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1. Inleiding. 

In dit verslag wordt een literatuurstudie beschreven, die is uitgevoerd in het kader van het 
onderzoeksprojekt 'vloeistofverstoringen achter stenoses in de halsslagadervertakking'. In figuur 
1.1 is een schematische doorsnede van deze vertakking, die bepaald is uit een gemiddelde van 
100 exemplaren [Bharadvaj,'82a] weergegeven. De 'common carotid artery' (communis) vertakt 
in een 'inteiinai carotid artery' (interna), die de hersenen van bloed voorziet en een 'external 
carotid artery' (externa), die de buitenkant van het hoofd van bloed voorziet. 

Fig.1 .l: Schematische doorsnede van de halsslagadervertakking, zoals die bepaald is uit 
1 O0 exemplaren door Bharadvaj ( '82a). 

Uit de klinische praktijk is bekend dat zich aan de buitenwand van de interna (de non-divider 
wall) vernauwingen of stenoses kunnen ontwikkelen, die pas in een ver gevorderd stadium 
gedetecteerd kunnen worden. De doelstelling van het promotieprojekt is er op gericht om 
flowverstoringsparameters te definiëren, die een diagnose van geringe stenoses (kleiner dan 50% 
oppervlakte reduktie) in de interna mogelijk maken. De achterliggende gedachte daarbij is dat 
de aanwezigheid van een stenose de pulsatiele stroming in de vertakking zal verstoren, waardoor 
zich achter de stenose wervels en instabiliteiten kunnen ontwikkelen in de schuiflaag achter de 
stenose. Met behulp van deze verstoringen wordt een verband gezocht tussen eigenschappen van 
de verstoringen (in frequentie- en tijddomein) en de aard en mate van de stenose. 

Als basis voor het onderzoek is een literatuurstudie verricht naar de eigenschappen van de 
(complexe) stroming in de carotis bifurcatie (hoofdstuk 3). Hieruit zal blijken dat de meeste 
auteurs het globale snelheidsveld beschrijven (snelheidsprofielen, stroomlijnen, vorticiteit), maar 
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dat slechts enkele de stabiliteit van de stroming beschrijven. Bovendien is slechts weinig 
gepubliceerd over het effekt van een kleine vernauwing in de vertakking. 

Omdat in de literatuur wel gegevens bekend zijn over stroming in vernauwde en 
divergerende buizen, is daar in tweede instantie aandacht aan besteed (hoofdstuk 4 en 5). In het 
hoofdstuk daarna zal blijken dat de overgang naar divergerende buizen niet de juiste manier is 
om de geometrie te vereenvoudigen. De gebruikte methoden voor de bepaling van de 
stromingsfenomenen (experimentele technieken, data-aquisitic mehdec) w-oïdm beschreven 
in hoofdstuk 2. De belangrijkste consequenties van het literatuurverslag worden opgesomd in de 
discussie (hoofdstuk 6). 



2. Methoden voor de bepaling van de stromingsfenomenen. 

In dit hoofdstuk zullen enkele methoden worden beschreven, die toegepast worden voor het 
meten van stromingen. In paragraaf 2.1 worden kort de experimentele methoden beschreven die 
gebruikt worden bij het visualizeren en kwantificeren van stromingen. In paragraaf 2.2 worden 
enige data-acquisitie methoden genoemd, die voor de rest van het verslag van belang zijn. 

2.1 Meetmethoden. 

2.1.1 Visualizatiemethoden. 
Er  zijn vele methoden om stromingen te visualizeren. Enkele daarvan zijn van belang voor dit 
literatuurverslag en worden hier kort besproken. 

a. Inktiniektie. 
Bij deze methode wordt inkt via een buisje of door middel van kleine opneningen in de wand 
van het model geïnjekteerd (zie figuur 2.1). Daarmee worden strijklijnen gevisualizeerd (dit wil 
zeggen lijnen die bestaan uit de momentane plaats van alle deeltjes, die door een vast punt in 
het stromingsveld zijn gegaan). Voor stationaire stromingen zijn strijklijnen identiek aan 
stroomlijnen en deeltjesbanen. Voor instationaire stromingen is de interpretatie van strijklijnen 
minder gemakkelijk. 

Er zijn enkele probleempunten bij deze methode. De buis van de inktinspuiting verstoort 
de stroming. Daarom is het van belang dat het zoggebied achter de buis laminair blijft 
(Red e 50, waarin d de diameter van de injektienaald voorstelt). De inkt moet dezelfde dichtheid 
hebben als de omringende vloeistof om uitzakken of opstijgen van de inkt te voorkomen. 

Fig.2.1: Visualizatiernethode, waarbij inkt via een buisje in LI stroming wordt gebracht. 

b. Tracerdeelties. 
Bij deze methode zijn kleine deeltjes in de stroming aanwezig of ze worden eraan toegevoegd. 
Omdat de deeltjes de stroming volgen, wordt deze zichtbaar gemaakt (zie figuur 2.2). 
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Fig.2.2: Resultaat van een visualizatie met tracerdeeltjes [Nakayam, '881. 

Enkele nadelen van deze methode zijn: het duurt enige tijd voor de deeltjes de vloeistof volgen 
(tijdkonstante); bij stromingen langs een wand krijgen de deeltjes ten gevolge van het 
magnuseffekt een snelheidskomponent van de wand af; de deeltjes hebben niet exact dezelfde 
dichtheid ais water waardoor ze stijgen dan wel zakken. 

c. H7-bellen methode. 
De vloeistof die gebruikt wordt bij deze methode is een electrolyt. Door een kathode en anode 
in de stroming aan te brengen, waarover een konstante of pulserende spanning wordt gezet, 
worden aan de kathode H2-bellen en aan de anode 02 geproduceerd. Meestal wordt een dunne 
Pt-draad (d = 10-6Opm) in de stroming gespannen, die als kathode wordt gebruikt. De 
geproduceerde H2-bellen visualizeren dan snelheidsprofielen (zie figuur 2.3) 

~- 

Fig.2.3: H2-bellen visualizatiemethode [Nakayama, '881. 

Enkele nadelen van deze methode zijn: H2-bellen moeten klein genoeg zijn op0dat ze de 
stroming goed kunnen volgen; door opwaartse krachten stijgen de bellen; de bellen hebben 
slechts een levensduur van enkele seconden. 
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d. PH-indicator methode. 
Deze methode is evenals de vorige methode gebaseerd op een electrolytische reaktie. De 
vloeistof bevindt zich dichtbij het omslagpunt van de indicator. Door spanning aan te brengen 
wordt de vloeistof bij de anode zuurder en bij de kathode meer basisch. Lokaal wordt daarmee 
aan de kathode een gekleurde lijn geproduceerd, die de snelheidsprofielen van de stroming 
visualizeerd. Bij deze methode spelen zwaartekrachtseffekten geen rol, echter door de 
electrolytische reaktie treedt enige verstoring d ~ o r  belletjes op. 

e. Stromingsdubbele breking. 
Deze methode maakt gebruik van dubbelbrekende eigenschappen van vloeistoffen, waarin 
meestal langgerekte molekulen aanwezig zijn. De vloeistof bezit daardoor anisotrope 
eigenschappen, die akangen van de afschuiving in het stromingsveld. Onder invloed van 
schuifspanningen gaan de langgerekte molekulen zich oriënteren, zodat de optische 
eigenschappen (brekingsindices) in de verschillende richtingen verschillend zijn. Wanneer licht 
door het stromingskanaal valt, treden er door de verschillen in brekingsindex faseverschillen op, 
die door middel van polarizatiefilters zichtbaar gemaakt kunnen worden als een 
interferentiepatroon. Dit patroon (zie ook figuur 2.4) geeft daarmee informatie over de 
schuifspanningen in de stroming. 

Fig.2.4: Resultaat van een stromings dubbele breking visualizatie [Schrnitt, '831. 

2.1.2 Snelheidsmetingen. 
Er  zullen drie methoden beschreven worden, waarmee een kwantitatieve snelheidsanalyse kan 
worden uitgevoerd: de hotfilm anemometer, de pulsed Doppler ultrageluid meetmethode en de 
Laser Doppler Anemometrie (LDA). 
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Hotfilm anemometer. 
Een hotfilm probe bestaat uit een dunne strip van geleidend materiaal, die aangebracht is op de 
punt van een drager. Een voorbeeld van een hotfilm probe is weergegeven in figuur 2.5. 

0.060 Inches 

Gold Film Electrical Loods 

- Alumina or Quartz Coated Platinum Film 
0.004" x 0.040" (0.10 mm x 1.0 mm) Each Side 

I 

Fig.2.5: Voorbeeld van een hotfilm probe [Doebelin,'83]. 

In zijn algemeenheid werken hotfilm anemometers volgens een tweetal methoden: de konstante 
stroom methode en de konstante temperatuur methode. Bij de konstante stroom methode wordt 
aan de hotfilm probe een konstant vermogen toegevoerd. Wanneer de probe in de stroming 
wordt geplaatst zal ten gevolge van het temperatuurverschil tussen de probe en de vloeistof een 
convectief transport plaatsvinden, die een maat is voor de vloeistofsnelheid. De hotfilm probe 
zal daarom een nieuwe evenwichtstemperatuur aannemen, die afhangt van de vloeistofsnelheid. 
Deze evenwichtstemperatuur wordt bepaald uit de elektrische weerstand van de draad met 
behulp van een Wheatstone-brug. Vanwege de warmtecapaciteit van de draad ijlen de 
weerstandsfluctuaties na ten opzichte van de snelheidsfluctuaties. De maximale frequentie die zo 
gemeten kan worden is ongeveer 150 Hz. Bij de konstante temperatuurmethode wordt met 
behulp van een teruggekoppeld systeem ervoor gezorgd dat de filmtemperatuur konstant wordt 
gehouden door de stroom door de hotfilm probe te variëren. De stroom, die nodig is voor het 
konstant houden van de temperatuur is nu een maat voor de vloeistofsnelheid [Doebelin,'83]. 
Deze methode is geschikt voor het meten van frequenties tot 100 Hz. 

De hotfilm anemometrie heeft een aantal nadelen. 
1. De probe moet in de stroming worden geplaatst, zodat de stroming verstoord wordt. Om 
de invloed hiervan zo klein mogelijk te maken worden probes met kleine diameters (1 tot 2 
mm) gebruikt ten opzichte van de interne diameter van de bloedvaten (12-16 mm) [Giddens et 
al .,'76]. 
2. Hotfilm probes zijn niet volledig lineair binnen hun meetbereik. De onnauwkeurigheid 
ten gevolge hiervan kan oplopen tot 3 cm/s. Voor kleine vloeistofsnelheden resulteert dit in een 
grote relatieve onnauwkeurigheid, 
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2.1.3 LDA meetmethode. 
Met behulp van een LDA-meetechniek (Laser Doppler Anemometne) kunnen lokale 
vloeistofsnelheden worden bepaald. Het principe berust op het Doppler effekt. Deeltjes die 
meebewegen in de vloeistofitroming verstrooien het laserlicht met een Doppler verschoven 
frequentie. De LDA-meetechniek kan worden toegepast volgens een tweetal methoden: de 
referentiebundelmethode en de strooilichtmethode. Deze zullen kort worden toegelicht. 

De geometrie bij een referentiebundeloptehg is geschetst in figair 2.6. 

t" 

\ 

I Referentiebundel 

Fig.2.6: LDA-opstelling volgens de referentiebundelmethode. 

De laserstraal wordt in een gesplitst in een hoofdbundel (met 90% van de lichtintensiteit) en een 
referentiebundel (10%). De referentiebundel wordt voorverschoven met een frequentie f, om 
ook de detektie van de richting van de snelheid mogelijk te maken. De twee bundels snijden 
elkaar in een zeer klein meetvolume. De referentiebundel valt rechtsstreeks op de detektor. Van 
de hoofdbundel valt verstrooid licht dat een Dopplerverschuiving heeft ondergaan op de 
detektor. De detektor levert vervolgens een stroom, die afhangt van (f,-fd), waaruit met enige 
electronica de Dopplerfrequentie kan worden bepaald. Met deze methode kan uitsluitend 
informatie worden verkregen over de snelheidskomponent vdx, die loodrecht staat op de 
bissectrice van de twee snijdende laserbundels. 

Bij de strooilichtmethode meet men het strooilicht van twee bundels van gelijke 
intensiteit. Het strooilicht wordt onder een grote ruimtehoek opgevangen en met een lens 
geconcentreerd op het lichtgevoelige oppervlak van een fotomultiplier. Ook nu blijkt het signaal 
van de fotomultiplier af te hangen van fv-fd, zodat de snelheidsinformatie in het meetvolume in 
principe bekend is. 
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Er zijn ook meer dimenionale LDA-systemen, waarbij het mogelijk is twee of drie 
komponenten simultaan te meten. Bij deze systemen wordt bijvoorbeeld een Ar-ion laser 
gebruikt met meerdere kleuren, waarvan de blauwe (A = 488 nm) en de groene (A = 514.5 nm) 
lijn worden gebruikt. De systemen werken ieder afionderlijk volgens de strooilichtmethode. 

* 
* 
* 

Voordelen van de EDA-techniek zijn de volgende: 
de stroming wordt niet verstoord; 
het ellipsoïdvomig n i e e t ~ ~ l u m e  is zeer klein (diaraieter N 0.05 mm, lengte 2 G.2 min); 
er is een lineair verband tussen de snelheid en de frequentieverschuiving. 

2.1.4 Pulsed ultrasound DoDpler metingen. 
Evenals de LDA-techniek is de ultrasone snelheidsmeettechniek gebaseerd OP het Doppler 
effekt. In de vloeistof zijn deeltjes aanwezig (of ze worden eraan toegevoegd), die voor de 
verstrooiing van het ultrageluid zorgen. Het verstrooide geluid ondergaat een 
frequentieverandering (Dopplerverschuiving) van de vorm: 

C 
A f =  

9 

waarin Af = Dopplerfrequentie [kHz], 

f0 

V 

4 
C 

= frequentie van uitgezonden ultrageluid [MHz], 
= snelheid van rode bloedcellen of deeltjes [cm/s], 
= hoek tussen Doppler bundel en buisas, 
= geluidssnelheid in weefsel [cm/s]. 

De geluidsbron wordt gevormd door een oscillator. Het kristal zet de elektrische trilling 
om ipi een akoestische trilling. Bij een pulsed Doppler transducer wordt het piëzo-elektrisch 
kristal gebruikt voor zowel transmissie als detektie van ultrageluidsignalen (zie ook figuur 2.7). 

Pulsed Doppler Transducer 

Fig.2.7: Schematische doorsnede van transducer en sample volume VOW een pulsed 
Doppler systeem [Breslau, '821. 
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De pulsen worden met konstante tussenpozen uitgezonden, waarvan de grootte afhankelijk is 
van de diepte van de meting en de te meten snelheid. Het kristal ontvangt de verstrooide 
signalen gedurende het interval tussen twee pulsen. Uit het detektiesignaal kan de 
Dopplersnelheid en dus ook de snelheid in het meetvolume worden afgeleid. 

De pulsed Doppler snelheidsmeter meet de snelheden in het sample volume, dat een 
eindige grootte heeft (afhankelijk van de pulsduur en van de bandbreedte van de transducer en 
detector). Als gevolg van de eindige grootte van het meetvlunìe zal ket gemeten Doppier 
spectrum verbreed zijn in de volgende gevallen: 
* als de snelheidsgradiënt in het meetvolume groot is; 

* als er turbulentie optreedt. 
Een uitbreiding op het enkelvoudige pulsed Doppler systeem is het zogenaamde 

multi-gate pulsed Doppler systeem, waarmee simultaan en instantaan snelheden over een 
doorsnede kunnen worden bepaald. Een voorbeeld van een resultaat van een multi-gate pulsed 
Doppler systeem is gegeven in figuur 2.8. 

ant 

Fig.2.8: De imstantane snelheid, gemeten in een gezonde common carotis met een 
multi-gate pulsed Doppler systeem [van Merode, '861. 
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2.2 Data-acquisitie methoden. 

Voor het verwerken van gemeten grootheden en de analyse van verstoringen, die erin 
kunnen voorkomen, zijn diverse methoden beschikbaar. In deze paragraaf zullen enkele veel 
gebruikte begrippen worden toegelicht. Er  wordt onderscheid gemaakt tussen analyses in het 
tijddomein (paragraaf 2.2.1) en in het frequentiedomein (paragraaf 2.2.2). 

2.2.1 Tijddomein. 
We beschouwen de flowvariabele u(x,t) in een pulsatiele stroming met periodetijd T. Er wordt 
verondersteld dat deze grootheid in zijn algemeenheid kan worden opgesplitst in twee 
komponenten [Kitney et a1.,’83], Fieber,’90], [Lieber et a1.,’89]. 

(2.1) u(x,t) = cu(x,t)> + u’(x,t). 

In figuur 2.9 wordt dit nogmaals verduidelijkte Hierh is <u(x7t>> het ensemble gemiddelde, dat 

gedefinieerd wordt door formule 2.2 
N- 1 1 

N+O, n-O 
cu(x,t)> = 1 i m  2 u,(x,t+nT). 

I I 
0 4  Time, M 

O 

Fig.2.9: Illustratie van verstoringen in pulsatiele flow [Mzalifa et al.,’81]. 

De term u’(x,t) vertegenwoordigt de random variaties, die volledig ongekorreleerd zijn met de 
ensemble gemiddelden. Bij de toepassing van formule 2.2 is het van belang dat de triggering 
van de instationaire puls nauwkeurig is. Experimenteel blijkt dit vaak moeilijk realiseerbaar te 
zijn, met name bij in vivo experimenten zoals Giddens et al. (’76) en Khalifa et al. (‘78) die 
hebben uitgevoerd. 
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Kitney et al. ('83) beschrijven een methode die de ensemble middeling optimalizeert door 
middel van een phase shift averaging (PSA). Hierbij wordt een ensemble gemiddelde bepaald 
over 100 perioden. Vervolgens wordt van elke aíkonderlijke periode een kruiskorrelatie met de 
ensemble gemiddelde gemaakt. De individuele perioden worden verschoven over een tijd z, die 
overeenkomt met het tijdverschil waarop de maximale korrelatie optreedt. Met behulp van de 
verschoven perioden wordt een nieuwe ensemble gemiddelde bepaald. Deze procedure kan 
enkele malen herhaald worden. De betekenis, die deze BSA-methode kan hebben voor het 
verwerken van post-stenotische snelheden wordt weergegeven in figuur 2.10. 

a VEUXITY WVEFORM b EFSSEMBLE AVERAciE C 

Fig.2.1 O: Effekt van de phase shift averaging techniek voor een 88% vernauwing. 
Ruwe snelheidsdata (a); Ensemble gemiddelde (b) en ensemble gemiddelde na 8 
iteraties (c) [Kitney et al., '831. 

Volgens de auteurs zijn de coherente strukturen beter herkenbaar na 8 iteratieslagen dan bij de 
oorspronkelijke ensemble gemiddelde. 

Wanneer een goede ensemble gemiddelde is verkregen, kan hieruit de frequentieinhoud 
van de verstoringen worden afgeleid. Een methode die veel wordt toegepast is de Fourier 
analyse (zie ook paragraaf 2.2.2). Een nadeel van deze methode is dat de frequentieresolutie 
klein is voor kleine data records. Dit is een bezwaar, omdat de spectrale verdeling van de 
verstoringen kan veranderen in de flowpuls, zodat we relatief kleine tijdintervallen willen meten. 
Alternatieve methoden om de spectrale informatie te verkrijgen zijn de zogenaamde 'linear 
estimation techniques'. Een voorbeeld hiervan is de auto-regressive (AR) methode, die onder 
andere door D'Luna et al. ('82) wordt toegepast. Een AR proces van de pe orde wordt 
gedefinieerd door [Giddens et a1.,'83]: 

t e i, (2.3) x(t) = 2 ai x(t-i) + n, 

waarin x(t) de waarde is van variabele x op tijdstip t, ai zijn de coëfficiënten van het AR-proces 
en nt zijn samples van Gaussische witte ruis met een gemiddelde van O en variantie onz. 
Fysische gezien gaat de AR-methode ervan uit dat de waarde van x op tijdstip t kan worden 
voorspeld uit de p voorafgaande waarden, waaraan een ruisterm wordt toegevoegd. Het blijkt nu 
dat het powerspectrum van de grootheid x als volgt geschreven kan worden [Giddens et a1.,'83] 
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Kitney et al. ('83) hebben deze methode toegepast op de ensemble gemiddelde uit figuur 2 . 9 ~ .  
Wet resultaat wordt gegeven in figuur 2.11. Uit een vergelijking met de FFT. blijkt dat de 
spectrale resolutie van de AR-techniek voor kleine data records beduidend beter is. 

Fig.2.11: Vergelijking van de FFT (a) en de AR techniek (b) voor een spectrale analyse van 
de ensemble gemiddelde uit figuur 2.9.c. De orde van het AR model bedraagt 8 
[Kitney et al.,'83]. 

Naast de analyse van de ensemble gemiddelde kunnen ook de snelheidsverstoringen 
u'(x,t) worden onderzocht. Een aantal belangrijke eigenschappen van verstoringssnelheden in de 
hydrodynamica zijn [Khalifa et a1.,'81]: 
1. 
2. de correlatie van verstoringssnelheden; 
3. 
Als maat voor u' wordt vaak de venvachtingswaarde van de kwadratische verstoringssnelheid 
gebruikt 

de amplitude van de verstoringssnelheid; 

de spectrale verdeling van de energie (energie spectrum). 

1 N-1 
cu'2(x,t)> = 1 im 1 u'2(x,t). 

N-,m n=O 

Met behulp van formule 2.5 is het mogelijk om de ontwikkeling van de RMS 
verstonngsamplitude als funktie van de tijd te beschrijven. 

De correlatie van verstoringssnelheden kan plaatsvinden door middel van een 
kruiscorrelatie of een autocorrelatie. Bij een kruiscorrelatie Rxy(t) worden twee signalen met 

elkaar vergeleken als funktie van een tijdverschuiving tussen de twee signalen. De definitie 
luidt 

Rxy(z) = 1 i m  
T-+ 09 

x(t) y(t+z) dt. 

Met deze methode wordt informatie verkregen over de vergelijkbaarheid van de beide signalen. 
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Een andere methode om de flowverstoringen te analyseren is met behulp van de 
auto-correlatie funktie, die een signaal met zichzelf vergelijkt als funktie van een 
tijdverschuiving z. De definitie luidt 

R,(z)= l i m T  .f x(t) x(t+t) dt. 
T+m 

De auto-correlatie funktie hangt alleen af van het tijdverschil z =  tl- t2. De methode geeft 
daarmee informatie over de spectrale komponenten van een signaal. In figuur 2.12 is een 
auto-correlatie van een sinus met ruis ter illustratie weergegeven. 

Fig.2.12: Auto-correlatie van een sinus met ruis. 

Het energiespectrum wordt gedefinieerd als de Fourier getransformeerde van de auto-correlatie 

(2.8) E(m) = .f e-@ R(z) dz. 

E(m) is daarmee een uitdrukking in het frequentie domein. 

2.2.2 Freauentiedomein. 
Een veel gebruikte transformatie van signalen van het tijddomein naar het frequentiedomein is 
de Fouriertransformatie. De transformatie is in zijn algemeenheid toelaatbaar voor funkties x(t), 
mits aan een tweetal voorwaarden wordt voldaan [Kraker,'89]: 
* 
* 

x(t) moet stuksgewijs glad zijn; 
Ix(t) I dt moet bestaan (convergent). 

-W 

De Fouriergetransformeerde X{x(t)} wordt dan als volgt gedefinieerd 
W 



2.12 

Uitdrukking 2.9 wordt ook wel het Fourierspectrum van signaal x(t) genoemd. Bij random 
processen wordt veelal niet aan de tweede voorwaarde voldaan. De integratie wordt dan over 
een tijd T berekend, zodat de Fouriergetransformeerde wordt 

X (T,f) := .fT':T(t) dt. 
-T/2 

(2.10) 

Voor een gedetaileerde beschrijving van de Fouriertheorie wordt ve-wezen mar Krzker ('89). 

Value) van een signaal worden berekend 
Met behulp van de Fouriergetransformeerde kan het gemiddelde vermogen (Mean Square 

m 
1 

MSV= l im; IX(T,f)l2df, 
f=-" T+a 

waarin T een willekeurig gekozen tijdinterval voorstelt. De term 

(2.11) 

(2.12) 

kan dan worden geïnterpreteerd als de vermogensdichtheid van het signaal voor het 

signaalbestanddeel met frequentie f. Hierin is % de complex geconjugeerde van X en E is de 
expected value operator. Deze laatste grootheid is de venvachtingswaarde of het gemiddelde van 
het signaal. Vergelijking 2.12 wordt de spectrale vermogensdichtheidsfunktie (power spectral 
density function) of het autopowerspectrum S,(f) genoemd. In Kraker ('89) wordt aangetoond 
dat het autopowerspectrum de Fouriergetransformeerde is van de autocorrelatiefunktie (zie ook 
paragraaf 2.2.1). De autopowerspectrumfunktie geeft een indicatie op welke wijze het 
gemiddelde vermogen van het proces verdeeld is over de verschillende frequenties, waaruit het 
signaal bestaat. Ter verduidelijking van de begrippen is in figuur 213 een representztie van 
enkele karakteristieke signalen in het tijd- en frequentiedomein weergegeven. 

Wanneer we geïnteresseerd zijn in de korrelatie tussen twee signalen, wordt een 
zogenaamd cross-power spectrum berekend. Dit blijkt de Founergetransformeerde te zijn van de 
kruiskorrelatie in het tijddomein [Kraker,'89] en is van de vorm 

(2.13) 

1 

waarin E weer de Expected value operator voorstelt en x de complex geconjugeerde van X. 
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I Rka'rJ I 

Fig.2.13: Karakteristieke signalen en hun tijd- en frequentiedomein representatie 
[Kraker, '891. 
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3.1 

Stromingen in bifurcaties. 

In de literatuur is veel bekend over stromingen in diverse soorten bifurcaties. In dit 
hoofdstuk wordt een onderscheid gemaakt tussen stationaire stromingen (paragraaf 3.1) en 
Instationaire stromingen (paragraaf 3.2). Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen de 2D 
en 3D beschrijvingswijze van het stromingsveld. 

3.1 Stationaire flowcondities. 

3.1.1 2D strominpen. 
Kandarpa et al. ('76) hebben eindige elementen berekeningen uitgevoerd aan een 

symmetrische bifurcatie met een halve bifurcatiehoek van 300. Voor een Reynoldsgetal van 
Re = 1050 hebben ze de snelheidsprofielen, de schuifspanning aan de buitenwand en de drukken 
geanalyseerd. Hum voornaamste bevinding is het optreden van een loslaatgebied aan de 
buitenwand met een lengte van ongeveer 1D (D is de diameter van het aanstroomkanaal). De 
lengte van de loslaatwervel blijkt toe te nemen als Re toeneemt. Als de bifurcatiehoek kleiner 
wordt blijkt het terugstroomgebied verder stroomafwaarts te liggen en een grotere axiale 
aheting aangenomen te hebben. 

Kawaguti et al. ('79) hebben numerieke berekeningen uitgevoerd aan een model van een 
kanaal met een zijtak. Ze hebben daarbij de hoek 8 tussen het kanaal en de zijtak gevarieerd 
(8 = 300, 900 en 1500) en verder het Reynoldsgetal en de flowverhouding tussen de beide 
doorgangen. Hun conclusie is dat de loslaatwervel, die zich aan de buitenwand van de zijtak 
bevindt, toeneemt in axiale en radiële afmeting naarmate Re toeneemt. Voor toenemende hoek 8 

wordt de axiale afmeting van het loslaatgebied kleiner in overeenstemming met de bevindingen 
van Kandarpa ('76). De radiële afmeting wordt groter naarmate 8 toeneemt. 

Liepsch et al. ('82) hebben eindige differentie berekeningen en LDA experimenten 
verricht aan een kanaal met een zijtak onder 900. Ook zij vinden zowel experimenteel als 
numeriek een loslaatwervel aan de buitenwand van de zijtak. De grootte en ook de lengte van 
deze wervel neemt toe naarmate Re toeneemt. Verder constateren de auteurs dat voor Re = 500 
de loslaatwervel in grootte toeneemt naarmate de flow in de zijtak groter wordt. 

Rindt et al. ('87) hebben LDA-metingen gedaan aan een 2D star model van de 
halsslagadervertakking volgens de Bharadvaj geometrie. De axiale snelheden worden vergeleken 
met eindige elementen berekeningen. Het blijkt dat de stroming in de common carotid artery 
volledig ontwikkeld is. Aan het begin van de internal carotid artery (ICA) blijkt de 
vloeistofsnelheid aan de 'divider wall' hoge waarden aan te nemen en aan de 
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buitenwand treedt een recirculatiegebied op. Aan het begin van de external carotid artery (ECA) 
treedt een soortgelijk fenomeen op, doch minder groot. In de uitstroming van de ICA en de 
ECA ontwikkelt de stroming weer tot een Poiseuille stroming. Rindt vindt slechts een geringe 
discrepantie tussen de experimentele en numerieke waarden, welke hij toeschrijft aan het feit dat 
de stroming niet volledig 2D is. 

Bij geen van de bovengenoemde auteurs is gerapporteerd over instabiele verschijnselen of 
flowverstoringen. 

3.1.2 3D stromingen. 
Er zijn diverse auteurs, die de 3D stroming in bifurcaties onder stationaire flowcondities 

hebben onderzocht. Er zijn verschillende vertakkingsgeometrieën gebruikt. 
Rodkiewicz et al. ('73) hebben H2-bellen visualizaties gedaan aan een stroming in een 

kanaal met een zijtak. De Reynoldsgetallen varieerden tijdens de experimenten van O tot 5000. 
Er worden twee loslaatgebieden waargenomen, één aan de buitenwand van iedere tak. In het 
ioslaatgebieà van het hoofdkanaal is bovendien de vorming, groei en loslating van 
'banaanvormige' wervels waargenomen voor Re = 2060. In figuur 3.1 is een schematische 
dwarsdoorsnede van zo'n wervel zichtbaar. 

TOP VIEW '(&*A , 

!--B 

Fig. 3.1: Wervelvorming aan de rand van het loslaatgebied in het hoofdkanaal 
[Rodkiewicz, '731. 

Volgens Rodkiewicz kunnen deeltjes uit een wervel in de hoofdtak uiteindelijk terecht komen in 
de zijtak vanwege de specifieke vorm van de wervels. In de zijtak is een dubbel 
schroefvorminge stroming waargenomen, een typische flowvorm voor stromingen in kromme 
buizen. Rodkiewicz et al. hebben ook de flowverhouding y tussen de zijtak en het hoofdkanaal 
onderzocht. Het blijkt dat y toeneemt als Re afneemt, de diameterverhouding tussen zijtak en 
hoofdkanaal toeneemt of als de bifurcatiehoek afneemt. 

Perktold et al. ('89) hebben met behulp van de eindige elementen methode de stroming in 
een buis (Re = 80) met een zijtak onder 900 berekend. De diameterverhouding tussen buis en 
zijtak bedroeg 1 :OS.  Hierbij is de flowverhouding y (y = Qzijtak/QbuiJ gevarieerd tussen 25% en 
80%. Het blijkt dat het snelheidsprofiel in de buis asymmetrisch wordt onder invloed van de 
zijtak. Aan de wand tegenover de zijtak kan zelfs een recirculatiegebied ontstaan voor 



3.3 

voldoende grote waarden van y. Perktold heeft dit waargenomen voor y = 60% en 80%. De 
resultaten voor y = 80% worden weergegeven in figuur 3.2a. 

80% ! 

I 1 ! 

I 

i 

à 

Fig. 3.2: 

b 

BRANCH FLOW .ATE: 80% 

u * 2.90 - 

Axiale snelheidsprofielen op diverse posities in de buis (a); secundair 
snelheidsveld (b). 
[Perktold, '891. 

Voor beide figuren is de flowverhouding y = 80% 

In figuur 3.2b is het secundaire snelheidsveld weergegeven. In het hoofdkanaal blijkt de invloed 
van de zijtak ook stroomopwaarts ervan merkbaar te zijn. In de secundaire stroming van de 
zijtak is het Dean-effekt (bochtstroming) herkenbaar. Uit een analyse van de deeltiesbanen .I 

~-. -_ 

constateert Perktold dat voor y = 80% deeltjes vanuit het recirculatiegebied in de hoofdstroming 
in de zijtak terecht kunnen komen. Dit is in overeenstemming met de eerder genoemde 
bevindingen van Rodkiewicz ('73). 
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Ook Karino et al. ('90) hebben in hun onderzoek aan een stroming in een kanaal met een 
zijtak laten zien dat deeltjes vanuit het recirculatiegebied in het hoofdkanaal terecht kunnen 
komen in de zijtak. De resultaten zijn verkregen met behulp van visualizatiestudies van 
polystyreenbolletjes in een glycerol-water oplossing. Het Reynoldsgetal varieerde van 150 tot 
1000 en de bifurcatiehoek varieerde tussen 600 en 1350. De flowverhouding tussen zijtak en 
hoofdkanaal bedroeg respectivelijk 28% en 36%. 

Siouffi et al. ('84) hebben de stroming in een symmetrische vertakking met een halve 
bifurcatiehoek van 300 onderzocht. De dwarsdoorsnede van het kanaal had een rechthoekige 
vorm. Er zijn ultrageluid experimenten gedaan bij een Reynoldsgetal van Re = 900. Tevens zijn 
visualizatie technieken met inkt en een water-zeep mengsel toegepast. De bevindingen van 
Siouffi kunnen als volgt worden samengevat. De schuifspanning in de dochtertakken is aan de 
divider wall groter dan aan de non-divider wall. Er wordt echter geen recirculatiegebied 
waargenomen aan de non-divider wall. Uit de metingen van de secundaire 
snelheidskomponenten en de visualizatie experimenten blijkt dat er zich een wervelstruktuur 
bevindt in de dochtitertakken, met twee symmetrische maar in tegengestelde richting draaiende 
wervels. Het middenvlak in het vlak van de vertakking is daarbij het symmetrievlak. De radiële 
snelheid is aan de divider wall naar buiten gericht en aan de non-divider wall naar binnen 
gericht, zodat de wervelstruktuur uit figuur 3.3 ontstaat. 

Fig. 3.3: Wervelstruktuur in een symmetrische vertakking met rechthoekige doorsnede 
volgens Sioufji ('84). De plaatjes van de wervels zijn gemaakt in een vlak dat 
loodrecht staat op het vlak van de vertakking 
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Fukushima et al. (‘82) hebben een visualizatiestudie verricht naar flow-patronen in 
bifurcaties. Met behulp van inktinjekties hebben ze onder stationaire flowcondities de 
‘horse-shoe vortex’ (afgebeeld in figuur 3.4) in beeld gebracht. De visualizatie vond plaats in een 
symmetrische bifurcatie. De oppervlakteverhouding van elk van de zijtakken en de 
aanstroombuis bedroeg 1.2. De inkt werd ingebracht in het vlak loodrecht op het vlak van de 
bifurcatie dichtbij de wand. Wanneer de kleurstof de apex nadert, verandert de richting en 
begint een spiraalvormige beweging in de zij takken. 

- wall layer 
- free stream - 

Fig. 3.4: Schematische weergave van een horse-shoe vortex verkregen in een cylindrische 
buis met een symmetrische bifurcatie (Re = 1200) [Fukushima et aL,’82]. 

In een latere studie [Fukushima et a1.,’88] is een soortgelijke studie verricht in een glazen 
model van de carotis bifurcatie. Ook in deze geometrie is de horse-shoe vortex waargenomen 
voor Reynoldsgetallen tussen 100 en 900 (berekend voor de aanstroming door de carotid 
artery), en voor elke flowverdeling tussen ECA en ICA. De inktvisualizatie wordt gegeven in 
figuur 3Sa. De positie van de inktinjektie is aangegeven in de figuur. Door de stroming op 
meerdere posities te visualizeren vinden de auteurs een loslaatgebied aan de non-divider wall. In 
het stroomlijnenpatroon (figuur 3Sb) wordt dit ook zichtbaar. Volgens de auteurs wordt de 
negatieve axiale snelheid aan de non-divider wall van de ICA veroorzaakt door de horse-shoe 
vortex en niet door loslating ten gevolge van de divergerende geometrie. 
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a b 

Fig. 3.5: Flowvisualizatie van de horse-shoe vortex in een glazen model van de carotis 
bifurcatie (Re = 400, Qeca/Qìca = 0.28). Het stroomlijnenpatroon dichtbij de wand 
is schematisch weergegeven in figuur (b) [Fukushima, 'SS]. 

LoGerfo et al. ('81) hebben in een perspex model van de carotis bifurcatie de stroming 
dichtbij de wand gevisualizeerd voor Re = 500. De visualizatie werd gedaan door inkt te 
injekteren in de grenslagen via kleine gaatjes in de wand. De flowverhouding y tussen de ECA 
en de CCA varieerde bij de experimenten van O tot 0.55. Voor y = O vinden de auteurs geen 
loslating in de ICA. Voor y = 0.17 tot 0.28 ontstaat een loslaatgebied dat groeit naarmate y 
toeneemt. Voor y = 0.55 zien de auteurs in het loslaatgebied in de sinus een schroefvormige 
beweging stroomafwaarts, gevolgd door een terugstroming aan de wand van de sinus. De 
deeltjes uit het terugstroomgebied komen uiteindelijk terecht in de externa. In figuur 3.6 is dit 
schematisch weergegeven. 

o C 

Fig. 3.6: Schematische weergave van het flowpatroon voor y = û.55 [EoGerfo,'Sl]. 
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Zarins et al. ('83) hebben in starre modellen van de carotis bifurcatie het stromingsveld 
onderzocht voor stationaire flows met Re = 400, 800 en 1200 en y = 0.40, 0.30 en 0.20. Ze 
hebben daarbij hoofdzakelijk gebruik gemaakt van visualizaties met behulp van de H2-bellen 
methode en inktinjekties, maar ook van LDA-metingen. Uit de visualizatie van het snelheidsveld 
volgt dat de snelheden in de ICA aan de divider wall hoog zijn. Aan de non-divider wall is een 
groot loslaatgebied aanwezig, waarin grote secundaire snelheden optreden. Het loslaatgebied en 
de schroefvormige beweging zijn weergegeven in f i p u r  3.7a resp. 3%. 

a b 

Fig. 3.7: H2-bellen visualizatie van [Zarins et al., '831: 
(a) de hoofdstroming (Re = 400, y = 0.30); 
(b) het loslaatgebied (Re = 800, y = 0.20). 

Het loslaatgebied is voor alle waarden van het Reynoldsgetal en voor elke y waargenomen. De 
flowpatronen bleken gevoeliger te zijn voor de variatie in y dan de variatie in Re. De 
schuifspanning is door Zarins bepaald uit de axiale LDA-snelheidsmetingen dichtbij de wand. 
Het blijkt dat de wandschuifspanning aan de divider wall waarden aanneemt, die vele malen 
hoger zijn dan in de common carotis (voor Re = 800, z N 10 .zoca). Aan de non-divider wall 
konstateren de auteurs dat de schuifspanning zwak negatief is. 

Bharadvaj, Mabon en Giddens ('82a,b) hebben een uitgebreide studie verricht naar de 
stationaire stroming in een star model van de carotis vertakking. De geometrie van de 
vertakking, is bepaald uit een studie aan 144 angiogrammen, waaruit een gemiddelde geometrie 
resulteerde. Tijdens de experimenten is het Reynoldsgetal gevarieerd over het fysiologische 
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bereik, dit wil zeggen Re = 400, 800, 1200 en 1400. De flowverhouding y was konstant en 
bedroeg 0.30. Bharadvaj et al. hebben eerst een visualizatiestudie gedaan (‘82a). Er is daarbij 
gebruik gemaakt van de H2-bellen methode en inktvisualizatie. In figuur 3.8a is het 
loslaatgebied weergegeven, dat aan de non-divider wall van de vertakking aanwezig is. De vorm 
en de positie van het loslaatgebied veranderen bij konstant Reynoldsgetal als y varieert. Dit is 
aangegeven in figuur 3.8b, hetgeen resulteerde uit LDA-experimenten van de axiale snelheid. 

a b 

Fig. 3.8: (a) Loslaatgebied aan de non-divider wall (Re = 400, y = 0.30); 
(b) axiale snelheidsverdeling in het vlak van bifircatie voor Re = 400 en 
verschillende waarden voor y [Bharadvaj,’82a, b]. 

Het blijkt dat het loslaatgebied groter wordt naarmate de flowverhouding y groter wordt bij een 
konstant Reynoldsgetal, tenvijl voor konstante y het Reynoldsgetal moet toenemen voor een 
groter loslaatgebied. De visualizatie van het loslaatgebied is weergegeven in figuur 3.9. 

Fig.3.9: Visualizatie van het loslaatgebied met behulp van inktinjekties (Re = 1200, 
y = 0.20) [Bharadvaj,’&?a]. 



3.9 

De auteurs spreken over de aanwezigheid van een stagnatievlak, een gebied waar erg lage 
schuifspanningen heersen en dat begint vooraan in de sinus (zie ook figuur 3.9). In het 
recirculatiegebied zal een vloeistofelementje eerst stroomopwaarts bewegen tot aan het 
stagnatievlak, waarna het met een schroefvormige beweging stroomafwaarts voert. De 
secundaire stroming in het loslaatgebied bestaat in hoofdzaak uit een paar tegengesteld gerichte 
schroefbewegingen, die symmetrisch zijn ten opzichte van het vlak van de bifurcatie. De 
schroefvormige beweglaig blijf herkmbaar tot ver skrcornafiiiraarts van de siliris. Voor Re = 800 
is een geringe oscillatie in de schroefvormige beweging gekonstateerd. De intensiteit van deze 
oscillaties wordt groter naarmate de flowverhouding y toeneemt. Voor groter wordende 
Reynoldsgetallen nemen de amplitudes van de fluktuaties toe tot Re = 1400, waar de twee 
schroefvormige bewegingen tot één beweging versmelten. Voor Reynoldsgetallen tussen 1200 
en 1400 blijken de eerder genoemde oscillaties af en toe over te gaan in turbulente 'bursts'. Deze 
bursts worden in de ICA stroomafwaarts gevoerd in tegenstelling tot de oscillaties in de sinus, 
die tot de sinus beperkt blijven. De auteurs hebben onder bepaalde condities ook een 
loslaatgebied en een helische struktuur in de externa waargenomen. Voor een kwantitatieve 
analyse van het snelheidsveld hebben de auteurs LDA-metingen gedaan. Het snelheidssignaal is 
gemiddeld over 25 seconden en voor stromingen met veel verstoringen is zelfs over 50 seconden 
gemiddeld. De geometrie en de vlakken waar de LDA-metingen zijn gedaan zijn weergegeven 
in figuur 3.10. 

Fig.3.10: Overzicht van het model van de carotis bifurcatie en de vlakken waarin 
LDA-metingen zijn verricht [Bharadvaj, '82bI. 
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Uit de metingen in de common carotid artery (CCA) is gebleken dat de stroming volledig 
ontwikkeld is. Pas bij doorsnede CC3 wordt een kleine stroomopwaartse invloed merkbaar. Bij 
CC, is een klein terugstroomgebied zichtbaar aan de non-divider wall van de sinus. Het 
snelheidsveld in de ICA is weergegeven in figuur 3.11a, b en c. De snelheden en afstanden zijn 
dimensieloos gemaakt met de gemiddelde snelheid in de CCA resp. de lokale waarde van de 
sinusdiameter. Uit de axiale snelheden in het vlak van de bifurcatie (figuur 3.11a) blijkt vanaf 
positie SSl terugstroming op te treden. Het gebied neem! in omvang toe tot aan positie SS3. Er 
is volgens de auteurs niet echt sprake van een terugstroomgebied, omdat uit de visualizaties is 
gebleken dat er een complexe 3D schroefvormige stroming optreedt en dat de vloeistof uit het 
terugstroomgebied kan ontsnappen. De inwendige flowstrukturen in de sinus zijn in de figuren 
niet herkenbaar, omdat de snelheden over een lange periode zijn gemiddeld. De effekten van de 
secundaire flows worden ook zichtbaar in de figuren 3.11b en c voor Re = 800 en y = 0.30. Uit 
de axiale snelheden in het vlak loodrecht op de bifurcatie blijkt de groei van het 
terugstroomgebied uit de afnemende snelheden op de middenlijn voor doorsnedes SS1 naar SS3. 
Aan de boven- en onderwand blijkt de vloeistof versneld te worden ten gevolge van de 
secundaire stromingen, ondanks een oppervlakte toename van ongeveer 10% op deze posities. 
De symmetrie van de stroming ten opzichte van het vlak van de bifurcatie blijkt zowel uit 
figuur 3.11b als 3.11~. Uit de tangentiële snelheden blijkt dat op posities SS1 en SS2 de 
stroming in de richting van de apex wordt versneld (een positieve tangentiële snelheid betekent 
een stroming naar de divider wall toe). De minima aan de wand worden veroorzaakt door de 
sterke helische patronen. 
Uit de snelheidsmetingen hebben de auteurs een analyse van de wandschuifspanning gemaakt. 
Het blijkt dat zowel voor Reynoldsgetallen van 400 als 1200 een kleine of negatieve 
wandschuifspanning heerst aan de non-divider wall van de sinus. Aan de divider wall heersen 
hoge schuifspanningen. 
De auteurs wijden een discussiepunt aan de stabiliteit van de stroming. Ze noemen de 
mogelijkheid om instabiliteiten te gebruiken voor de detektie van milde stenoses. Een kleine 
stenose zal de toch al niet stabiele stroming in de sinus verstoren. Verwijzend naar het werk van 
Giddens noemen de auteurs de mogelijkheid om deze verstoringen te gebruiken als 
detektiemiddel. Het is daartoe volgens hen noodzakelijk om de instationaire stroming achter 
stenoses nader te analyseren. 
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Fig.3.11: LDA-snelheidsmetingen in de K A :  
(a) axiale snelheden in het vlak van bifurcatie (Re = 400, y = 0.30); 
(b) axiale snelheden in het vlak loodrecht op de bifurcatie (Re = 800, y = 0.30); 
(c) tangentiele snelheden in het vlak loodrecht op de bifurcatie ('e = 800, 
y = 0.30) [Bharadvaj,'82b]. 
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Rindt et al. hebben het snelheidsvels in een 3D star model van de carotisvertakking 
volgens Bharadvaj ('82a) geanalyseerd. Voor een Reynoldsgetal van 640 en een flowverhouding 
y = 0.50 zijn numerieke oplossingen gevonden van de Navier-Stokes en de continuiteits- 
vergelijking voor een incompressibele Newtonse vloeistof. Voor de numerieke berekeningen is 
gebruik gemaakt van de eindige elementen methode (EEPci). De resultaten worden gepresenteerd 
op posities, die worden aangegeven in figuur 3.12. De axiale snelheden op positie C1.5 lijken 
zeer goed op die van een ontwikkelde stroming (zie figuur 3.13a). Uit de secw~!aire stïosming, 
die gericht is van de wand van de interna naar de wand van de externa, blijkt een geringe 
stroomopwaartse invloed van de vertakking. 

0.069 ,& 

Fig.3.12: Doorsnedes, waar axiale en secundaire snelheden zijn berekend en gemeten 
[Rindt, '901. 

Aan het begin van de intema (positie Io) is aan de non-divider wall een terugstroomgebied 
zichtbaar in de figuur van de axiale snelheden (zie figuur 3.13b). De secundaire stroming is 
gericht naar de divider wall, behalve in een klein gebied bij de side wall S, waar een kleine 
stroming in de richting van de non-divider wall plaatsvindt. Halvenvege de sinus (positie 11) is 
de maximale diameter van het loslaatgebied gegroeid en de maximale axiale snelheid is meer 
naar de divider wall verschoven. De iso-snelheidslijnen hebben een C-vorm aangenomen. De 
secundaire stroming lijkt op die van een Dean-wervel. Ook op positie 12 is deze Dean-wervel 
nog herkenbaar. Hier treedt bovendien nog een extra secundaire stroming op van de divider wall 
naar het midden van het kanaal vanwege de convergente geometrie ter plekke 12 Het 
terugstroomgebied in het axiale snelheidsveld is op 12 volledig verdwenen. In de ECA is door 
Rindt geen terugstroomgebied gevonden. De hoogste axiale snelheden lagen bij de divider wall 
(zie figuur 3.13a). Ook in de externa is een C-vormig axiaal snelheidsveld waargenomen. De 
Dean-wervel is in de secundaire stroming herkenbaar. Rindt heeft ook de invloed van het 
Reynoldsgetal en de flowverhouding op het snelheidsveld onderzocht. Een lager Reynoldsgetal 
heeft een aantal consequenties volgens Rindt: het loslaatgebied wordt Meiner in diameter en 
lengte, de maximale axiale snelheid verschuift minder ver naar de divider wall en de vorm van 
de iso-snelheidslijnen is minder C-vormig. Een toename van de flow door de carotis heeft als 
voornaamste gevolg een vergroting van bet loslaatgebied in diameter en lengte. 



3.13 

a 

b 

1 

D 
. .  . 
+ .  I 

S 

D 'm 
> '  

D 

c 

.------?' 

. ._. - - *  
r 

I Umax 

Fig.3.13: Axiale en secundaire snelheden in de CCA en de ECA (a) en de K A  (b) volgens 
Rindt ('90). Numerieke data (-) en experimentele data (-- of 00). 
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3.2 Instationaire flowcondities. 

3.2.1 2D stromingen. 
Kawaguti en Hamano (‘SO) hebben een 2D model van een kanaal met een zijtak (û = 900, 
Dzijtak=Dkanaal) numeriek de stroming geanalyseerd in een stroming met een sinusvormig debiet 
dat gesuperponeerd is op een konstant debiet. Uit de berekeningen blijkt dat aan de non-divider 
wall van de vertakking zich een loslaatgebied ontwikkelt tijdens de maximale flowfase. Dit. 
loslaatgebied groeit en neemt zijn maximale grootte aan als het debiet minimaal is Het 
loslaatgebied wordt daarna kleiner en diffundeert naar het midden van de zijtak. 

Khodadi et al. (‘88) hebben de stroming in een 2D vertakking bestudeerd. Ze hebben 
numerieke eindige differentie berekeningen vergeleken met LDA-resultaten. De flowvorm was 
sinusvormig en gesuperponeerd op een stationaire komponent. Uit zowel de experimenten als de 
numerieke berekeningen (Re = 102, gebaseerd op de gemiddelde snelheid, a = 4,9) is gebleken 
dat zich in het hoofdkanaal een loslaatgebied ontwikkelt aan de non-divider wall in de late 
veataagingsfase en de minilmum flow b e .  Tijdens de versnellingsfase verdwijnt het 
loslaatgebied weer geleidelijk. In de zijtak ontwikkelt zich ook een loslaatgebied aan de 
non-divider wall, dat zelfs nog eerder in de vertragingsfase zichtbaar wordt dan de loslaatwervel 
in het hoofdkanaal. 

Perktold en Hilbert (’86) hebben met behulp van de eindige elementen methode de 
instationaire Navier-Stokes vegelijkíng opgelost voor een stroming van een Newtonse vloeistof 
door een model van de carotis bifurcatie. Voor de berekingen hebben ze gebruik gemaakt van 
een instroming volgens een fysiologisch debiet, zoals aangegeven in figuur 3.14a. De berekende 
snelheidsprofielen voor Re = 100 (gebaseerd op de gemiddelde snelheid in doorsnede en tijd van 
de ECA) en Womersleyparameter a = (D/2) (o/$ = 4.3 zijn weergegeven op verschillende 
tijdstippen in figuur 3.14b. De flowverhouding y tussen de ECA en de ICA bedroeg y = 0.30. 
Aan het begin van de fysiologische puls is een klein recirculatiegebied aanwezig, dat groeit bij 
de kleine vertraging op t/T = 0.12. Tijdens de piek-systolefase is het recirculatiegebied volledig 
verdwenen. In de daaropvolgende vertragingsfase groeit het loslaatgebied tot zijn maximale 
grootte op t/T = 0.4. Er is dan ook een duidelijk loslaatgebied aanwezig in de externa, dat in de 
late diastolefase weer volledig verdwenen is. Uit berekeningen van deeltjesbanen blijkt dat de 
deeltjes die dichtbij de wand bewegen wervelbewegingen maken, hetgeen volgens de auteurs 
wijst op de lokale verstoring van het snelheidsveld. 
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Fig.3.14: (a) De pulsvorm die aan de ingang van de CCA is voorgeschreven tijdens de 
numerieke berekeningen. 
(b) Berekende terugstroomgebieden en axiale snelheidsprojielen voor verschillende 
tijdstippen in de flowcyclus. Per plaatjes is de vergrotingsfaktor voor de snelheid 
aangegeven [Perktold et al.,’86]. 
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Rindt et al. ('87) hebben het snelheidsveld in een 2D model van de carotisvertakking 
geanalyseerd met behulp van EEM berekeningen en LDA-experimenten. Het Reynoldsgetal 
varieerde tussen 250 en 770 (zie ook figuur 3.15a). Aan het eind van de CCA werd een 
terugstroomgebied waargenomen tijdens de late acceleratiefase, dat verder groeit gedurende de 
vertragingsfase. Ook aan de non-divider wall van de sinus wordt aan het einde van de 
versnellingsfase een loslaatgebied geïnitieerd dat tijdens de vertragingsfase verder uitgroeit in 
stroomop- en stroomafwaartse richting en in de radiëie richting. Het recirculatiegebied blijft 
bestaan tot de volgende acceleratiepuls (zie figuur 3.15b). De snelheidsprofielen zijn sterk 
asymmetrisch in de richting van de divider wall. In de ICA achter de sinus worden de profielen 
weer symmetrischer. Op 11.5D achter de vertakking zijn de profielen weer symmetrisch 
gedurende de gehele flowcyclus. De auteurs hebben ook in de ECA aan de non-divider wall een 
loslaatgebied gevonden gedurende de piek-systole en de vertragingsfase. Uit de kleine 95% 
betrQiawbaar~eldslaitervcblleni van de experimenteel gemeten snelheden concluderen de auteurs 
dat de stroming stabiel is. E r  wordt niet gerapporteerd over berekende of gemeten 
flowverstoringen. 

Van de Vosse et al. ('90) hebben de instationaire stroming in een model van de carotis 
vertakking volgens Bharadvaj onderzocht. Met behulp van de EEM hebben de auteurs het 
stromingsveld berekend voor een Newtonse vloeistof onder fysiologische flowcondities. De 
berekende axiale snelheidsprofielen zijn in figuur 3.16 weergegeven. Het Reynoldsgetal 
varieerde tussen 175 en 650 en de Womersleyparameter a bedroeg 4. Gedurende de 
deceleratiefase ontwikkelen zich aan de non-divider walls van de ICA en de ECA 
loslaatgebieden, die gedurende de gehele diastolefase blijven bestaan. 

Fig.3.16: Axiale snelheidsprofielen voor t/T = 0.00, 0.08, 0.16 en 0.32 (175 c R e  c 650, 
a = 4) [v.d. Vosse, '901. 
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Fig.3.15: Instationaire pulsvorm (a) en axiale snelheidsprofielen in de sinus volgens Rindt 

('87) (b). 
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Uit de berekeningen van de wandschuifspanning blijkt dat grote negatieve waarden voor de 
wandschuifspanning worden gevonden aan de non-divider wall op 3.5D stroomafwaarts van de 
apex tijdens de deceleratiefase (t/T = 0.16). Aan de divider wall wordt een maximum in de 
wandschuifspanning berekend (3.5D stroomafwaarts van de apex), dat zijn grootste waarde 
aanneemt tijdens de deceleratiefase. Van de Vosse heeft ook berekeningen gedaan in een 
vertakking met een kleinere bifurcatiehoek (32.50 in plaats van de 550 volgens de Bharadvaj 
geometrie) en in een vernauwde vertakking (25% diameterreduktie). Het overzicht van de 
berekeningen van de loslaatgebieden in de sinus als funktie van de flowcyclus is weergegeven in 
figuur 3.17. 
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Fig.3.17: Vorm van de flowpuls (a) en de berekeningen van de loslaatgebieden aan de 
non-divider en divider wall als funktie van de tijd voor een Bharadvaj geometrie 
met 8 = 550 (b), een geometrie met 8 = 32.50 (c) en een vernauwde vertakking (d). 
De pijl geeft het loslaatgebied achter de stenose aan [v.d.Vosse,’90]. 
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De invloed van de kleinere bifurcatiehoek wordt hoofdzakelijk merkbaar door het verdwijnen 
van het loslaatgebied aan de non-divider wall gedurende de late diastolefase. Door het 
aanbrengen van de stenose verschijnt tijdens de versnellingsfase een loslaatgebied achter de 
stenose, dat een maximale lengte van ongeveer 1D bereikt (aangegeven in figuur 3.17d). 
Gedurende de deceleratie- en diastolefase verdwijnt het loslaatgebied weer. In het loslaatgebied 
achter de stenose is door de auteurs een relatief lage wandschuifspanning berekend. De 
oscillaties in de wandsehuifspamming, die in de niet veïnauwde gcometïie optradel;, treden in een 

vertakking met een stenose in mindere mate op. De numerieke berekeningen zijn door van de 
Vosse ('87) vergeleken met 2D LDA-experimenten. De overeenkomst tussen de experimenten en 
de berekeningen is goed voor de gebieden met hoge schuifspanningen (divider wall). Aan de 
non-divider wall en in het loslaatgebied is de overeenstemming zeer redelijk gedurende de 
flowpuls. De numerieke resultaten zijn ook vergeleken met 3D LDA-experimenten van Ku ('87). 

Er treden opmerkelijke verschillen op in het recirculatiegebied in de sinus. De experimenteel 
(3D) bepaalde loslaatgebieden zijn in radiële richting veel groter dan de 2D berekeningen. 
Bovendien zijn de axiale snelheden in het 3D geval nauwelijks lager dan nul m/s, terwijl in de 
2D berekende situatie grote negatieve snelheden waargenomen worden. Volgens de auteurs is 
dit te verklaren uit de secundaire helische stromingen, die in de 3D situatie plaatsvinden. 

3.2.2 3D stromingen. ,, 

Brech en Bellhouse ('73) hebben een experimentele studie gedaan naar stromingen in 
symmetrische vertakkingen met een bifurcatiehoek van 900. Het stromingsgedrag in een 
pulsatiele stroming is volgens de auteurs zeer goed vergelijkbaar met dat in een stationaire 
stroming ( zie ook paragraaf 3.2.1)Aleen de waarden van de contourlijnen nemen toe resp. af 
tijdens een vloeistofversnelling resp. vertraging. 

Talukder ('75) heeft de flowpatronen in een symmetrische vertakking ( O =  600) 
bestudeerd. In starre plexiglas modellen heeft hij gebruik gemaakt van inktvisualizatie. In de 
flexibele PVC modellen heeft hij de stroming gevisualizeerd door deeltjes toe te voegen. Een 
kwantitatieve analyse is gedaan met behulp van een hotfilm anemometer. In beide modellen is 
een loslaatgebied aanwezig aan de buitenwand van beide takken en treden secundaire 
stromingen op. Het loslaatgebied maakte oscillerende bewegingen tijdens de puls. Dit is ook te 
zien aan de wandschuifspanning aan de wand van het recirculatiegebied. Er treden grote 
fluctuaties in de wandschuifspanning op voor zowel het starre als het flexibele model. In figuur 
3.18 is een pulserende wandschuifspanning weergegeven (de flowverhouding tussen de twee 
zijtakken bedraagt 30:70, het Reynoldsgetal varieert van 100 tot 500). 
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Fig.3.18: Pulsvorm (a) en wandschuifspanning in het PVC model (b) [Talukder, '751. 

Siouffi et al. ('84) hebben ultrageluid metingen gedaan in een symmetrische bifurcatie 
( O =  6@), waarvan de doorsnede rechthoekig is (zie ook paragraaf 3.2.1). Ze hebben daarbij 
een vergelij!cing gemaakt tiissen de resultaten bij stationaire flow, sinusvomig varierend debiet 

en fysiologische flowcondities. In figuur 3.19 staan de voornaamste resultaten afgebeeld. 
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Fig.3.19: Axiale snelheden voor (a) stationaire flow (Re = 900); (b) pulsatiele flow tijdens 
piehystolefase (Remx= 960, ct = 6.6); (c) JLsiologische flow tijdens 
piehystolefase (Remx= 870, a = 7.7) [Sioufi, '841. 
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De voornaamste verschillen tussen de drie situaties die door de auteurs worden genoemd zijn: de 
snelheidsprofielen zijn asymmetrisch in de richting van de divider wall voor een stationaire flow 
in tegenstelling tot de asymmetrie in de richting van de non-divider wall onder fysiologische 
flowcondities; het effekt van de bifurcatie is groter voor de stationaire stroming dan voor het 
pulsatiele en fysiologische geval; er zijn verschillen waarneembaar tussen het pulsatiele en het 
fysiologische geval, welke worden veroorzaakt door de smalle systole puls, zodat hoge 
frequentiekomponenten eem 1-01 gaan spelen. t'olgeiis de aüteüïs is het niet voldoeiide de 

stroming te karakterizeren door middel van het Reynoldsgetal en de Womersleyparameter, maar 
moet ook de versnelling van de flow erin betrokken worden. Uit de studie van de secundaire 
stroming volgt dat voor pulsatiele flowcondities de loslaatgebieden groter zijn dat in stationaire 
flow. De auteurs rapporteren ook over een vortex struktuur die in de dochtertakken aanwezig is 
en die vergelijkbaar is met de stationaire stromingssituatie (zie ook paragraaf 3.1.1). In welke 
fase van de flowguls de wervel ontstaat wordt niet vermeld. 

Liepsch ('84,'86,'90) heeft in een aantal artikelen gepubliceerd over het flowgedrag in 
bifurcaties van arteriële modellen. Hij heeft daarbij de effekten in beeld gebracht, die optreden 
onder stationaire en pulsatiele flowcondities van starre en elastische modellen en Newtonse en 
niet-Newtonse vloeistoffen. Uit visualizaties met behulp van inkt en stromings dubbele breking 
en LDA-experimenten in 900 T-vormige vertakkingen komt hij tot de volgende belangrijke 
conclusies: 
* 
* 

de flowverhouding is de belangrijkste faktor, die het loslaatgebied beïnvloedt; 
onder pulsatiele flowcondities zijn de loslaatgebieden tijdens de diastolefase groter dan 
onder stationaire flowcondities (dit geldt voor starre geometrieën); 
voor elastische wanden met elasticiteitsmodulus E = 1.1E6 N/m2 is geen loslaatgebied 
waargenomen; 
voor niet-Newtonse vloeistoffen worden de effekten van de loslaatgebieden groter. 
LoGerfo et al. ('81) (zie ook paragraaf 3.1.2) hebben behalve studies in een carotis 

vertakking in stationaire stromingen ook pulsatiele flows gebruikt. Volgens de auteurs blijven de 
voornaamste kenmerken van de stationaire flow bestaan onder pulsatiele omstandigheden. Het 
loslaatgebied oscilleert gedurende iedere flowcyclus. 

K u  et al. hebben in diverse artikelen gepubliceerd over pulsatiele flowstudies in een star 
model van de carotis bifurcatie volgens de Bharadvaj geometrie. In een eerste studie [Ku et 
a1.,'83] hebben de auteurs een H2-bellen visualizatie gedaan van de instationaire stroming in de 
vertakking. De condities van de experimenten waren als volgt: 400 e Re 4200, a = 6.0 en 
y = 0.30. De kathodedraad voor de H2-bellen visualizatie was gespannen in de ICA in het vlak 

* 

* 
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van de vertakking. Uit de visualizatie wordt duidelijk dat tijdens de acceleratiefase een 
loslaatgebied wordt gevormd aan de non-divider wall van de sinus, dat tijdens de piek systole in 
radiële richting is toegenomen en gegroeid in stroomopwaartse richting. Tijdens de 
vertragingsfase groeit het loslaatgebied nog meer in radiële en axiale richting, zodat het gebied 
vrijwel de gehele sinus bestrijkt. Uit een visualizatie van het loslaatgebied blijkt het bestaan van 
helische strukturen, die stroomopwaarts bewegen in de deceleratiefse. Bovendien blijken 
sommige P12-bellen vanuit hei gebied ie künnen ontsnappen naaï de exieïna. Aan het begin van 
de diastolefase wordt een kleine wervel gevormd aan de divider wall van de sinus. In figuur 
3.20 is deze wervel zichtbaar. Op hetzelfde tijdstip is het H2-bellen patroon in de ICA-tak 
verstoord. Dit gegeven, dat bij het stationaire flowonderzoek van Bharadvaj et al. ('82a,b) niet 
gevonden is, duidt volgens de auteurs op een mogelijke overgang naar een turbulente stroming. 

. . .  

Fig.3.20: H2-visualizatie aan het begin van de diastolefase volgens Ku ('83). De 
wewelvorming in de sinus en het begin van het loslaatgebied (witte pijl) zijn 
zichtbaar. 
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In een latere studie [Ku et al.,lS5] worden in vitro LDA-experimenten vergeleken met in vivo 
pulsed Doppler snelheidsmetingen. In figuur 3.21 zijn de resultaten van de LDA-experimenten 
weergegeven. De figuren zijn ensemble gemiddelden van 10 perioden. Het Reynoldsgetal in de 
CCA varieerd tussen 300 en 800 en het Womersleygetal a bedroeg 4.0. De flowverhouding 
varieerde in de tijd rondom een gemiddelde van y = 0.30. De flow in de CCA (figuur 3.21a) is 
volledig ontwikkeld en axi-symmetrisch. Er zijn in de CCA geen negatieve snelheden, coherente 
stmkturen of turbulentie aamgetroffen. In de sinus var, de ICA is gedurende de vertragiingsfase 
van de flowpuls een recirculatiegebied zichtbaar aan de non-divider wall. Uit de axiale en 
tangentiële snelheden loodrecht op het vlak van bifurcatie blijken de sterke secundaire 
stromingen, die snel in grootte en richting veranderen zodat een fluctuerend snelheidspatroon 
ontstaat. In de distale ICA (dit wil zeggen stroomafwaarts van de sinus) zijn de 
snelheidsprofielen redelijk vlak en is het recirculatiegebied volledig verdwenen (figuur 3.21e). 

AXIAL VELOCITY CCA iL, CIRCUMFERENTIAL VELOCITY 
CA-LI 

AXIAL VELOCITY ICA-O AXIAL VELOCITY 
C A - d  

SIDE WALL 
AXIAL VELOCITY 

ICA-p 

SIDE WALL 
CIRCUMFERENTIAL VELOCITY 

ICA-d 

Fig.3.21: 30 grafieken van snelheid (vertikale as) versus radiele positie (r) en fase (tijd,,) in 
verschillende gevallen [Ku et al., '851: 
(a) axiale snelheid in CCA; 

(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
@ 

axiale snelheid in sinus van ICA in vlak van bifurcatie; 
axiale snelheid in sinus van ICA in vlak loodrecht op bifurcatie; 
tangentiele snelheid in sinus van ICA in vlak loodrecht op bifurcatie; 
axiale snelheid in distale ICA in vlak van bifurcatie; 
tangentiele snelheid in distale ICA loodrecht op bifurcatie. 
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Tijdens de deceleratiefase wordt de stroming instabiel en coherente strukturen worden 
gedurende de late systole zichtbaar. In het tangentiële snelheidsplaatje (figuur 3.219 is dit 
duidelijk zichtbaar aan de fluctuerende snelheden. Uit de ultrageluid in vivo experimenten 
resulteren soortgelijke snelheidsvelden. In figuur 3.22 zijn de voornaamste resultaten ervan 
weergegeven. 
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Fig.3.22: (a) Weergave van de carotis vertakking en de posities van de werklijn van de 
ultrageluid transducer. Over de doorsnede van het vat zijn overal 9 samples van 
boven naar beneden genomen. 
(b) Snelheidsprofielen op posities volgens (a). Figuren A, B en D zijn genomen in 
het vlak van de vertakking en figuur C in het vlak loodrecht daarop [Ku. '851. 

In de CCA (A) zijn nauwelijks terugstroomgebieden zichtbaar. De spectrale verbreding bij 
samples 2 en 7 is te wijten aan de sterke snelheidsgradienten in de buurt van de wand in 
combinatie met het eindige meetvolume. In de sinus (B) neemt de spectrale verbreding 
aanzienlijk toe in de richting van de divider wall. Het recirculatiegebied tijdens de 
vertragingsfase van de flowpuls is duidelijk zichtbaar. In de metingen in het vlak loodrecht op 
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de bifurcatie (C) blijkt dat in het midden (samples 5 en 6) de systolepiek bestaat uit twee 
oscillerende snelheidskomponenten gedurende de versnellingsfase, die volgens de auteurs 
veroorzaakt worden door de grote secundaire helix strukturen. In de distale ICA (D) is tijdens de 
acceleratiefase een plotselinge verbreding van het spectrum zichtbaar, die in tijd en lokatie 
overeenstemt met de coherente struktuur uit de eerder genoemde visualizatiestudie /JG~,’851. In 
een latere studie [Ku et a1.,’87] hebben de auteurs de LDA-metingen uitgebreid met metingen, 
waarbij specifiek gelet wordt op fiswverstoi”rngen. IE figrrtü 3.23 is het ïcsdtaat gegeven van de 
snelheid dichtbij de non-divider wall in het midden van de sinus. Uit de verstoringssnelheden 
blijkt dat aanzienlijke verstoringen optreden gedurende de late systole en begin diastolefase, die 
weer verdwijnen voor het begin van de volgende flowcyclus. De verstoringen zijn niet random, 
zodat ook in de ensemble gemiddelden <u(t)> een netto verstoring zichtbaar blijft. 

Fig.3.23: Weergave van de ensemble gemiddelden < u(t)> en de verstoringssnelheid u’2(t) 

a h  funktie van de tijd, gemeten bij de non-divider wall in het midden van de sinus 
[Ku, ’ 871. 

Fukushima et al. (‘88) hebben in hun experimenten aan de carotis vertakking onder 
pulsatiele flowcondities een horse-shoe vortex waargenomen, die vergelijkbaar was met het 
resultaat in een stationaire stroming (zie ook paragraaf 3.1.2). De flow varieerde bij benadering 
sinusvormig rondom een gemiddelde van Re = 323 (de piekwaarde was Re E 650) en a bedroeg 
3.8. De horse-shoe vortex werd gegenereerd tijdens de pieksystole en bleef bestaan gedurende 
een belangrijk deel van de vertragingsfase. 

Perktold et al. (‘90) hebben numerieke berekeningen gedaan in geometrieën van gezonde 
vertakkingen. Ze hebben daarbij de vorm van de vertakking (met name de vorm van de sinus en 
de dividerhoek) gevarieerd onder gelijkblijvende flowcondities. De pulsvorm was fysiologisch 
en het Reynoldsgetal vaieerde tussen 50 en 300. De Womersleyparameter bedroeg a = 5.6. De 
belangrijkste conclusies worden als volgt samengevat. Bij een vergroting van de diameter van 
de sinus worden de loslaatgebieden groter. De vorm van de sinus blijkt verder te bepalen of het 
loslaatgebied vooraan of achter in de sinus aanwezig is. De hoek tussen de beide takken 
(dividerhoek) blijkt slechts een geringe invloed uit te oefenen op de stroming in de sinus. 
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3.3 Conclusies. 

In hoofdstuk 3 is een literatuuroverzicht gegeven van met name de vloeistofstroming in 
de carotis bifurcatie. Er is slechts weinig informatie over de stroming in een vernauwde 
bifurcatie, zodat in hoofdzaak de stroming in de niet-vernauwde geometrie wordt beschreven. 
De belangrijkste kenmerken van de stroming in de interna worden hier samengevat. 

in de interna maakt een schroefvormige beweging, die lijkt op Dean-wervels in 
bochtstromingen. 

Aan de non-divider wall bevindt zich een loslaatgebied, waarvan de afmetingen en de 
axiale positie af blijken te hangen van de flowverhouding tussen de ECA en de CCA en van de 
dividerhoek tussen de interna en de externa. In het loslaatgebied blijkt een schroefvormige 
beweging te bestaan, van waaruit onder bepaalde condities deeltjes kunnen ontsnappen naar de 
externa. 

Uit het werk van Ku et al. ('83, '85, '87) wordt duidelijk dat de stroming in de 
niet-vernauwde interna in de overgang van systole naar diastole enigszins instabiel wordt. Dit 
wordt duidelijk door een kleine wervelafschudding aan de rand van het loslaatgebied, fluktuaties 
stroomafwaarts van de sinus in de ICA en grotere verstoringssnelheden aan de buitenwand van 
het recirculatiegebied. De auteurs spreken het vermoeden uit dat in een vernauwde interna de 
stabiliteit verder verstoord wordt. De verstoringen en wervels bezitten eigenschappen, die 
gebruikt kunnen worden voor de diagnose van stenoses. 

De meeste auteurs, die stroming in bifurcaties hebben onderzocht, beschrijven de globale 
kenmerken van de stroming (snelheidsprofielen, stroomlijnen, vorticiteiten). Er  is slechts weinig 
gepubliceerd over verstoringssnelheden of wervelafschudding. Bovendien is weinig in de 
literatuur bekend over de vernauwde carotis vertakking. Daarom lijkt het zinvol om verstoringen 
in vernauwde buizen (hoofdstuk 4) of verstoringen in divergerende buizen (hoofdstuk 5) te 
bestuderen, waar wel gegevens van bekend zijn in de literatuur. 
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4. Stromingen in vernauwde buizen. 

In dit hoofdstuk worden vloeistofverstoringen achter vernauwingen onder stationaire en 
instationaire flowcondities beschreven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verstoringen 
achter mi-symmetrische stenoses en verstoringen achter asymmetrische stenoses. 

4.1 Stationaire flowcondities. 

4.1.1 Verstoringen achter axi-symmetrische vernauwinpen. 
Cassanova en Giddens ('78) hebben snelheden en energiespectra gemeten achter vernauwingen 
in starre buizen. Ze hebben daarbij gebruik gemaakt van twee soorten vernauwingen: een 
'sharp-edged' stenose, die de vorm van een orifice heeft en een 'contoured' stenose, die een 
sinusvormige wanddoorsnede heeft. Alvorens kwantitatieve snelheidsbepalingen te verrichten 
hebben de auteurs de stroming in beeld gebracht met behulp van een inkt visualizatie techniek. 
De resultaten voor een 50% 'sharp-edged' en een 'contoured' stenose bij een Reynoldsgetal van 
Re = 2540 worden gegeven in figuur 4.1 (Re is gebaseerd op de niet vernauwde doorsnede en 
de gemiddelde snelheid over de doorsnede). 

50% Sharp-Edged Stenosis 
-li 

Recirculation Zone 'Vortex Ring Break-up 

50% Contoured Stenosis 

Recirculation Zone Vortex Ring Break-up At Wall 
Fig. 4.1: Visualizatie voor een 'sharp-edged (a) en een 'contoured' (b) stenose (Re = 2540) 

[Cassanova et al., '781. 
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r/R = 0.31 
I 

Uit figuur 4.1 blijkt dat voor Re = 2540 de 'sharp-edged' stenose een patroon van wervelringen 
produceert direkt achter de vernauwing. Dit patroon vervalt snel in een random verstoring verder 
stroomafwaarts. De 'contoured' stenose produceert een veel groter loslaatgebied, waarin ook 
wervelringen zichtbaar zijn. Deze vallen op ongeveer 3 D afstand van de vernauwing in random 
verstoringen uiteen. 

Cassanova en Giddens hebben de snelheidsverstoringen geanalyseerd door de bepaling 
van e;ieïgie spectra (zie Eûïmik 2.8) met behdp van hat film expeïimeïìten. Ze hebben zich 
daarbij hoofdzakelijk geconcentreerd op de analyse van de axiale snelheid achter de stenose op 
de as van de buis. Voor de 25% stenose rapporteren de auteurs geen merkbaar hogere 
verstoringsintensiteit dan in het niet vernauwde geval. Het energie spectrum van de 50% 
contoured stenose heeft een piek bij een frequentie van f - 6Hz, die volgens de auteurs 
toegeschreven moet worden aan wervelafschudding. De 50% 'sharp-edged' stenose vertoont over 
het hele spectrum veel hogere verstoringsintensiteiten, hetgeen aangeeft dat het karakter van de 
stroming nu veel turbulenter is (zie ook figuur 4.3) [Cassanova et a1.,'78]. 

Het effekt van de radiële positie van de hot film probe op de energie spectra wordt voor 
axiale positie x/D = 1.125 en Re = 2540 weergegeven in figuur 4.2. 
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Cassanova en Giddens interpreteren de resultaten als volgt. De spectra van de posities r/R = O en 
0.31 vertonen een piek, die wordt veroorzaakt door wervelafschudding met een frequentie van 
f = 6Hz. De posities dichter bij de wand (r/R = 0.63 en 0.94) vertonen een breedbandig 
spectrum. De toename van random verstoringen dicht bij de wand wijst er op dat aan de wand 
de discrete wervelringen uiteenvallen in kleinere wervels of zelfs overgaan in random 
verstoringen. De resultaten zijn daarmee in overeenstemming met de visualisatie experimenten 
uit figuur 4.1 [Cassannova et al.,'78]. 

De invloed van de axiale positie op de energie spectra wordt weergegeven in figuur 4.3. 
De grootheden langs de assen zijn in dimensieloze vorm weergegeven: de frequentie is 



4 3  

geschreven als het Strouhalgetal St = fd/Uo (d = diameter van vernauwing, U0 = gemiddelde 
snelheid in de vernauwing) en de intensiteit van de fluctuaties is genormeerd op de gemiddelde 
snelheid in de vernauwing. X/D 

1.125 -- 2.125 

. __. - -. 1.5 

- 0.5 SharpTEdged ----- 
- 3.125 

---2.125 
-+- 3.125 

Contoured 
I 

I 

Fig. 4.3: 

fd 
u0 

Strouhalgetal en dimensieloze spectrale energie van verstoringen, gemeten op de 
as achter een 50% stenose (Re = 2540) [Cassanova et al.,'78]. 

Voor de 'sharp-edged' stenose is een spectrale piek te zien, die loopt van St 1 voor xD  = 0.5 
naar St = 0.6 voor x/D = 2.125. Verder stroomafwaarts wordt het energie spectrum breedbandig, 
hetgeen wijst op het turbulente karakter van de stroming aldaar. De 'contoured' stenose vertoont 
spectrale pieken bij St = 0.6 voor posities tot XD = 3.125. Uit de toename van de 
verstoringsintensiteit volgt dat de stroming steeds meer random fluctuaties bevat naarmate de 
axiale positie toeneemt. 

Ahmed en Giddens ('83a) hebben het snelheidsveld achter stenoses in starre buizen 
siadepzocht met behulp van de visuailzatie- en de LDA meettechniek. De stenoses hadden een 
oppervlakte reductie van 24 en 50%. De visualizatie experimenten zijn uitgevoerd met behulp 
van de &-bellen techniek. De resultaten ervan kunnen als volgt worden samengevat. Het 
snelheidsveld achter de 25% stenose is volledig laminair en stabiel gebleken voor 
Reynoldsgetallen Re < 1000. Bij de 50% stenose zijn daarentegen wel flowverstoringen 
waargenomen. Voor Re = 500 (Re is gebaseerd op de gemiddelde snelheid over de doorsnede en 
de niet vernauwde buisdiameter) zijn kleine wervelringen geconstateerd in de schuiflaag aan de 
rand van het loslaatgebied, waarvan de amplitude eerst groeit en daarna afneemt bij toenemende 
axiale positie. Het loslaatgebied reikte tot ongeveer 2.25 D achter de stenose (zie figuur 4.4a). 
Voor Re = 750 (zie figuur 4.4b) is een veel sterker wervelpatroon waargenomen door Ahmed en 
Giddens. De periodieke oscillaties, die zichtbaar zijn achter het loslaatgebied, verdwijnen voor 
grote axiale posities zonder over te gaan in turbulentie. In figuur 4 . 4 ~  is de situatie voor 

Re = 1000 geschetst. De wervels, die gevormd zijn in de 
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schuiflaag, ondergaan een interaktie met de wanden en vervallen voor x/D é~ 7. Met behulp van 
LDA experimenten is aangetoond dat hierbij geen sprake is van turbulentie, hoewel de 
verstoringen tamelijk random lijken in figuur 4 . 4 ~  [Ahmed et a1.,'83a]. 
Turbulentie is pas voor Re = 2000 aangetoond door middel van LDA experimenten bij een 50% 
stenose. 

Iosbaking + k le ine  wervelringen 

a 

b 

w e r v e l s  ' L r o d  -up' 
I I< 

C 

Fig. 4.4: Vfiualizatie resultaat voor een 50% stenose voor Re = 500 (a), Re = 750 (b) 
en Re = 1000 (c) [Ahmed et aL,'83a]. 

Ahmed en Giddens beschrijven in een later artikel [Ahmed et a1.,'83b] LDA metingen op 
de as van de buis achter de stenose. Daarbij zijn simultaan de verstoringssnelheden in de axiale 
richting u' en in de tangentiale richting w' bepaald. Voor verschillende stenoses en 
Reynoldsgetallen hebben de auteurs de stromingseffekten in kaart gebracht. Hieronder volgt een 
beknopt overzicht. 
25% stenose: De stroming is laminair en stabiel voor Re = 500 en Re = 1000. Pas vanaf Re = 
2000 zijn flowverstoringen waargenomen. De auteurs doen echter geen uitspraak over de aard 
van de verstoringen. 
50% stenose: Voor Re = 500 zijn geen verstoringsfenomenen waargenomen. Voor Re = 1000 
daarentegen is wervelafschudding geconstateerd en voor Re = 2000 is de stroming turbulent in 
het gebied vanaf x/D = 5.0. In figuur 4.5 wordt het resultaat voor de 50% stenose bij Re = 2000 
weergegeven. Uit de figuur wordt duidelijk dat vanaf XD = 3.0 de verstoringsintensiteiten in de 
schuiflaag zeer groot worden tot maximaal ongeveer 40% van de gemiddelde 
hoofdstroomsnelheid. Vanaf XD = 6.0 zijn de profielen van de 
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verstoringssnelheden vlak geworden. Hieruit en uit analyse van energie spectra concluderen de 
auteurs dat de stroming turbulent is geworden. Voor x/D > 6.0 neemt de intensiteit van de 
verstoringen geleidelijk weer af [Ahmed et a1.,'83b]. 
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Fig. 4.5: Verstoringssnelheden u' en v' van de 50% vernauwing als funktie van radiele en 
axiale positie (Re = 2000) [Ahmed et al., '83b]. 

Tijdens de experimenten is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden de stroming 
fluctuaties van een discrete frequentie bevat, waarvan de waarde echter kan variëren in de tijd. 
Een 

Fig. 

voorbeeld voor een 50% stenose bij Re = 2000 en x/D = 2.5 wordt gegeven in figuur 4.6. 
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4.6: Verstoringssnelheden in axiale en tangentiale richting, gemeten vanaf tijdstip T 
(a,b) en tijdstip T + 60 seconden (c,d) (rlR = O, Re = 2000, 50% stenose) [Ahmed 
et al.,'83b]. 

De metingen van de verstoringssnelheden uit de figuren 4 . 6 ~  en d zijn 1 minuut later gemeten 
dan de snelheden uit de figuren 4.6a en b. De fluctuaties uit de eerste twee figuren lijken een 
hogere fiequentie te hebben dan de latere meting. Volgens Ahmed en Giddens wordt de aard 
van de instationaire fenomenen bepaald door wervelafschudding. De fluctuerende frequentie kan 
volgens hen waarschijnlijk worden toegeschreven aan het wisselend samengaan van wervels in 
een grotere wervelstruktuur [Ahmed et a1.,'83b]. 



D'Luna et al. (1982) hebben het snelheidsveld achter starre axi-symmetrische 
vernauwingen geanalyseerd met behulp van een pulsed RF Ultrasound Doppler Systeem. Ze 
hebben daarmee het secundaire snelheidsveld bepaald om op die manier coherente strukturen als 
wervels te kunnen herkennen. Hun onderzoek is hier nog niet volledig uitgewerkt. Er worden 
slechts de voornaamste resultaten aan de hand van figuren met daarbij een korte toelichting 
gepresenteerd. 

Fig. 4.7: Gemeten Doppler signalen voor een niet vernauwde buis [D'Luna et a1.'82]. 

In principe zouden we geen secundaire snelheden verwachten voor een niet vernauwde buis (zie 
ook paragraaf 4.2.2). 
Resultaten voor een 50% vernauwinp. 
Het autoregressive spectrum uit figuur 4.8 (zie ook paragraaf 2.1.1) toont een aantal periodiek 
optredende wervels, die herkenbaar zijn aan de alternerende snelheidsrichting ('away' versus 
'toward'). 
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Fig. 4.8: AR spectrum voor een 50% vernauwing (Re = 1090, axiale positie xlD = 2.54) 
[D'Luna et a1.,'82]. 

Uit het spectrum (figuur 4.9) volgt dat de frequentie van wervelafschudding f = 7.91Hz 
bedraagt. Het bijbehorend Strouhalgetal bedraagt St  = 0.42 (gebaseerd op de gemiddelde 
snelheid in de venauwing en diameter van de vernauwing). 

I 
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Fig. 4.9: Spectrum voor 50% vernauwing [D'Luna et a1.,'82]. 
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4.1.2 VerstorinEen achter asvmmetrische vernauwinpen. 
Van verstoringen achter asymmetrische vernauwingen is in de literatuur zeer weinig bekend. 
Voor stationaire stromingen is alleen het werk van Azuma et al. ('76) relevant voor dit 
literatuuronderzoek. Het werk van Young en Tsai ('73) wordt niet besproken omdat ze met 
stenoses met een oppervlaktereduktie van meer dan 56% gewerkt hebben. 

Anima et al. ('76) hebben flowverstoringen onderzocht in modellen van vernauwde 
bloedvaten. De asymmetrische vernauwing had de vorm van een halve bol. De 
oppervlaktereduktie bedroeg ongeveer 13%. In figuur 4.10 is de stroming aan de wand in het 
recirculatiegebied gevisualizeerd door dichtbij de wand inkt te injekteren. 

Fig.4.10: Flow achter een asymmetrische vernauwing in het loslaatgebied; (a) Re = 400; (b) 
Re = 750; (c)  Re = 1240 [Ancma et a1.,'76]. 
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Voor lage Reynoldsgetallen is nauwelijks loslating zichtbaar (a). Voor Re = 750 treedt loslating 
op en worden in het loslaatgebied twee symmetrische wervels zichtbaar (b). Wanneer het 
Reynoldsgetal nog verder wordt opgevoerd, ontstaat een secundaire flow, waardoor het 
verstoorde gebied achter de stenose veel uitgebreider wordt (c). Door de inkt in de stroming te 
injekteren is ook de stroming rond de obstruktie gevisualizeerd. Daarbij hebben Azuma et al. 
een horse-shoe vortex waargenomen, waarvan het optreden ervan sterk afhankelijk was van het 
R e y ~ d ~ ~ ~ p t ô ! .  '-be' IE S p u r  0.11 is ee~? schematische i!!~stmtie gegeven vxi de fiûwptïoxìexì rond 
de stenose. 
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Fig.4.11: Schematische illustratie van de flowpatronen rond een asymmetrische vernauwing; 

bovenaanzicht (a)  en zijaanzicht (b) [ h u m a  et a1.,'76]. 

4.2 Instationaire flowcondities. 

4.2.1 In vivo experimenten. 
In vivo onderzoek naar snelheidsverstoringen in vernauwde bloedvaten is uitgebreid verricht 
door de onderzoeksgroep van D.P.Giddens, Atlanta. De experimenten zijn uitgevoerd met 
behulp van een hot film probe, die is aangebracht op de as van de 'descending thoracic aorta' 
[Giddens et a1.,'76]. De aorta is kunstmatig min of meer axi-symmetrisch vernauwd door een 
plastic strip om de aorta te wikkelen en deze aan te trekken. De breedte van de plastic strip 
waarmee de vernauwing tot stand is gebracht, bedroeg 0.25 D (hierin is D de diameter van het 
niet vernauwde bloedvat). De resulterende stenosislengte varieerde daarmee van 0.33 D voor 
milde stenoses tot 0.58 D voor sterk vernauwde vaten. Tijdens de experimenten varieerden de 
dimensieloze getallen als volgt: 
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1800 e Re ~2300,  waarbij het Reynoldsgetal is gedefinieerd als Re=UD/v (U is de 
maximale snelheid in de tijd, gemeten op de as van het vat, en D de 
diameter van het niet vernauwde bloedvat); 

9 < a < 16, met Womersley parameter a gedefinieerd als a=R,/(w/v) (w  is de 
hartfrequentie in rad/s). 

In figuur 4.12 worden de resultaten voor de axiale snelheden bij verschillende vernauwingen 
weergegeven als funktie van de tijd. De hot film probe bevindt zich ?i j  de expe,t;,meniten op een 
afstand x = 1.67 D achter de vernauwing. Het Womersley getal heeft een waarde van a = 13.8 
en het Reynoldsgetal varieert van 2500 voor de niet vernauwde stroming tot 1900 voor de 40% 
vernauwing. Bij de 20% vernauwing blijken snelheidsverstoringen op te treden tijdens de piek 
systole snelheid. Voor de 40% vernauwing verschuiven de verstoringen naar de vertragingsfase 
van de systole. Zij treden bovendien gedurende een langere tijd op. 

i a 1 No occlusion 
'O0 r 

Fig.4.12: 

( b ) 20% occlusion 

loor 
í c ) 40 occiusion 

Snelheden gemeten op de as van de thoracic aorta van een hond voor 
verschillende percentages vernauwingen. De hot film probe is op afstand x/D=1.67 
achter de vernauwing aangebracht (a=i3.8 en Re varieert tussen 1900 en 2500) 
[Khalifa et a1.,'78f. 

Hoewel de verstoringen uit figuur 4.12 op het eerste gezicht een random karakter hebben, 
blijkt uit de ensemble gemiddelden (gemiddeld over 200 periodes) een duidelijke periodiciteit. 
Deze komt tot uitdrukking in het opsplitsen van de systole piek (zie figuur 4.13). Khalifa en 
Giddens beschrijven een aantal mechanismen, die een dergelijke periodiciteit mogelijk kunnen 
verklaren: 
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* wervelafschudding; uit in vitro studies [Cassanova,'75] is namelijk gebleken dat in de 
startfase van de flowpuls een startwervel wordt geïnitieerd, die snel weer vervalt; 

* wand resonantie putchison,'74]; 
* golfreflecties aan de vernauwing. 
Een uitspraak over welk mechanisme met de grootste waarschijnlijkheid het effekt beschrijft, 
wordt niet gedaan. Ook worden de vloeistofverstoringen niet aangeduid als vloeistof- 
instabiliteitem Uit figuur 4 5 2  biijkt verder dat de prrisaîiidîy index; 

aheemt voor toenemende vernauwingen. Dit effekt wordt door de auteurs toegeschreven aan de 
compliante aard van bloedvaten. De bloedflow die tijdens de systole de Vernauwing nadert, voelt 
een verhoogde weerstand. Het distensibele bloedvat, dat zich voor de vernauwing bevindt, 
verwijdt zich ten gevolge van de toenemende druk en gaat als een tijdelijk reservoir fungeren. 
Het snelheidsverloop wordt daardoor veel geleidelijker, zodat de PI afneemt [Khali fa et a1,,'78]. 

PI = (U-- U,JKJ-, 

Fig.4.13: Ensemble gemiddelden van de axiale snelheid voor verschillende vernauwingen 
[Khalifa et al., '781. 

Khalifa en Giddens hebben de flowverstoringen verder geanalyseerd door de 
energiespectra van de verstoringen (zie ook formule 2.8) te berekenen. Ze hebben dit gedaan 
voor vier afionderlijke tijdintervallen van de systole fase (zie figuur 4.14). 

11: begin van de systole 
12: piek systole interval 
13: vertragingsfase 
14: begin diastole 

O 0. T h  uc 

Fig.4.14: De indeling in vier tijdintervallen [ B a l  ifa et al.,'78]. 



De berekening van de energiespectra is uitgevoerd, zoals beschreven in paragraaf 2.2.2. De 
resultaten van de energiedichtheidsfunktie als funktie van de frequentie worden voor de 
verschillende vernauwingen weergegeven in figuur 4.15. 
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Fig.4.15 a tlm c: Energiedichtheidrspectra voor verschillende percentages 
vernauwingen [Khalifa et al., '781. 

Uit de niet vernauwde stroming (figuur 4.15a) blijkt dat de spectra voor alle tijdintervallen 
ongeveer samenvallen. Er  zijn dus blijkbaar maar weinig verstoringen gedurende de systole fase 
[Khalifa et a1.,'78]. Voor de 20% stenose (figuur 4.15b) laten de spectra een substantiële 
toename van flowverstoringen zien voor de intervallen I2 t/m 14 De ontwikkeling van de 
verstoringen begint in de acceleratiefase (12) en zet door in de piek systole fase (Is). De 
flowverstoringen beginnen te vervallen gedurende het interval 14. Uit het feit dat het spectrum 
gedurende I1 voor de 20% vernauwing ongeveer samenvalt met het spectrum voor de niet 
vernauwde stroming, volgt dat de flowverstoringen bij de 20% stenose volledig zijn vervallen 
voor het begin van de nieuwe systole. De 40% stenose (figuur 4.1%) laat een soortgelijk beeld 
zien als de 20% stenose. Opvallend is dat hier ook gedurende het interval 11 een grotere 
hoeveelheid verstoringen aanwezig is dan in het niet vernauwde geval. 

Khalifa en Giddens hebben de ontwikkeling van verstoringen als funktie van de tijd ook 
ondeizocht door de Root Mean Square (RMS) van de verstoringen U', per tijdinterval te 
berekenen. Voor alle vernauwingen blijkt het maximale verstoringsniveau op te treden 
gedurende interval 13 [Khalifa et a1,'78]. 

In een eerder gepubliceerd artikel hebben Giddens et al. de flowverstoringen als funktie 
van de axiale afstand tot de stenose onderzocht. Een resultaat voor een 50% stenose wordt 
weergegeven in figuur 4.16 (de waarden langs de ordinaat zijn omgerekend naar een 
energiedichtheidsfunktie). De energiedichtheidsfunktie is hierbij berekend over een hele periode 
(systole en diastole). 
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Fig.4.16: Axiaal verval van flowerstoringen [Giddens et al.,’76] 

De fluctuaties blijken snel af te nemen naarmate verder stroomafwaarts van de vernauwing 
wordt gekeken. Giddens et al. geven hiervoor drie mogelijke verantwoordelijke mechanismen 
aan [Giddens et a1.,’76]: 
* viskeuze dissipatie van wervels; 
* convectie van verstoringen vanuit een ‘jet-achtige’ kernstroming over de gehele 

* 
De auteurs vinden verder onderzoek noodzakelijk om aan te kunnen geven welk effekt hierbij 
dominant is. 

doorsnede; 
absorbtie van energie door de wand van de aorta. 

4.2.2 VerstorinFen achter axi-symmetrische vernauwingen van O-30%. 
De in vivo experimenten uit paragraaf 4.2.1 hebben aangetoond dat snelheidsverstoringen 
optreden, die afhangen van de grootte van de kunstmatig aangebrachte Vernauwing. Om deze 
verstoringen onder beter te kontroleren kondities uit te kunnen voeren en om de 
vloeistofparameters te kunnen variëren, zijn in vitro experimenten verricht aan gemodelleerde 
vernauwde vaten. De verstoringen die in de literatuur bij dergelijke experimenten zijn 
waargenomen kunnen worden onderverdeeld in drie kategorieën: 
* een coherente struktuur, die ontstaat aan het begin van elke periode (‘Starting Structure’ = 

een oscillatie van de schuiflaag, die geïnitieerd wordt aan de rand van het loslaatgebied 
stroomafwaarts van de vernauwing (‘Shear Layer Oscillation’); 

SS); 
* 

* turbulentie. 
Bovengenoemde effekten treden op, afhankelijk van de aard en de grootte van de stenose. 
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Cassanova en Giddens ('78) hebben metingen gedaan in starre buizen met daarin 
aangebracht afgeronde vernauwingen ('contoured stenoses') en vernauwingen in de vorm van een 
orifice ('sharp-edged stenoses'). Ze hebben gebruik gemaakt van een instationaire sinusvormig 
variërende flow met een frequentie van f = 0.2Hz, zoals deze is aangegeven in figuur 4.17. Voor 
de 25% contoured stenose zijn in de figuur tevens de resultaten van de inktvisualisatie 
weergegeven gedurende één periode [Cassanova et a1.,'78]. Tijdens het experiment had het 
Reynoldsgetal een waarde van Re = 2540 (gebaseerd op de maximale over de doorsnede 
gemiddelde snelheid in de tijd) en het Womersleygetal was a = 15. Op tijdstip (a) wordt door 
Cassanova en Giddens een klein recirculatiegebied aan de wanden geconstateerd. Op tijdstip (b) 
wordt een verstoring gevormd, die op de daaropvolgende tijdstippen verder naar de as van de 
buis diffundeert en stroomafwaarts voert. Op de tijd- stippen (d) en (e) is het gebied direkt 
achter de stenose gerelaminariseerd en is er geen recirculatiegebied meer aanwezig [Cassanova 
et al., '781. 
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Fig.4.6: De ontwikkeling van verstoringen achter een 25% contoured stenosis in een 
instationaire stroming (Re = 2540, a = 15) [Cassanova et al.,'78]. 



Khalifa en Giddens ('8 1) hebben de post-stenotische flowverstoringen bestudeerd door 
Laser Doppler snelheidsmetingen te verrichten op de as van een perspex buis waarin een 25% 
stenosis was aangebracht. De flow werd sinusoïdaal gevarieerd en was gesuperponeerd op een 
konstante flow. In figuur 4.18 wordt de snelheid op de as, stroomopwaarts van de vernauwing, 
weergegeven. Tevens wordt de indeling van een periode in intervallen aangegeven. 
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Fìg.4.18: Snelheid op de as, stroomopwaarts van de vernauwing, en de indeling van een 
periode in 4 tijdintewallen [Khalifa et a1.,'81]. 

Het Reynoldsgetal (gebaseerd op de maximale assnelheid in de tijd) bedroeg bij de 
experimenten 2400. De Womersley parameter a = 8.4 is gebaseerd op de niet vernauwde 
buisstraal en de oscillatiefrequentie. De gemeten snelheden op de as van de buis zijn voor 
verschillende axiale posities weergegeven in figuur 4.19. Khalifa en Giddens interpreteren de 
resultaten als volgt (ze refereren daarbij naar de resultaten van de visualizatie experimenten uit 
[Cassanova et a1.,'78]). Op positie x/D = 2.1 is een flowverstoring te zien op t = 0.23 s na het 
begin van een nieuwe periode. Behalve deze 'Starting Structure' (SS) blijft de assnelheid 
onverstoord. Op x/D = 3.7 wordt een tweede verstoring waargenomen op t = 0.16 s die door de 
auteurs wordt toegeschreven aan een resterende verstoring uit de voorgaande periode. De SS 
volgt daarna. De plaatjes van de snelheid op de daaropvolgende axiale posities laten zien dat de 
verstoringen stroomafwaarts worden meegevoerd en in amplitude afnemen. De SS , die wordt 
gevormd aan het begin van een nieuwe periode en stroomafwaarts voert, is ook te herkennen in 
de figuren van de ensemble gemiddelden en de mean square verstoringssnelheden (zie ook 
paragraaf 2.2.1). In figuur 4.20 worden deze grootheden weergegeven voor de verschillende 
axiale posities bij een 25% vernauwing. De middeling heeft plaatsgevonden over 100 perioden. 
Ook uit de figuren van de ensemble gemiddelden lijkt het er op dat de SS een verschijnsel is 
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van periodieke en coherente aard, zelfs tot 20 D stroomafwaarts van de vernauwing [Khalifa et 
al.,'81]. De plaatjes van de mean square verstoringssnelheden u'2 vertonen scherpe pieken, die 
het begin en het einde van de SS aangeven. Blijkbaar zijn de SS fenomenen niet volledig 
periodiek, zodat de middeling over 100 periodes aanleiding geeft tot een piek in u'2* 
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Fig.4.19: Snelheden gemeten op de as op verschillende axiale posities achter een 25% 
stenosis [Khalifa et al.,'81]. 

Uit de u'2-plaatjes blijkt verder dat met uitzondering van de SS het verstoringsniveau voor alle 
axiale posities niet groter is dan het stroomopwaartse verstoringsniveau. Dit bedraagt 1.2% van 
de piek snelheid, zodat volgens de auteurs de stroming laminair verondersteld mag worden (met 
uitzondering van de SS). Het laminair zijn van de stroming blijkt ook uit het energiespectrum 
(figuur 4.21a). Het spectrum (berekend voor een hele periode) laat ten opzichte van de 
stroomopwaartse situatie nauwelijks een toename van de verstoringsintensiteit zien. 
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Fig.4.20: Ensemble gemiddelden en mean square verstoringssnelheden voor een 25% 
vernauwing [Khalifa et al.,’81]. 
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Het spectrum heeft zijn maximale piek bij f = 25Hz. De autocorrelatiefunktie van de 
verstoringssnelheid is berekend gedurende de versnellingsfase (interval 11). Het relatieve 
maximum bij z = 0.04 s (zie figuur 4.21b) is geheel in overeenstemming met de piekfrequentie 
van 25Hz in het energiespectrum [Khalifa et a1.,’81]. 
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Energiespectrum en autocorrelatiefunktie van de verstoringssnelheden op 
xlD = 2.1 achter een 25% stenosis [Khalifa et al.,’81]. 

4.2.3 Verstorinpen achter axi-symmetrisch vernauwinpen van 30-50%. 
In deze paragraaf zullen de snelheidsverstoringen achter stenoses van 30-50% oppervlakte 
reductie worden bekeken. Daarbij zullen de onderzoeken van de groep van Giddens, die in de 
vorige paragraaf genoemd zijn weer ter sprake komen. Om niet in herhalingen te vervallen over 
de onderzoeksopzet wordt daarom, waar nodig, verwezen naar de vorige paragraaf. 

a. Resultaten groep Giddens 
Cassanova en Giddens (‘78) hebben in hun onderzoek aan sharp-edged stenoses (zie paragraaf 
4.2.2) snelheidsmetingen gedaan met behulp van een hotfilm probe achter een 50% sharp-edged 
stenose. Op de as van de buis (-0) worden tijdens de piek systole fase snelheidsfluctuaties 
gemeten. Cassanova en Giddens hebben de verstoringen onder dezelfde stromingscondities voor 
meerdere radiële posities gemeten. De resultaten worden weergegeven in figuur 4.22. De grote 
laagfrequente fluctuatie, die te zien is op de radiële posities r/R = 0.630 en 0.945 wordt 
veroorzaakt door een wervelring, die in het gebied dichtbij de wand gevormd wordt. De 
intensiteit en frequentie van de snelheidsfluctuaties op posities r1R = 0.630 en 0.945 (op deze 
posities heersen grote schuifspanningen) nemen toe als de hoofdstroomsnelheid toeneemt. De 
fluctuaties dissiperen voor het begin van de volgende flowpuls [Cassanova et a1.,’78]. 
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Fig.4.22: Snelheden achter een 50% sharp-edged stenose voor verschillende radiele posities. 
De axiale positie bedraagt x/D = 1.125 (a = 15, Re = 2540) [Cassanova et 
ak,,'78'. 

Khalifa en Giddens ('81) hebben LDA-experimenten verricht achter 50% afgeronde 
vernauwingen (zie ook paragraaf 4.2.2). Bij de experimenten is weer gebruik gemaakt van de 
sinusvormig variërende flow uit figuur 4.18. De snelheid, gemeten op de as van de buis voor 
drie axiale posities is weergegeven in figuur 4.23. 
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Fig.4.12: Gemeten assnelheden op verschillende axiale posities achter een 50% stenose 
[Khalifa et a1.,'81]. 
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Fig.4.13: Ensemble gemiddelden en mean square verstoringssnelheden voor een 50% 
vernauwing [Khalifa et al.,'8i]. 
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In figuur 4.23a worden twee typen van flowverstoringen zichtbaar: de 'Starting Structure' (SS) 
aan het begin van de versnellingsfase en een quasi-periodieke fluctuatie gedurende de 
vertragingsfase. Op de axiale posities x/D = 7.7 en 15.7 blijft de SS zichtbaar en ondergaat 
blijkbaar geen grote verandering in amplitude. De snelheidsfiuctuaties tijdens de vertragingsfase 
blijken eerst in amplitude te groeien en daarna af te nemen naarmate de axiale afstand tot de 
stenose toeneemt. Tevens lijkt het alsof de verstoringen steeds meer random van karakter 
worden. Volgens de auteurs worden de fluctuaties tijdens de vertragimgsfase verootzaaki dûûï 

een laminaire instabiliteit, die wordt geïnitieerd in de schuifiaag aan de rand van het 
recirculatiegebied vlak achter de vernauwing. Deze laminaire instabiliteit wordt vervolgens 
volledig turbulent en vervalt daarna bij het stroomafwaarts bewegen ervan [Khalifa et al.,'Sl]. In 
figuur 4.24 worden de ensemble gemiddelden (gemiddeld over 100 perioden) en de 
verstoringsintensiteiten weergegeven. De figuren van de ensemble gemiddelden tonen aan dat de 
SS een zeer periodiek verschijnsel is, dat bovendien tot ver stroomafwaarts (x/D = 20.7) de 
coherente vorm handhaaft. De fluctuaties tijdens de vertragingsfase hebben geen goed 
gedefinieerd begintijdstip, zoals blijkt uit het feit dat ze bij de figuren van de ensemble 
gemiddelden nauwelijks herkenbaar zijn. Op posities x/D = 2.1 en 3.7 zijn de fluctuaties 
(hoewel niet herkenbaar bij de ensemble gemiddelden) toch periodiek van aard gedurende een 
bepaald deel van de flowpuls. Voor de axiale positie x/D = 3.7 blijkt dit uit de 
autocorrelatiefunktie (zie figuur 4.25). Tijdens het piek systole interval (12) is de periodieke aard 
van de instabiliteiten duidelijk herkenbaar. De frequentie van de instabiliteiten is door de auteurs 
bepaald op 52 Hz. De autocorrelatiefunktie van het vertragingsinterval (I3) heeft het typische 
karakter van een turbulente stroming [Khalifa et a1.,'81]. 
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Fig.4.25: Autocorrelatiefinktie van de assnelheid tijdens de intervallen I2 en I3 op axiale 
positie xfD = 3.7 van een 50% stenose [Khalifa et a1.,'8i]. 
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In de figuren van de mean square verstoringssnelheden zijn de Starting Structures herkenbaar als 
scherpe pieken. De SS worden gevolgd door een laminaire flow, die even later over gaat in een 
intens turbulente stroming. Voor grotere axiale posities (x/D > 3.7) blijkt het random karakter 
van de fiuctuaties in de vertragingsfase uit de grote mean square verstoringssnelheden (figuur 
4.24). Het random karakter Is door de auteurs sok gecontroleerd door een energiespectrum te 
bepalen. Het blijkt dat deze breedbandig is, hetgeen een typische eigenschap van turbulente 
stromingen is. Het geschetste beeld blijft daarmee in overeenstemming met de eerder genoemde 
interpretatie van de auteurs. 

Ook Ahmed en Giddens ('84) hebben onderzoek gedaan aan verstoringen achter 
axi-symmetrische vernauwingen. Ze hebben daarbij gebruik gemaakt van een vernauwing van 
50% met een sinusvormige doorsnede. De stroomopwaartse snelheid op de as varieerde tijdens 
de experimenten sinusvormig. De Womersley parameter bedroeg a = 7.5 resp. 15 en het 
Reynoldsgetal varieerde gedurende een periode tussen 200 en 1000 [Ahmed et a1.,'84]. Ahmed 
en Giddens hebben visualisatie experimenten verricht met behulp van de H2-bellen techniek (zie 
ook paragraaf 2.1.1) om een kwalitatief beeld van de Bowfenomenen te verkrijgen. Voor de 
50% stenose constateerden de auteurs een klein loslaatgebied achter het divergerende deel van 
de stenose. Aan het begin van het piek systole interval (interval 12 uit figuur 4.14) is voor 
a = 7.5 de vorming van een wervelring zichtbaar aan de rand van het loslaatgebied, die groeit in 
de tijd. Wanneer de Womersley parameter a toeneemt, wordt het effekt van deze wervelringen 
versterkt. Voor a = 15 wordt het visualizatiebeeld tijdens de maximum axiale snelheid 
weergegeven in figuur 4.26. 

Fig.4.26: Flow visualizatie resultaat tijdens de maximale axiale snelheid voor een 50% 
vernauwing (a = 15,200 e Re < 1000) [Ahmed et al.,'84]. 

De wervelstruktuur, die in de figuur zichtbaar is, is eerder in de cyclus in het divergerende 
gedeelte van de vernauwing ontstaan. Deze wervelstrukturen zijn stabiel en vervallen geleidelijk 
in de tijd. Behalve de wervelstrukturen hebben de auteurs ook een periodieke oscillatie 
('Discrete Frequency Oscillation') waargenomen gedurende een bepaalde tijd van een periode. 
Voor de 50% vernauwing wordt hiervan geen duidelijk visualizatieresultaat gegeven. Om aan te 
geven wat de auteurs met deze 'Discrete frequency oscillations' bedoelen, wordt een resultaat 
voor een 75% vernauwing in figuur 4.27 weergegeven. 
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Fig.4.27: Visualizatie resultaat voor een 75% vernauwing (a = 7.5, 200 c Re < 1000) 
[Ahmed et al., '841. 

Figuur 4.27 valt verder buiten het kader van deze literatuurstudie, omdat we ons beperkt hebben 
tot vernauwingen van maximaal 50%. 

Tijdens de visualisatie experimenten hebben Ahmed en Giddens geen turbulentie 
waargenomen. Ook snelheidsmetingen met behulp van LDA experimenten hebben voor de 50% 
stenose geen random verstoringen aangetoond. 

b. Resultaten andere onderzoeksgroepen. 
De onderzoeksgroep van D'Luna et al. heeft snelheidsmetingen uitgevoerd achter een 50% 
axi-symmetrische vernauwing met een sinusvormige doorsnede [D'Luna et a1.,'82]. De 
hoofdstroming wordt sinusvormig gevarieerd en is altijd voorwaarts gericht. De 
snelheidsmetingen zijn uitgevoerd met behulp van een pulsed Doppler ultrageluid systeem, 
waarbij de ultrasone bundel loodrecht op de axiale snelheidsrichting is geplaatst. Op die manier 
worden Doppler signalen van de transversale snelheidscomponenten gemeten. Voor de 
verwerking van de Doppler signalen wordt gebruik gemaakt van de Autoregressive (AR) 
techniek, die in paragraaf 2.2.1 is beschreven. 
D'Luna et al. hebben de metingen gedaan bij de volgende stromingscondities: de Womersley 
parameter bedraagt cc = 16 en het Reynoldsgetal (gebaseerd op de maximale assnelheid in de 
tijd) is Re N 2500. Voor een niet vernauwde buis wordt het resultaat van het AR spectrum 
gegeven in figuur 4.28. Theoretisch gezien zouden we geen enkel signaal mogen verwachten in 
het geval van een niet vernauwde buis met een laminaire stroming, omdat wordt gekeken naar 
de transversale snelheidscomponent. Het feit dat toch signalen worden gemeten wordt door de 
auteurs toegeschreven aan bijdragen van de verstrooiende deeltjes in de geluidsbundel [D'Luna 
et al.,'82]. 
Het AR spectrum voor een 50% stenose wordt weergegeven in figuur 4.29. In het AR spectrum 
is aan het begin van elke periode een startwervel herkenbaar aan de wisselende 
snelheidsrichtingen ('away' versus 'toward, zie figuur 4.29). De startwemel duurt ongeveer de 
helft van een periode (0.5 s). In vergelijking met vergelijkbare metingen van een stationaire 
hoofdstroming waar wervelafschudding met een karakteristieke frequentie van f = 7.9lWz werd 
geconstateerd (zie ook hoofdstuk 3), lijkt dit erg lang. 
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Fig.4.28: Autoregressive (AR) spectrum voor een niet vernauwde buis (At = 53.3 msec, 

a = 16, Re = 2400; radiele positie meetpunt rlR = 0.70 [D'Luna et al., '821 
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Fig.4.29: Autoregressive (AR) spectrum voor een 50% stenose (At = 32 msec, a = 16, 
Re = 2530, radiele positie meetpunt rlR = 0.7, axiale positie meetpunt xlD = 1.75) 
[D'Luna et al., '821. 
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De auteurs verklaren dit door aan te nemen dat in het pulsatiele geval vele wervels 
'samensmelten' tot een coherent startverschijnsel, de startwervel. Na de startwervel zijn in figuur 
4.29 nog een tweetal wervels van kortere duur zichtbaar gedurende elke periode. De ultrageluid 
snelheidsmetingen zijn herhaald voor een stroming met Womersley parameter a = 9. De overige 
condities zijn konstant gehouden. De stroming blijkt in dit geval minder coherente patronen te 
vertonen dan in het geval van a = 16. Alleen het eerste gedeelte van de coherente 'starting 
structure' is mg te hcrkemen gedxre~~de de acce!e;â:iefdwe v a  dke peilrode. ijaarna vervalt de 

stroming in kleinere wervels met afnemende intensiteit naar het einde van een periode [D'Luna 
et a1.,'82]. De auteurs schrijven het effekt van het vervallen van de starting structure volledig toe 
aan de kleinere Womersley parameter. Ze refereren daarbij nog naar Nerem en Seed (1972), die 
ook een afnemende stabiliteit van coherente flowstructuren hebben gerapporteerd bij afnemende 
Womersley parameter [Nerem et a1.,'72]. 

De Franse onderzoeksgroep van Bordron et al. houdt zich bezig met de numerieke en 
experimentele studie van wervels, die geproduceerd worden door oscillerende flows achter 
stenoses. Ze nemen daarbij aan dat: 
* 
* 
* 

de vloeistoffen zich Newtons gedragen; 
de hoofdstroomsnelheid sinusvormig oscilleert rondom nul; 
de stenose beschreven kan worden door een axisymmetrische starre buis met daarin 
aangebracht een vernauwing, waarvan de wand gedefinieerd is door een Gaussische 
curve: 

Het principe van de numerieke berekeningen berust op het uitvoeren van een reeksontwikkeling 
van de stroomfunktie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een geometrische parameter die 
een maat is voor de lokale deformatie. Het blijkt dat volgens deze aanpak de snelheid 
geschreven kan worden als de som van een drietal termen: een oscillerende term met frequentie 
u, een stationaire streaming term en een term met frequenties 20. De stationaire snelheden zijn 
volgens de auteurs dominant voor waarden van de Womersley parameter a e 5 en de 
instationaire termen voor a > 10 [Bordron et a1.,'78]. De stationaire snelheidstem veroorzaakt 
volgens de auteurs het stationaire stromingspatroon dat voor kleine waarden voor a (a < 7) 

bestaat uit een stationaire toroidaalwervel in de helft van de stenose en uit twee wervels voor 
grotere waarden van a. De instationaire snelheidstermen veroorzaken instationaire wervels. De 
auteurs hebben voor het geval van een 36% stenose, Re = 10 en a = 15 een numerieke 
berekening uitgevoerd (de Womersley parameter is gebaseerd op de niet vernauwde buisstraal; 
waarop het Reynoldsgetal gebaseerd is wordt nergens vermeld in het artikel). Het resultaat 
wordt gegeven in figuur 4.30a. De berekeningen geven twee wervels in de halve buis achter de 
stenose weer. Bordron et al. hebben dit resultaat gevalideerd met behulp van visualisatie 
experimenten met aluminium deeltjes. Het resultaat daarvan is weergegeven in figuur 4.30b. 

rmnd = 1 - 0.2 exp(-nW). 

' 
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Het Womersley getal bedroeg hier a = 20; van het Reynoldsgetal zijn geen expliciete gegevens 
vermeld. 

- -  

Fig.4.30: Resultaten van de stationaire wervels achter een 36% vernauwing: numeriek (a) en 
experimenteel (b) (Re = 10, a = 15 (a) en 20 (b)) [Bordron et al.,'78]. 

De numerieke berekening van de stationaire wervels en het experimentele resultaat uit figuur 
4.30 vertonen kwalitatief enige overeenstemming [Bordron et a1.,'78]. 

4.2.4 Asvmmetrische vernauwingen. 
In de literatuur is van instationaire stromingen achter milde asymmetrische vernauwingen alleen 
het werk van Ojha et al. ('89,'90) bekend. Door middel van inktvisualizatie van 
snelheidsprofielen hebben de auteurs de pulsatiele stroming in beeld gebracht. Het 
Reynoldsgetal varieerde sinusvormig tussen de uiterste waarde 215 en 935. De 
Womersleyparameter bedroeg 7.5. De experimenten zijn uitgevoerd in een 38% asymmetrische 
stenose die een vorm heeft zoals aangegeven in figuur 4.31. 
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Fig.431: Geometrie van de asymmetrische stenose, die door Ojha et al. ('90) wordt gebruikt. 
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Uit de experimenten blijkt dat de asymmetrische vernauwing de stroming sterk beïnvloedt. Dit 
wordt zichtbaar in de resultaten van figuur 4.32. 

Fig.4.32: Inktvìsualizatie van een asymmetrische stenose op verschillende fases in de 
jTowpuls; zijaanzicht (a); bovenaanzicht (b) [Ojha et a1.,'90]. 

In zijn algemeenheid kan het effekt van de stenose op de flow als vo lg  beschreven worden. 
Wanneer de stroming versnelt, worden de verstoringen uit de vorige flowpuls gedissipeerd. 
Volledige relaminarisatie wordt bereikt halverwege de versnellingsfase (t = 220 ms). Verder 
toenemen van de flow resulteert in het ontwikkelen van een schuiflaag aan de vernauwde kant 
van de buis, die vlak voor de piekflow (t = 280 ms) gaat oprollen bij z = 1.8 (zie figuur 4.32). 
De vortex is volgens de auteurs van het Kelvin-Helmholtz type en hij wordt zeer periodiek 
geproduceerd in de flowpuls. De wervel valt uiteen bij z = 4 en wordt volledig gedissipeerd bij 
z = 10. Dit leidt tot de produktie van turbulentie, die hoofdzakelijk aan de vernauwde kant van 
de buis optreedt [Ojha,'90]. Gedurende de deceleratiefase van de flowpuls (O e t < 120 ms en 
300 < t < 400 ms) zijn fluktuaties in het axiale snelheidsveld waargenomen. Deze fluktuaties 
zijn volgens de auteurs groter voor de 38% asymmetrische stenose dan voor een 45% 
axi-symmetrische stenose [Ojha,'89]. 
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4.3 Conclusies. 

De belandjkste resultaten van verstoringen achter vernauwingen in buizen worden in deze 
paragraaf samengevat. 

Onder stationaire flowcondities blijft de stroming achter een 25% stenose volledig stabiel 
voor Re e 1000. Voor grotere stenoses (50%) wordt aan de rand van het loslaatgebied door 
diverse auteurs een patroon van wewe!ringcn gesmstUtvvrd. E e  s?mrnizg word!: pss t i i ïhki î t  
vanaf Re = 2000 [Ahmed et a1.,'83a,b]. 

Voor instationaire flows blijken andere fenomenen een belangrijke rol te spelen. Uit 'in 
vivo' experimenten blijkt een mogelijke aanwezigheid van wervelafschudding tijdens de 
pieksystole fase. Bovendien zijn er verstoringen waargenomen tijdens de vertragingsfase, die 
snel blijken te vervallen naarmate de axiale afstand toeneemt [Khalifa et a1.,'78], [Giddens et 
a1.,'76]. Ook in 'in vitro' experimenten aan axi-symmetrische stenoses worden deze fenomenen 
waargenomen. De wervel, die tijdens de versnellingsfase wordt gevormd, wordt Starting 
Structure genoemd [Cassanova et a1.,'78] en [Khalifa et al.,'78 en '811. De startwervel wordt 
waargenomen zowel voor een 25% als een 50% stenose. Het effekt van de startwervel is groter 
naarmate het Womersleygetale a groter is [Ahmed et a1.,'84]. Bij de 25% stenose blijven met 
uitzondering van de startwervel de verstoringssnelheden laag. Voor de 50% stenose worden ze 
groot tijdens de vertragingsfase, hetgeen veroorzaakt wordt door periodieke oscillaties [Khalifa 
et a1.,'81]. 

De vorming van de wervel tijdens de acceleratiefase is ook in een asymmetrische stenose 
waargenomen door Ojha ('89, '90). De wervel wordt gevormd aan de kant van de vernauwing en 
vervalt ongeveer 10 diameters stroomafwaarts, waardoor de stroming turbulent wordt. Over het 
optreden van periodieke oscillaties achter een asymmetrische stenose wordt niets gerapporteerd. 

I 



5.1 

5. Divergerende buisstroming. 

5.1 Stationaire flowcondities. 

Huurne ('88) heeft visualizatie experimenten met behulp van de H2-bellen techniek verricht in 
divergerende buizen met halve taperhoek a = 1.50. De volgende resultaten zijn voor Re = 240 
(gebaseerd op de grootste diameter) geconstateerd (zie ook figuur 5.1): 
* loslaatgebieden vanaf positie d8; 
* oscillaties op as van buis op d6; 

* turbulent profiel op d3; 
* relaminarisatie achter dl .  1 

1 o d l l  d l 2  o 

- t=O 0.31 0.49 1.17 1.72 
t=O 0.04 0.13 0.24 ---- t-O 0.31 0.68 1.05 

- t=O 0.I1 0.28 0.41 0.52 

d5 d6 
d l  d3 

t-O 0.07 0.17 0.24 
t=O 0.05 0.12 0.25 0.37 

3s d7 d8 d9 d10 1 

t=O 0.02  0.07 0 .15  0.24 

o d l  1 

Fig. 5.1: Visuulizatie van de stroming in een divergerende buis voor Re = 240 
[Huurne, 'SS]. 

De experimenten zijn herhaald voor Re = 373. De resultaten daarvan worden weergegeven in 
figuur 5.2 en kunnen als volgt worden samengevat: 
* 
* 
* 
* 

er treedt loslating op vanaf d10; 
oscillaties worden zichtbaar op de as van de buis bij d8; 
turbulente profielen zijn zichtbaar voor d6 en d3; 
er treedt relaminarisatie op achter dl .  
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o d l l  d l 2  o 
d4 d5 d6 D d7 d8 

dg o d10 
o-rrng draad1 6 2  a3 o 

t=O 0.04 0.12 0.24 0.44 
t = O  0.09 0.18 0.29 

I 

d9 O d10 

t=O 0.04 0.12 0.16 : 
Fig. 5.2: Visualizatie van de stroming in een divergerende buis voor Re = 373 

[Huurne, ’881. 

Westenberg heeft door middel van inktvisualizatie in een divergerende buis met een 
halve taperhoek van a = 1.50 instabiliteiten experimenteel trachten te karakteriseren. In de buis 
zijn verstoringen waargenomen, die zowel in bovenaanzicht als onderaanzicht zijn onderzocht. 
Een globaal overzicht van de geconstateerde verstoringen tijdens de visualizatie experimenten 
wordt gegeven in figuur 5.3. 

Re f 2.5% 1 bgchrijvine. van de striikliin 1 
146 

247 

338 
409 

523 

822 

987 

De str i j l i jn is een stabiele rechte lijn door de gehele meetsectie en het 
uitstroomgedeelte, ook wanneer de  inkt op de as van het hanaal 
ingebracht wordt. 
Kleine oscillaties kunnen waargenomen worden in de  laatste 5 cm bail het 
divergerende kanaal. De inktlijn kan niet meer op de as van het kanaal 
ingespoten worden. Hier moet de inkt dus al onder de as ingespaen 
worden. 
Goed zichtbare oscillaties in de laatste i0 cm van de  meetsectie 
Osollaties ontstaan in de  hunn van x = 30 cm en grwien uit tot in de 
laatste 10 em van de meetsectie, waar ten gevolge van turbulentie de 
zichtbaarheid van de  inktlijn verdwijnt 
Osuliaties ontstaan in de  huurt van x = 25 cm en groeien u t  tot in de 
buurt van x = 35 cm, waar de zichtbaarheid van de inkriijn verdnipt  
Osuliaties zijn zichtbaar van x = 20 cm tot x = 30 cm. De inktlijn IS op 
een laag gelegen stroomlijn nog net zichtbaar 
Vanwege de hoge snelheden wordt de inhtlijn vlab na de inspuiting 
verstoord. De inktlijn 0 hierdoor met meer zichtbaar in de meetsectie, 
zelfs niet op laag gelegen stroomlijnen. 

I I 

Fig. 5.3: Overzicht van de fenomenen in de divergerende buis [Westenberg,’90]. 
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f 
- 6 -  

Met behulp van een videosysteem zijn de visualizatie beelden opgemeten. In figuur 5.4 is de 
uitwijking van de inktlijn ten opzichte van het midden gegeven als funktie van de tijd voor 
Re = 409. Er blijkt dat: 
* 
* de instabiliteiten spatieel groeien. 

de oscillaties een karakteristieke frequentie hebben van f = 3.8Hz, 

-ss 

-+-- verstuiw -8- verstamna 
(laws y-as) (langs z-as) 

-7L ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

- 1  t 
5 0  

E -2 

U 0 -1  

c 
J -7 
.- 

O 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 O i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ti@ (s) tild w 

visuaiisatiemeting voor x = 36.5 cm. visualisatiemeting voor x = 38.1 cm. 

Fig. 5.4: Visualizatie meting voor Re = 409 [Westenberg, '901. 
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5.2 Instationaire flowcondities. 

Huurne ('88) heeft ook een Hzbellen visualizatiestudie gedaan in een divergerende buis onder 
instationaire flowcondities. De halve taperhoek bedraagt weer a = 1.50. De resultaten worden 
weergegeven in figuur 5.7. 

1.0 sec nä de puls bij d2 

tussen t-25 en 46 sec 
treden instabiiiteiten OP 

c 

0.7 sec na de puls bij d4 

tussen e-23 en 46 sec treden 
sterke instabiliteiten op, 
waardoor de belletJes-lijnen 
niet gevolgd kunnen worden 

-- 
Y*<*> 

verloop van het Reynoldsgetal 
aan het begin van de buis b i j  
de diameter van 40 ,m 

0 . 3  sec na de Puls blJ dlO O 4 sec na de puls biJ d8 

.I e 

*ge /&. 
'tussen t-22 en 43 treden af en 
toe lichte instabiliteiten OP 

Enkele belletJes-1iJnen in de tapse buis na een korte periode na 
de puls OP de kathode-draad. OP verschiliende tiJdstiPPen van de 
cycius. Het debiet i s  instationair met een negatief debiet 
gedurende een sedeelte van de cycìus. 

Fig. 5.7: Visualizatie resultaat voor de oscillerende stroming in de divergerende buis 

[Huurne, '881. 

Buss et al. [Buss] hebben visualizatie experimenten gedaan in een divergerende buis met 
een halve taperhoek van 1.40. Ze hebben een sinusvormig variërende flow aangelegd (zie figuur 
5.8). 

reversed Flow 

u t  = 180' to 360° 

wt 

Pig, 5.8: Geometrie en flowvorm bij de experimenten van Buss. 

De inktvisualizatie heeft plaats gevonden met behulp van de PH-indicator methode (zie ook 
paragraaf 2.1.1). Resultaten voor waarden van cot = 2450 tot 2680 zijn weergegeven in figuur 
5.9. De figuren voor cot = 2520 en 2610 zijn numeriek berekende resultaten met behulp van de 
Eindige Differentie Methode. 



Fig.5.9: Oscillerende stroming in een divergerende buis [Buss]. 
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Het blijkt dat in de fase, waarbij de flow maximaal versneld wordt in de divergerende 
geometrie, de vorming van een loslaatgebied plaatsvindt. Er ontstaat een jet, die zich over de as 
van de buis voortbeweegt. Aan de randen van de jet ontwikkelt zich in de schuiflaag een vortex, 
die steeds verder oprolt en stroomafwaarts voert. De numerieke resultaten worden ook gegeven 
in figuur 5.9. Uit een vergelijking met de experimenten blijkt dat de numerieke berekeningen de 
vortex formatie op een te laat moment in de flowpuls voorspellen. Bovendien wijkt de 
berekende vorm van de vortex af van de experimenteel waargenomen vom. 

5.3 Conclusies. 

De divergerende buisstroming (taperhoek a = 1.50) blijkt onder stationaire flowcondities 
instabiel te zijn vanaf Re E 240 [Huurne,'88], [Westenberg,'90]. De instabiliteiten worden 
zichtbaar als oscillaties op de as van de buis en ze hebben een karakteristieke frequentie van 
ongeveer 3.8 Hz pestenberg,'90]. Ongeveer 10 diameters stroomafwaarts van het begin van de 
buis wordt de stroming turbulent. Wanneer een instationaire flow aanwezig is in de divergerende 
buis wordt door Huurne ('88) weer over instabiliteiten gerapporteerd, die tijdens de 
vertragingsfase van de flowpuls optreden. Buss heeft tijdens de maximale versnellingsfase een 
jet waargenomen in de divergerende buis, waarlangs in de schuiflaag een vortex ontwikkelt die 
steeds verder oprolt en stroomafwaarts voert. 



6.  Discussie. 

Naar aanleiding van de bevindingen in dit literatuurverslag worden een aantal keuzes met 
betrekking tot het promotieonderzoek gemaakt. Deze keuzes zullen in dit hoofdstuk worden 
besproken. 

A l s  vloeistof voor de experimenten wordt een Newtonse vloeistof gekozen. Uit het werk 
van Eiepsek ('84, '86, '90) is bekend dat er een invloed is van de soort vloeistof op de globale 
eigenschappen van het snelheidsveld (snelheidsprofielen, loslaatgebieden). Over de invloed van 
het al dan niet Newtons zijn van vlseistoffem op snelheidsverstoringen is niets bekend. Er wordt 
daarom als voorlopig uitgangspunt gekozen voor de meest eenvoudige vloeistof. 

De experimenten zullen worden uitgevoerd in starre modellen. Liepsch ('84, '86, '90) 
beschrijft de invloed van elastische wanden op de loslaatgebeiden. Ook hier is over de effekten 
vaaa elastische wanden op verstoringen niets bekend. Daarom wordt als uitgangpunt gebruik 
gemaakt vaaa starre modellen. 

Uit de vergelijking van flowverstoringen achter vernauwde buizen onder stationaire en 
instationaire flowcondities blijkt dat de fenomenen wezenlijk anders zijn onder instationaire 
omstandigheden. Omdat we in het projekt geïnteresseerd zijn in een fysiologische situatie, is het 
zinvol het onderzoek te concentreren op instationaire vloeistofstromingen. Omdat de 
Womersleyparameter en het Reynoldsgetal ook hun invloed op de verstoringsfenomenen 
hebben, wordt gekozen voor een flowvorm die de fysiologische puls redelijk benadert. 

De stenosevorm heeft een invloed op de verstoringsfenomenen [Cassanova et a1.,'78]. Het 
onderzoek zal daarom worden gedaan aan een stenosevorm, die fysiologisch relevant is. 

De belangrijkste fenomenen, die naar verwachting zullen optreden achter vernauwingen 
in de carotis vertakking zijn: 
* een wervelvorming, die lokaal plaats vindt achter de stenose aan de rand van het 

loslaatgebied tijdens de versnellingsfase; 
het optreden van instabiliteiten in de schuiflaag tijdens de vertragingsfase. * 

Behalve de wervelvorming speelt ook de wervel convectie een rol. Door het sterke secundair 
stromingsveld en de convergerende geometrie aan het eind van de sinus, kunnen wervels 
beïnvloed worden. 

I 
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