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1. Inleiding. 

Gebruikmakend van een lineair 1-D model kan de voortplanting van druk- en 
flowgolven in elastische vaten worden beschreven met een propagatiecoefficient die de 
demping en snelheid van de golven karakteriseert. Om de propagatiecoefficient te 
kunnen meten in systemen waarin reflecties optreden heeft een aantal onderzoekers 
(McDonald and Gessner, 1968; Li et al., 1980, 1981; Reuderink et al., 1988a; van 
Gemert, 1988) gebruik gemaakt van de zgn. drie-punts-methode. Hierbij worden de 
drukgolven op drie equidistante meetpunten gelijktijdig geregistreerd. Uit de amplitude 
en de fase van de harmonische van deze drukgolven, en de afstand tussen de meetpunten 
kunnen de (frequentie afhankelijke) propagatiecoefficient, en eventueel de 
reflectiecoefficient (d.i. de verhouding tussen de terug en heen lopende golf) worden 
berekend. Alhoewel de drie-punts-methode een geschikt middel is gebleken om inzicht 
te verkrijgen in de golfvoortplanting, rapporteren de gebruikers een aantal problemen die 
optraden bij de toepassing van deze methode. Allen constateren een flinke 
onnauwkeurigheid van de methode bij het bepalen van de propagatiecoefficient wanneer 
de golflengte zeer groot is ten opzichte van de afstand tussen de meetpunten. In dat 
geval is namelijk de relatieve fout in de bepaling van het faseverschil tussen de drie 
gemeten drukgolven groot. Li et al. (1980) stellen bovendien dat deze onnauwkeurigheid 
leidt tot een overschatting van de demping en een onderschatting van de golfsnelheid. 
Problemen treden ook op wanneer een van de meetpunten met een "knoop" blijkt samen 
te vallen: in dat geval is de signaal-ruis verhouding slecht en is de bepaling van de fase 
van de drukgolf moeilijk, zoniet onmogelijk (Reuderink et al., 1988a). Tot slot 
rapporteert van Gemert (1988) dat de methode lijkt te  falen wanneer de golflengte 
kleiner is dan de afstand tussen het proximale en het distale meetpunt. 

Een deel van de problemen hangt samen met de gevoeligheid van de 
drie-punts-methode voor fouten in de meting van de benodigde grootheden: de fase en 
de amplitude van de drukgolven op de drie meetpunten, en de afstand tussen de 
meetpunten. Geen van de auteurs geeft echter een afschatting van de nauwkeurigheid 
van de methode m.b.v. een foutenanalyse. Het doel van de onderhavige studie is dan ook 
om inzicht te verschaffen in de nauwkeurigheid van de drie-punts-methode, om zo beter 
(en indien mogelijk vooraf) te kunnen bepalen wat de mogelijkheden zijn van deze 
methode bij de bestudering van golfverschijnselen. Vanwege het relatief grote aantal 
grootheden (zeven) dat bij de foutenanalyse betrokken is, alsook het feit dat men gebruik 
zou moeten maken van het lastig rekenen in het complexe vlak, ligt het niet voor de 
hand om te pogen op analytische wijze inzicht te verkrijgen in de voortplanting van de 
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meetfouten. Daarom is gekozen voor een simulatie van de meetmethode m.b.v. een 
computerprogramma (TRISIM: zie appendix), waarmee de invloed van de diverse 
meetfouten afzonderlijk en gecombineerd kan worden geanalyseerd. 

In hoofdstuk 3 wordt zal de theorie van de drie-punts-methode worden 
besproken. In de volgende twee hoofdstukken, 4 en 5, komen dan respectievelijk de 
gevolgen van fouten in het bepalen van de afstand tussen de meetpunten, en het effect 
van fouten in het meten van de amplitude en de fase van de drukgolven aan de orde. In 
hoofdstuk 6 worden tenslot te conclusies getrokken over de nauwkeurigheid van de 
drie-punts-methode in het algemeen, en bij de toepassing van de methode op een model 
van de halsslagadervertakking in het bijzonder. Eerst wordt echter in hoofdstuk 2 het 
verband gelegd tussen deze studie en het atherosclerose-project. 
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2. Relatie tot het Atherosclerose-project. 

Dit rapport betreft een studie verricht in het kader van het atherosclerose-project. In dit 
project wordt gewerkt aan de beschrijving van stromingsverschijnselen rondom geringe 
(<30%) atherosclerotische laesies in de halsslagadervertakkig. De beschrijving van de 
stromingsverschijnselen is enerzijds van belang voor de detectie van geringe laesies, 
anderzijds voor het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen stromingsverschijnselen en 
atherogenese. Bij de bestudering van de stromingsverschijnselen wordt zowel gebruik 
gemaakt van metingen van snelheidsprofielen m.b.v. laser Doppler anemometrie in 
hydrodynamische modellen, als van numerieke analyse m.b.v. de eindige elementen 
methode. Tot dusver werd hierbij uitgegaan van 2 en 3 dimensionale starre geometrieen. 
In de volgende fase van het project zal worden overgeschakeld op elastische geometrieen. 
In dat geval dienen bij de numerieke analyse, naast de bewegingsvergelijkingen van de 
vloeistof, ook de bewegingsvergelijkingen van de wand te worden opgelost. 

Uit de golf- en Navier-Stokes vergelijkingen kan via een schatting afgeleid 
worden dat voor de halsslagadervertakking de verhouding tussen het effect van de 
golfverschijnselen op de drukverdeling en het effect van de stromingsverschijnselen bij 
benadering gelijk is aan de verhouding tussen golfsnelheid en vloeistofsnelheid. Deze 
verhouding is voor de halsslagadervertakking ca. 10 a 20, hetgeen betekent dat de 
drukverdeling, en daarmee ook de wandbeweging, vrijwel volledig bepaald wordt door de 
golfverschijnselen. Om deze reden is de keuze gevallen op het ontkoppeld oplossen van de 
wand- en vloeistofbewegingsvergelijkingen. Dit betekent dat eerst de drukverdeling als 
functie van de tijd berekend wordt uit de golfvoortplanting. Uit deze drukverdeling 
wordt vervolgens de wandbeweging berekend, welke een deel van de aan de 
stromingsvergelijkingen op te leggen tijdsafhankelijke randvoorwaarden bepaalt. 

Recent onderzoek (Horsten et al., 1988; Reuderink et al., 1988b) heeft aangetoond 
dat de golfvoortplanting in een reflectieloze, uniforme buis beschreven kan worden met 
een lineair l-dimensionaal model. Dit model beschrijft de demping en de snelheid van de 
golven in termen van de zgn. propagatiecoefficient. Omdat dit model op eenvoudige 
wijze uitgebreid kan worden om reflectieverschijnselen in rekening te brengen (zie bv. 
Reuderink, 1987)) ligt het voor de hand om te trachten dit model toe te passen ter 
beschrijving van de golfvoortplanting in de halsslagadervert akking. Op het gebied van de 
experimentele verificatie van dit model bij de beschrijving van de reflectieverschijnselen 
is veel werk verricht door Newman en medewerkers (Newman et al., 1981, 1983; 
Greenwald en Newman, 1982). De door hen gekozen experimentele benadering is echter 
dermate eenvoudig, dat hun. conclusie dat dit lineaire 1-D model de 
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reflectieverschijnselen correct beschrijft niit zonder meer van toepassing kan worden 
geacht op de halsslagadervertakking (voor een discussie: Reuderink, 1987). Voor deze 
toepassing dient het model dan ook nog getoetst te worden, b.v. door de op basis van liet 
model berekende propagatie- en reflectiecoefficienten te vergelijken met de 
experimenteel (in een hydrodynamisch model van de halsslagadervert akking) bepaalde 
coefficienten. Voor deze experimentele bepaling kan de drie-punts-methode worden 
gebruikt. De in de literatuur gerapporteerde problemen met de drie-punts-methode (zie 
hoofdstuk 1) vormen de aanleiding tot de studie naar de nauwkeurigheid van deze 
methode, waarvan de resultaten in dit rapport zijn vastgelegd. 

x-d x x+d 

Fig.3.1 Heen en teruglopende golven op 3 equidistante meetpunten in een uniforme buis. 
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3. Theorie van de drie-punts-methode. 

In afwezigheid van reflectieverschijnselen wordt de voortplanting van een lopende 
sinusoidale golf in de lineaire 1-D theorie beschreven door: 

hierin is P(x)  de amplitude als functie van de plaats x, w de hoeksnelheid, en y de 
propagatiecoefficient . Deze propagatiecoefficient is een complex get al: 

y = a + i b  

waarbij a de dempingscoefficient, en b de fasecoeficient wordt genoemd, hetgeen 
duidelijk wordt na substitutie van vg1.3.2 in 3.1: 

De amplitude van de golf neemt dus exponentieel af als functie van de plaats. De 
fasesnelheid c van de golf wordt gegeven door: 

C =  w l b  (3-4) 

Uit vg1.3.3 en 3.4 blijkt dat de fasesnelheid en de demping bepaald kunnen worden uit 
respectievelijk het verschil in fase A y ,  en het verschil in amplitude A P  van de golf 
gemeten op twee posities een afstand A x  uit elkaar: 

WAX 

De halsslagadervertakking is niet refiectieloos: aan discontinuiteiten treden reflecties op, 
zodat de golf op positie x de som is van een heen- en teruglopende golf 
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De aanwezigheid van reflecties verhindert dat de propagatiecoefficient y direct bepaald 
kan worden uit een fase- en amplitudemeting op twee posities. De propagatiecoefficient 
die in dat geval met vg1.3.5 en 3.6 zou worden verkregen noemt men de schijnbare 
(apparent) propagatiecoefficient, dit ter onderscheid met de echte (true) 
propagatiecoefficient. Door echter een derde meetpositie te introduceren kan de invloed 
van reflecties uit de vergelijkingen ter bepaling van de propagatiecoefficient worden 
geelimineerd. Voor drie equidistante meetpunten (fig.3.1) kunnen namelijk de volgende 
relaties voor de druk- of flowgolven op deze drie punten worden opgesteld: 

(3.8a) 

(3.8b) 

(3.8~) 

Bovenstaande relaties gelden onder aanname dat de propagatiecoefficient y op het 
interval [x-d, x+d] constant is, en dat er geen discontinuiteiten in dit interval aanwezig 
zijn, m.a.w. reflecties hebben een oorsprong distaal van z+d. Uit het stelsel 3.8 kan men 
de propagatiecoefficient oplossen: 

Deze uitdrukking bevat een complexe inverse cosinus-hyperbolicus. Om deze functie te 
berekenen wordt deze herschreven in de vorm van een complexe logarithme (Bronshtein 
and Semendyayev, 1973): 

y = c I L n ( z +  1 (3.10) 

met 

De complexe wortel-operatie die deel uit maakt van het argument van de logarithme 
heeft twee verschillende functiewaarden: 

(3.11) 
m-et 
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k =  0,l 
De dempings- en de fasecoefficient volgen uit vg1.3.10 gebruik makend van de standaard 
regel voor het bepalen van het reeele en imaginaire deel van een complexe logarithme: 

(3.12a) 1 
a = a!ln (Ix+ -1) 

(3.1 2b) b = a ! A r g ( ~ + & F T ) + 2 m ~  1 

met 
m = 0,*1,*2, ... 

De reflectiecoefficient is gedefinieerd als de verhouding tussen de terug en heen lopende 
golven op een bepaalde positie: 

en is door geschikte substitutie van y in de vergelijkingen 3.8 te  bepalen: 

met 

(3.13) 

(3.14a) 

(3.14b) 

Uit vg1.3.11 en 3.12 blijkt dat bij gegeven drukken P(x-d), P(x),  en P(x+d) de 
complexe inverse cosinus-hyperbolicus oneindig veel functiewaarden heeft, die bepaald 
worden door de keuze van de tak van de wortel (k = 0,l) en de tak van de logarithme 
(m = O,fl,*2, ...) welke gebruikt wordt in de berekening. Zowel de berekening van de 
dempings- als de fasecoefIlcient (a resp. b) wordt beinvioed door de keuze voor k. 
Immers de twee functiewaarden van de wortel verschillen in teken, hetgeen resulteert in 
een ander argument van de complexe logarithme (vg1.3.10). Ook de berekende waarde 
voor de reflectieeoefficient is afhankelijk van de keuze voor k, omdat de invloed op het 
reeele en imaginaire deel van de propagatiecoefficient y doorwerkt in de termen eyd en 
e-yd uit vg1.3.14b. De keuze van m beinvloedt daarentegen uitsluitend de berekening 
van de fasecoefficient (vgl.3.12b). Het reeele deel van de functiewaarde van de complexe 
logarithme is namelijk voor alle takken van de logarithme gelijk (vg1.3.12a). Ook de 
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berekening van de reflectiecoefficient r blijft onberoerd omdat bij een andere keuze van 
m het imaginaire deel van de propagatiecoefficient modulo 27r verandert. Dit heeft geen 
effect op de termen eyd en eVYd uit de uitdrukking voor de berekening van de 
reflectiecoefficient (vg1.3.14). 

Het feit dat de uitkomst van de boven geschetste drie-punts-berekening van de 
propagatie- en reflectiecoefficient afhankelijk is van de keuze voor k en m schept de 
vraag welke keuze voor k en m de juiste propagatie- en reflectiecoefficient oplevert. Dit 
probleem kan worden benaderd m.b.v. het simulatieprogramma TRISIM (zie appendix). 
Hiermee worden de fase en de amplitude van drukgolven met een frequentie van 1 tot 30 
Hz berekend voor drie equidistante "meetpunten". Demping en golfsnelheid werden 
onafhankelijk van de frequentie op 0.5 m-1 en 5 m/s gesteld. Voor de modulus en de fase 
van de reflectiecoefficient werd 0.75 resp 90' gekozen, geldend op het middelste 
meetpunt, en eveneens onafhankelijk van de frequentie. Op de aldus berekende golven 
werd de drie-punts-methode toegepast, waarbij k = m = O werd gekozen. In dat geval 
rekent het programma met de hoofdtak van de wortel resp. logarithme. De simulatie 
werd uitgevoerd voor meetpunten 5, 10, en 20 cm uiteen. 

werkt de drie-punts-methode bij de lagere frequenties goed, en stemmen de berekende 
propagatie- en reflectiecoefficient overeen met de ingestelde coefficient en, op basis 
waarvan de drukgolven berekend werden. Echter vanaf een bepaalde frequentie komen de 
berekende coefficienten niet meer overeen met de ingestelde coefficienten, en zijn deels 
niet fysisch interpreteerbaar: de dempingscoefficient, de fasesnelheid en de fase van de 
reflectiecoefficient worden negatief, terwijl de modulus van de reflectiecoefficient groter 
dan een wordt. Bij nadere beschouwing blijkt dit het geval te zijn vanaf die frequentie 
waarbij de afstand tussen de "meetpunten" gelijk is aan een kwart van de golflengte, d = 

1/4X, hetgeen overeenkomt met 25, 12.5 en 6.25 Hz voor resp. d = 5, 10 en 20 cm. Vanaf 
de frequentie waarbij d = 1/2X , vertoont de fasecoefficient een frequentieafhankelijkheid. 
Vanaf de frequentie waarbij d = 3/4X, corresponderen de berekende dempings- en 
reflectiecoefficient weer met de ingestelde waarde. De berekende fasecoefficient is echter 
nog incorrect. 

De resultaten van de berekening worden gegeven in fig.3.2 en 3.3. In alle gevallen 
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Omdat de berekening van de dempings- en reflectiecoefficient slechts beinvloed 
wordt door de keuze van k, ligt het voor de hand om te trachten de discrepanties op te 
heffen door daar ki i.p.v. k 0  te kiezen. Uit de in fig.3.4 en 3.5 getoonde resultaten 
(voor d=20 em) lijkt dat in dat geval de berekende dempings- en reflectiecoefficient 
inderdaad overeenstemmen met de ingestelde coefficienten. De fasesnelheid wordt 
weliswaar beinvloed door de keuze van ken stemt nu voor die frequenties waarvoor geldt 
dat 1/4X 5 d 5 1/2X (6.25 - 12.5 Hz) wel overeen met de ingestelde waarde, maar wijkt 
hier bij hogere frequenties nog steeds vanaf. Daarom wordt voor die frequenties een 
andere tak van de logarithme, m=1, gekozen. Uit fig.3.6 blijkt dat op die manier de 
juiste fasesnelheid wordt verkregen. 

golflengte - meetpuntsafstand en de voor een correct resultaat te kiezen wortel- en 
logtak. Het probleem is echter dat de golflengte a priori niet bekend is, en dat men de 
juiste keuze van k en m moet afleiden uit de "ruwe" resultaten van de 
drie-punts-methode met k = m = O. Wanneer deze "ruwe" resultaten niet beinvloed 
zouden worden door meetfouten dan is op fysische gronden eenvoudig af te leiden waar 
de keuze van k en/of m bijstelling behoeft om realistische waarden voor de propagatie- 
en reflectiecoefficient te verkrijgen. De vraag is of dit eenvoudig blijft wanneer 
meetfouten de resultaten wel beinvloeden. 

Uit het bovenstaande blijkt dat er een relatie bestaat tussen de verhouding 

Men zou kunnen voorstellen om de problemen bij het kiezen van de juiste wortel- 
en logtak te omzeilen door de afstand d tusssen de drie meetpunten klein te kiezen. Men 
verkrijgt bij een golfsnelheid van 5 m/s met d=20 cm slechts tot 6.25 Hz de juiste 
resultaten wanneer men met de hoofdtak van de wortel en logarithme rekent. Kiest men 
echter bij dezelfde golfsnelheid d=5 em, dan kan met tot 25 Hz volstaan met de hofdtak 
van de wortel en de logarithme. Men gaat dan echter voorbij aan de invloed van 
meetfouten. Bij een kleinere afstand tussen de meetposities zullen fouten in het instellen 
van deze posities een grotere uitwerking hebben. Ook fouten in de bepaling van de fase 
en de amplitude van de drukgolven zullen sterker doorwerken omdat de fase- en 
amplitude verschillen tussen de op de drie meetposities gemeten drukgolven afnemen 
wanneer de afstand tussen de meetposities kleiner wordt. 

In de volgende twee hoofdstukken zullen dan ook de invloeden van fouten in het 
instellen van de positie van de meetpunten en van de fouten in de bepaling van de fase 
en amplitude van de drukgolven worden geevalueerd. 
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4. Voortplanting van fouten in de instelling van de meetposities. 

De gevoeligheid van de drie-punts-methode voor fouten in de positie van de 
meetpunten werd onderzocht d.m.v. een computersimulatie met het programma 
TRISIM. De fase en de amplitude van de drukgolven werden berekend voor de drie 
meetposities, waarbij het foutief positioneren werd gesimuleerd door de meetposities 
random af t e  laten wijken volgens een normaalverdeling met een standaarddeviatie 
a=0.5 mm. Afwijkingen groter dan 1.5 mm werden echter verworpen (zie appendix). Bij 
de berekening van de drukgolven werd uitgegaan van dezelfde propagatie- en 
reflectiecoefficient, en hetzelfde frequentiebereik als in hoofdstuk 3 .  Op de berekende 
drukgolven werd de drie-punts-methode toegepast, waarbij de takken van de wortel en 
de logarithme zo werden gekozen dat de correcte uitkomst werd verkregen (zie hoofdstuk 
3). De simulatie werd uitgevoerd voor 100 drietallen "gestoorde" meetposities, waarna de 
gemiddelde propagatie- en reflectiecoefficient alsmede de bijbehorende standaard- 
deviaties werden bepaald. De analyse van de effecten van foutief positioneren werd op 
deze wijze uitgevoerd voor meetposities op onderlinge afstanden van 5, 10 en 20 em. 

Uit de grootte van de standaarddeviaties van de in fig.4.1 en 4.2 gepresenteerde 
resultaten blijkt dat, met name in de bepaling van de fasesnelheid en de fase van de 
reflectiecoefficient, fouten optreden bij die frequenties waarbij de afstand tussen de 
meetpunten ongeveer gelijk is aan een geheel aantal malen de golflengte: d = n/2X, 

n = 0,1,2 ...( zie tabel 4.1). Bij een gegeven meetpuntsafstand d nemen de standaard- 
deviaties toe wanneer n groter wordt. Bij gegeven n nemen de standaarddeviaties toe 
wanneer de meetpuntsafstand d kleiner wordt. 

Het zou t e  ver voeren om na te gaan waarom fouten in de posities van de 
meetpunten vooral bij bepaalde frequenties doorwerken in de berekening van de 
propagatie- en reflectiecoefficient. Hierbij spelen het frequentie-afhankelijk gedrag van 
het argument x (vg1.3.10) van de complexe inverse cosinus-hyperbolicus, alsmede de 
eigenschappen van deze functie een rol (Busse et al., 1979). Belangrijk is echter te 
constateren dat er, voorzover het de gevoeligheid voor fouten in de positie van de 
meetpunten betreft , afhankelijk van het frequentiebereik waarin men geinteresseerd is 
een bepaalde afstand is tussen de meetpunten waarbij de nauwkeurigheid van de 
drie-punts-methode optimaal is. Ter illustratie: wil men in de gesimuleerde situatie de 
propagatie- en reflectiecoefficient bepalen in het bereik 1-20 Hz, dan voldoet een 
afstand d=10 cm tussen de meetpunten het best. Bij een kleinere afstand neemt de 
onnauwkeurigheid bij lage frequenties toe, bij een grotere afstand wordt men 
gvcdronteerd met de mnaliwkemighedeen die bij frequenties waarbij d~l , /$ i  optreden. 
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Tabel 4.1. Freauenties (Hz) waarbij d = n / d  (c = 5 m/s). 

12.5 25 
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5. Fouten in de bepaling van de fase en de amplitude. 

Om het effect van fouten in de bepaling van de amplitude en fase van de 
drukgolven op de drie meetposities te bestuderen werden op de amplitude, daarna op de 
fase, en tot slot op zowel de amplitude als de fase van de met TRISIM berekende 
drukgolven "meetfouten" aangebracht. Bij de berekening van de drukgolven werd 
uitgegaan van een afstand tussen de meetpunten d = 10 cm, en dezelfde propagatie- en 
reflectiecoefficient, en hetzelfde frequentiebereik als in de voorgaande hoofdstukken. De 
meetfouten werden gesimuleerd door de amplitude en/of de fase random van de 
berekende waarden af te  laten wijken volgens een normaalverdeling. Hierbij werd voor de 
amplitude een standaarddeviatie ter grootte van 0.01 maal de amplitude van de 
voorwaarts lopende golf op het middelste meetpunt genomen (a = 0.01 Pf(x) ). Voor de 
meetfouten in de fase werd een standaarddeviatie a=0.5' gekozen. Meetfouten groter 
dan 30 werden echter verworpen (zie appendix). Op de berekende drukgolven werd de 
drie-punts-methode toegepast, waarbij de takken van de wortel en de logarithme zo 
werden gekozen dat de correcte uitkomst zou moeten worden verkregen (zie hoofdstuk 
3). De simulatie werd voor alle drie gevallen (fouten in de amplitude, fouten in de fase, 
en fouten in amplitude en de fase) 1 0 0 ~  herhaald, waarna de gemiddelde propagatie- en 
reflectiecoefficient, alsmede de bijbehorende standaarddeviaties werden bepaald. 

De figuren 5.la en 5.2a geven de resultaten behorende bij de simulatie van 
meetfouten in de amplitude van de drukgolven weer. Net als bij de simulatie van fouten 
in de positionering van de meetpunten (fig.4.lb en 4.2b) treden fouten in de berekening 
van de propagatie- en reflectie coefficient met name op bij lage frequenties (d4/2)c)en 
bij die frequenties waarbij de afstand tussen de meetpunten ongeveer gelijk is aan de 
helft van de golflengte (dd/2X). Nu zijn echter de standaarddeviaties bij lage frequenties 
beduidend groter. Wederom treden de fouten met name op bij de berekening van de 
fasesnelheid en de fase van de reflectiecoefficient. Simulatie van meetfouten in de fase 
van de drukgolven levert een zelfde beeld (fig.5.lb en 5.2b). Bij de gekozen 
standaarddeviatie voor de meetfout in de fase zijn de fouten in de resultaten van de 
drie-punts-berekening echter groter en treden zij over een groter frequentie-bereik op. 
Bovendien wijken bij lage frequenties de gemiddelden van de fasesnelheid en de 
reflectiecoefficient naar beneden af, terwijl de gemiddelde demping de werkelijke 
(ingestelde) demping overschat. Dit effect wordt sterker wanneer de afstand tussen de 
meetpunten wordt verkleind (niet afgebeeld), hetgeen in overeenstemming is met de 
experimentele bevindingen van Li et al. (1980). Een combinatie van meetfouten in zowel 
de amplitiide als de fase van de drukgolven verandert het beeld niet veel (fig.5.1~ en 
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5.2~). 

voor meetfouten in de amplitude en de fase van de drukgolven ruwweg een zelfde 
frequentie-afhankelijk gedrag vertoont als de gevoeligheid voor fouten in de 
positionering van de meetpunten. Bij de gekozen meetfout-simulaties zijn echter de 
effecten van de meetfouten in de amplitude en de fase bij lage frequenties veel groter dan 
de effecten van fouten in de positionering van de meetpunten. Naast de grote 
standaarddeviatie is ook de gevonden afwijking in de gemiddelden van de propagatie- en 
reflectiecoefficient er de oorzaak van dat bij de gekozen meetfouten een 
drie-punts-bepaling van de demping en de fasesnelheid bij frequenties lager dan ca. 2 
Hz, en een bepaling van de fase van de reflectiecoefficient voor frequenties lager dan ca. 
5 Hz onmogelijk is. 

Uit de resultaten van de simulaties kan worden geconcludeerd dat de gevoeligheid 
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6. Conclusies. 

Hoofdstuk 4: 

Hoofdstuk 5: 

Uit de voorgaande hoofdstukken kunnen een aantal conclusies worden getrokken: 
Hoofdstuk 3: Er bestaat een relatie tussen de verhouding golflengte X - 

meetpuntsafstand den de voor een correct resultaat van de 
drie-punts-berekening te kiezen wortel- en logtak. De frequenties 
waarbij overgeschakeld moet worden op een ander wortel- en/of 
logtak blijken die frequenties te zijn waarbij de meetpuntafstand 
gelijk is aan een geheel aantal malen een kwart van de golflengte: 

De gevoeligheid van de drie-punts-methode voor foutief 
positioneren van de meetpunten is afhankelijk van de frequentie. De 
gevolgen van foutief positioneren zijn vooral groot bij die frequenties 
waarbij de meetpuntafstand gelijk is aan een geheel aantal malen de 
halve golfiengte: d = n/2X, rz = 0,1,2 .... Bij een gegeven 
meetpuntsafstand nemen de fouten toe bij grotere waarden voor n: 
bij lage frequenties (n = O) zijn de fouten i.h.a. gering. Bij gegeven 
n neemt de gevoeligheid voor fouten in het positioneren toe wanneer 
de afstand tussen de meetpunten wordt verkleind, dus wanneer de 
verhouding meetpuntsafstand-golflengte kleiner wordt. 
De gevoeligheid van de drie-punts-methode voor fouten in de 
bepaling van de amplitude en de fase van de drukgolven is op 
ongeveer dezelfde wijze afhankelijk van de frequentie als de 
gevoeligheid voor foutief positioneren: problemen treden vooral op 
als d=n/aX. Bij de laagste frequenties (n=O) zijn de problemen nu 
echter even groot als, of zelfs groter dan bij hogere frequenties 
(n2l). Bovendien wijken de gemiddelde waarden van de berekende 
propagatie- en reflectieciefficienten af van de "echte" ingestelde 
waarden. Opnieuw neemt de gevoeligheid voor fouten toe wanneer 
de afstand tussen de meetpunten wordt verkleind. 

Het simulatieprogramma liet de bestudering van de afzonderlijke effecten van 

d = n/4X. 

wortel- en logtak keuze, en de diverse meetfouten toe. In de praktijk wordt men echter 
geconfronteerd met een combinatie van die effecten. In hoofdstuk 3 werd al gesteld dat 
het de vraag is of men eenvoudig op fysische gronden kan afleiden waar de keuze voor de 
wortel- en logtakken bijstelling behoeft, wanneer meetfouten de result aten beinvloeden. 
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Daarom is nog eens een simulatie uitgevoerd voor een meetpuntsafstand d=lOcm, 
waarbij zowel de fouten in de positionering van de meetpunten (a=0.5mm), als fouten in 
de amplitude (a=O.OlPf(x)) en de fase ( ~ 0 . 5 ' )  van de drukgolven werden aangebracht 
terwijl bij de drie-punts-berekening, onafhankelijk van de frequentie, de hoofdtakken 
van de wortel en de logarithme, km=O, worden gehanteerd. Het frequentiebereik, de 
propagatie- en de reflectiecoefficient zijn hetzelfde als in de eerder beschreven 
simulaties. De resultaten (fig.6.1) zijn met de kennis uit de hoofdstukken 3 t /m 5 
eenvoudig interpreteerbaar. Fouten in de "meting" van de amplitude en de fase van de 
drukgolven resulteren in onnauwkeurigheden bij de laagste frequenties (hoofdst .5) en 
zorgen samen met fouten in de positionering van de meetpunten voor afwijkingen in de 
bepaling van de propagatie- en reflectiecoefficienten in het gebied rond 25 Hz (hoofdst.4 
en 5). De frequentie (in dit geval 12.5 Hz) waarbij de meetpuntsafstand gelijk is aan een 
kwart golflengte, d=1/4X, blijft ook in de aanwezigheid van meetfouten duidelijk 
herkenbaar: voor dit punt worden de correcte propagatie- en reflectiecoefficient 
berekend, na dit punt levert de berekening fysisch niet interpreteerbare resultaten. De 
frequentie waarbij de meetpuntsafstand gelijk is aan de halve golflengte, d=1/2X (in dit 
geval 25 Hz), is door de onnauwkeurigheid van de berekening van de fasesnelheid bij die 
frequenties niet meer uit de resultaten af te leiden. Ook al wordt de logtak op de juiste 
manier aangepast (fig.6.2) dan nog is de bepaling van propagatie- en reflectiecoefficient 
in het frequentiegebied rond de I' d=1/2X-frequentie1' practisch onmogelijk. 

De grootte van de meetfouten die in de simulatie gehanteerd werden komen 
overeen met de uit de ervaring bekende haalbare nauwkeurigheden in dergelijke 
experimenten. Mogelijkerwijs werd de grootte van de fout in de positionering van de 
meetpunten iets overschat: de wens om het effect van deze fout duidelijk zichtbaar te 
maken heeft hierbij een rol gespeeld. De simulaties geven derhalve aan dat de 
drie-punt s-met hode nauwkeurige tot zeer nauwkeurige informatie geeft wanneer de 
meetpuntsafstand ruimschoots kleiner is dan de halve golflengte, met uitzondering van 
de Iitagste freqmrities. Eeze omauwkeurigheden bij lage frequenties zijn te beperken 
door de afstand tussen de meetpunten te vergroten. Bij het bepalen van de propagatie- 
en reflectiecoefficienten voor frequenties waarbij de meetspuntafst and ongeveer gelijk of 
groter is dan de halve golflengte doen zich problemen voor met de nauwkeurigheid van 
de methode en als gevolg daarvan bij de keuze van de voor de berekeningen te gebruiken 
logtak. 

Tot slot richten we de aandacht op de toepasbaarheid van de drie-punts-methode 
bij het halsslagadervertakkings probleem. De simulaties in dit en het vorige hoofdstuk 
zi jn direct releva~it voor de toepasshg vim de drie-pmts-methde ili de in vivo situatie, .. 
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daar de dempingscoefficient en de fasesnelheid zo gekozen zijn dat zij vergelijkbaar zijn 
met de resultaten van in vivo metingen van deze grootheden. De resultaten van de 
simulatie leren derhalve dat bij het bestuderen van de golfverschijnselen in de in vivo 
vertakking een meetpuntsafstand van d = 10cm het best voldoet voor het bepalen van de 
propagatie- en reflectiecoefficient bij frequenties tussen 2 en 20 Hz. Dit is voldoende om 
deze coefficienten voor alle harmonischen die een significante bijdrage aan de 
fysiologische drukgolf leveren te  bepalen, met uitzondering van de grondharmonische 
welke bij de mens een frequentie van ca. 1 Hz heeft. Om de coefficienten bij deze lage 
frequentie te kunnen meten dient de meetpuntsafstand aanzienlijk te worden vergroot. 
Voor de in vivo vertakking rijst in dat geval de vraag of de propagatiecoefficient constant 
mag worden verondersteld over dergelijke lengtes in de aan- en afvoerende vaten (a. 
carotis communis, -externa, en interna). 

halsslagadervertakking wordt gebruik gemaakt van een model met een schaal 2.5:l. De 
reden is dat een dergelijk model eenvoudiger te vervaardigen is, en vanweg de 
schaalfactor ook nauwkeuriger te bemeten valt. Bij het werken met een schaalmodel 
dient er echter op te worden toegezien dat de parameters die de stroming karakteriseren 
ongewijzigd blijven. Voor het karakteriseren van de stroming kan gebruik gemaakt 
worden van het Reynolds getal: 

Bij het experimenteel bestuderen van stromingsverschijnselen in de 

2R u Re = - v 

en de Womersley parameter: 

a =  R W  

terwijl voor het effect van de golfvoortplanting op de stromingsverschijnselen de 
verhouding tussen vioelstofsneiheid en golfsneïneid, het zgn. Mach geiai, karakteristiek 
is: 

Ma = u/c 

Bij de experimentele en numerieke bestudering van de stromingsverschijnselen in starre 
geometrieen werd in het Atherosclerose-project uitgegaan van stromingen met eenzelfde 
Reynolds getal en Womersley parameter als in de in-vivo situatie (zie b.v. van de Vosse, 
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1987). Om de invloed van de elasticiteit van de vaatwand op de stromingsverschijnselen 
te kunnen evalueren door de resultaten voor elastische geometrie te vergelijken met de 
resultaten voor de starre geometrie dienen opnieuw het Reynolds getal en de Womersley 
parameter in overeenstemming met de fysiologische situatie gekozen te worden. Voor een 
geometrische schaal 2.5:1, 

betekent handhaven van het Reynolds getal dat de vloeistofsnelheid en de kinematische 
viscositeit zodanig gekozen moeten worden dat: 

In de praktijk zal de keuze van de kinematische viscositeit beperkt zijn, omdat de te 
gebruiken vloeistof moet voldoen aan bepaalde criteria zoals het hebben van een 
bepaalde brekingsindex i.v.m. het uitvoeren van laser Doppler snelheidsmetingen. In 
tabel 6.1 zijn een aantal mogelijkheden weergegeven. Is de vloeistof eenmaal gekozen dan 
volgt de vloeistofsnelheid uit: 

U v Rin  vivo 

Uin vivo Vin vivo 7 
- - 

De frequentie van de golven in het model volgt uit de eis dat de Womersley parameter 
(vg1.6.2) het zelfde blijft : 

0 Y 

Win vivo Vin vivo 
- - 

Wanneer de keuze voor de vloeistofsnelheid u niet al te ongelukkig Uitvalt dan kan door 
de wanddikte te varieren de golfsnelheid van de buis zodanig gekozen worden dat het 
Mach getal identiek is aan de fysiologische situatie: 

C U 

Gin vivo Uin vivo 
- - 

Uit de vgln. 6.6, 6.7 en 6.8 volgt dat bij handhaven van het Reynolds getal, de 
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Womersley parameter, en het Mach getal, de golflengte op dezelfde manier geschaald 
wordt als de geometrie: 

R A = Xin vivo 
in vivo (6-9) 

Een overzicht van de schaling van de diverse grootheden, afhankelijk van de keuze van 
de vloeistof, wordt gegeven in tabel 6.1. 

Het feit dat de golflengtes van de harmonischen t.g.v. de schaling een factor 2.5 
groter zijn betekent dat de verhouding meetpuntsafstand-golflengte, indien we de 
meetpuntsafstand niet aanpassen, aanzienlijk kleiner wordt. Als gevolg hiervan zal de 
gevoeligheid voor fouten aanzienlijk toenemen. Om eenzelfde nauwkeurigheid te 
verkrijgen als in een 1:l model dient de meetpuntsafstand op dezelfde manier geschaald 
te worden als de geometrie. Voor een schaal 2.5:l betekent dit, wanneer met redelijke 
nauwkeurigheid de propagatie- en reflectiecoefiicient van de 2e tot de 20e harmonische 
(2-20 Hz in de 1:l situatie) moet worden bepaald, dat de meetpuntsafstand d = 25cm 
moet worden gekozen. Het valt nog te bezien of de technische problemen rond de 
vervaardiging van een dergelijk groot model zijn op te  lossen. Een alternatief voor het 
vergroten van de verhouding meetpunt afstand-golflengte is de golflengte aan te  passen 
door de golfsnelheid kleiner te maken. Het feit dat het Mach getal dan wat afwijkt van 
de fysiologische situatie zou op zich niet zo heel erg zijn, ware het niet dat het Mach 
getal t.g.v. deze aanpassing van 0.1 naar 0.25 gebracht zou worden. Een waarde van 0.25 
voor het Mach getal is namelijk bedenkelijk, omdat in dat geval de vraag rijst of de 
golfvoortplanting nog wel beschreven kan worden met 1-D lineaire theorie. 
Samenvattend kan dus worden gesteld dat het twijfelachtig is of de drie-punts-methode 
kan worden toegepast (met voldoende hoge nauwkeurigheid) ter bestudering van de 
golfvoortplanting in het boven geschetste 2.5: 1 model van de halsslagadervertakking. 

Tab.6.1: 

vivo 
in vivo 

water- 
zinkjodide 
1 
2.5 

117.5 
1118.75 
117.5 

113 

2.5 

glycerine- 
zinkjodide 
3 
2.5 
1 
112.5 
116.25 
112.5 

2.5 

Shellflex- 
kerosine 
9 
2.5 
3 
3j2.5 
316.25 
3j2.5 

2.5 
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8. Appendix. 

De listing van de source-file van het simulatieprogramma (TRISIM.FOR) is aan 
het eind van deze appendix weergegeven. Het programma is geschreven in Fortran-77 en 
gecompileerd m.b.v. de IBM Professional Fortran Compiler voor PC. In deze appendix 
zal het programma op een aantal punten worden toegelicht. 

1. 

2. 

In figuur A l  is het principe van de simulatie van een drie-punts-meting met 
behulp van een flow-diagram aangegeven. Voor een drietal equidistante 
meetpunten dienen de amplitude en de fase van een sinusoidale drukgolf te 
worden berekend. Deze amplitude en fase hangen af van de frequentie van de 
drukgolf, de propagatie- en de reflectiecoefficient, en de afstand tussen de 
meetpunten: parameters welke bij de aanvang van de simulatie worden 
gespecificeerd. Omdat bij een echte meting de mogelijkheid bestaat dat de drie 
posities waarop de drukgolven worden geregistreerd niet juist zijn bepaald of 
ingesteld, kan min in de simulatie desgewenst de posities van de meetpunten af 
laten wijken van de gewenste instellingen. Voor de al dan niet "gestoorde" 
posities worden vervolgens de drukgolven berekend. De fouten in de bepaling van 
de amplitude en de fase van de drukgolven, die bij een echte meting optreden ten 
gevolge van bijvoorbeeld ruis of instabiliteiten in de meetapparatuur, kunnen 
desgewenst gesimuleerd worden door afwijkingen op deze groot heden aan te 
brengen. Uit de drie, eventueel "gestoorde" paren van amplitude en fase worden 
m.b.v. de 3pts-berekening (vg1.3.10 en 3.14) de propagatie- en reflectiecoefficient 
berekend. Door de simulatie voor een aantal "storingen" van de meetposities 
en/of de drukamplitude en -fase te  herhalen en de gemiddelden en 
standaarddeviaties van de berkende propagatie- en reflectiecoefficienten te  
berekenen, kan een indruk worden verkregen van de gevoeligheid van de methode 
voor de diverse meetfouten. 

TRINS 1: 

Figuur A2 geeft de samenstelling van het programma uit subroutines weer. 
TRIINI: Initialiseert de simulatie, d.w.z. in deze subroutine worden de 

diverse parameters die het type simulatie bepalen gespecificeerd 
(voor een overzicht: zie source-file listing). Deze parameters kunnen 
vanuit een file worden gehaald, desgewenst gewijzigd en opnieuw 
opgeslagen worden. 
Brengt afwijkingen aan op de in TRIINI ingestelde Ineetposities. De 
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TRIGEN: 

TRINS2: 

TRISPM: 

TRISUM: 

TRISTA: 

TRIOUT: 

afwijkingen worden gegenereerd volgens een normaalverdeling met 
een in TRIINI gespecificeerde standaarddeviatie. Hiertoe wordt 
gebruik gemaakt van de functies RAN1 en GASDEV (Press et al., 
1985). 
Genereert voor de in TRIINI gespecificeerde parameters en de evt. 
in TRINS1 gestoorde posities de amplitude en de fase van de 
drukgolf. 
Brengt afwijkingen aan op de in TRIGEN berekende amplitude en 
fase van de drukgolf, wederom volgens een normaalverdeling met in 
TRIINI gespecificeerde standaarddeviaties, en gebruik makend van 
de functies RAN1 en GASDEV (Press et al., 1985). 
Berekend aan de hand van de in TRIGEN gegenereerde, en 
eventueel in TRINS2 gestoorde drukken de propagatie- en 
reflectiecoefficient volgens de 3-pts met hode. 
Accumuleert bij het doorlopen van de simulaties de som en de som 
van de kwadraten van de reeele en imaginaire delen van de 
propagatie- en reflectiecoefficienten. 
Na het doorlopen van de simulaties behorende bij een bepaalde 
frequentie berekend deze routine de gemiddelden en 
standaarddeviaties van de propagat ie- en reflect iecoefficien t en, 
gebruik makend van de d.m.v. TRISUM bepaalde sommen. 
Is de simulatie voor alle frequenties afgerond dan schrijft deze 
routine de resultaten weg naar de files TRIOUT.SLW en 
TRIOUT.DAT. De eerste is bedoeld voor verdere verwerking m.b.v. 
het programma SLIDEWRITE PLUS (Advanced Graphics 
Software, Inc., Sunnyvale, CA, U.S.A.). De tweede maakt inspectie 
van de resultaten op het beeldscherm mogelijk. 

Uit fig.A2 blijkt dat de simulatie herhaald wordt voor 1 tot NFREQ frequenties: 
waarbij 1 tot REPPOS positiestoringen, en 1 tot REPPRSxREPPOS 
drukstoringen worden uitgevoerd. Let wel: REPPRS geeft dus het aantal 
drukst oringen per posit iestoring! 



TRISIM 9 

Geef propagatiecoeff ic1,ent: 
Geef ref lec tiecoeff icient: Geef sdev meetposities: 
Geef frequent ieberei k: Geef sdev druk-amplitude: 
Geef meetposi ties: Geef sdev druk-f ase: 

D. 
breng storing aan 

op fase en/of amplitude 

Fig.Al Het principe van de simulatie van een drie-punts-meting. 

bereken gemiddelden 
en standaard-deviatie 

output naar file 
END 



TRINSI I 
? 

I TRIGEN 1 

TR13PM 

0 
TRISUM 

mrep = 1,reppt-s 

nrep = 1,reppos 
I 1 

TRISTA 1-1 i = 1,nfreq 

____I) tr /out. s/w triou t. da t 

Fig.A2 Schematisch overzicht van de werking van het simulatie programma TRISIM. 
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3. In subroutine TRIINI worden de parameters gespecificeerd. Deze parameters 
kunnen worden gelezen uit een file (FILNAM.EXT) en daarna eventueel worden 
gewijzigd. Indien een dergelijke file niet aanwezig is dient gekozen t e  worden voor 
het invoeren van de parameters via het toetsenbord. In dat geval wordt een eerste 
instelling gelezen uit de file TRISIM.DFT. De parameter files zien er als volgt uit: 

T 

F 

met: 
1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
T 
11. 
12  
F 
13. 
14. 
15 

1.00000000 
3.00000000 
5.00000000 
8.00000000 

11.00000000 
12 

13.00000000 
15 

2.00000000 
4.00000000 
6.00000000 
9.00000000 

14.00000000 

dernpingscoefficient (m-') 
fasesnellieid (ms-l) 
modulus reflectiecoefficient 
fase reflectiecoefficient (graden) 
ondergrens frequentiebereik (Hz) 
bovengrens frequentiebereik (Hz) 
stapgrootte frequentie (Hz) 
positie proximaal meetpunt (m) 
positie centraal mectpunt (m) 
positie distaal rneetpunt (m) 
;alnee posities storen? 
standaarddeviatie positiestoring (m) 
aantal posities t oringen 
ja/nee drukken storen? 
st andaarddev. druk-amplitudest oring (a.u.) 
standaarddev. druk-fasestoring (graden) 
aantal drukstoringen 

7.00000000 
10.00000000 

[real] 
[real] 
[real] 
[real] 
[real] 
[real] 
[real] 
[real] 
[real] 
[real] 

[real] 
[int eger] 
[boolean] 
[real] 
[real] 
[int eg er] 

[boo!ean] 
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4. 

5. 

6. 

De fouten in de posities van de meetpunten, en in de amplitude en de fase van de 
drukgolven worden gesimuleerd door afwijkingen aan te brengen volgens een 
normaalverdeling met standaarddeviatie a. In de tekst is er reeds op gewezen dat 
afwijkingen groter dan 30 worden verworpen. Dit heeft een practische reden. Om 
de rekentijd beperkt te houden tot 10 a 15 minuten dient het aantal positie- of 
drukstoringen beperkt te worden tot ca. 100. Dit aantal is te klein om het effect 
van een toevallig optredende extreem grote afwijking te  elimineren. Dergelijke 
afwijkingen zouden derhalve het beeld van foutgevoeligheid dat de simulatie 
probeert te  schetsen verstoren. Bovendien zal iedere experimentator de enorme 
afwijkingen in de propagatie- en reflectiecoefficient die kunnen optreden bij een 
toevallig samenspel van meetfouten herkennen en op die grond het meetresultaat 
verwerpen. 

De wijze waarop de juiste wortel- en logtak wordt gekozen is in TRISIM op een 
adhoc manier geprogrammeerd (zie commentaar en programmacode in 
subroutines TRIINI en TRI3PM). In de bijgevoegde versie kan men kiezen of men 
de worteltak al dan niet wil bijstellen (IWORTL = 0,i). Voor het bijstellen wordt 
dan gekeken naar de dempingscoefficient: is deze negatief dan wordt kl gekozen 
i.p.v. k 0  (zie hoofdstuk 3). Het bijstellen van de logtak gebeurt aan de hand van 
de door de user gekozen "kantelfrequentie" KANTEL. Wanneer de frequentie 
FREQ > KANTEL dan wordt voor de logtak m=l i.p.v. m=O gekozen (zie 
hoofdstuk 3 en de source-file listing). 

Voor een beschrijving van de vorm van de output-files TRISIM.OUT en 
TRISIM.DAT wordt verwezen naar het commentaar in de subroutine TRIOUT. 
LET WEL! De gebruiker wordt er op gewezen dat deze files overschreven worden 
bij elke "run" van het programma TRISIM. 



C 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 

C 

25 

Program Trisim 

Programma TRISIM simuleert de drie-punts-methode en het effect 
van meetpunten op de resultaten van de methode. 
In TRIINI wordt het type simulatie en de bijbehorende parameters 
gespecificeerd. De posities van de meetpunten kunnen eventueel 
gestoord worden m.b.v. TRINS1 om zo fouten te simuleren. Voor de 
(gestoorde) posities worden de drukgolven berekend in TRIGEN. 
Eventuele meetfouten worden hierop aangebracht in TRINS2. op de 
aldus verkregen drukgolven wordt in TRI3PM de diepuntsberekening 
uitgevoerd. Voorbereidend werk voor de statistische uitwerking van 
de simulatie wordt gedaan in TRICUM, de statische uitwerking 
geschiedt in TRISTA. De resultaten worden geproduceerd door TRIOUT. 

complex genprs(3),nseprs(3) 
real inidmp,inicph,inircm,inircp 
real freq,fmin,fmax,fstap 
real inipos(3),nsepos(3),inidx 
real devpos,devprm,devprp 
real tridmp,tricph,trircm,trircp 
real dmpsum,cphsum,rcmsum,rCpsum,dmp2sm,cph2sm,rcm2sm,rcp2sm 
real dmpavg(iO0),cphavg(lOO),rcmavg(100),rcpavg(lOO), 

logical errpos,errprs 
integer reppos,repprs 
integer iseed 

& dmpsdv(100) ,cphsdv(100) ,rcmsdv(100) ,rcpsdv(ioo) 

common /inipro/ inidmp,inicph,inircm,inircp 
common /frange/ freq,fmin,fmax,fstap 
common /inipos/ inipos,inidx 
common /genprs/ genprs 
common /devpos/ devpos,errpos,reppos 
common /devprs/ devprm,devprp,errprs,repprs 
common /noise/ nsepos,nseprs 
common /tripro/ tridmp,tricph,trircm,trircp 
common /sum2sm/ dmpsum,cphsum,rcmsum,rcpsum, 

& dmp2sm,cph2sm,rcm2sm,rcp2sm 
common /statis/ dmpavg,cphavg,rcmavg,rcpavg, 

& dr~psdv,cphsdv,rcmsdv,rcpsdv 
common /zaadje/ iseed 

call Triini 
freq = fmin 
nfreq = int((fmax-fmin)/fstap + i) 
do 10 ifreq = 1,nfreq 

if (.not.errpos) reppoc = i 
do 20 nrep=l,reppos 

if (errpos) then 
call Trinsl(inipos,devpos,nsepos) 

else 
do 25 i=1,3 

continue 
endif 
call Trigen 

nsepos(i)=inipos(i) 

3 5  

30 
20 

10 

C 

C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

' if (.not.errprs) repprs = 1 
do 30 mrep=i,repprs 

if (errprs) then 
call Trins2(genprs,devprm,devprp,nseprs) 

else 
do 35 i=1,3 

continue 
endif 
call Tri3pm 
call Trisum(nrep,mrep) 
write(*,*) ifreq,';',nrep,';',mrep 

nseprs (i) =genprs (i) 

continue 
continue 
call Trista(ifreq) 
freq = freq+fstap 

continue 
call Triout 

end 

Subroutine Triini 

Subroutine Triini voert de initialisatieparameters Voor 
de driepunts-simulatie in vanuit een file, waarna desgewenst 
vanaf toetsenbord correcties kunnen worden ingevoerd. Evt. 
kunnen de gewijzigde intialisatieparameters vervolgens worden 
weggeschreven naar file. 

Overzicht van de initialisatieparameters: 
inidmp: dempingscoefficient 
inicph: golf (fase) snelheid 
inircm: modulus van de reflectiecoefficient 
inircp: fase van de reflectiecoefficient 
inircf: reflectiecoefficient, wordt ingevoerd als modulus 

fmin 

fmax : maximum van het frequentiebereik (idem) 
fstap : stapgrootte waarmee het frequentiebereik wordt doorlopen. 
inipos: de posities waarop gemeten wordt, en waarvoor derhalve 

inidx : de onderlinge afstand tussen de meetposities. 
errpos: vlag: worden bovengenoemde posities ja/nee gestoord? 
devpos: if errpos: de absolute maximumfout in de posities. 
reppos: if errpos: het aantal positiestoringen waarvoor 

errprs: vlag: worden de gegenereerde drukken gestoord? 
devprm: if errprs: de absolute maximumfout in de drukmodulus. 
devprp: if errprs: de absolute maximumfout in de drukfase. 
repprs: If errprs: het aantal drukstoringen waarvoor de sirnulatie 

(inircm) en fase (inircp) . 
worden uitgevoerd. 

: minimum van het frequentiebereik waarover berekeningen 

druksignalen worden gegenereerd. 

de simulatie wordt gerepeteerd. 



C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 

C 
C 
C 

C 

c 
C 
C 

C 
10 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

wordt gerepeteerd. 

Achteraf bleek een aantal extra parameters nodig om de simulatie 
en de drie-punts-berekening te sturen. Deze worden (minder elegant) 
direct ingevoerd na de titelpagina: 
iseed : zaadje voor de randomgenerator RANl/GACDEV 
iwortl : iwortl=O,l: worteltak niet/wel aanpassen. 
kantel : frequentie waarbij een andere logtak gekozen 

Deze parameters worden niet gesaved in een file, en de sturing 
van de berekening m.b.v. iwortel en kantel berust op adhoc strategie. 

globale variabelen: 

real inidmp,inicph,inircm,inircp 
real fmin,fmax,fstap,kantel 
real inipos (3) 
real inidx,devpos,devprm,devprp 
logical errpos,errprs 
inteqer reppos, repprs 
integer iseed, iwortl 

common /inipro/ inidmp,inicph,inircm,inircp 
common /frange/ freq, fmin,fmax,fstap 
common /inipos/ inipos, inidx 
common /devpos/ devpos,errpos,reppos 
common /devprs/ devprm,devprp,errprs,repprs 
common /zaadje/ iseed 
common /takken/ iwortl, kantel 

locale variabelen: 

character*io filnam 
integer ichois 
character*l achois 
real pi 

pi = 4.*atan(l.) 

Schrijf een titelpagina naar het scherm, vraag stuurparameters: 

write(*,ioo) 
read (*,*) iseed 
write (*, 101) 
read (*,*) iwortl 
write (*, 102) 
read (* ,*)  kantel 

Continue 

Vraag of de initialisatie-parameters vanaf een file of 
het toetsenbord moet worden ingevoerd. Vraag de eventuele file- 
naam. Ingeval de parameters vanaf toetsenbord worden ingevoerd, 
worden default instellingen ingelezen vanuit de file 'trisim.dft'. 

wordt. 

write('*,îio) 
read (*,lil) ichois 
if (ichois.eq.1) then 

write(*,115) 
read (*,116) filnam 

else 
filnam = 'trisim.dft' 

endif 
C 
c Lees de initialisatie-parameters vanuit (defau1t)file. 
C 

open (8,file=filnam) 
read ( 8 ,  *) inidmp, inicph 
read ( a , * )  inircm,inircp 
read (8,*) fmin,fmax.fstap 
read (8,*) (inipos(i),i=1,3) 
read ( a , * )  errpos 
read (8,*) devpos 
read ( 8 , * )  reppos 
read ( a , * )  errprs 
read (8,*) devprm,devprp 
read (8,*) repprs 
close (8) 

C 
20 Continue 
C 
c Schrijf het overzicht van de initialisatie-pars. naar scherm: 
C 

write(*,120) inidmp,inicph,inircm,inircp,fmin,fmax,fstap, 
L (i,inipos(i),i=1,3),errpos,reppos,devpos, 
L errprs,repprs,devprm,dev~rP 

C 
c Bij het overzicht worden de volgende opties geboden: 

(A) c Wilt U een andere file? 
c 
c wilt u gewijzigde parameters naar een file wegschrijven?..(w) 
c start simulatie ........................................... ( S )  

C 
c Vraag de gekozen optie: 
C 

................................... 
Welke parameters dienen te worden gewijzigd? .............. (0-9)  

........................................ c Breek programma af (Q) 

write (*,140) 
read (*,145) achois 

C 
C 
C 

Voer de gekozen optie Uit: 

if (achois.eq.'A'.or.achois.eq.'a') then 

else if (achois.eq.'O') then 
go to 10 

write(*,150) 
read ( * , * )  inidmp 
write ( * ,  151) 
read ( * , * )  inicph 
g o  to 20 

else if (achois.eq.'l') then 
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Y .  

C 
140 

145 
C 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
C 
170 
175 
C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 

C 
C 
C 

C 

5 

& ' 91 max. druk ampl. dev.(a.u.): ',F7.3,' fase (deg): ',F7.3) 

& 
format(~-------------------------------------------------------~ 

/,' Kies een andere file ............................ (A):, 
& /,' Wijzig parameters (kies nummer) ............... (0-9) . 
& /,' Schrijf gewijzigde parameters naar file ......... (W)', 
& /,' start simulatie ................................. ( S ) ' ,  

& / / , I  Kies een van de bovenstaande opties: ' )  
& /,' Breek programma af .............................. (Q)', 

format (Al) 

format ( '  Geef 
format(' Geef 
format ( Geef 
format(' Geef 
format(' Geef 
format ( '  Geef 
format ( '  Geef 
format(' Geef 
format ( Geef 
format(' Geef 
format(' Geef 
format(' Geef 
format(' Geef 

format ( '  Geef 
fOrmat(A10) 

return 
end 

golfdemping(/m) : ' )  
golfsnelheid (m/s): ' )  
modulus reflectie coef. : ' )  
fase reflectie coef. (!eg): ' )  
min. frequentie (Hz): ) 
max. frequentie (Hz) : ') 
stapgrootte (Hz) : ' )  
positie (',ïï,') (m!: ' )  
aantal positie storingen: ' )  
max. positie deviatie (m): ' )  
max. druk ampl. deviatie (a.u.): ' )  
aantal druk storingen: ') 
max. druk fase deviatie (deg) : '1 

een filenaam (triaim.par): ' )  

Subroutine Trinsl(inipos,devpos,nsepos) 

Subroutine Trinsl is een van de twee noise generators in 
het programma Trisim. De subroutine genereert ruis OP 
de bij de initialisatie op gegeven posities (iriipos), met 
een standaarddeviatie (devpos). Ruis groter dan 3*devpos wordt 
verworpen. De gestoorde posities worden weggeschreven naar (nsePOs) 

Globale variabelen: 

real inipos(3),nsepoc(3) 
real devpos 
integer iseed 

common /zaadje/ iseed 

Locale variabelen: 

real noise 

do 10, i=1,3 
noise = devpos * gasdev(iseed) 

10 
C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 

C 
C 
C 

C 

5 

C 

6 

C 

10 
C 

if (abs(noise).gt.(devpos*3)) then 

endif 
nsepos(i) = inipos(i) + noise 

continue 

return 
end 

Subroutine Trins2(genprs,devprm,devprp,nseprs) 

go to 5 

Subroutine Trins2 is de tweede noise generator in het 
programma Trisim, geschreven om ruis op de in complexe 
vorm opgeslagen drukken (genprs) te genereren. De standaard 
deviatie van de storing op de modulus is gegeven door (devprm), 
die van de fase door (devprp). De gestoorde drukken worden 
opgeslagen in (nseprs) 

Globale variabelen: 

complex genprs(3). nseprs(3) 
real devprm,devprp 
integer iseed 

common /zaadje/ iseed 

Locale variabelen: 

real prsmod,prsphs 
real noise 

do lo, i=1,3 
prsmod = cabs(genprs(i)) 
noise = devprm * gasdev(iseed) 
if (abs(noise).gt.(devprm*3)) then 

endif 
prsmod = prsmod + noise 
prsphs = atan2(aimag(genprs(i)),real(genprs(i))) 
noise = devprp * gasdev(iseed) 
if (abs(noise).gt.(devprp*3))then 

endif 
prsphs = prsphs + noise 

nseprs(i) = cmplx(prsmod*cos(prsphs),prsmod*sin(prsphs)) 

go to 5 

go to 6 

continue 

return 
end 

, 



C 
C 
C 
C 
C 

. c  
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 

C 

C 
C 
C 

C 
C 
C 

Subroutine Trigen 

Subroutine Trigen GENereert de drukken op de eventueel 
gestoorde posities (nsepos), in overeenstemming met de 
door de gebruiker gespecificeerde golfdemping (inidmp), 
golfsnelheid (inicph), en reflectie coefficient (inircm, 
en inircp). 
Deze drukken worden opgeslagen in (genprs). 

Bij de generatie van de drukken wordt uitgegaan van een 
voorwaartse drukgolf met eenheids-amplitude, en fase gelijk 
aan nul op positie 2 (midden positie). 

Globale variabelen: 

complex genprs(3) 
real inidmp,inicph,inircm,inircp 
real freq 
real nsepos(3) 

globale variabelen uit commons die in TRIGEN niet gebruikt 
worden: 

complex iiseprs(3) 
real fmin,fmax,fstap 

common /bipro/ inidmp,inicph,inircm,inircp 
common /genprs/ genprs 
common /frange/ freq,fmin,fmax,fstap 
common /noise/ nsepos, nseprs 

locale variabelen: 

complex inipcf,inircf 
complex pforw,pback 
real deltax 
real pi 

pi = 4.*atan(l.) 

Creeer de complexe propagatie en reflectiecoefficient: 

inipcf = cmplx(inidmp,(2*pi*freq/inicph)) 
inircf = cmplx(inircm*cos(inircp),inircm*sin(inircp)) 

Bereken de drukken op de gestoorde posities: 

pforw = cmplx(0.7.0.7) 
pback = pforw * inircf 
genprs(2) = pforw + pback 
deltax = nsepos(3) - nsepos(2) 
genprs(3) = pforw * cexp(-inipcf*deltax) + 

deltax = nsepos(2) - nsepos(1) 
L pback * cexp( inipcf*deltax) 

C 

C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 

C 

C 
C 

C 
C 

genprS(l)' = pforw * cexp( inipcf*deltax) i 

return 
end 

L pback * cexp(-inipcf*deltax) 

Subroutine Tri3pm 

Subroutine Tri3pm berekent met behulp van de 3-Punts-Methode 
de propagatiecoefficient (golfdemping (tridmp) en -snelheid (tricph)), 
en de reflectiecoefficient (modulus (trircm) en fase (trircp)), 
Uit een drietal, evt. gestoorde, drukken (nseprs) en de onderlinge 
afstand tussen de posities waarop deze drukken zijn 'gemeten'. 

NOTA BENE! bij het uitvoeren van de drie-punts-berekening dient 
een aantal malen een keuze gemaakt te worden voor de wortel- en logtak 
die gebruikt wordt. Deze keuzemogelijkheden zijn momenteel op een 
adhoc wijze geimplementeerd, en derhalve niet algemeen toepasbaar. 
De sturing wordt momenteel verzorgt door de parameters iwortl en kantel 

Globale variabelen: 

complex nseprs(3) 
real inidx, freq 
real tridmp,tricph,trircm,trircp 

Globale variabelen uit de commons die niet worden gebruikt 
in TRI3PM: 

real inipos(3),nsepos(3) 
real fmin,fmax,fstap,kantel 

common /inipos/ inipos,inidx 
comnon /frange/ freq,fmin,fmax,fstap 
common /noise/ nsepos,nseprs 
common /tripro/ tridmp,tricph,trircm,trircp 
common /takken/ iwort1,kantel 
Locale variabelen: 

complex tripcf,trircf 
complex 2,pback 
real pi 

pi = 4.*atan(l.) 

Bereken het argument van de complexe inverse cosinus 
hyperbolicus zoals die in de 3-punts-methode wordt gebruikt: 

z = (nseprs(1) + nseprs(3)) / (2.*nseprs(Z)) 

Bereken de propagatie coefficient, de demping, 



C 
C 

88 

89 
C 
C 
C 
C 

C 

C 
C 
C 

C 

en de fasesnelheid: 

k = O .  
if (freq.ge.kante1) then 

k = 1. 
endif 
sign = i. 
continue 
tripcf = (l/inidx) * clog ( z  + sign*csqrt(z*z -1)) 
tridmp = real(tripcf) 
corr = (2.*k*pi)/inidx 
tricph = (2*pi*freq) / (aimag(tripcf) + corr) 
if (sign.eq.-1.) then 

endif 
if (iwortl.eq.0) then 

endif 
if (tridmp.lt.0.) then 

endif 
continue 

Bereken de reflectie coefficient, zijn modulus en fase 
(Zie verslag C.T. v. Gemert, p. 10) 

pback = nseprs(1) - (nseprs(2) * cexp(tripcf*inidx)) 
pback = pback / ((cexp(-tripcf*inidx))-(cexp(tripcf*inidx))) 
trircf = pkack/ (nseprs(2) - pback) 
trircm = cabs(trircf) 
trircp = a t a n 2 ( a i m a g ( t r i r c f ) , r e a l ( t r i r c f ) )  
trircp = (trircp*360.)/(2*pi) 

return 
end 

go to 8 9  

go to 8 9  

sign = -1. 
go to 8 8  

subroutine Trisum(nrep,mrep) 

TRISUM berekent de som (..sum), en de som van de kwadraten 
(..2sm) van de 
propagatieparameters die in TRI3PM zijn berekend. Dit is nodig 
om gemiddelden en standaarddeviaties in TRISTA uit te rekenen. 

Globale variabelen: 

real tridmp,tricph,trircm,trircp 
real dmpsuin,cphsum,rcmsum,rcpsum,dmp2sm,cph2sm,rcm2sm,rcp2sm 

common /tripro/ tridmp,tricph,trircm,trircp 
common /sum2sm/ dmpsum,cphsum,rcmsum,rcpsum, 

h dmp2sm,cph2sm,rcm2sm,rcp2sm 

C 
if ((nrep.eq.l).and.(mrep.eq.l.)) then 

dmpsum = O .  
cphsum = O.  
rcmsum = O.  
rcpsum = O.  
dmp2sm = O .  
cph2sm = O .  
rcm2sm = O .  
rcp2sm = O .  

dmpsum = dmpsum+tridmp 
cphsum = cphsum+tricph 
rcmsum = rcmsum+trircm 
rcpsum = rcpsum+trircp 
dmp2sm = dmp2sm+(tridmp**2) 
cph2sm = cph2sm+(tricph**2) 
rcm2sm = rcm2sm+(trircm**2) 
rcp2sm = rcp2sm+(trircp**2) 

endif 

return 
end 

subroutine Trista(ifreq) 
C 
c TRISTA berekent de gemiddelden (...avg) en standaarddeviaties 
c (...sdv) van de propagatieparameters die berekend zijn in 
c TRI3PM, gebruik makend van de som en de som van de kwadraten 
c (...sum) en (...2sm) van deze parameters zoals berekend in TRISUM. 
C 
c Globale variabelen: 
C 

integer reppos,repprs 
real dmpsum,cphsum,rcmsum,rcpsum,dmp2sm,cph2sm,rcm2sm,rcp2sm 
real dmpavg(lOO),cphavg(lOO),rcmavg(lOO),rcpavg(lOO), 

& dmpsdv(lOO),cphsdv(lOO),rcmsdv(lOO),rcpsdv(lOo) 
C 
c Globale variabelen uit common blocks die niet 
c gebruikt worden: 
C real devpos,devprm,devprp 

logical errpos,errprs 

common /devpos/ devpos,errpos,reppos 
common /devprs/ devprm,devprp,errprs,repprs 
common /sum2sm/ dmpsum,cphsum,rcmsum,rcpsum, 

common /statis/ dmpavg,cphavg,rcmavg,rcpavg, 

C 

& dmp2sm,cph2sm,rcm2sm,rcp2sm 

& dmpsdv,cphsdv,rcmsdv,rcpsdv 
C 
c locale variabelen: 
C 

c 
integer n 



n = repposurepprs 

dmpavg(ifreq) = dmpcum/n 
cphavg (ifreq) = cphcum/n 
rcmavg (ifreq) = rcmsum/n 
rcpavg(ifreq) = rcpsum/n 
if(n.eq.1) then 

dmpsdv(ifreq) = O .  
cphsdv(ifreq) = O .  
rcmsdv(ifreq) = O. 
rcpsdv(ifreq) = O .  

dmpsdvtifreq) = (dmp2sm - (n*(dmpavg(ifreq)**2)))/(n-l) 
cphsdv(ifreq) = (cph2sm - (n*(cphavg(ifreq)**2)))/(n-l) 
rcmsdv(ifreq) = (rcm2sm - (n*(rcmavg(ifreq)**2)))/(n-l) 
rcpsdv(ifreq) = (rcp2sm - (n*(rcpavg(ifreq)**2)))/(n-l) 

C 

else 

endif 

return 
end 

C 

c 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 

C 

subroutine Triout 

subroutine TRIOUT creeert twee files: 
triout.slw: een 9-koloms file met achtereenvolgende kolommen: 

1. frequentie, 2. dempinggemiddelde, 3. dempingsdev., 
4.  fasesnelh.gemidd., 5 .  fasesnelh.sdev., 
6. RC-modulus.gemidd., 7. RC-mod.sdev., 
8 .  RC-fase gemiddelde, 9. RC-fase sdev., 

welke door het programma SLIDEWRITE gelezen kan worden. 
Vanwege het aantal kolommen is de file triout.slw moeilijk op het 
scherm te brengen voor inspectie, vandaar dat een tweede file 
triOut.dat wordt aangemaakt in een iets ander format. 

real freq,fmin,fmax.fstap 
real dmpavg(100),cphavg(lOO),rcmavg(lOO),rcpavg(lOO), 

common /fi-ange/ freq,fmin,fmax,fstap 
common /siatis/ dmpavg,cphavg,rcmavg,rcpavg, 

& dmpsdv,cphsdv,rcmedv,rcpsdv 

& dmpsdv(100) ,cphsdv(100) ,rcmsdv(iOO) ,rcpsdv(loO) 

freq = fmin 
nfreq = int( (fmax-fmin)/fstap + 1.) 
open (iO,file='triout.dat') 
open (ïl,file='triout.slw') 
do 100  ifreq=l,nfreq 

write(1O,*) I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  

write(lO,*) freq 
write(lO,*) dmpavg(ifreq),dmpsdv(ifreq) 
write(lO,*) cphavg(ifreq),cphedv(ifreq) 
write(lO,*) rcmavg(ifreq),rcmsdv(ifreq) 
write(lO,*) rcpavg(ifreq),rcpsdv(ifreq) 

write(il,*) freq,dmpavg(ifreq),dmpsdv(ifreq), 
& cphavg(ifreq),cphsdv(ifreq), 
& rcmavg(ifreq),rcmsdv(ifreq), 
& rcpavg(ifreq),rcpsdv(ifreq) 
freq = freq+fstap 

close (10) 
close return (li) 

end 

100 continue 

FUNCTION RAN1 (IDUM) 

DIMENSION R(97) 
PARAMETER (M1=259200,IAl=7141,IC1=54773,RM1=3.8580247E-6) 
PARAMETER (M2=134456,IA2=8121,IC2=28411,RM2=7.4373773E-6) 
PARAMETER (M3=243OOO,IA3=456l,IC3=5134~) 
DATA IFF /O/ 
IF (IDUM.LT.O.OR.IFF.EQ.0) THEN 

C Uit: Numerical Recipes. 

IFF=l 
IXl=MOD(ICl-IDUM,Ml) 
IX1=MOD(IA1*IX1+IC1,M1) 
IX2=MOD(IXl,M2) 
IX1=MOD(IA1*IX1+IC1,M1) 
IX3=MOD(IXl,M3) 
DO 11 J=i,97 
IX1=MOD(IA1*IX1+IC1,M1) 
IX2=MOD(IA2*IX2+1CZ,M2) 
R(J)=(FLOAT(IXl)+FLOAT(IX2) *RM2)*RM1 

11 CONTINUE 

ENDIF 
IX1=MOD(IAi*IXi+ICi,M1) 
IX2=MOD(IA2*IX2tIC2 ,M2) 
IX3=MOD(IA3*IX3+IC3,M3) 
J=1+(97*IX3)/M3 
IF(J.GT.97.0R.J.LT.l)PAUSE 
RANl=R(J) 
R(J)=(FLOAT(IXl)+FLOAT(ïX2)*RM2)*RMI 
RETURN 
END 

IDüM=l 

FUNCTION GASDEV(1DUM) 
Uit: Numerical Recipes. 
DATA ISET/O/ 
IF (1SET.EQ.O) THEN 

1 V1=2. *RAN1 (IDUM) -1. 
V2=2 .*RAN1 (1DUM)-1. 
R=V1**2+V2**2 
IF(R.GE.l.)GO TO 1 
FAC=SQRT(-2.*LOG(R)/R) 



,
 


