i  volume %). In 
rode spiervezels is het gehalte mitochondrien vaak zeer hoog: 25 tot 30 volume %. In witte 
spiervezels is dit gehalte slechts 0,5 tot 8 volume %. 
Bij zowel rode als witte spiervezels van de vis valt op dat het sarcoplasmatisch retiCuhun (SR} 
en het T-tubuli systeem zeer goed ontwikkeld zijn in vergelijking met andere vertebraten. In 
het SR is een voorraad Calcium-ionen aanwezig die noodzakelijk zijn bij de contractie van 
de spiervezel. Hoewel het volume percentage SR bij vissen in witte spiervezels het hoogste 
is, is het volume percentage SR in rode spiervezels hoger dan in de tonische en slow-twitch 
spieren van andere vdebraten. 
In witte spiervezels liggen de myofihllen veel regelmatiger gepakt dan in rode vezels. 
Hierdoor wordt in witte spiervezels 80 tot 96 volume % van de vezel door myofibrillen in 
beslag genomen. &J rode spiervezels is dit slechts 40 tot 60%. 
h zowel witte als rode spiemezeis zijn glycogeen voorraden aanwezig. Opvallend is echter 
dat in rode vezels grotere glycogeenvoorraden zijn dan in witte spiervezels, dit in 
tegenstelling tot andere vertebraten, waar de voorraad juist groter is in het witte 
spierweefsel. 

0 Functionele verschillen tussen rode en witte spiervezels. 
Zoals uit het bovenstaande blijkt bestaan er belangrijke verschillen tussen rode en witte 
spiervezels. We vragen ons nu af wat de gevolgen van deze verschillen zijn voor het 
functioneren van ‘beide soorten vezels. 
Wanneer we rode spiervezels B~KIJKCZ~I zien we een goût mntd mitoch~ndriën cn 
perifere capillairen. Dit duidt erop dat rood spierweefsel voornamelijk aeroob 
energieleverende mechanismen heeft :zuurstof hiervoor wordt door de capillairen via 
het bloed geleverd en de verbrandingsprocessen vinden in de mitochondria plaats. Bij 
aerobe verbrandingsprocessen komen maar weinig afvalstoffen vrij. De stoffen die 
ontstaan, water en koolstofdioxide, kan het lichaam snel en efficiënt afvoeren. 
Bewegingen die berusten op aerobe verbrandingsprocessen kunnen dan ook zeer lange 

1 1 1 --l.. - - -  
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tijd volgehouden worden. Het is daarom waarschijnlijk dat de vis voor het zwemmen 
van lange afstanden zijn rode spiervezels gebruikt. 
In wit spierweefsel is het aantal mitochondriën en perifere capillairen zeer laag. Dit 
houdt in dat de verbranding in wit spierweefsel hoofdzakelijk anaeroob plaatsvindt. 
Hiermee kan ook verklaard worden dat de ATPase activiteit in wit spierweefsel zo hoog 
is: de splitsing van ATP in ADP vindt bij anaerobe verbranding ook buiten de 
mitochondriën plaats, waarvoor zich buiten de mitochondria, in het plasma van de cel, 
een grote hoeveelheid ATPase moet bevinden. Bij de anaerobe verbranding komt 
melkzuur vrij. Deze stof is lastig af te voeren voor het lichaam. Een beweging die op 
een anaeroob verbrandingsproces berust kan dan ook slechts zeer korte tijd 
volgehouden worden. Het witte spierweefsel van de vis zal dan ook vooral tijdens korte 
sprintjes in actie komen. 
We kunnen nu ook beredeneren waarom het rode spierweefsel van de vis zover 
mogelijk van de wervelkolom ligt. Een vis moet op lange afstanden met minimale 
inspanning zoveel mogehjk vermogen k m e n  leveren. Het rode spieweefsel dat bij 
uitstek geschikt is om lange tijd in actie te zijn, moet dus zo gerangschikt zijn dat met 
een minimale inspanning een zo groot mogelijk vermogen geleverd kan worden. Een 
positie ver van de lichaamsas van de vis zorgt voor een grote arm waarover de kracht 
wordt uitgeoefend. Hierdoor wordt het effect van een kleine spiercontractie als het 
ware versterkt door de momentwerking ten opzichte van de lichaamsas van de vis. 
Wat verder opvalt bij het bekijken van figuur 7 is dat er veel meer wit spierweefsel in de 
vis aanwezig is dan rood spierweefsel. Dit valt als volgt te verklaren. Wanneer de vis 
stationair zwemt gebruikt hij zoveel mogelijk zijn rode spiervezels. De weerstand die hij 
hierbij van het water ondervindt blijft nagenoeg constant aangezien de zwemsnelheid 
niet wijzigt. Als de vis echter gaat versnellen neemt de weerstand van het water zeer 
snel toe: het verhogen van de snelheid met een orde levert een weerstand die met een 
derde macht toeneemt! Om deze hoge weestand te kunnen weerstaan zal de vis zeer 
veel vermogen moeten kunnen leveren. Hiervoor wordt het witte spierweefsel ingezet. 
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3. Overwinnen van grote drukverschillen 

3.1 CaisssPtzlekEe 
Voordat beschreven wordt welke aanpassingen de walvis heeft voor het langdurig duiken 
op grote diepte, is het van belang om uit te leggen wat caissonziekte bij de mens inhoudt 
Tijdens het duiken ontstaat er een hoge stikctofspanning in het bloed. Dit gebeurt als volgt: 
doordat tijdens het duiken de omgevingdruk stijgt, stijgt ook de luchtdruk in de longen en 
daarmee ook de partiële stikstofspanning. Aangezien de stikstofspanning in het bloed in 
een evenwïchtssituatie gelijk is aan die in de longen, stijgt dus ook de stikstofspanning in het 
bloed. 
Norrnaal gesproken daalt de stikstofspannhg in het bloed bij het opstijgen weer geleidelijk. 
De stikstof wordt dan weer afgevoerd via de longen. Als er echter niet voldoende tijd is voor 
de stikstof om weg te diffunderen is er spareke van caissonziekte. In dat geval gaat het 
overschot aan stikstof bellen vormen in het bloed. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te 
-WijzEOi?. 
Ten eerste is er de mogelijkheid, dat een duiker bij het opstijgen in paniek raakt en als 
gevolg daarvan zijn luchtpijp "dichtslaat". Zo blijft de druk in de longen constant en kan de 
lucht niet meer uit de longen weg, zodat ook de stikstof niet meer kan worden afgevoerd uit 
het bloed. Het overschot aan stikstof gaat dan bellen vormen. 
Ten tweede kan caissonziekte ontstaan, doordat de duiker te snel opstijgt. Er is dan te 
weinig tijd beschikbaar voor de stikstof om uit het bloed te diffunderen via de longen. De 
stikstofspanning in het bloed kan dan niet snel genoeg afnemen, terwijl de externe partiële 
druk wel sterk afneemt. De stikstof komt door de plotsebnge drukdaling vrij in het bloed. 
Hierdoor ontstaan er stikstofbellen in de bloedbaan. 
Indien er niet teveel stikstofbellen in de bloedbaan aanwezig zijn diffunderen zij in de 
longcapillairen uit het bloed. Bij een te grote hoeveelheid bellen, komen er echter toch 
bellen terecht in het arteriële stelsel. 
Het blijkt dat bellen, die ontstaan in het arteriële stelsel, meer schade kunnen aanrichten 
dan bellen in het veneuze stelsel. Dit komt doordat de bellen die zich in het arteriële stelsel 
bevinden, doorstromen naar de vitale organen, waar ze in de zapillairerr kunnen komen, 
waardoor die verstopt kunnen raken. 

3.1.1 Algemene principes en invloedsfactoren aangaande 
decompressieziekte 
Bij het optreden van de caissonziekte kunnen een groot aantal factoren een rol spelen. 
De belangrijkste zijn: 

0 Opname en afgifte van gas door een weefsel, (Strauss, R.H.,i976). 
&ismoleden dimuideren vanuit de iong'biaasjes in het kdoed en d e n  indien aangekomen 
in de capillairen diffunderen naar de weefsels. Dit proces verloopt exponentieel: 

(k is afhankelijk van het weefsel en het gas) 
Als de omgevingdruk echter plotseling sterk afneemt, geldt dit echter niet meer en kunnen 
er bellen ontstaan. 

12 



0 Mate van verzadiging hangt af van het soort weefsel, (Strauss, R.H., 1976). 
We onderscheiden snelle en langzame weefsels. Hiermee wordt aangegeven hoe snel de 
metabole processen in het weefsel verlopen. De snelle weefsels (zoals de hersenen) bevatten 
meer capillairen dan de langzame weefsels (zoals vet) en zullen dus eerder oververzadigd 
raken. 

0 Vorming van stikstofbellen, (Moon et al., 1995). 
Uit onderzoek is gebleken dat de bellen waarschijfijk niet in het bloed zelf worden gevormd. 
Zelfs bij decompressie vanaf 122 atmosfeer bleken er in een geisoleerd bloedvat namelijk 
geen bellen te ontstaan. Buiten oververzadiging moet er dus nog iets anders ajn om bellen 
te doen ontstaan. 
Stel nu dat in een holte of onregelmatigheid van een oppervlak een gasbelletje aanwezig is. 
Zo’n gasbelletje kan het resultaat zijn van viskeuze adhesie tussen twee bewegende 
~ppm~I&m, zoals in gewrichten. Deze gasbelletjes bevinden zich dus buiten de 
bloedbaan, maar indien zij loslaten, kunnen zij dunne capillairen breken en zo in het 
circulerende bloed terechtkomen. Daar ligt het aan de mate van oververzadiging of de 
gasbel groeit of kleiner wordt en verdwijnt. 

0 Groei van de gasbellen en oververzadiging, (Strauss, R.H., 1976). 
Om een gasbel te laten groeien moet de gasdruk binnen de bel groter zijn dan de totale 
druk die de bel probeert kleiner te maken: 

gasdruk in bel: 
pbel= pN2 PO2  pC02 pH20 

tegenwerkende drukken: omgevingsdruk Pmb 
weefseldruk P,, (weefsel verzet zich immers tegen 
vervormingen) 
oPpewlaktespannu?g popp 

Groei van de gasbel zal dus pas optreden indien de volgende ongelijkheid geldt: 

(3.2) 

Dan is er dus sprake van oververzadiging. 

0 Onveyzadiging van bloed en de wet van Henry, (Strauss, R.H., 1976), (Bernards, J.A. 

Wet van Henry: de concentratie van moleculen van een gas in oplossing is recht evenredig 
met de druk van dat ga5 boven de vloeistof. 
C = a. P , waarbij a de oplosbaarheidscoëfficiënt is. Deze is afhankelijk van het gas en de 
vloeistof waarin deze zich bevindt. 
In de longen is het bloed in evenwicht met de lucht in de longblaasjes. Dat wil zeggen dat de 
druk van het gas in het bloed gelijk is aan de druk van het gas in de lucht. Met behulp van 
de wet van Henry kunnen we de concentraties van de verschillende gassen in het bloed 
uitrekenen. 
Voor de oplosbaarheidscoëfficiënten voor zuurstof en stikstof geldt: 

en Bouman, L.N., 1988). 

aCo2 = 25.aO2 (3.4) 
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Waaruit volgt: 

pc02 = cc02 125-ao2 
po2 = co2 1 a02 

(3.5) 
(3.6) 

In de weefsels wordt 0, opgenomen uit en CO2 afgestaan aan het bloed. De 
concentratieveranderingen van O2 en CO2 zijn (ongeveer) gelijk (op het teken na). Dit volgt 
direct uit de reactievergelijking voor de verbranding (aërobe dissimilatie) van glucose: 

C6HI2O6 + 6 O2 6 H20 + 6 CO2 (3.7) 

De partiële drukveranderingen van O2 en CO2 in het bloed verschillen echter, doordat geldt 
dat acQz = 25 - cxQ2. Hierdoor geldt dat DPO2 = - 25 - DPco2. De totale drukverandering bij 
de weefsels is dan dus: 

Omdat DPCo2 groter is dan nul, is de DPbud kleiner dan nul, zodat de som van de partiële 
gasdrukken afneemt. 
Hierdoor is de gasdruk in het veneuze stelsel kleiner dan de omgevingsdruk. Doordat er in 
de longen nooit een volledige evenwichtsStuatie wordt bereikt, blijft ook de totale gasdruk in 
het bloed na de longen kleiner dan de omgevingcdruk. Er is dus in de gehele bloedcirculatie 
een onverzadiging. 
Tijdens decompressie kan deze onverzadiging als veiligheidsmarge voor oververzadiging 
dienen. 

0 Zuurstof,  (Bernards, J.A. en Bouman, L.N., 1988) 
De zuurstofverzadiging (in % t.o.v. het maximum) kan uitgezet worden tegen de partiële 
so, (%) c, (vol.%) 

opgelost 

O 
O 4 8 12 16 88 

Po, ( P a )  

Figuur 9 
Zuurstofbindingskromme (Hbo,-dis- 
sociatiekromme) van bloed (getrokken lijn). 
A is het alveolaire, a het arteriële verzadi- 
gingspunt (ca. 97%). De onderste gestreepte 
lijn geefr de hoeveelheid in IOO rnl bloed 
opgeloste zuurstof (rechter verticale as) bij 
verschillende drukken aan. De bovenste 
gestreepte curve geeft het totale gehalte aan 
zuurstof (opgelost en gebonden) bij een 
normaal hemoglobinegehalte weer. So2: 
zuurstofverzadiging, Co,: zuurstofgehalte 

zuurstofspanning. Dit geeft de zuurstofbindingskromme, 
zoals in figuur 9 is weergegeven. De zuurstof in het 
bloed is voor een heel klein deel opgelost aanwezig en 
voor het overgrote deel gebonden aan de hemoglobiie. 
De zuurstofbiidingskromme heeft een zogenaamde S 
vorm. Dit hangt onder meer sarnen met het verschil in 
affiniteit voor zuurstof van de vier ijzeratomen in het 
hemoglobmemolekuul. 
Als de zuurstofdruk erg hoog is (zoals in de longen) kan 
aan alle ijzeratomen O, gebonden zijn. Als de 
zuurstofspanning daalt kan hemoglobine de zuurstof niet 
meer binden en laat de zuurstof los. 
De murstofbiidingskrome verschuift naar rechts door 
de volgende factoren: 

a) stijging van de PCo2 
b) daling van de pH 
c) stijging van de temperatuur 
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Dit betekent dat er bij een zelfde Po2 meer zuurstof loslaat van de hernoglobmemolekden. 
Dit komt goed van pas bij de zuurstofvooniening van spieren. In geval van spieractiviteit 
gelden alle drie factoren namelijk. De spier krijgt zo meer zuurstof. 

e Zuurstofuitwisseling in longen en weefsels (Bernards, J.A. en Bouman, L.N., 1988) 
Zuurstofdiffusie van longlucht naar bloed vindt plaats door het partiële dnikverschil hissen 
de longlucht en het bloed. Door de hoge Poz wordt bijna alle zuurstof aan de hemoglobine 
gebonden. 
In de weefsels is de Po2 kleiner dan de Po2 in het bloed. Daardoor diffundeert er zuwstof 
van het bloed naar de weefsels. De Poz in het bloed daalt &erdoor. Uit de 
zuurstofbiidingskromme blijkt dat er dan zuurstof loslaat van de hemoglobinemolekden. 
Hierdoor stijgt de Po2 van het bloed weer en diffundeert er weer zuurstof van het bloed naar 
de weefsels. 

= Forme= OV& (Moon et crf., 1995) 
Uit onderzoek is gebleken dat mensen die een kleine opening hebben tussen rechter en 
linker atrium (het zogenaamde foramen ovale) meer kans hebben op decompressieziekte 
dan mensen die dat niet hebben. Door deze opening kunnen de bellen uit het veneuze 
stelsel namelijk regelrecht ontsnappen naar het arîeriële stelsel, dus zonder de filterende 
tussenkomst van de longcapillairen. 

Symptomen van decompressieziekte (Strauss, R.H., 1976) 
Decompressieziekte kan de volgende symptomen hebben: 
-rugpijn 
-tintelende benen 
-verlammingsverschijnselen 
-hersenletsel 
-pijn in gewrichten 
-aantasting gewrichten 
-borstpijn 
-kuchen 
-stikken 

3-12 Bestrijden en voorkoming van decompressieziekte 
(Moon et al., 1995), (Strauss, 1976) 
Door langzamer naar boven te gaan of door het maken van tussenstops kan men het risico 
van decompressieziekte verkleinen. Hierdoor is er namelijk meer tijd beschikbaar om 
overtollig stikstof af te voeren. 
Door het inademen van grotere hoeveelheden zuurstof wordt het stikstofclrukverschil hissen 
de wee€se!s en het bloed vergroot. Hierdoor Ciifpwideert slikctof sneller muit de weefsels 
mar het bloed. Stikstof k m  zo dus op een snellere manier worden afgevoerd. 
Indien een duiker toch verschijnselen van decompressieziekte vertoont moet hij zo snel 
mogelijk in een compressiekamer gebracht worden. Daar moet de druk worden opgevoerd, 
zodat de stikstofbellen weer oplossen in het bloed. Vervolgens wordt de druk weer heel 
langzaam verlaagd. Zo is er voldoende tijd om de stikstof op de gebruikelijke wijze af te 
voeren. 
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3.2 Fysiologische aanpassingen bij waluissen 
Walvissen kunnen zeer snel vrijwel verticaal naar beneden duiken, om vervolgens ongeveer 
30 minuten onder water te blijven. Hierbij lijken echter enige problemen op te treden, waar 
de walvis blijkbaar geen last van heeft. Het gaat hierbij om het grote drukverschil tussen kop 
en staart bij het recht naar beneden duiken, de grote druk op 900 m onder water, het risico 
van caissonziekte bij het omhoog komen en het vermogen van de walvis om 30 minuten 
zonder adem te halen onder water te bhjjen. De vraag is nu welke aanpassingen de walvis 
heeft, om deze problemen op te lossen en of de mens hier eventueel iets van kan leren 
voor toepassingen bij duiken. In de volgende paragrafen d e n  enige aanpassingen worden 
besproken. 

3.2.1 Gasuitwisseling 
(Gaskin, D.E., 1972) 
De walvis heeft een aantal aanpassingen om gedurende dertig minuten geen adem te 
hoeven halen. De essentie van de aanpassingen is dat er een gote zuurstof-viomad wordt 
opgebouwd voordat de walvis gaat duiken. 
Bij een eerste sd ie  vdt op, dat de longcapciteit van de wdwis in verhouding tot zijn 
lichaamsgrootte nauwelijks groter is dan die van de mens. Wel heeft de walvis ongeveer 
twee keer zoveel rode bloedcellen als bijvoorbeeld de mens. Het effect hiervan blijkt echter 
nog lang niet groot genoeg te zijn om de grote opslagcapaciteit voor zuurstof te verklaren. 
Er is ontdekt dat er in de spieren van de walvis een zeer hoge concentratie myoglobíme 
aanwezig is, nl. 8 tot 10 keer zoveel als bij landzoogdieren. Blijkbaar wordt de extra 
zuurdofvoorraad niet in het bloed opgebouwd, maar in de spieren, waar de zuurstof nodig 
is. 
Verder is de walvis in staat door te functioneren met minder zuurstof in het bloed dan 
landzoogdieren en is het hersen- en spierweefsel van de walvis minder gevoelig voor 
melkzuur. Dit laatste is van belang tijdens het laatste deel van de duik, wanneer de 
zuurstofvoorraad bijna uitgeput is en de spieren overgaan op anaërobe verbranding van 
glucose, waarbij melkzuur gevormd wordt. Bovendien is het lichaam van de walvis minder 
gevoelig voor CO,, een stof die bij de mens de ademhalingsprikkel geeft. 
Ook wordt de bloedstroom tijdens het duiken vooral langs de meest noodzakelijke organen, 
zoals hersenen en hart geleid. Dit verschijnsel vindt ook bij de mens plaats tijdens hspan- 
ning. Hiernaast blijkt de walvis een sfincter rond de onderste holle ader te bezitten, die de 
terugstroom van veneus bloed naar het hart beperkt. Deze sfincter contraheert bij het 
duiken. De functie hervan is niet geheel duidelijk geworden, maar er wordt vanuit gegaan 
dat deze ervoor zorgt dat de hersenen voldoende bloed krijgen door de bloedstroom door 
de onderste lichaamshelft te beperken. 
Tenslotte blijkt tijdens het duiken de hartslag van de walvis te dalen van 55-120 tot 415 
slagen per minuut. Dit zou kunnen zijn, om de energie die nodig is om het bloed rond te 
pompen, ;Ut te spaen. Het is immers riet meer nodig om het bloed snel rond te pompen, 
oïïìdât het s p i m d s d  tcxh al marstof hceh a? em- o~a-schot aan CO2 en niet kan 
worden afgevoerd door de ademhaling. 

3.2.2 Caissonziekte bij walvissen 
(Gasl4nD.E. , 1972) 
Bij de walvis wordt het optreden van caissonziekte voorkomen, door ervoor te zorgen dat 
de stikstofdruk in het bloed niet te hoog wordt. Dit wordt k e i k t  door tijdens het duiken de 
lucht vanuit de longblaasjes te verplaatsen naar andere ruimten, zoals de hoofdbronchiën en 
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een speciale met schuim gevulde holte in de kop. In deze ruimten is de diffusiecapaciteit 
veel kleiner dan in de longblaasjes, zodat de stikstof minder eenvoudig diffundeert naar het 
bloed, waardoor er dus ook minder stikstof in het bloed terechtkomt. 
Ook hebben zeedieren voorzieningen om holten in hun lichaam (zoals longen, luchtpijpen, 
middenoor en andere sini) te verkleinen om de drukverschillen tussen die holten en de 
omgeving te verkleinen. Deze drukverschillen kunnen namelijk beschadigingen veroorzaken 
aan zacht weefsel in en om die holten. 
Een voorbeeld van een voorziening is het weefsel in het middenoor. Dit weefsel bevat 
veneuze kanalen die met bloed gevuld kunnen worden en zo het volume van die holte 
verkleinen. 

3.2.3 Samengevat 
Als de walvis wil gaan duiken gebeurt er dus het volgende: 
De walvis ademt gedurende een bepaalde tijd (boven water) in en uit, om ervoor te zorgen 
dat de mmstoboomad in zijn bloed eE spiercm op peil wordt gebracht. Als de 
zuurstofvoorraad voldoende goot is, duikt de walvis onder. De lucht wordt verplaatst naar 
de minder absorberende hxhtwegen, waardoor gasuitwisseling dus beperkt wordt. Nu wordt 
de lucht (stikstof met een beetje CO,) in een met schuim gevulde sinus (holte) in de kop 
gelaten. Bij het dieper onder water duiken zal de druk in deze holte sterk toenemen, maar 
omdat er weinig capillairen zijn, zal de stikstofdnik in het bloed niet sterk stijgen. Zo blijft de 
walvis onder water tot zijn zuurstofvoorraad op begint te raken. De walvis komt dan weer 
naar boven en de lucht gaat weer vanuit de holte naar de longen. Als de walvis boven is 
aangekomen kan de walvis weer normaal ademhalen, zodat een normale gasuitwisseling 
kan plaatsvinden. 

17 



4. Hydrodynamica 

4. f grenslagen 

4.1.1 Eigenschappen van grenslagen 
Voor het beschrijven van de stromingsverschijnselen die voor een vis van belang zijn is 
de theorie van grenslagen erg belangrijk, omdat de grenslaag een grote invloed heeft 
op de viskeuse wrijving die de vis van het water ondervindt. Voordat hierop ingegaan 
wordt zal eerst een aantal algemene fysische relaties gepresenteerd worden. 

Voor een incompressibel, Newtons medium met constante viscositeit volgt uit de wet 
van impulsbehoud de Navier-Stokes vergelijking [Schram et al., 19941: 

En voor ditzelfde medium volgt uit de wet van massabehoud: 

Als het medium als niet-viskeus beschouwd wordt en het probleem stationair is volgt uit 
de Navier-Stokes vergelijking de Bernouilli-vergelijking : 

P 
P 

3 Y’ +gh +- = constant langs een stroomlijn (4.3) 

0 Grenslaagvergelijkingen 
Er wordt gekeken naar een parallelstroming met hierin een lichaam geplaatst, zoals 
hieronder geschetst. 

x = o  / 
plaat (LxB) 

x = L  

figuur 10: Grenslaag langs een vlakke plaat. 
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Bij de grenslaag-theorie wordt ervan uitgegaan dat de hoofdstroom als niet-viskeus kan 
worden beschouwd, terwijl de viskeuse effecten juist in de grenslaag aan de wand van 
het lichaam een grote rol spelen. Dit is toegestaan als Re»l, met hierin: 

(4.4) 
c/z Re=- 

V 
Bij een globale afschatting blijkt dit voor vissen zeker het geval te zijn. 

De viskeuse effecten in de grenslaag komen tot uitdrukking in het feit dat er geen slip 
aan de wand is en de wand ondoordringbaar is, zodat volgt dat de loodrechte en 
tangentiele componenten aan de wand gelijk aan nul zijn: 

In de hoofdstroom is de snelheid echter ongelijk aan nul, zodat er een "aanpassings- 
gebied" is: de grenslaag. Er kan vanuit gegaan worden dat de grenslaag zeer dun is ten 
opzichte van de afmetingen van het lichaam. Er zijn verschillende defities voor de 
gremlaagdikte. De meed gebruikte maat hiervoor is &o,99. Deze is gedefinieerd als de 
waarde van y waarvoor u(x,y) ,de snelheid in x-richting, 99% van de snelheid V(x) in de 
hoofdstroom is. Ofwel: 

Het voordeel van 6,,,, is dat men er gemakkelijk mee kan rekenen. Het nadeel is dat 
de maat nogal arbitrair gekozen is. Er zou ook voor 95% gekozen kunnen worden. 

Uit het (2D) afschatten van de verschillende termen in de Navier-Stokes vergelijking 
volgen voor de (viskeuse) grenslaag de volgende Vergelijkingen: 

i32r azk 1 ap a2u 
ax i?v P a x  ayz 

u-+v-= ---fV- 

De laatste van deze twee vergelijkingen impliceert dat de druk alleen van de coördinaat 
x langs de wand van het lichaam afhankelijk is, zodat de druk in de grenslaag gelijk is 
aan de druk buiten de grenslaag. 
Daarnaast geldt de 2D-vorm van de massabehoudswet: 

(4.8) 

De hoofdstroom is per definitie niet viskeus, zodat de Bernouilli-vergelijking langs een 
stroomlijn mag worden toegespast. Als deze vergelijking naar de coördinaat x wordt 
gedifferentieerd volgt voor de hoofdstroom: 
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In het geval van eenvoudige geometrische vormen, zoals een vlakke plaat in een 
uniforme parallelstroom, zijn de voorgaande vergelijkingen nog relatief eenvoudig uit te 
werken. Anders wordt het wanneer het lichaam niet meer vlak is, maar bijvoorbeeld 
cilindervormig (of "visvormig"). In dat geval geldt in het algemeen voor de hoofdstroom 
dat door verdringing V=V(x), zodat volgens formule (4.9): 

(4.10) 

Hierin is de drukgradiënt dp/dx in de grenslaag gelijk aan dp/dx buiten de grenslaag, 
zoals hiervoor getoond is. Er volgt dat bij een versnellende buitenstroming (dV/dx>O) in 
èn buiten de grenslaag geldt dat dp/dx<O. Evenzo geldt bij een vertragende 
buitenstroming dat de drukgradiënt in en buiten de grenslaag groter is dan nul. 
Daarnaast geldt aan de wand dat ü = v=Q, zodat €omde (4.7) gereduceerd wordt tot: 

In het geval van een versnellende buitenstroming geldt dp/dx<O, zodat: 

< o  
ay2 y=o 

(4.11) 

(4.12) 

Omdat er op de rand van de grenslaag altijd een gladde aansluiting van de snelheids- 
profielen van de grenslaag en de buitenstroming moet zijn geldt ook daar: 

(4.13) 

De kromming van het snelheidsprofiel in de grenslaag is dus in het geval van dp/dx<O 
steeds kleiner dan nul. 
In het geval van een vertragende buitenstroming geldt echter dp/dx>O, zodat aan de 
wand geldt: 

Âan de rand van de grensiaag moet de kromming nog steeds aansluiten op de 
buitenstroming, zodat nog steeds geldt: 

(4.14) 

."/ < o  
ay2 y fS  

(4.15) 
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Het blijkt dus dat de kromming binnen de grenslaag van teken wisselt. Het snelheids- 
profiel bezit een buigpunt. Het gevolg hiervan is dat er vanaf een bepaald punt in de 
stroming (het separatiepunt S) terugstroming aan de wand gaat optreden. Er onstaan 
wervels, waarna de grenslaagtheorie niet meer opgaat. De situatie is schematisch 
weergegeven in onderstaande figuur. 

figuur 11: Achter het separatiepunt S treedt terugstroming op in de  grenslaag. 

Het separatiepunt S wordt bepaald door: 

(4.16) 

Het onstaan van deze wervels is voor de vis ongunstig, omdat ze energiedissipatie tot 
gevolg hebben. Dit betekent dat deze wervels de wrijvingsweerstand verhogen. 

Een andere factor die grote invloed blijkt te hebben op de viskeuse wrijving is het 
karakter van de grenslaagstroming. Als de grenslaagstroming turbulent van aard is is er 
relatief meer x-impuls aanwezig in de stroming direct aan de wand, zoals geschetst in 
onderstaande figuur. 

I aminair turbulent 

figuur 12: Snelheidsprofiel in laminaire en turbulente grenslagen. 
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Dit betekent dat de tweede term in het linkerlid van formule (4.7) niet meer te 
verwaarlozen is, zodat de tweede term van het rechterlid kleiner wordt ten opzichte van 
de situatie bij een laminaire grenslaag. 
De viskeuse wrijving wordt gegeven door: 

(4.17) 

Het is direct duidelijk dat deze kleiner is bij een turbulente dan bij een laminaire 
grenslaag. 
Er zijn diverse mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de grenslaag turbulent wordt. De 
eerste is door ervoor te zorgen dat Red groter is dan een kritische waarde, met: 

Vd Red = - 
V (4.18) 

De andere mogelijkheid is door onregelmatigheden op de wand van het lichaam aan te 
brengen. Er kan hierbij gedacht worden aan de putjes in het oppervlak van een golfbal. 
In het geval van vissen zou dit kunnen door schubben of de "stekeltjes" op de huid van 
een haai. 

4-12 Grenslaagbeïnvloeding door vissen 
Hoewel de romp van goed zwemmende vissen vrij fors is, leidt dit niet tot grote 
stromingsproblemen, zoals grote wervels en hoge weerstandswaarden. Hiervoor 
hebben vissen echter wel enkele aanpassingen moeten doen. Een van deze 
aanpassingen is het verloop van de diameter van de romp over de lengte van de vis. De 
grootste rompdiameter van tonijnen, dolfijnen en haaien ligt op I/z lichaamslengte van 
de neus af (vanaf nu aangeduid met 50%). Dit heeft als voordeel dat de stroming van 
het water langs de vis over een groot oppervlak niet los zal laten. Tot aan de grootste 
rompdiameter is er sprake van drukafname langs de vissehuid, zodat er geen loslating 

figuur 13: De romp van de dolfijn. 
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optreedt en er geen energie verloren gaat in wervels (zie figuur 13 f. Het probleem blijft 
het instabiele gedrag van de stroming voorbij de maximale rompdiameter. Na de 
maximale rompdiameter is immers weer sprake van druktoename zodat er nu wel 
loslating op zal treden. (figuur 14). 

figuur 14: Het ontstaan van instabiele stromingen. 

De dolfijnenhuid. 
Bij dolfijnen wordt dit verschijnsel "uitgedempt" en hierdoor in ieder geval uitgesteld 
door een dempende huid; indien de huid voldoende soepel is zal deze de instabiele 
stromllig enigszins kunnen volgen. Er ontstaan rimpels in huid die wijzen op een 
instabiele stroming. Als de huid ook nog een dempend karakter heeft, dan zullen de 
golfbewegingen van de huid uitgedempt worden en zo wordt ook de golfbeweging van 
de stromins uitQedempt. 
De huid is opgebouwd uit een 

meegevende opperhuid. Deze 
stugge onderhuid en een O 

opperhuid is opgebouwd uit 2 
sublagen : een soepel 3 

O S  
m c 
.- 

1 .o 
mm buitenmembraan en een 

dempende onderlaag (tussen het 
buitenmembraan en de 
onderhuid.). Een doorsnede van $ 
de huid is te zien op de foto van ' 
figuur 15. Deze dempende laag 
bestaat bij benadering uit staafjes 
van elastisch weefsel waartussen 
zich een vloeistof bevindt. Deze 
vloeistof kan vrij tussen de staafjes bewegen. De dempende werking van de huid kan 
het beste met figuur 16 worden uitgelegd. De drukverschillen in het water aan het 
huidoppervlak van de dolfijn veroorzaken een verticale verplaatsing van de b~&nnuiCi. 
Deze verplaatsing veroorzaakt stromingen in de vloeistof in de huid. Doordat er zich 
staafjes bevinden in de ruimte waar de vloeistof kan stromen, ontstaan er wervelingen 
in de stroming, deze dissiperen energie. Dit systeem veroorzaakt een viskeuze demping 
van de beweging van het buitenmembraan.. Dit zorgt weer voor demping van de 
golvende, instabiele stroming langs de huid van de dolfijn. 

250 Debhin ícephaiorhynchus commersonii). Dampfende Haut. Schnitt 
Hautdicke 1,5 + 6 = 7,5 rnm, Korperlänge L = 2 m 

fisuur 15 
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figuur 16: Dempende werking van de  dolfijnenhuid. 

Dehaaienhuid. 
Ook haaien hebben een aanpassing van de huid die de hydrodynannische 
eigenschappen verbeteren. 
De huid van een haai is bedekt met miniscule "denticulen" (vrij vertaling van het franse 
"denticdes"). 

figuur 17: De "denticulen" zorgen voor het turbulent worden van de  stroming in de  grenslaag. 

Dit zijn een soort kleine tanden (figuur 17), die allemaal in de zelfde richting wijzen en 
ervoor zorgen dat de stroming in de grenslaag turbulent wordt, zodat de 
wrijvingsweerstand lager wordt. Om dit principe technisch toe te passen zijn er proeven 
genomen met een imnnitatie van haaienhuid als (gedeeltelijke} bekleding van een 
Airbus. Hoewel dit tot verbetering van de aerodynamische eigenschappen van het 
vliegtuig leidde, is het economisch (nog) niet rendabel om dit principe op grote schaal 
toe te passen. 

4-2 Wervelbeiholoeding door de staarf 
Door grenslaagloslating, hetgeen de vorige paragraaf uitvoerig besproken is, ontstaan 
er bij de vis wervels. Deze wervels kunnen door de staart worden beïnvloed, zó dat de 
vis er voordeel van ondervindt. Om erachter te komen hoe die wervels worden 
beïnvloed en wat daar het effect van is, hebben R. Gopalkrishnan et af. een experiment 
opgezet. 
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We d e n  eerst de proefopstelling bespreken. Hieronder volgt een schets van deze 
proefopstelling. 

figuur 18: De proefopstelling. 

Een cilinder en een staart worden in een stroming met copistante srreheid U gebracht. 
De cilinder heeft een doorsnede D en wordt met een constante snelheid voortbewogen 
om zo em Von Kamapi wervelstraat te genereren. 
De cilinder oscillleert met een verplaatsing y,: 

(4.19) 

waarbij: 

De symmetrische staart is achter de cilinder geplaatst op voldoende grote afstand s om 
interferentie met het wervelvormingsgebied van de cilinder te voorkomen. De staart 
oscilleert met een verplaatsing y, en een rotatie 0,: 

A: amplitude van de translerende beweging 
fi frequentie van de translerende beweging 

(4.20) 

waarbij: 0: amplitude van de roterende beweging 
t,ú: faseverschil tussen de translerende beweging van de cilinder en de staart. 
6: faseverschil tussen roterende en translerende beweging van de staart 

Uit experimenten bleek dat de oscillerende staart de sterkte en de positie van de 
inkomende cilinderwervels kon beïnvloeden. Er bleken drie verschillende stabiele 
vormen te zijn: 

de expanderende zog 
Hierbij vormt tedere cilinderwervel een paar met een tegengesteld gerichte staartwervel. 
Dit p a r  beweegt zich geleidelijk van de middellijn af. Uiteindelijk wordt er dus een 
straat van wervelparen gevormd, resulterend in een expanderende zog, figuur 19. 

figuur 19: Expanderende zog. 
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0 negatieve interaktie 
Cilinderwervels mengen zich als het ware met tegengesteld gerichte staartwervels. Het 

resultaat is een wervel die een kleinere circulatie heeft of zelfs een circulatie heeft die 
een tegengesteld teken heeft ten opzichte van de cilinderwervels. Er ontstaat dan een 
wervelstraat met een smal lateraal gebied. (figuur 20) 

figuur 20: Negatieve interaktie. 

0 positieve interaktie 
Hierbij is de circdatk van de cilinderwervels en de staartwervels hetzelfde. Het resultaat 
is een wervel die een grotere circulatie heeft dan de cilinderwervel. Ook hier ontstaat 
een wervelstraat met een smal lateraal gebied, zoals in figuur 2 i. 

figuur 21: Positieue interaktie. 

Nadat gekeken was naar de verschillende vormen, werd het rendement van de staart 
onderzocht. Het rendement van de staart werd als volgt gedefinieerd: 

waarbij: Th,: de gemiddelde zijwaardse kracht 
U: de stromingssnelheid 
P,: het geleverde vermogen om de staart te roteren en te transleren 

Hierbij werd P, als volgt bepaald: 

(4.21) 

(4.22) 

waarbij: L,: de liftkracht die op de staart wordt uitgeoefend 
ys: de vertikale verplaatsing van de staart 
Q,: de torsie die op de staart wordt uitgeoefend 
8: de hoekverdraaiing van de staart 

Als er nu een plotje gemaakt wordt van het rendement als functie van de afstand tussen 
de staart en de cilinder (figuur 22), zien we dat er pieken en dalen aanwezig zijn. Deze 
pieken en dalen worden veroorzaakt doordat de aankomsttijd van de cilinderwervels bij 
de staart veranderd wordt. Dit valt weer samen met het faseverschil tussen 
cilinderbeweging en staartbeweging. 
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figuur 22: Het rendement als functie van S. 

Deze pieken en dalen suggereren interaktie tussen de oscillerende staart en de wervels 
van de efltnber. Het Meek dat de piek in het rendement plaatsvond bij een aktand van 
4.3 diameter. Deze correspondeert met het voorkomen van vorm 2. 
Het minimum van het rendement vond plaats bij een afstand van ongeveer 6 diameter. 
Deze correspondeert met het voorkomen van mode 3. 

Uit ander onderzoek is gebleken dat de wervels die ontstaan langs het lichaam van de 
vis inderdaad interaktie vertonen met de flapperende staart. Er ontstond een 
wervelstraat met verzwakte wervels zoals bij vorm 2, Zo kan de vis de energie die 
verloren is gegaan bij het vormen van de wervels voor een gedeelte terug winnen. 

4.3 Schroefaandrijving versus vissesfaarí-aandrijving 
Voortstuwing van een schip is, eenvoudig gezegd, gebaseerd op het door het water 
bewegen van een profiel. Deze beweging kan bestaan uit een rotatie (een 
scheepsschroef ) of een translatie (een vissestaartaandrijving, zie figuur 23). Door de 

figuur 23: De vissestaart aandrijving. 

beweging van het profiel wordt een resultante kracht veroorzaakt in de 
bewegingsrichting van het schip. Het is interessant om de 2 bewegingsmogelijkheden 
wat nader te bekijken, want het lijkt erop dat de (in experimenteel stadium verkerende) 
vissestaart een hoger rendement heeft. 
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Het profiel wat door het water wordt voortbewogen is een vleugelprofiel, dat bij 
aanstroming onder een kleine hoek een opwaartse kracht levert. Uitgaande van een 
stilstaand medium wordt de aanstroming veroorzaakt door de beweging van het profiel. 
Het is belangrijk dat het profiel over een (kleine) hoek a verdraaid is ten opzichte van 
de bewegingsrichting(zie figuur 24 ). 

4 

figuur 24: Aanstroming veroorzaakt door het voortbewegen van het profiel door een stilstaand medium. 

Bij rotatie is er sprake van een niet-uniform verdeeld snelheidsveld. Naarmate de 
afstand naar de as groter wordt neemt de snelheid toe. In figuur 25 staan de 

snelheidsveld bij rotatie snelheidsveld bij translatie 

figuur 25: De snelheidsvelden van rotatie en translatie. 

snelheidsvelden van rotatie en translatie naast elkaar. 
Naast deze snelheid loodrecht op de vaarrichting van het schip heeft het blad uiteraard 
ook een snelheidscomponent u in de vaarrichting. Deze 2 componten bepalen dus de 
eigenlijke aanstroomsnelheid en -richting van het profiel. Het profiel werkt echter 
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alleen maar indien het onder de juiste hoek aangestroomd wordt. Uit figuur 26 blijkt 
dat om een goede werking van een schroef te bewerkstelligen het noodzakelijk is om 
het blad te "verdraaien". In de figuur staat de tangentiele snelheid v (v0 t/m v4) uitgezet 
als functie van de straal r (r0 t/m r4). 

v 4  

r4 

r3 

figuur 26: Het snelheidsprofiel bij rotatie. 

Er geldt: 

V = (eer (4.23) 

Door de toename van de tangentiele snelheid naar buiten toe, verandert ook de hoek 
van de resultante aanstroomsnelheid volgens (zie figuur 27): 

p(r) = arctan(u/V(i)) (4.24) 

Aangezien het profiel ook nog een kleine instelhoek a nodig heeft om goed te 
functioneren, wordt de hoekverdraaihg als functie van r gegeven door: 

6 = p(r)+a (4.25) 

Een ander probleem bij vleugelprofielen is dat dikte van het profiel en 
aanstroomsnelheid nauw met elkaar samen hangen. Bij lage snelheden is een dik 
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profiel nodig om een voldoende grote kracht op te wekken, maar bij hogere snelheid 
zou dit zelfde profiel niet meer werken; door de grote bolling zou de stroming loslaten. 
Daar bij een scheepschroef de snelheid niet uniform is verdeeld over de lengte van de 
bladen, maar toeneemt naar de tip toe, zal er ook een afname van de dikte van de 
bladen van binnen naar buiten nodig zijn om de schroef efficient te kunnen laten 
werken. 

4 
I 

o 
V 

I 

U 

l 

figuur 27: Grafische weergave van d e  hoekverdraaiing van het blad als functie van de straal. 
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Tot nu toe zijn we er van uitgegaan dat de situatie stationair is; de vaarsnelheid is 
constant, de hoeksnelheid van de schroef is constant, en als de schroef sneller gaat 
draaien dan gaat de vaarsnelheid evenredig mee omhoog. Dit alles impliceert dat de 
hoek waaronder de schroefbladen aangestroomd worden altijd constant en altijd goed 
is. Helaas is de werkelijkheid minder ideaal; om de werking van de schroef verder te 
optimaliseren is het zinvol om de instelhoek van de bladen te kunnen veranderen. Dit is 
echter een dure constructie die niet noodzakelijk is en daarom weinig wordt toegepast 
bij grote vrachtschepen die grote afstanden moeten afleggen bij constante snelheid. 
Voor sleepboten bijvoorbeeld is het van groter belang om bij verschillende vaarsnelheid 
en belasting op een efficiente manier te werken, hier worden dan ook vaak verstelbare 
schroeven toegepast. 

We hebben nu nog alleen maar gekeken naar rotatie als aandrijvingsbeweging en de 
gevolgen van deze beweging voor de vorm van het blad dat geroteerd wordt. 
Bij translatie van het blad, de zogenaamde vissestaartaandrijving, kan de vorm van het 
blad veel eenvoudiger blijven; over de gehele lengte van het blad is de stroming 
uniform. Wel moeten er 2 bladen achter elkaar geplaatst worden omdat dwarskrachten 
anders niet opgeheven worden en zo het schip uit koers zouden brengen. De voordelen 
van een viscestaart aandrijving zijn dat er meer water kan worden beinvloed (figuur 28) 

figuur 28: De te  beïnvloeden waterkolom, d, vergeleken bij rotatie en  translatie. 

en dat er geen energieverlies optreedt door het in rotatie brengen van het water. Bij 
een schroefaandrijving wordt de kolom water die door het vlak van de schroef gaat in 
rotatie gebracht ten gevolge van viskeuze effecten en de energie die door de wervel 
wordt gedissipeerd is als verloren te beschouwen. 
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Het probleem bij de vissestaartaandrijvïng zit vooral in de beweging van het blad door 
het water. De meest eenvoudige periodieke beweging is een sinus. In de volgende 
figuren staan grafieken die de beweging enigszins verduidelijken. Figuur 29 geeft de 
beweging van het blad als functie van de tijd. 

f iguur  29 

In figuur 30 staat de hoek tussen het blad en de vaarrichting uitgezet tegen de tijd: 

f iguur  30 

-a. 12 /- 

In figuur 31 staat de instelhoek a uitgezet tegen de tijd. Het is nu dus wel belangrijk dat 
deze verandert omdat de snelheid voortdurend verandert Het is niet moeilijk je voor te 
stellen dat bij een lagere snelheid de instelhoek a groter moet worden om een 
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voldoende grote kracht op te wekken. Al deze bewegingen maken de constructie 
dusdanig gecompliceerd en duur dat het maar de waag is of de vissestaart aandrijving 
een goed alternatief is voor de schroefaandrijving. Een echte vis beschikt over 

figuur 31 

vernukge regelsystemen, een soepele ruggegraat, een groot aantal onafhankelijk 
werkende spieren, en een flexibele staart. Al deze kleine aan passingen maken een vis 
tot een efficiente zwemmer die door mensen niet eenvoudig na te bootsen is. 
Een schip is van staal, star en log en kan niet anticiperen op stromingen en 
wervelingen in het water, iets wat een vis wel kan en dat levert een belangerijke 
bijdrage aan de efficientie van een vis. 
Het nabootsen van de beweging van een vissestaart ligt niet voor de hand en is 
aanzienlijk moeilijker dan het laten draaien van een schroef, die door de juiste 
vormgeving heel behoorlijk kan werken. 
Voor grote schepen lijkt de vissestaart aandrijving dus niet geschikt. 
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5. Model van het bewegingsapparaat van de vis 
Om meer inzicht te verkrijgen in het voortbewegingsmechanisme van de vis, is er een 
model gema& van het bewegingsapparaat waarmee het bewegingspatroon gesimuleerd 
kan worden. Vissen ontwikkelen een voortstuwende kracht, door hun lichaam een laterale 
lopende golfbeweging te laten beschrijven. De uiteindelijke voortstuwing is een complexe 
interactie tussen het regelsysteem voor de aansturing van de spieren, de dynamica van de 
spieren en de mechanische eigenschappen van zowel het lichaam van de vis als het 
omliggende water. In ons model is de interactie met het water buiten beschouwing gelaten 
en is alleen de vis zelf gemodelleerd. 

5.1 Modelvorming 
Voor het maken van een model van het bewegingsapparaat van de vis zijn we allereerst 
uitgegaan van het kinematische model zoals dat door BowteH, G. en Williams, 
T.L. ,( 1991) geformuleerd is. In dit model wordt de wervelkolom gemodelleerd door een 
aantâl met ekâar verbonden massaloze staven. In de schamieqxmter; beviaden zich 
puntmassa's. De krachten op de wervelkolom worden gemodelleerd door parallel aan 
twee aaneengeschakelde staven een veer-demper-systeem en een krachtgenerator te 
plaatsen. (zie figuur 32) 

figuur 32 

'\ t 

Voor de modellering hadden we echter een eindige elementen pakket (MARC) ter 
beschikking. Qm de voordelen van dit pakket te benutten zijn we overgegaan op een 
continuüm-model, dat geïixprireerd is op het bovengenoemde model. 
Het uiteindelijke model ziet er als volgt uit (figuur 33) : 
Hierin stellen de elementen in de x-richting de wervelkolom voor. De stijfheid van de 
wervelkolom van de vis wordt voor een groot deel bepaald door de 
materiaaleigenschappen van de tussenwervelschijven. Deze tussenwervelschijven 
bestaan uit een vezelmantel die een waterrijke kern omgeeft. We nemen aan dat de 
stijfheid van deze elementen in de orde grote ligt van de stijfheid van elastine, dat wil 
zeggen in de orde van enkele Megapascal (lo6 Pa). Verder is het gedrag van de 
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figuur 33 

tussenwervelschijven duidelijk tijdsafhankelijk. Om dit in ons model op te nemen 
hebben we de wervelkolom als een visco-elastisch materiaal gemodelleerd. 
De elementen in y-richting dienen ervoor om te zorgen dat de kracht op de 
wewelkolom met een bepaalde m aangrijpt. De stijfheid van deze overbrenging wordt 
in werkelijkheid voor een belangrijk deel bepaald door de rangschikking en aanhechting 
van de myotoomblokken, die onderling verbonden zijn door collageenvezels. In ons 
model gaan we er dan ook vanuit dat de stijfheid van deze overbren ng in de orde ligt 
van de stijfheid van collageen, in de orde van enkele Gigapascd (10 Pa). Ook in deze 
overbrenging treedt waarschijnlijk tijdsahmielijk gcdrag op. Het effect hiervan op het 
bewegingspatroon van de vis zal echter door de veel grotere stijfheid dan die van de 
wervelkolom niet erg groot zijn. We hebben deze elementen dan ook niet als visco- 
elastische elementen gemodelleerd. Ook hier is de anisotropie van het materiaal 
verwaarloosd. 
De richting van de krachten die we op de elementen in y-richting aan laten grijpen is 
parallel aan de wervelkolom. Hiervoor hebben we aangenomen dat de resultante van 
de krachten die in de helix-structuur van de myotoomblokken worden gegenereerd, 
parallel aan de wervelkolom aangrijpt. 

9 

In het centrale zenuwstelsel van de vis worden de patronen gegenereerd, die zorgen voor 
de spieractivatie van de vis (GrilIner et al. (1991)). Er is geen regelsysteem aanwezig op het 
lokaal niveau van de spier. Dit heeft men onderzocht door in vitro experimenten aan het 
ruggemerg van de vis uit te voeren, waaruit gebleken is dat de patronen op deze plaats 
gevormd worden en niet op lokaal niveau. De wervelkolom van een vis is opgebouwd uit 
ongeveer honderd segmenten. fi is aangetoond dat twee segmenten tezamen een 
patroongenerator kunnen vormen. De centrale patroon generator (CPG) is dus opgebouwd 
uit circa vijftig eenheidsosdatoren. Indien de vis zich met een constante snelheid 
voortbeweegt, worden de zenuwimpulsen achter elkaar met een zekere vertraging naar de 
spieren gestuurd. Hierbij worden eerst de spieren, die het dichts bij de kop van de vis liggen 
aangestuurd. Indien de vis sneller zwemt wordt de totale cyclusduur verkort. De 
vertragingstijd tussen twee segmenten wordt dan evenredig met de totale cyclustijd 
geschaald. Zo wordt er steeds voor gezorgd, dat de vertragingstijd tussen twee segmenten 
een constante kactie is var  de cyclustijd bij eke menmeheid &VaBiin %; W i m s  1984). 
Om deze Vana'wk verkìgiîìgstijd te rdsercm, k m  piet vmrde~ vdstaan met een 
regelsysteem waarbìj de osdatoren achter elkaar zijn geschakeld (figuur 34 A). 

35 



figuur 34 

B 

c 

Om een variabele vertragingstijd te realiseren is het nodig de eenheidsodatoren in een 
regelnetwerk op te nemen. De precieze structuur van het regehetwerk is vooralsnog niet 
bekend. Er wordt aangenomen dat de eenheidsodatoren gekoppeld zijn zoals aangegeven 
in figuur 34 B en C. Een eenheidsoscilator bestaat uit een dempend neuron en twee 
versterkende neuronen welke verbonden zijn met synapsen Computersimulaties tonen aan 
dat een dergelijk neuraal netwerk gelijksoortige osdatiepatronen kan genereren als worden 
waargenomen bij de levende vis (Buchanan & Grillner, 1987). 
In het door ons gebruikte model wordt er van een constante vertragingdijd tussen de 
osdatoren uitgegaan. Dit houdt dus in dat de vis zich met een constante snelheid voort 
moet bewegen. 

figuur 35: Krachts- en lengte verloop in de spier. 

muscle 



Altringham et al. (1993) hebben de spierkracht onderzocht voor verschillende spieren in de 
vis (zie figuur 35). Er is op drie verschillende plaatsen gemeten aan de vis waarbij 0.35 BL 
gemeten vanaf de kop van de vis, een afstand van 0.35 “body length” weergeeft. Uit deze 
figuur blijkt dat de kracht evenals de lengte van de spier een sinusvormig patroon heeft. Wel 
is duidelijk dat de amplitude van het signaal naar de staart toe toeneemt. In ons model zijn 
we dus uitgegaan van een sinusvormigsignaal voor de kracht, waarbij een constante 
faseverschuiving, pi, tussen de opeenvolgende signalen optreedt. De totale faseverschuimg 
van het krachtssignaal die optreedt tussen kop en staart noemen we p. 
We hebben ervoor gekozen om de amplitude van de signalen lineair naar achteren, toe te 
laten nemen. De signalen zijn ingevoerd in MARC met behulp van tabellen. Een beperking 
van deze methode is, dat het zeer bewerkelijk is om een verandering hierin aan te brengen. 
Een oplossing hiervoor zou zijn om de invoerfile voor het programma MARC te laten 
genereren door een zelfgeschreven routine. 

5.2 Keuze van de constanten 
Om visco-elastisch matoriaalgedrag te modelleren hebben we gebruik gemaaki: van hei: 
gegeneraliseerde Maxwell model, dat beschreven wordt door de Duhamel-integraal: 

~ ( t )  = jG(t-r)E(r)dr (5.1) 
O 

Deze integraal is voor gebruik in MARC gediscretiseerd en gesplitst in twee delen: een 
volumetrisch en een deviatorisch deel. Hiervoor is aangenomen dat het deviatorisch en 
volumetrische deel van de spanning volledig ontkoppeld zijn, wat alleen het geval is in 
het geval van isotroop materiaalgedrag. De eigenschappen van de wervelkolom zijn 
echter anisotroop. We hebben dit niet opgenomen in het model, omdat de kracht 
slechts in één richting aangrijpt in ons model (parallel aan de wervelkolom) en om te 
zorgen dat het model niet te ingewikkeld zou worden. 
We kunnen nu visco-elastisch materiaalgedrag op een eenvoudige manier modelleren. 
Hiervoor hoeven we alleen de afschuifmodulus, G, en de bijbehorende tijdsconstante za 
in MARC in te voeren, en de bulkmodulus K met bijbehorende tijdsconstante zb. De 
waarden van G en K zíjn te berekenen uit de waarde van de elasticiteitsmodulus, E, en 
de dwarscontractiecoëfficiënt, v , met behulp van de Lamé-constanten, p en A, volgens: 

Ev E h= en p =  
(1 + v)(l - 2v) 2(1+ v) 

G = p  
2 
3 

K=h+-G 

Voor de elasticiteitsmodulus van de wervelkolom hadden we 1 - lo6 [N/m2] gekozen. 
Hiermee vinden we voor de afschuifmodulus een waarde van G=3,8- lo5 [N/m’] en 
voor de bulkmodulus K=8,3-  lo5 [N/m2]. 
De waarden van de tijdscontanten kiezen we in de orde-grootte van de cyclustijd. Deze 
cyclustijd bedraagt 6.28 seconden. Ook gaan we uit van de situatie waarin %=?&=Tb. 

Daarom kiezen we respectievelijk: 
Z= 1,2,5,10. 
Het faseverschil tussen kop en staart hebben we ook gevarieerd om de invloed hiervan 
te kunnen bekijken. De beschouwde situaties zijn: 
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(9= 2n en (9= x.  

5.3 Resultaten 
Met behulp van de hierboven beschreven modellering van het bewegingsapparaat bleek 
het mogelijk de bewegingen die een vis maakt te simuleren. Wel bleef de beweging af 
en toe ‘haperen’. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat er wat weinig segmenten 
gemodelleerd waren en doordat de tijdsconstanten niet goed genoeg gekozen waren. 
Vergelijking van de bewegingen die optraden bij de verschillende tijdsconstanten die het 
visco-elastisch gedrag beschrijven leerde ons dat de beweging het meest vloeiend 
verliep als we r=2 kozen. Dat wil zeggen dat de tijdscontante ongeveer een factor 3 
kleiner moet zijn dan de tijdsduur van de oscillatie. 
Bij het toepassen van de verschillende faseverschuivingen viel direkt op dat de 
beweging het meest vloeiend verliep als voor de faseverschuiving Zn gekozen werd. Dit 
viel te verwachten aangezien in werkelijkheid het faseverschil ook 2x bedraagt. 
In bijlage A is de beweging van de vis weergegeven voor de optiii.de condities: r=2 en 
q=2n. 

5.4 Discussie en conclusie 
Het model stemt op een aantal punten niet overeen met de werkelijkheid. We hebben 
bij de modelvorming aangenomen dat de resultante van de krachten die in de spieren 
gegenereerd worden parallel loopt aan de wervelkolom. Of dit zo is is door de 
helixvormige structuur van de spiervezels echter lang niet zeker. Ook hebben we, 
gezien de waarnemingen van Altringham et al. (1993), de krachtsamplitude lineair toe 
laten nemen langs de wervelkolom. Of deze kracht in werkelijkheid ook lineair 
toeneemt is onbekend, aangezien in de gegevens van Altringham slechts op drie 
plaatsen meetpunten gekozen zijn. Ook de mate van krachttoename is onbekend. 
In het model is slechts aan een kant van de wervelkolom een kracht aangebracht. De 
kracht die de antagonist veroorzaakt wordt gemodelleerd door een drukkracht. 
Hierdoor worden fouten geintroduceerd doordat het aangrijpingspunt van de antagonist 
verkeerd gekozen is. Door de relatief grote stijfheid van het collageen zijn de fouten die 
zo ontstaan waarschijnlijk niet erg groot. 
In ons model zijn slechts 14 segmenten gemodelleerd. Vergeleken bij het werkelijke 
aantal wervels in de wervelkolom is dit aan de lage kant. We hebben toch maar 14 
segmenten gemodelleerd om lange rekentijden te voorkomen. Om de rekentijd te 
bekorten hebben we slechts een sinusoide gemodelleerd. Het kan daardoor zijn dat we 
met inschakelverschijnselen te maken hebben. 
Over het algemeen kan gezegd worden dat de waarden van de parameters op z’n 
gunstigst zeer grove schattingen zijn van de werkelijke waarden. Het model kan dan 
ook niet als een kwantitatief model opgevat worden, maar is bedoeld om de 
kwalitatieve aspecten van het bewegingspatroon van de vis te modelleren. 
Tenslotte moet opgemerkt worden ciai de hy&ödynan%sche kïâchtm &e 221;: ces bij hek 
zwemmen ondervindt geheel buiten beschouwing zijn gelaten. 

Rekening houdend met deze beperkingen kunnen we concluderen dat het goed 
mogelijk is een kwalitatief model van het bewegingspatroon van de vis te maken. 
Gebleken is dat de beste resultaten verkregen werden als de tijdsconstante die het visco- 
elastisch materiaalgedrag beschrijft ongeveer een derde van de cyclustijd bedragen. 
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6. Conclusies en Aanbevelingen 
Als een eerste oriëntatie is de anatomie van de vis bestudeerd. Hierbij is naar voren 
gekomen dat de opbouw van het bewegingsapparaat van de vis zo is, dat hij superieure 
zwemeigenschappen heeft en op een zo efficiënt mogelijke manier kan voortbewegen. 
Ook is er een model bestudeerd, dat de beweging van de wervelkolom van de vis 
simuleert. Dit model is met de computer verder bekeken. De beweging van de 
wervelkolom die uit de simulatie naar voren kwam, bleek redelijk overeen te komen met 
de beweging van een vis op het droge. Om de beweging van de vis in water na te 
bootsen zal een hydrodynamisch model moeten worden toegevoegd. 
Verder zijn de stromingsverschijnselen rondom de vis bestudeerd. Het is gebleken dat 
de vis probeert de loslating van de grenslaag zo lang mogelijk uit te stellen. De wervels 
die uiteindelijk bij de loslating ontstaan, worden door de staart zo beïnvloed, dat energie 
als het ware uit de wervels wordt terug gewonnen. Hierdoor wordt het rendement van 
de voortstuwing verbeterd. Qmdat hef regelsysteem dat de ~ewelb6invloedh.g regelt 
erg complex en zeer nauwkeurig ingesteld is, is het niet goed mogelijk om bij een schip 
een zel€de sood voortstidwing toe te passen9 als bij vissen het geval is. 
Ook is onderzocht hoe een walvis diep onder water kan duiken en daar gedurende 
lange tijd kan verblijven. Daarvoor is eerst bestudeerd wat caissonziekte is. Vervolgens 
zijn de verschillende aanpassingen besproken, die de walvis heeft, om de 
bovengenoemde problemen op te lossen. Omdat al deze aanpassingen zuiver 
fysiologisch en anatomisch van aard zijn, is het niet mogelijk om deze toe te passen bij 
de mens. 

Al met al kan geconcludeerd worden, dat de vissen en zeezoogdieren zeer goed zijn 
aangepast aan het leven onder water. Wanneer wij als mensen deze aanpassingen 
willen nabootsen moeten we er echter rekening mee houden dat er bij vissen zeer 
strenge eisen worden gesteld aan de ‘bedrijkcondities’, zoals zuurtegraad en 
temperatuur. Voor deze condities zijn vissen geoptimaliseerd en zijn ze ook niet te 
evenaren. Wanneer we echter met een technologisch ontwerp bezig zijn liggen de 
bedrijkcondities veelal anders en is het dus best mogelijk dat het optimalisatieproces 
anders verhopt. &dd&ms kopiëren is dus nooit mogelijk. 
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