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SAYENVATTING 

In het kader van het interuniversitair project Hartklepprothesen wordt 
de klepvliesbeweging en de vloeistofstroming rond de aortaklep geanaly- 

seerd. Daartoe zijn experimenten uitgevoerd aan een vergroot twee-dimen- 

sionaal model van de aortaklep. De klepvliesbeweging is op videoband vast- 

gelegd, en voor het opmeten van de vloeistofsnelheden is gebruik gemaakt 
van een laser-Doppler snelheidsmeter. 

Snelheidsmetingen zijn verricht in de situatie waarbij geen klepvlies en 

waarbij wél een klepvlies in het aortamodel aanwezig was. De metingen 

geven de, in het symmetrie-vlak opgemeten, instationaire stromingspatronen 

nauwkeurig weer. De resultaten zonder vlies zijn vergeleken met eerder 

verkregen numerieke voorspellingen. Deze stemmen goed met elkaar overeen. 

Verder blijkt dat de aanwezigheid van een vlies van grote invloed is; de 

stroming in het model is niet meer twee-dimensionaal en er treden drie- 
dimensionale stromingseffecten op. Hierdoor is de opstelling in de huidige 

vorm met vlies niet geschikt om latere twee-dimensionale numerieke resul- 
taten te verifiëren. 
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1 INLEIDING 

Het doel van het project Hartklepprothesen is het opstellen van ontwerp- 

specificaties waaraan een vezelversterkte vliesklepprothese moet voldoen. 
Binnen het deelproject Openings- en sluitingsgedrag is het onderzoek 

vooral gericht op de klepvliesbeweging en de vloeistofstroming rond de 

aortaklep. Tijdens deze stage zijn experimenten uitgevoerd aan een ver- 

groot twee-dimensionaal model van de aortaklep, met als doel tot een be- 

schrijving te komen van de vloeistofstroming en de vliesbeweging in het 

2D-aortamodel. De klepvliesbeweging is op videoband vastgelegd, en voor 

het meten van de vloeistofsnelheden is gebruik gemaakt van een laser- 

Doppler snelheidsmeter. De op deze manier verkregen experimentele resul- 
taten vormen een toetssteen voor numerieke modellen die de vloeistof- 

stroming rond de aortaklep proberen te voorspellen. 

In de navolgende fysiologische inleiding (hoofdstuk 2) wordt kort inge- 
gaan op de natuurlijke aortaklep. Hoofdstuk 3 behandelt de laser-Doppler 

snelheidsmeter. Ingegaan wordt op het principe van de snelheidsbepaling 

en op de signaalkwaliteit. Daarna volgt een beschrijving van de laser- 

Doppler snelheidsmeter. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van het 2D- 
aortamodel en van de opstelling. Ook komt de uitvoering van de experimen- 

ten aan de orde. Hoofdstuk 5 presenteert en bespreekt tenslotte de resul- 
taten. Hierin vindt ook een vergelijking plaats met de numerieke resul- 
taten van Canisius (1987),  die de stroming in het onderhavige aortamodel 

numeriek nagebootst heeft. Het verslag wordt besloten met enige conclusies 
en suggesties. 
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2 FYSIOLOGISCHE INLEIDING 

De aortaklep is een ongespierde uitlaatklep van het hart en bevindt zich 

tussen de lichaamsslagader (aorta) en de linkerhartkamer, zie figuur 2.1. 

Bij de mens is de inwendige diameter van de aortaklep aan de uitstroom- 
zijde ongeveer 20 mm. De diameter van de aorta, 1 tot 2 cm achter de 
aortaklep, is ongeveer 30 mm. 

De klep bestaat in wezen uit drie delen: drie dunne vliesjes (0,6 mm), 
hun bevestiging aan de klepwand (aortaklepring) en achter ieder vliesje 

een zakvormige uitzetting van de klepwand (sinus van Valsalva), zie 

figuur 2.2. 

Ongeveer één keer per seconde trekt de linkerhartkamer zich samen (systole) 

en ontspant deze zich (diastole). De drie vliesjes sluiten tijdens de dia- 

stole de aorta af. De vloeistofstroom in de aorta, l tot 2 cm achter de 
aortaklep, heeft een verloop zoals getekend in figuur 2.3 (Milnor 1982). 

Fig. 2.3 Het verloop van de aortaflow als functie van de tijd. 

Tijdens de systole perst de linkerhartkamer het bloed door de geopende 
aortaklep de aorta in en is er dus sprake van een voorwaartse stroming. 

Deze stroming neemt geleidelijk af als gevolg van de afnemende samen- 

trekkingskracht van het hart (vloeistofvertragingsfase). Tijdens deze 

fase beginnen de vliezen al geleidelijk naar elkaar toe te bewegen. 

Op het einde van de systole is daardoor het doorstromingsoppervlak van 
de aorta reeds voor 75 % door de klepvliezen afgedoten, en is er nog 
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I 

a. 

Fig. 2.1 De ligging van de aorta- 

klep tussen de linkerkamer 

en de aorta. 

aor tak lepr ing - inus 

. hartkamer 

Fig. 2.2 a. Schematische weergave van de aortaklep gezien vanuit de aorta. 

b. Schematische weergave van de aorta, de aortaklepring en één 

sinusholte (van Steenhoven 1981). 
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slechts een kleine terugstroming nodig om de klep volledig te doen sluiten. 

Hierdoor wordt bereikt dat zo weinig mogelijk bloed weer terugstroomt in 

het hart, hetgeen uiteraard van groot belang is voor een efficiënt werkend 

hart. Het geleidelijk sluiten van de aortaklep blijkt vooral mogelijk 

gemaakt te worden door de aanwezigheid van de sinus-van-Valsalva-holte 

achter het vlies 
aanwezig dan wordt het mechanisme, waartoe ook een vereffening van de 

druk in de sinus-holte behoort, verstoord en zal de klep zich abrupt 

onder de invloed van de terugstroming sluiten. 

(van Steenhoven 1981). Is deze holte niet of nauwelijks 
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3 LASER-DOPPLER SNELHEIDSMETER 

3.1 Principe 

Een laser-Doppler snelheidsmeter is een instrument, dat ons in staat stelt 

lokaal snelheden te meten zonder de stroming te verstoren. Het principe 

berust op het meten van de frequentieverschuiving van het strooilicht, 

afkomstig van zich in het medium bewegende deeltjes die getroffen worden 

door laserlicht. 

Beschouw daartoe de situatie met twee snijdende laserbundels in de 

richtingen 
snelheid 1, zie figuur 3.1. Beide laserbundels hebben dezelfde frequenLie 
L’, (golflengte A =  c/v0). 

en g2 , en een deeltje dat door het snijvolume beweegt met 

Fig. 3.1 Schematische weergave van een laser-Doppler snelheidsmeting. 

Het deeltje zal het opvallende licht verstrooien en aldus zowel als 

bewegende waarnemer a l s  bewegende bron fungeren. Als bewegende waarnemer 

neemt het deeltje het licht van bundel 2 waar met een Doppler-verschoven 
frequentie 

(3.1) 

Als bewegende bron verstrooid het deeltje dit licht. Het strooilicht in 
richting - el wordt door een stilstaande waarnemer (de fotodetector) waar- 

genomen met een frequentie 
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onder de aanname dat v/c << 1. 

Het licht van bundel 1 en het licht uitgezonden door bundel 2, verstrooid 

in de richting van bundel 1, worden optisch gemengd op het fotodetector- 
oppervlak. Hierbij treden intensiteitsvariaties in de tijd op met een 

fequentie gelijk aan de 

Deze verschilfrequentie 

verschilfrequentie van bundel 1 en het strooilicht. 
wordt ook wel de Dopplerfrequentie genoemd; 

waarin Vb de grootte van de snelheidscomponent loodrecht op de bisectrice 

van de snijhoek van de twee bundels in vlak van deze bundels is, en @ de 
snijhoek van de twee bundels (figuur 3.1). 

De intensiteitsvariaties met een frequentie gelijk aan de Dopplerfrequentie 

kunnen door de fotodetector gedetecteerd worden. Indien de deeltjes klein 

genoeg zijn om de stroming te volgen, heeft men zo een bepaling van de 

snelheid van de vloeistof, ter plaatse van het snijvolume van de twee 

bundels. 

Bovengenoemde methode ter bepaling van de snelheid, wordt de referentie- 

bundelmethode genoemd. Daarbij fungeert bundel 2 als een verlichtingsbundel 
die het strooilicht opwekt. Bundel 1 is een zwakkere referentiebundel die 
rechtstreeks op de fotodetector valt, nadat deze gemengd is met het strooi- 

licht opgewekt door bundel 2. De referentiebundel behoudt dus zijn oor- 

spronkelijke frequentie, ook wordt de invloed van het strooilicht afkomstig 

van deze bundel verwaarloosd. 

Naast de referentiebundelmethode bestaat nog een verschilbundelmethode. 

Bij de verschilbundelmethode wordt de fotodetector tussen de twee bundels 
in geplaatst. Het deeltje moet dan het licht van zowel bundel 2 als bundel 
1 in de richting van de fotodetector verstrooien. Deze methode wordt hier 
niet besproken. 

Door meting van dd wordt de absolute waarde van de snelheidscomponent Vb 
van het beschouwde deeltje gevonden, echter niet het teken (vgl. 3.3). 
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De richtingsbepaling is echter wel mogelijk indien men één van de bundels 
een frequentievoorverschuiving 3, geeft. Stel dat het licht van bundel I 
een frequentie Q0- ds heeft, dan meet men: 

Als vb=û dan Gds' ds. Voor positieve waarden van de snelheid Vb wordt 

een hogere waarde dan GS gevonden, voor negatieve een lagere. GS dient 

nu zo gekozen te worden dat voor de grootst voorkomende negatieve waarden, 
3ds toch positief blijft. 
Door nu de frequentie 3ds te bepalen, is het dus mogelijk om uit ( 3 . 4 )  

en (3 .3)  de genoemde snelheidscomponent Vb van het beschouwde deeltje te 

bepalen (wat zowel de grootte als richting betreft). 
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3.2 Signaalkwaliteit 

Veronderstel dat het licht dat op de fotodetector valt, voorgesteld kan 
worden als vlakke golven. Dan kunnen we voor de twee bijdragen aan de 
resulterende lichtvector ter plaatse van het fotodetectoroppervlak schrijven: 

- licht van de referentiebundel 

- verstrooid licht van de verlichtingsbundel 
A, = acos[2n(L1,-35)f] 

A) = b COS [IK ( do + 9.) f + y ]  

met a en b reële amplituden, l/) een fase die aangeeft op welk moment het 

strooilicht voor het eerst gedetecteerd wordt. 

Deze twee bundels worden optisch gemengd op het fotodetectoroppervlak. 

In dit verband zou het te ver voeren nu in het detail in te gaan op het 
detectieproces. Van belang is slechts, dat de detector een electrische 

stroom genereert, die evenredig is met de intensiteit van het opvallende 

licht. Deze intensiteit is gelijk aan 

I = ( A ,  +RJ  (3 . 5 )  

De hoge frequenties van de eerste drie termen vallen buiten het bereik 

van de fotodetector. De fotodetector kan dus alleen de frequentie 
ùds = Gd + Ss volgen. Blijft over 

De uitgang van de fotodetector bevat dus naast twee gelijkspanningscompo- 

nenten (+aZ, *b2), een wisselspanningscomponent met de frequentie dds' 
Indien de frequentie van dit analoge signaal bepaald wordt, verkrijgt 

men de snelheid van de deeltjes die in het meetvolume aanwezig zijn. Bij 
de referentiebundelmethode wordt het meetvolume volledig begrensd door 
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het snijvolume van de twee kruisende bundels (zie bijv. Neven 1982). 

Het contrast of signaalkwaliteit wordt gedefinieerd door: 

M is maximaal indien a=b, m.a.w. de signaalkwaliteit is optimaal indien 

de intensiteit van het verstrooide licht opgewekt door de verlichtings- 

bundel gelijk is aan de intensiteit van de referentiebundel. In de praktijk 

wordt de intensiteit van de verlichtingsbundel veel groter gekozen dan 

die van de referentiebundel, omdat slechts een klein gedeelte in de rich- 

ting van de fotodetector verstrooid wordt. De intensiteit van het strooi- 

licht is afhankelijk van de intensiteit van de verlichtingsbundel, het 

lichtverstooiend vermogen van de met de stroming meegevoerde deeltjes, 

de grootte en de vorm van de deeltjes en van het aantal deeltjes dat in 

het meetvolume aanwezig is. 

Indien niet voldoende deeltjes in het stromend medium aanwezig zijn, 

moeten deze extra worden toegevoegd. Dit wordt seeding genoemd. Een 

voorwaarde is wel dat deze deeltjes zo klein zijn, dat ze de stroming 

goed volgen en niet verstoren. Bij vloeistofstromingen is deze eis niet 

erg zwaar, daar vele soorten deeltjes hieraan voldoen. 
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3.3 Bespreking van een veel voorkomende configuratie 

3.3.1 Configuratie en sni.jvolume 

Figuur 3.2 geeft schematisch een veel voorkomende configuratie van een 
laser-Doppler snelheidsmeter in de referentiebundelmethode. 

J 

Pens 2 Pens 3 

Fig. 3.2 De configuratie van een referentiebundelmethode. 

De laserbundel moet eerst gesplitst worden om twee bundels te verkrijgen. 

Dit kan op vele wijzen geschieden. Een handige methode is het gebruik 
van een buigingsrooster, mede doordat hiermee ook de voorverschuivings- 

frequentie 

nader uiteengezet worden. Vervolgens zorgt lens 2 ervoor dat de bundels 
evenwijdig gemaakt worden. Lens 3 focusseert tenslotte de bundels in het 

snijvolume, om zodoende kleine afmetingen van het snijvolume te verkrijgen. 

De focussering van een laserbundel wordt besproken in de volgende para- 

graaf. 

Het snijvolume heeft de vorm van een ellipsoyde. De afmetingen van deze 

ellipsozde volgen via eenvoudige geometrie uit onderstaande figuur . 

Ss eenvoudig opgewekt kan worden. Dit zal in paragraaf 3.3.3. 

Fig. 3.3 Het snijvolume schematisch weergegeven. 
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De drie hoofdassen van de ellipsoyde worden gegeven door: 

3.3.2 Focussering van een laserbundel 

De diameter van een laserbundel wordt gedefinieerd als de afstand tussen 

die punten in de laserbundel waar de intensiteit van het licht e-2 maal 

de intensiteit in het midden van de bundel is. Voor de intensiteitsver- 

deling binnen de laserbundel wordt i.h.a. een Gaussische verdeling aan- 

genomen, zie figuur 3.4. 

I 

Y 

Fig. 3.4 Gaussisch profiel van een laserbundel. 

Bij de focussering zorgen buigingseffecten ervoor dat de bundeldiameter 
eindig blijft (figuur 3.5). Indien een Gaussische laser bundel met z ' n 
nauwste doorsnede (waist) 2w1 op een afstand 11 van de lens, door een 

lens met een brandpuntsafstand f gefocusseerd wordt, dan geldt voor de 

afgebeelde waist (Siegman 1971): 

(3.10) 
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met 
A l s  ll=f dan volgt: 

h de golf lengte van de laserbundel. 

(3.11) 

(3.12) 

Voorbeeld: 2wl= 1 mm, h =  632,8 nm, f= 80 mm; dan is 2w2= 0,064 mm. 
Hieruit blijkt dat zeer kleine afmetingen van het snijvolume kunnen worden 

verkregen. 

I 
I 

Fig. 3.5 De focussering van een laserbundel. 

Voorts geldt voor zo’n bundel dat de kromtestraal van de golffronten 
gegeven wordt door (Siegman 1971): 

De halve breedte door: 

Indien 2 >> - %? kan deze vergelijking vereenvoudigd worden tot: x 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

Dus dan neemt de bundeldiameter lineair toe met de afstand tot de waist 
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(op z=O) . 
Op z=O is R=W, dus in een waist treffen we vlakke golffronten aan. 

3.3.3 Roterend raster 

Het roterend raster heeft een tweeledig doel; het splitst de laserbundel 

( frequentie 3,) in een Oe orde bundel plus een aantal hogere orde bundels, 
en het veroorzaakt door z'n rotatie een frequentieverschuiving in de hogere 
orde bundels. 

Indien een bundel licht met vlakke golffronten op een buigingsrooster valt, 

dan zal deze bundel gesplitst worden in een rechtdoorgaande bundel ( de 

nulde orde bundel) en een reeks hogere orde bundels, die onder een bepaalde 

hoek het rooster verlaten (figuur 3.6). 

Fig. 3.6 a. Bundelsplitsing door een buigingsrooster, 
b. Het roterend raster. 

Voor de diffractiehoek gn van de n-de orde bundels geldt: 

A h  - 
sin dn = ,j, (3.16) 

waarbij n een geheel getal is, 

( h =c/d0 ) en dg de afstand tussen de spleten (de roosterconstante). 
De intensiteit neemt sterk af naarmate n toeneemt. Vandaar dat in de 

praktijk alleen met de eerste orde bundel wordt gewerkt. 

X de golflengte van de opvallende bundel 

Als het rooster met een constante hoeksnelheid &?roteert (figuur 3.6 b), 

dan zijn de spleten op te vatten als zijnde lichtbronnen die met een snel- 

heid V= G R  bewegen in de richting zoals aangegeven in figuur 3.6 a. De 
hogere orde bundels ondergaan dan een frequentieverschuiving, doordat de 
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spleten een snelheidscomponent @Rsinc(, in de voerstraalrichting van de 

n-de orde bundels hebben. 

In de ref erentiebundelmethode wordt de Oe orde bundel als de verlichtings- 
bundel met een frequentie So genomen. En één van de le orde bundels als de 
referentiebundel met een Doppler-verschoven frequentie: 

Dus de voorverschuivingsfrequentie 3, is 

r;: 
= “3- 

A s  O R  s i n N , / c  = ~g (3 R d8 c es = 

(3.17) 

(3.18) 

Op het schijfje zijn N etslijnen op een onderlinge afstand dg aangebracht, 
dan is 3 ,  gelijk aan 

(3.19) 

met fr de rotatiefrequentie van het cirkelvormige raster. 

Hiermee wordt op een aantrekkelijke wijze bundelsplitsing en frequentie- 

voorverschuiving gecombineerd. Om een constante frequentievoorverschuiving 
te waarborgen is het noodzakelijk dat het toerental zeer goed constant 

gehouden wordt. Hiervoor kan een motorsturing met een terugkoppelmechanisme 

worden gebruikt, dat de motorfrequentie gelijk maakt aan een in te stellen 
referentiefrequentie. 
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3.4 TPD-laser-Doppler snelheidsmeter 

De door ons gebruikte laser-Doppler snelheidsmeter is ontworpen door TPD 
(Technische Physische Dienst, TNO-TH). Deze snelheidsmeter werkt volgens 

de referentiebundelmethode. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt 

verwezen naar Neven (1982). In de navolgende paragrafen wordt slechts 
het optische gedeelte en de verwerking van het fotodetectorsignaal kort 

besproken. 

3.4.1 Optisch systeem 

Het optische gedeelte (figuur 3.7) bestaat uit een 15 mW He-Ne laser met 

een vaste lens (lens l), een roterend raster, twee verplaatsbare lenzen 
(lens 2, 3) en een fotodiode. 

Fig. 3.7 Bovenaanzicht van het optische gedeelte van de laser-Doppler 

opstelling. 

Het roterend raster (fr= 50 Hz, N= 2 14 ) splitst de laserbundel o.a. in 

een hoofdbundel met frequentie 9, en een referentiebundel met frequentie 

Qo- 3, ( 3, = 4,74.1Ol4 Hz, 

dat ~ 9 0  % van het opvallende laserlicht in de hoofdbundel en -2 Z in de 
referentiebundel terecht komt. Lens 3 focusseert de bundels in het snij- 

volume. De instelling van de optiek is zodanig dat de plaats van de 

minimale bundeldiameters (waists) samenvallen met de brandpunten van de 

lenzen. Hierdoor worden dan de waists van de bundels afgebeeld in het 

Js= 819 kHz). Het raster is zodanig geëtst 
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snijvolume. (Voor nadere informatie m.b.t. de uilijning wordt verwezen 

naar Neven (1982); Appendix A. 1). 
De afmetingen van het snijvolume kan men eenvoudig berekenen met de vgln. 
(3.9) en (3.12)) indien gegeven wordt dat de bundeldiameter aan de uit- 

gang van de He-Ne laser 0,79 mm is, de diffractiehoek van de le orde 
bundels c(= 5,98 o en de brandpuntsafstanden fl= 120 mm, f2= 200 m, 
f3= 80 mm. De hoek O tussen de twee snijdende bundels is dan 14,92" (zie 
ook appendix A). Hieruit volgt een meetvolume van ongeveer 0,05 x 0,5 x 0,5 

3 m m .  

Het optische systeem is in z'n geheel gemonteerd op een 3-dimensionale 

traverseerinrichting, die in de x-, y- en z-richting op 0,Ol mm nauw- 
keurig kan worden ingesteld. Indien het motortje waarop het raster gemon- 

teerd is gekanteld wordt, is het mogelijk oftewel de snelheid in de x- 

richting oftewel de snelheid in de y-richting op te meten. 

3.4.2 Verwerking van het fotodetectorsignaal 

Figuur 3.8 geeft een overzicht van de verdere verwerking van het fotodi- 

odesignaal. De uitgang van de fotodiode bevat een wisselspanningscompo- 

nent met de frequentie ads= dd + Ss , waarin 3 d  de Dopplerfrequentie 
en 3, de voorverschuivingsfrequentie is. De Dopplerfrequentie is recht- 
evenredig met de te meten snelheid (vgl. 3.3). Met een frequentievolger 

is het mogelijk om de frequentie van het door de fotodiode afgegeven sig- 
naal te bepalen en continu in de tijd te blijven volgen. De frequentie- 

volger zet de aangeboden frequentie om in een gelijkspanning tussen O en 
10 Volt, volgens: 

(3.20) 

met 3, de maximale frequentie van het op de f requentievolger ingestelde 
fequentiebereik. Een Low Pass filter filtert vervolgens de ruis en onge- 

wenste storingen eruit. De kantelfrequentie is ingesteld op 0,75 Hz. 
Dit is voldoende om de twintigste harmonische nog te kunnen bepalen 

(cyclustijd is 30 s). Omdat bij onze metingen de maximale Dopplerfre- 

quentie r)d slechts van grootte orde 20 kHz is, op een offset van ds= 

819 kHz, wordt de door de frequentievolger afgegeven kleine variatie in 

U versterkt door middel van een verschilversterker. Deze zet het signaal 
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om in een spanning tussen plus en min 5 Volt. Om dit signaal geschikt 
te maken voor automatische verwerking door een computer, wordt met een 

A/D-convertor de spanning omgezet in een digitaal signaal dat in grootte 

varieert van O tot 4095. Een laboratoriumcomputer (LAM) verzorgt de com- 
municatie met de afdelingscomputer (PRIME). 

-Cwmind 
Fig. 3.8 Schematisch overzicht van de verwerking van het fotodiodesignaal. 

Voor uitgebreide informatie over de signaal-verwerking wordt verwezen naar 

Corver (1984). 
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4 EXPERIMENTEN 

4.1 2D-aortamodel 

Er zijn experimenten uitgevoerd aan een vergroot twee-dimensionaal model 
van de aortaklep. Twee-dimensionaal, omdat voorlopig voor het berekenen 

van een instationair stromingsveld slechts twee-dimensionale numerieke 

modellen toepasbaar zijn, dit vanwege de beperkte computercapaciteit 

(lange rekentijden bij 3D). 
Het model is geconstrueerd van perspex, dus volledig doorzichtig. De aorta 
wordt daarbij voorgesteld door een rechthoekig kanaal (de hoogtelbreedte 

verhouding is 1:3), de sinus van Valsalva door een halve cylinder. Daar- 
tussen bevindt zich een dun membraan dat een klepvlies voorstelt, 

figuur 4.1. 

------=-I= 

- -  

I I 

I 

x 

Fig. 4.1 Bovenaanzicht en zijaanzicht van het 2D-aortamodel. 

De vloeistof (water) stroomt in de positieve x-richting. De breedte van 
het kanaal (in z-richting) is 120 mm, de hoogte 40 mm. De straal van de 

sinus is 40 mm. 
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De stroming in het model wordt verondersteld twee-dimensionaal te zijn, 

hetgeen inhoudt dat deze onafhankelijk dient te zijn van de derde dimensie. 

Concreet voor ons model betekent dit, dat de zijwanden, die de breedte van 

het kanaal begrenzen, geen wezenlijke invloed mogen uitoefenen op de vloei- 
stofstroming in het (x, y)-vlak in het midden van het kanaal (op z= 60 mm). 
Het twee-dimensionale stromingsveld wordt dus verondersteld te liggen in 

het (x, y)-vlak in het midden van het kanaal. 

In verband met het twee-dimensionaal zijn van het model moet voor het 

vlies gelden: 

- dat het niet te breed is. Als het vlies te dicht langs de zijwanden 

ligt, wordt de vliesbeweging te sterk beynvloed door de grenslaagstroming. 

In de grenslaag is de vloeistofsnelheid lager dan en loopt ze uit fase 

met de snelheid in de hoofdstroming. 

- dat het niet te smal is. Wordt de opening tussen de wanden en het vlies 

te groot, dan stroomt er te veel vloeistof langs het vlies, hetgeen het 

twee-dimensionaal zijn van de stroming zal aantasten. 

Gekozen is voor een breedte van 90 mm voor het vlies. De afstand tussen 
het vlies en de zijwand is dan ongeveer gelijk aan de dikte van de grens- 

laag (een afschatting voor de grenslaagdikte wordt gegeven door vgl. 4 . 2 ) .  
De lengte van het vlies is 60 mm (anderhalf maal de straal van de sinus; 
overeenkomstig de fysiologische verhouding). 

Aangebracht is een vrij dik (dikte 6 4 ~ m )  polyetheen vlies, met een rela- 

tief grote buigstijfheid (Canisius 1987). De dichtheid van het vlies is 
vrijwel gelijk aan die van het water. Dientengevolge is de opwaartse 

kracht te verwaarlozen. 
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4.2 Opstelling 

Figuur 4.2 geeft schematisch de meetopstelling weer. Om praktische redenen 

stroomt de vloeistof van rechts naar links en is het aortamodel " op z'n 

kop 
bellen in de sinus). Het meetkanaal wordt begrensd door een buffer- en 

overloopvat. Het water komt via het buffervat 

buffervat bevat een gelijkrichter, enkele zeven en een rustgebied, die 

ervoor zorgen dat eventueel aanwezige wervels worden afgebroken. Na het 

rustgebied passeert het water een contractor. Deze contractor zorgt ervoor 

dat het vlakke stromingsprofiel van het water na het rustgebied, vlak 
blijft tot in het meetkanaal. 

f I  aangebracht in het meetkanaal (dit vanwege het voorkomen van lucht- 

het meetkanaal binnen. Dit 

Fig. 4.2 Schematische weergave van de opstelling. 

De lengte van het meetkanaal is zodanig dat de instationaire stroming 

reeds volledig ontwikkeld is, voordat zij het aortamodel bereikt (Canisius 

1987). Voor een oscillerende buisstroming kan deze inlaatlengte ruw afge- 
schat worden met (van Dongen en van Steenhoven iYû2): 

- 
waarin Vmax de in de tijd maximale en over de buisdoorsnede gemiddelde 
snelheid is, en w de cirkelfrequentie. Indien de stroming volledig ont- 
wikkeld is, is de grenslaagdikte constant. Een schatting voor de insta- 

tionaire grenslaagdikte wordt gegeven door (van Dongen en van Steenhoven 

1982) : 
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met $de kinematische viscositeit van het stromend medium. 

De experimenten worden uitgevoerd met een volumestroom lijkend op de aorta- 

flow uit figuur 2.3. De volumestroom wordt geregeld met de met een elektro- 
motor instelbare kogelklep 

toerental draait, voert de klep een harmonisch oscillerende beweging uit 

tussen z'n maximale en minimale stand. Hierdoor zal ook de volumestroom 

harmonisch zijn. M.b.v. een elektronische regeling is het mogelijk de klep 

gedurende een gedeelte van de periode gesloten te houden. 

(figuur 4 . 2 ) .  Indien de motor met een constant 

Om de signaalkwaliteit te verbeteren wordt seeding toegepast (zie para- 

graaf 3.2). In het verleden gebruikte men hiervoor melk of een latex- 

emulsie. Beide suspensies hebben echter het nadeel dat de zeven in het 

buffervat verstopt raken en de wanden van het kanaal vervuild worden. 
Daarnaast is melk aan bederf onderhevig. Wij hebben boorolie gebruikt. 

Boorolie bevat oliedeeltjes met een diameter variërend van 2 tot 8 Am, 
met een goed lichtverstrooiend vermogen. Deze deeltjes zijn van dezelfde 

orde grootte dan de vetdeeltjes in melk ( 9 1 tot 6pm). Het voordeel is 

echter dat boorolie niet bederft en zich niet hecht aan de wanden van het 

kanaal. 
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4.3 Kengetallen 

De voor de meetopstelling relevante kengetallen zijn het Reynoldsgetal 

en het Strouhalgetal. Deze worden hier als volgt gedefinieerd: 

v-x R 
n, = 3 ei? 

R 
Jf = V,,J (4.3) 

waarin VmaX de in de tijd en plaats maximale vloeistofsnelheid (in het 
volledig ontwikkelde instationaire stromingsprofiel) is, 3 de kinematische 

viscositeit van het water, R de straal van de sinus ( R= 40 m), r de tijds- 
duur van de vertragingsfase. 

Voor de kinematische viscositeit wordt die bij 18°C genomen; 

d( 18°C) = 1,054. m2s-' (zie ook appendix B) . 

Voor de meetopstelling gelden de volgende beperkingen: O 4 vbax < o,~ 
T 3 6 S  

De fysiologische waarden voor Re en St zijn: 

Re= 9000 en St= 0,14 
(genomen VmaX= 1,2 ms-l, R= 0,03 m, d =  4.10-6 m's-', r= 0,18 s). 

Bij de keuze van het Reynoldsgetal moet met het volgende rekening gehouden 

worden: 
- Numeriek gezien is het voor het doorrekenen van het instationaire stro- 

mingsveld wenselijk dat ReS1500, dit in verband met de numerieke sta- 

biliteit van het oplosproces. 

- We wensen geen turbulente stromingsverschijnselen waar te nemen. Bij 

de bovengenoemde lage Reynoldswaarde, wordt de stroming tijdens de gehele 
cyclus laminair geacht. 

Genomen is Vmax 0,03 ms- 1 en r= 6 s (de minimale waarde). 
Dit levert Ree1150 en StZ0,22. 

Voor de cyclustijd is 30 s genomen. De cyclus is als volgt opgedeeld: 
O S  t L 6 s klep opent zich 

6 c t $12 s klep sluit zich 

12<t<30 s klep blijft gesloten -diastole. 

] -systole 
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Figuur 4.3 geeft de gemeten vloeistofsnelheid als functie van de tijd, in 

het midden van het meetkanaal op 16 mm voor de sinus ( x= -16 mm, y= 20 mm). 

Fig. 4.3 De opgemeten vloeistofsnelheid als functie van de tijd, in 

het midden van het meetkanaal op 16 mm voor de sinus. 
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4.4 Uitvoering van de experimenten 

Het instationaire stromingspatroon wordt opgemeten in het vlak (x, y, z = 60). 
De posities van de meetpunten worden gegeven in figuur 4.4. In alle meet- 

punten wordt eerst de snelheid in de x-richting, daarna in de y-richting 

bepaald. De meetpunten zijn kolom voor kolom afgehandeld; eerst kolom A, 
dan B enz. 

Fig. 4.4 De posities van de meetpunten, waarin de snelheden opgemeten 

zijn. 

De cyclus (figuur 4.3) wordt verdeeld in een vijftigtal equidistante 

tijdstappen (op At= 0,5 s). Door middel van een triggersignaal, afgeleid 

van de flowregeling, wordt het begin van een nieuwe cyclus aangegeven. 

De snelheid in een meetpunt als functie van de tijd wordt nu bepaald door 

gedurende 5 cycli de snelheid op te meten en deze vervolgens voor elk 
van de vijftig fasen over de 5 herhalingen te middelen. Hierdoor kan voor 

ieder sample een 95 X - betrouwbaarheidsinterval worden opgesteld. Dit 
houdt in dat de werkelijke snelheid vw in een bepaald meetpunt en op een 

bepaald tijdstip met een betrouwbaarheid van 95 % binnen het interval 
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v - k D , V  (4 .4)  

ligt. 
Hierin is amv de middelbare afwijking: n,v = - 
v de gemiddelde snelheid over de herhalingen 
n is het aantal herhalingen (n=5) 
t is de Student’s t betrokken op het 95 % betrouwbaarheidsinterval en op 

het aantal vrijheidsgraden (=n-i) waarmee Amv geschat is. 
Voor 5 herhalingen is t= 2,571 (Booster 1972) .  

Met betrekking tot het opmeten van het instationaire snelheidsveld moet 

nog het volgende worden opgemerkt: 

- In de wandpunten zijn de snelheden niet opgemeten, maar is de offset- 
waarde ingevuld overeenkomend met de snelheid nul (zie paragraaf 3.4.2).  

- De configuratie van de laserbundels en de geometrie van het aortamodel 

maken het meten in de buurt van de wand soms onmogelijk. Dit komt omdat 
dan één van de bundels (hoofdbundel of referentiebundel) in de boven- 
of onderwand verdwijnt. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om op de 
gehele rij B2 t/m 02 de snelheid in de y-richting op te meten. De snel- 

heid in de x-richting is hier wel te bepalen. Voor die punten waar de 

snelheid niet op te meten is, wordt de snelheid nul ingevoerd. De snel- 

heid in de x-richting is niet op te meten in de punten E9 en M9. De 
snelheid in de y-richting is niet te bepalen in de punten B2 t/m 02,  

A2, A 3 ,  A4, A14, A15, A16, B7, C7, D7, G 1 1 ,  H12, 112,  512,  K 1 1 ,  N7, 07. 
- Het opmeten van de snelheid neemt per meetpunt 3 minuten in beslag 

(cyclustijd 30 s; 5 herhalingen + positioneren = 6 x 30 s = 180 s) .  

A l s  gevolg van deze lange meettijden moet rekening gehouden worden met 

drift. De waargenomen drift is ongeveer 7 % van het gemeten maximale 
snelheidssignaal. Ter correctie ten aanzien van deze drift is om de 

3 meetkolommen een ijkmeting uitgevoerd, waarbij de offset-waarde van 

belang is (zie paragraaf 3.4.2) .  
- Niet op de gehele cyclus (van 30 s) wordt de snelheid bepaald. De meet- 

periode duurt 25 s ( 50 samples x 0,5 s). De resterende 5 s zijn gere- 

serveerd voor het overzenden van de meetdata van de laboratoriumcomputer 

(LAM) naar de afdelingscomputer (PRIME). Na het verzenden wordt gewacht 
op het triggersignaal, alvorens aan de volgende meetperiode wordt begon- 

nen. 
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5 

5.1 

RESULTATEN 

Inleidende metingen 

5.1.1 Inlaatprofiel 

Ter voorbereiding op het uiteindelijke experiment, het opmeten van het 

instationaire stromingspatroon, is onderzoek verricht aan de inlaatstroming. 

Hiertoe zijn snelheidsmetingen verricht in de volledig ontwikkelde stroming 

(paragraaf 4.2)  op 10 cm voor de sinus (meetkolom A). Figuur 5.1 geeft de 

gemeten vloeistofsnelheid als functie van de tijd, op meetpunt A9. Het 
triggersignaal, dat het begin van een meetperiode aanduidt, wordt gegene- 
reerd op t= O, 30 ,  60, ... s .  

Figuur 5.2 presenteert de, op meetkolom A ,  opgemeten snelheidsprofielen 

(snelheid in de x-richting). Vanwege de overzichtelijkheid zijn slechts 

13 tijdstappen weergegeven. De 95 2 betrouwbaarheidsintervallen worden 
voor elk meetpunt met behulp van twee driehoekjes aangegeven. Een typische 
waarde voor de opgemeten betrouwbaarheidsintervallen is O, 1 cm/s. 
In de figuur herkennen we het karakteristieke beeld van een volledig ont- 
wikkelde instationaire buisstroming, waarbij de stroming in de grenslaag 

uit fase loopt met de stroming in de kern. De grenslaagdikte aan de boven- 

en onderwand is ongeveer 1 cm. Een analytische afschatting voor de grens- 
laagdikte (vgl. 4.2)  geeft 6 = 1,5 cm. 

De in de tijd en plaats maximale snelheid in dit volledig ontwikkelde 
instationaire stromingsprofiel is 3,06 f 0,Ol cm/s. Hieruit volgt Re= 1160 
en St= 0 ,22  (vgl. 4.3) .  

5.1.2 Controle op de twee-dimensionaliteit 

De vloeistofstroming in het aortamodel wordt verondersteld twee-dimensio- 

naal te zijn. Om dit te verifiëren is op meetpunt A9 (in het kanaal) en 
op meetpunt I5 (in het model) voor verschillende z-posities de vloeistof- 
snelheid in de x-richting opgemeten. Hierbij was geen vlies in het aorta- 

model aanwezig. Door de beperkte brandpuntsafstand van de laatste lens 

kon slechts tot het hart van het kanaal gemeten worden. De over deze dwars- 

doorsneden (A9 en 15) opgemeten snelheden worden gepresenteerd in figuur 
5.3. In beide gevallen is een redelijk vlak profiel te zien. De snelheid 
is dus vrijwel onafhankelijk van de z-positie; de stroming in het symmetrie- 

vlak van het aortamodel is twee-dimensionaal te veronderstellen (in de 
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situatie zonder vlies). 

In het kanaal is de grenslaagdikte aan de zijwand ongeveer 1,5 cm, in 
het model is deze ongeveer 1 cm. 

Fig. 5.1 De opgemeten vloeistofsnelheid als functie van de tijd, op 
meetpunt A9. 

32 

28 

20 
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Fig. 5.2 De snelheidsprofielen voor t= O, 2, ..., 24 s op doorsnede A. 
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Fig. 5.3 a De snelheidsprofielen voor t= O, 2, ..., 24 s op dwarsdoorsnede A9. 

Fig. 5.3 b De snelheidsprofielen voor t= O, 2, ..., 24 s op dwarsdoorsnede 15. 
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5.2 Metingen zonder vlies 

5.2.1 Inleiding 

In eerste instantie is het instationaire stromingspatroon opgemeten in 

de situatie waarbij geen vlies in het aortamodel aanwezig was. Het doel 

hiertoe was tweeledig. Ten eerste om na te kunnen gaan in hoeverre het 

stromingsveld overeenstemt met de situatie waarin wel een vlies aanwezig 

is. Ten tweede kunnen de numerieke resultaten van Canisius (1987) geveri- 
fieerd worden. Dit numerieke model berekent de vloeistofstroming binnen 

de 2D-geometrie van het aortamodel, zonder de aanwezigheid van een klep- 

vlies. Het model is gebaseerd op het eindige-elementenpakket SEPRAN. 

5.2.2 Instationaire snelheidsveld 

Figuur 5.5 presenteert het met de laser-Doppler snelheidsmeter opgemeten 

instationaire snelheidsveld. Weergegeven zijn 11 tijdstappen. Onderstaande 

figuur geeft aan welke tijdstappen zijn genomen. 

o s 10 20 2s- 30 

__3 4$d CS1 

Fig. 5.4 De tijdstappen waarop het snelheidsveld wordt gepresenteerd. 

De in deze figuur geschetste volumestroom is een geschatte volumestroom 

aan de hand van de figuren 5.1, 5.2 en 5.3 a. 
Gedurende de tijdstappen T4 t/m T10 neemt de volumestroom toe (versnel- 
lingsfase), gedurende T12 t/m T19 neemt de volumestroom af (vertragings- 
fase) en gedurende T19 t/m T30 en TO t/m T4 is de volumestroom vrijwel 
nul (de diastolefase). 



-30- 

- In het begin van de versnellingsfase (T4) is er nog een matige wervel- 
beweging waar te nemen. De hoofdstroomsnelheid is minimaal. 

- Tijdens de versnellingsfase (T4 t/m T10) neemt de hoofdstroomsnelheid 
toe, tot de maximale waarde van 3 cm/s. 

- Deze resterende wervelbeweging wordt tijdens de eerste helft van de 

versnellingsfase afgebroken, en maakt plaats voor een nieuwe wervel. 

- De nieuwe wervel ontstaat tijdens de tweede helft van de versnellings- 

fase in het recirculatiegebied aan de voorkant van de sinus. 

- Tijdens de vloeistofvertragingsfase (T12 t/m T19) neemt de hoofdstroom- 

snelheid af, en de wevel breidt zich steeds verder uit de sinus in. 

- Op het einde van de vertragingsfase (T16-Tl9) roteert de gehele inhoud 
van het aortamodel rondom het middelpunt 17. 

- Onder invloed van deze grote wervel ontstaat er dan op positie M4 een 
zwakkere secundaire wervel met tegengestelde draairichting. 

- Tijdens de diastolefase (T22 t/m T30 + TO t/m T4) is de hoofdstroom- 
snelheid minimaal, en zullen de wervels onder invloed van de viscositeit 

langzaam afzwakken. 

- Op T4 begint de hierboven beschreven cyclus weer van voren af aan. 
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T 

Fig. 5.5 a Het opgemeten snelheidsveld tijdens de versnellingsfase 

(zonder vlies, Re= 1160, St= 0,22) .  
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Fig. 5.5 b Het opgemeten snelheidsveld tijdens de vertragingsfase 

(zonder vlies, Re= 1160, St= 0,22) .  
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Fig. 5.5 c Het opgemeten snelheidsveld tijdens de diastolefase 

(zonder vlies, Re= 1160, St= 0,22) .  
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5.2.3 Vergelijking met de numerieke resultaten 

In deze paragraaf worden de numerieke resultaten van Canisius (1987) 
vergeleken met de experimentele resultaten uit de vorige paragraaf. 

De numerieke resultaten zijn gepresenteerd in figuur 5.6. Het stromings- 
veld is berekend bij Re= 1148; St= 0,22. Als inlaatstroming i s  een volle- 

dig ontwikkeld instationair stromingsprofiel genomen. Het snelheidsveld 

wordt weergegeven met stroomlijnen, waarvan de raaklijn de momentane 

richting van de snelheid aangeeft. De bij de stroomlijnen behorende stroom- 

functiewaarden zijn in de plaatjes telkens op 21 equidistante waarden 
tussen de minimale en maximale stroomfunctiewaarde genomen. Het tijdstip 

binnen de cyclus wordt in figuur 5.6 rechts van elk stroomlijnen-plaatje 

in de contour van de volumestroom aangegeven. 

Ook nu is in het begin van de versnellingsfase een resterende wervel- 

beweging aanwezig. Tijdens de versnellingsfase wordt deze wervel afge- 

broken en er ontstaat, aan de voorkant van de sinus, een nieuwe wervel. 

Tijdens de vertragingsfase breidt deze wervel zich steeds verder uit de 

sinus in. Op het einde van de vertragingsfase ontstaat er een zwakkere 
tweede wervel. 

De constatering is dan ook dat de numerieke (figuur 5.6) en de experi- 
mentele resultaten (figuur 5.5) kwalitatief goed met elkaar overeen- 

stemmen. Een representatie van de experimentele resultaten in stroom- 

lijnen bleek niet zinvol vanwege de nog relatief grote afstand tussen 
de meetpunten. Een nauwkeurigere vergelijking met de experimentele re- 

sultaten is daarom niet mogelijk. Maar voor zover te beoordelen is, 

geeft het numerieke model, dat gebaseerd is op het eindige-elementen- 

pakket SEPRAN, een betrouwbaar beeld van de werkelijke situatie. 
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Fig. 5.6 a Het berekende snelheidsveld voor de eerste helft van de cyclus 

(zonder vlies, Re= 1148, S t =  0 , 2 2 ) .  
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. 
Fig. 5.6 b Het berekende snelheidsveld voor de tweede helft van de cyclus 

(zander vlies, Re= 1148, S t =  0,22) .  
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5.3 Metingen met vlies 

5.3.1 Vliesbeweging 
Gekeken is naar de vliesbeweging in de instationaire stroming, deze is 

op videoband vastgelegd. Figuur 5.7 presenteert de, van de videoopname 
overgetekende, vliesstanden. De aangegeven tijdstappen zijn die uit 

figuur 5.4. 

- Tijdens de vloeistofversnellingsfase beweegt het vlies richting sinus 
("de klep opent zich"). 

- Het vlies kan, vanwege z'n relatief grote buigstijfheid, niet vrij om 

het bevestigingspunt scharnieren en buigt onder invloed van de stroming, 
gelijkmatig uit in de richting van de sinus. 

- Tijdens de vertragingsfase beweegt het vlies in de richting van het 
kanaal ("de klep sluit zich"). 

- Op het einde van de vertragingsfase (T16-Tl9) beweegt het vlies iets 
terug richting sinus. 

- Deze vliesstand (T19) verandert tijdens de gehele diastolefase vrijwel 

niet meer. 

- Op T4 begint de cyclus weer van voren af aan. 
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Fig. 5.7 a De vliesstanden tijdens de versnellingsfase. 

Fig. 5.7 b De vliesstanden tijdens de vertragingsfase. 

Fig. 5.7 c De vliesstanden tijdens de diastolefase. 
(Polyetheen vlies, dikte 64pm; Re= 1160, St= 0 , 2 2 ) .  
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5.3.2 Controle op de twee-dimensionaliteit 

Nagegaan is of de stroming in het aortamodel, nadat er een vlies is aan- 

gebracht, nog steeds twee-dimensionaal beschouwd mag worden. Hiertoe zijn 

een drietal dwarsmetingen uitgevoerd. Eén aan de kanaalzijde van het vlies 

(meetplaats B4) en twee aan de sinuszijde van het vlies (meetplaats I9 en 
17). Deze meetplaatsen worden in onderstaande figuur aangegeven. 

Fig. 5.8 De meetplaatsen waarop de dwarsmetingen zijn uitgevoerd. 

De dwarsmeting op meetplaats B4 is weergegeven in figuur 5.9. De figuur 
toont een redelijk vlak profiel, zodat dus aan de kanaalzijde van het vlies 

de vloeistofstroming twee-dimensionaal verondersteld kan worden. 

Figuur 5.10 presenteert de dwarsmetingen aan de sinuszijde van het vlies. 

Duidelijk is waarneembaar dat niet meer tijdens de gehele cyclus, de 

vloeistofstroming twee-dimensionaal is, Tijdens de systolefase (t= 6 t/m 

18 s) stroomt er vloeistof door de opening tussen het vlies en de zijwand. 

Ook valt op dat de betrouwbaarheidsintervallen voor de fasen t= 12 t/m 

24 s relatief groot zijn. Dit is een gevolg van de, voor deze fasen, 
slechte reproduktiviteit van de vliesbeweging. 
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Fig. 5.9 De snelheidsprofielen voor t= O, 2,  ..., 24 s op dwarsdoorsnede 

B4 (met vlies). 
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Fig. 5.10 a De snelheidsprofielen voor t= O, 2, ..., 24 s op dwarsdoorsnede 

I9 (met vlies). 

Fig. 5.10 b De snelheidsprofielen voor t= O, 2, ..., 24 s op dwarsdoorsnede 
I7 (met vlies). 
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5.3.3 Instationaire snelheidsveld 
Figuur 5.11 geeft het opgemeten instationaire snelheidsveld, met de 

ingetekende vliesstanden. 

- In het begin van de versnellingsfase (T4) zijn de snelheden in de sinus 
klein, de hoofdstroomsnelheid is minimaal. 

- Tijdens de versnellingsfase (T4 t/m T10) neemt de hoofdstroomsnelheid 
in het kanaal toe, tot de maximale waarde van 3 cm/s. 

- De hoofdstroming wordt onder het vlies geleid; het vlies beweegt 

richting sinus. 

- Tijdens de versnellingsfase neemt ook de snelheid in de sinus toe, voor- 

al aan de uitstroomzijde sinus-vlies. 
- Tijdens de vertragingsfase (T12 t/m T19) neemt de hoofdstroomsnelheid 
af. Daarentegen worden de snelheden in de sinus groter. 

- In de sinus beweegt de vloeistof, schijnbaar komend uit één punt (Mlo), 
richting vlies en "botst" tegen het vlies. Het vlies beweegt richting 

kanaal. 
- Aan de uitstroomzijde sinus-vlies keert de snelheid om; er vindt terug- 

stroming plaats. 

- Op het einde van de vertragingsfase (T19) neemt de snelheid in de sinus 
af. 

- Tijdens de diastolefase (T22 t/m T30 + TO t/m T4) is de hoofdstroomsnel- 
heid minimaal. De snelheid in de sinus neemt verder af. 

- Op T4 begint de cyclus weer van voren af aan. 

De vloeistofstroming in de sinus is merkwaardig. Vooral de "schijnbare 

bron" op positie MlO. Drie-dimensionale stromingseffecten spelen hierbij 
een grote rol. Reeds is geconstateerd dat de stroming in de sinus niet 
twee-dimensionaal is (paragraaf 5.3.2); tijdens de systolefase stroomt 

er vloeistof door de opening vlies-zijwand. De volumestroom door deze 
opening is af te schatten. Onder de aanname van, in de z-richting, vlakke 

stromingsprofielen is de volumestroom aan het begin van het vlies (door- 
snede D) en aan het eind van het vlies (doorsnede J) te bepalen (figuur 
5.12). 
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Fig. 5.11 a Het opgemeten snelheidsveld tijdens de versnellingsfase 
(met vlies, Re= 1160, St= 0,22) .  



-44- 

7-12 

Fig. 5.11 b Het opgemeten snelheidsveld tijdens de vertragingsfase 
(met vlies, Re= 1160, St= 0 , 2 2 ) .  
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Tas 

Fig. 5.11 c Het opgemeten snelheidsveld tijdens de diastolefase 

(met vlies, Re= 1160, St=  0 ,22) .  
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Fig. 5.12 Schematische weergave van de volumestroom @D en !$J. 

Behoud van massa toegepast op volume V geeft 

2V Voor tijdstip T10 is - = 0 (zie figuur 5.7; de 
3f 

liesstand 

T10, T12 zijn hetzelfde). 
gD= 1,21.10-4 m3s-1 
gj= O, 79.10-4 m3s-1. 

Het verschil @D - @J stroomt dan door de openingen vlies-zijwand. Deze 
volumestroom is gelijk aan 0,35 PD. Oftewel 35 % van de hoofdstroming 

stroomt door de openingen vlies-zijwand. 

Gezien de beperkte hoeveelheid experimentele informatie is de invloed 

van de volumestroom door de openingen vlies-zijwand op de drie-dimensio- 
nale effecten niet met zekerheid te geven. Ook is er nog geen volledig 

beeld van het drie-dimensionale stromingspatroon. 

Gedacht wordt dat, als gevolg van de stroming langs het vlies, tijdens 

de diastolefase een patroon van een dubbele wervel in de (x, 2)-vlakken 

van de sinus ontstaat (figuur 5.13). Zie ook de stroming in figuur 5.10, 

op de tijdstippen t= 18 t/m 24 s. 

Het volgende wordt gesuggereerd. 

Tijdens de versnellingsfase (T4-T10) beweegt het vlies richting sinus én 
stroomt er vloeistof door de openingen vlies-zijwand. Door deze stroming 

wordt vloeistof azn de sinuszijde van het vlies meegesleurd. Deze wordt weer 

aangevoerd in het symmetrie-vlak van de sinus (T12-Tl9). Hervat vervolgens 
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z'n weg langs de sinuszijde van het vlies en de zijwanden. Waardoor, 
tijdens de diastolefase, een soort wervelbeweging in de (x, z)-vlakken 

ontstaat. 

Fig. 5.13 Bovenaanzicht model, met schematisch ingetekend de twee 
wervelbewegingen tijdens de diastolefase in de sinus. 
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6 CONCLUSIES EN SUGGESTIES 

De laser-Doppler snelheidsmetingen geven de, in het symmetrie-vlak opge- 
meten, instationaire stromingspatronen nauwkeurig weer. 

Indien geen vlies in het model aanwezig is, is de stroming in goede be- 
nadering twee-dimensionaal. 

kwalitatief goed overeen met het experimenteel opgemeten stromingsveld. 

De numerieke resultaten van Canisius (1987) geven een betrouwbaar beeld 

van de stroming. 

De aanwezigheid van een vlies heeft een grote invloed; de stroming in 

het model is niet meer twee-dimensionaal en er treden drie-dimensionale 

stromingseffecten op, zoals stroming in de breedte-richting van het model. 
Vanwege de drie-dimensionale effecten is de opstelling met vlies niet 

geschikt om later 2D-numerieke resultaten te verif &en. 

Het numeriek voorspelde stromingsveld stemt 

Gezien de beperkte hoeveelheid experimentele informatie is, in de situatie 
met vlies, nog geen volledig beeld van de optredende drie-dimensionale 

effecten te geven. Om deze effecten beter te kunnen begrijpen is het aan- 

bevolen dat hieraan nader onderzoek wordt verricht. In eerste instantie 

zou een visualisatie-onderzoek zinvol zijn. Bijvoorbeeld het zichtbaar 

maken van strijklijnen door op bepaalde plaatsen inkt te injecteren. Ook 

zou men kunnen nagaan in hoeverre de structuur en afmeting van het vlies 

van invloed is op de drie-dimensionale stromingseffecten. Bijvoorbeeld 

door het verkleinen van de afstand vlies-zijwand, en het vervangen van 

het vlies door een scharnierend perspex plaatje. 

Om een betere twee-dimensionaliteit te waarborgen zou men de hoogte/ 

breedte verhouding van het kanaal kunnen verkleinen. Deze is nu 4:12. 

Beter zou zijn 2:12. 

Het aanbrengen van gelijkrichterplaatjes in de buurt van de sinus zal 

ook bijdragen tot een betere twee-dimensionaliteit. 
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Appendix A Invloed van de relatieve brekingsindex lucht-water 

Voor het opmeten van de vloeistofsnelheden worden de kruisende laserbundels 

door het doorzichtige aortamodel geschoten. Ten gevolge van het verschil 

in de brekingsindex van lucht t.o.v. water zal de plaats van het snij- 

volume, de hoek tussen de snijdende bundels en de golflengte van de bun- 

dels verschillen t.o.v. de situatie waarbij geen model aanwezig is. In 

onderstaande figuur worden de eerste twee genoemde effecten geyllustreerd. 

Fig. $.1 Stralenverloop van de bundels. 

no, nl, n2: brekingsindex van resp. lucht, perspex, water. 

De verhouding tussen de hoek 8 en 8' volgt uit de wet van Snellius: 

De plaats van het snijvolume is veranderd, dit heeft invloed op de 

traversering van het meetgebiedje in de z-richting. Het traverseren 

gebeurt door het verplaatsen van de gehele laser-Doppler snelheidsmeter 

in de z-richting. Indien de snelheidsmeter over een afstand d verplaatst 
wordt, dan verplaatst zich het meetgebiedje over een grotere afstand d' 
(figuur A.2). 
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Fig. A.2 Invloed van de brekingsindex op de verplaatsing van het 

meetgebiedje. 

Uit de figuur volgt dat: 

Door het invu len van de relatieve brek igsindex van water t.o.v. luc t 

(2 = 1,33) en de snijhoek van de bundels in lucht ( 0 = 14 ,92" )  volgt, n 

d' = 1,33 d (A31 

Het derde effect heeft betrekking op de golflengte van de twee kruisende 

bundels. Indien een lichtstraal twee verschillende media (met een verschil- 

lende brekingsindex) doorloopt, zal zijn golflengte in beide media niet 

aan elkaar gelijk zijn. Voor de golflengte in lucht(X) t.o.v. de golf- 

lengte in water(X') geldt: 

Pas bovenstaande bevindingen toe op het verband tussen de gemeten Doppler- 

frequentie ( dd) en de te meten vloeistofsnelheid (Vb), vergelijking 3.3 
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Dan concluderen we dat de brekingsindex deze betrekking invariant laat, 

want 

M.a.w. voor het berekenen van de vloeistofsnelheid Vb uit de gemeten 
Dopplerfrequentie ))d kan eenvoudig volstaan worden, met het invullen 
van de golflengte en de snijhoek van beide bundels voor de situatie 

waarbij de bundels zich kruisen in lucht. Dit geldt evenwel alleen in 

de eenvoudige situatie geschetst in fig. A . 1 .  
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Appendix B Invloed van de watertemperatuur 

Het voorraadvat (zie figuur 4.2) is op het dak geplaatst en staat in 
verbinding met de buitenlucht. Hierdoor zal de temperatuur van het 

water niet constant zijn, waardoor ook de kinematische viscositeit niet 

constant is. Uit tabel B.l volgt dat een temperatuursverandering van 5°C 
reeds een relatieve viscositeitsverandering van meer dan 10 X tot gevolg 
heeft. 

Tabel B.l De kinematische viscositeit van water (Weast 1976/77). 

Om bij verschillende temperaturen toch eenzelfde stromingssituatie 
(kinematische gelijkvormigheid) te verkrijgen, moeten de voor de opstel- 

ling relevante kengetallen (Re-getal, St-getal) invariant zijn. Dit im- 

pliceert dat: 

VO R VT I;( 
(BI 1 - -  - or R e  = iI'o 

waarin index T de meetsituatie op temperatuur T voorstelt, en index o 
een referentiesituatie. 
Dit houdt in dat zowel de snelheid als de cyclustijd moeten worden aan- 
gepast, volgens 
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Bij de presentatie van de gemeten snelheden moet dan zowel op de snelheid 
als op de tijd een schaling worden toegepast, opdat de gepresenteerde 

grootheden de grootheden in de referentiesituatie zijn. de bij een bepaalde 
temperatuur T opgemeten snelheid VT wordt dan geschaald naar de referentie- 
situatie (op temperatuur To) volgens: 

De tijd tT wordt geschaald volgens: 

Omdat tijdens de metingen de temperatuur van het water slechts varieerde 

binnen 2"C, nl 18+1"C, is bovenstaande omslachtige correctie-methode niet 

toegepast. En is een gemiddelde viscositeit 3 (lS"C)= 1,054. 
aangenomen. 

m's-' 
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