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SAMENVATTING 

Dit onderzoek is als stageopdracht verricht in het kader van het 
project Itopenen en sluiten van hartklepprothesenlt. Eerder is een 
op de Eindige Elementenmethode gebaseerd numeriek model 
ontwikkeld, dat het gedrag van een twee-dimensionale hartklep 
beschrijft. Dit model is enerzijds geschikt om het vloeistofmoment 
te bepalen, äat op de kiep werkt. Anderzijds kan het  ûûh de 
positie of de beweging van de klep bepalen. 

Tijdens dit onderzoek zijn enkele nauwkeurigheidsaspecten van 
dit model onderzocht. Onder meer is de invloed van de eindige 
elementen mesh op de resultaten bestudeerd. Dit heeft geleid tot 
een optimale meshverdeling waarbij nauwkeurigheid en benodigde 
rekentijd tegen elkaar zijn afgewogen. De gevonden meshverdeling 
is toegepast om met het model vier verschillende klepsituaties te 
onderzoeken. Deze vier situaties zijn: een gefixeerde klep in een 
stationaire s%rsming, een gefixeerde klep in een instationaire 
stroming, een vrijhangende klep in een stationaire stroming en een 
vallende klep in een stationaire hoofdstroom. De resultaten zijn 
vergeleken met experimenten. 

Uit de resultaten is gebleken dat het model kwalitatief het 
klepgedrag in alle vier de geanalyseerde situaties goed voorspelt. 
Het vloeistofmoment op een gefixeerde klep in een stationaire 
stroming wordt kwantitatief goed voorspeld. De numerieke 
resultaten van de gefixeerde klep in een instationaire stroming 
konden vanwege het gebrek aan goede experimentele resultaten niet 
gecontroleerd worden. B i j  Ue vrijhongende klsppen z i j n  
aanzienlijke verschillen tussen de numerieke en experimentele 
resultaten waargenomen. Grotendeels zijn deze te wijten aan 
onnauwkeurigheden in de materiaalparameters van de klep. 
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SYMBOLENLI JST 
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M 

M - 
M* 

Mb 
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M 
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f 

4 

N 
V 
- 

P 
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Re 

: inklemmingshoek van de klep 
: klepbreedte 
: kolom met kinematische en dynamische randvoorwaarden 
: buigparameter 
: drukmatrix 
~ o e ~ e f u n c ~ ~ e p a r a m e ~ e r  

: klephoek 
: basisfunctie van de snelheid 
: gravitatieversnelling 
: zwaartekrachtparameter 
: elementgrootte 
: hoogte van het kanaal 
: dynamische viscositeit 
: eenheidsmatrix 
: Jacobiaanmatrix 
: buigstijfheid per lengte-eenheid van de membraan 
: kl eplengt e 
: divergentiematrix 
: sluitingsparameter van de klep 
: convergentie-orde 
: totaal aantal knooppunten voor de druk 
: massamatrix 
: dimensieloos moment 
: buigmoment 
: rl aeisto moment 
: gravitatiemoment 
: totaal aantal knooppunten voor de snelheid 
: convectiematrix 
: kinematische viscositeit 
: druk 
: kolom met drukonbekenden 
: druk in knooppunt i op tijdstip t 
: basisfunctie van de druk 
: getal van Reynolds 
: afbreekfout 
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: convergentie 

: diffusiematrix 
: getal van Strouhal 
: normaalspanning 
: tijd 
: karakteristieke tijd 
: tijddiscreticatieparameter 
: sneiheidsvector 
: snelheid in knooppunt i op tijdstip t 
: kolom met snelheidsonbekenden na iteratiestap I 
: kolom met snelheidsonbekenden na n tijdstappen 
: scalaire weegfunctie 
: maximale snelheid in de tijd, gemiddeld over de 

dichtheid 

kanaalhoogte 
: vector-weegfunctie 

: variatie-operator 
: dhffesentiatie-operator 
: gradiënt-operator 
: Laplace-operator 
: differentiatie-operator naar de tijd 
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1. INLEIDING 

Binnen de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven loopt in samenwerking met de 
Rij kcuniversiteit Leiden een interuniversitair project: 
"Hartklepprothesen*@. In het kader van dit project wordt getracht 
een hartklepprothese met vezelversterkte kunststofvliezen te 
ontwerpen. 

Om tot een verbeterde hartklepprothese te komen moet o.a. het 
openings- en sluitingsgedrag van een hartklep onderzocht worden. 
In het deelproject IIOpenings- en sluitingsgedragll wordt daarom de 
interactie tussen de klepvliesbewegingen en de vloeistofstroming 
bestudeerd. 

Binnen dit deelproject heeft J.B.A.M. Horsten in het kader 
van zijn promotie-onderzoek een numeriek algoritme ontwikkeld, 
waarmee de klepbeweging van een twee-dimensionale hartklep 
beschreven kan worden. De hartklep is in dit model voor te stellen 
als een sti jve plaat die kan roteren om z i j n  bevestigingspunt. ~ i g  
1.1 geeft het klepmodel weer. 

Fig 1.1 Het hartklepmodel 

Het algoritme, dat de klepbeweging beschrijft, is gebaseerd 
op de bewegingsvergelijking van de klep. De klep wordt geacht zich 
ieder moment in zijn dynamisch evenwichtspunt te bevinden, 
waarvoor geldt dat de som van de momenten gelijk is aan nul. Ter 
bepaling van de momenten moeten het snelheids- en drukveld van de 
vloeistof bekend zijn. De vloeistofstroming wordt berekend met 
behulp van de Eindige Elementen Methode. 
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Een belangrijke factor die de nauwkeurigheid en de 
rekensnelheid van de numerieke berekeningen beïnvloedt is de 
elementenverdeling. Binnen het kader van deze stage is daarom de 
invloed van de elementenverdeling op de resultaten geanalyseerd, 
waarbij door afweging van rekensnelheid en nauwkeurigheid een 
optimale meshverdeling is gekozen. 

Met behulp van deze gekozen meshverdeling is getracht 
experimentele resultaten te simuleren. De experimenten zijn 

Het hartklepmodel is opgenomen in een stromingskanaal. Met 
behulp van deze opstelling kunnen de vloeistofkrachten, de lokale 

vloeistofsnelheden en de hoek 4 van de klep bepaald worden. De 
vloeistofkrachten worden bepaald met behulp van een krachtopnemer. 
Voor de bepaling van de vloeistofsnelheden wordt Laser Doppler 
Anemometrie toegepast. En met een videosysteem, bestaande uit een 
videocamera, een videorecorder en een monitor, kan de beweging van 
de klep geregistreerd worden. Voor meer informatie over de opzet 
van de experimenten wordt verwezen naar Palmen, 1989. 

' L-I I - -Z l - -  ____  L l l U  -.C-&..anAYITAYt uitgevoer6 Goor E. ralmen ------ in neL ~ c t u e i  val i  u a a L  QIBCUUGGIWGLJL. 
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2. MODELVORMING 

In dit hoofdstuk wordt de bewegingsvergelijking van de 
vrijhangende twee-dimensionale aortaklep besproken en hoe deze op 
numerieke wijze opgelost wordt. 

2.1 Numerieke methode voor het onlossen van de Navier-Stokes- 
vergelij king 

Voordat het vloeistofmoment berekend kan worden moeten eerst het 
snelheids- en drukveld van de stroming opgelost worden. De 
stroming van een isotherme, incompressibele Newtonse vloeistof 
voldoet aan de Navier-Stokes-vergelijking en de 
s o n t i n u a t e i t s v e r g e l i j k i n g .  In dimensieloze vorm (zie appendix A en 
u.ae VQsse p 1987) en bij verwaarlozing van de 
zwaartekrachteffecten worden deze vergelijkingen als volgt 
geschreven: 

l +  a' + If*= - -Au + $p = 8 sräE Re 
div 3 = O 

(2.1.1) 

(2.1.2) 

waarin 8 de snelheidsvector, p de druk, de gradiënt-operator,en 
A de Laplace-operator. Sr staat voor het Strouhalgetal, 
gedefinieerd als Sr=H/Vz met H de hoogte van het Kanaal, V de 
maximale snelheid in de tijd, gemiddeld over de kanaalhoogte en t 
de karakteristieke tijd. Verder wordt met Re het Reynoldsgetal 
aangeduid, dat als Re=VH/v gedefiniëerd is. Hierin is v de 
kinematische viscositeit. 

Om de niet-iineaire vergeiljkingen 2.1.1 en 2.1.2 numeriek te 
kunnen B ~ P B S S ~ P P ,  moeten ze herleid worden tot een stelsel lineaire 
vergelijkingen. In de volgende paragrafen wordt hiervan een 
beknopt overzicht gegeven. Mees details worden gegeven in appendix 
B en door Cuvelier e.a. (1986) en van Steenhoven ( 1 9 8 4 ) .  
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2.1.1 Discretisatie 

De Navier-Stokesvergelijking en de c o n t i n u ï t e i t s v e r g e l i j k i n g  
worden ruimtelijk gediscretiseerd met behulp van de Eindige 
Elementen Methode. Daartoe wordt het gebied R verdeeld in een 

waarop druk- en snelheidsonbekenden gedefinieerd zijn. In figuur 
eindig aantal elementen met ieder een eindig aantal kmoppdnten, 

2.1 wordt een elementenverdeling weergegeven. 

- 

Fig 2.1 Meshverdeling 

Het element dat gebruikt wordt is het gemodificeerde 
Crouzeix-Raviart Ps-P1 element, weergegeven in figuur 2.2. Dit is 
een driehoekig element met 6 knooppunten voor de snelheid en 1 
knooppunt voor de druk. Met dit element wordt de snelheid bepaald 
met een nauwkeurigheid van O(h3) en de druk met een nauwkeurigheid 
van O(h2). 

x : knooppunten voor 
de snelheid 

o : knooppunten voor J\ O de druk / 
>I( X ‘X 

Fig 2.2 Crouzeix-Raviart Ps-P1 element 

Het stelsel differentiaalvergelijkingen 2. i. P en 2.1.2 wordt 
door vermenigvuldiging met weegfuncties, partiële integratie en 
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substitutie van benaderingsoplossingen, waarbij de weegEuncties 
gelijk worden gekozen aan de basisfuncties voor de snelheid en de 
druk, herleid tot het volgende stelsel matrixvergelijkingen: 

M6 + [S + N(U)]U + - -  LTP = B 
LU = o 
-- - - -  I 

-- - 
(2.1.1.1) 
(2.1.1.2) 

met: M - = massamatrix 
3 2  ==---2 ---Lu<-- S = aiIzusiemaLrAx - 

- N = convectiematrix 
- L = divergentiematrix 
U = kolom met snelheidsonbekenden 
P = kolom met drukonbekenden 
B = kolom met kinematische en dynamische randvoorwaarden 

- 
- 

2.1.2 Boetefunctiemethode 

Als de Galerkinvergelijkingen 2.1.1.1 en 2.1.1.2 direct worden 
opgelost, verschijnen er vanwege het feit dat in de 
continuïteitsvergelijking geen drukonbekenden voorkomen, nullen op 
de hoofddiagonaal. Dit kan opgelost worden door partial pivoting 
toe te passen, hernummering van de knooppunten. Partial pivoting 
is echter een ingewikkeld en tijd- en geheugenrovend proces en de 
bandstructuur van de matrix wordt erdoor aangetast. Daarom en om 
het aantol o~beke~doi i .  te vsminderen, wordt b i j  het opáossen van 
de Galerkinvergelijkingen de boetefunctiemethode gebruikt. 

Het principe van de boetefunctiemethode is om in het 
oorspronkelijk gediscretiseerde stelsel de continuïteits- 
vergelijking te vervangen door een relatie tussen U - en van de 
vorm: 

eDP = LU -- -- 

met: D = drukmatrix - 
Substitutie van vergelij king 2.1.2.1 

(2.1.2.1) 

in de gediscretiseerde 
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Navier-Stokes-vergelijking levert: 

1 T -1 M6 + [S + N(U)]U + -LD & - -  -- LU = B 
-I - - -  - (2.1.2.2) 

De gemaakte aanname voor de relatie tussen U - en P - is te 
rechtvaardigen omdat voor E nadert naar nul, nog steeds aan de 
continuïteitsvergelijking is voldaan. Bovendien kan aangetoond 
worden dat de oplossing van het boetefunctiestelsel voor afnemende 

---- waaräen van naar die va11 het oorsyronhelijke stelsel 
convergeert. 

Het grote numerieke voordeel van de boetefunctiemethode is 
dat de snelheids- en drukbepaling ontkoppeld zijn, waardoor het 
aantal onbekenden gereduceerd wordt. Daarnaast is er ook geen 
partial pivoting meer nodig. Een nadeel van de boetefunctiemethode 
is dat de boetefunctieparameter E goed gekozen moet worden. Een te 
kleine E leidt tot een singuliere matrix, terwijl bij een te grote 
E niet meer aan de continuïteitsvergelijking wordt voldaan. Voor 
de berekeningen is EP gelijk aan 10-6qekozen. 

2.1.3 Newton-iteratie 

In de matrixvergelijking 2.1.2.2 komt een niet-lineaire term voor, 
namelijk de convectieterm. Deze term wordt gelineariseerd met 
behulp van Newton-iteratie. Bij Newton-iteratie wordt uitgegaan 
van de aanname: 

(2.1.3.1) 

Met U' wordt de snelheid na iteratiestap I aangeduid. 
Limariseren van de convectieve term volgens deze methode 

levert: 

- N(f)f = - -  N(U1-l)U1 + - - -  J(U)U'-' (2.1.3.2) 

met: - J = Jacobiaanmatrix 
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Substitutie van 2.1.3.2 in 
matrixvergel ij king: 

2.1.2.2. levert de volgende 

(2.1.3.3) 

2.1.4 Tijddiscretisatie 

De discretisatie in de tijd gebeurt met behulp van de 
gemodificeerde @-methode. Bij deze methode wordt het tijdstip tn'@ 
beschreven door: 

tn+@ = tn + O.At 
waarbij parameter O variëert tussen O en 1. 
Toegepast op matrixvergelijking 2.1.2.2 levert dit: 

fl+@, I -  u" 
I 1 T -1 n+O, 1-1 

n+O, I )  -+O, 1-1 - - g + O  

) + -*L D L]Un+@ & - -  - - - + [S + N(U O.At - - -  
+ J ( U  - -  - 

(2.1.4.1) 

(2.1.4.2) 

Gebruikelijke differentieschema's zijn: 
O = O: Euler-expliciet, le orde nauwkeurigheid, voorwaardelijk 

O = 1/2: Crank-Nicolson, nauwkeurigheid van de 2e orde, neutraal 

O = 1: Euler-impliciet, le orde nauwkeurigheid, onvoorwaardelijk 

In de berekeningen is gekozen voor een Euler-implicietschema, 
dus O = 1. In principe zou voor deze studie het 
Crank-Nicolssnschema de meest geschikte keuze zijn. Het is echter 
gebleken dat, in combinatie met de gebruikte ruimtelijke 
discretisatie en boetefunctiemethode, er oscillaties in de druk 
voorkomen (v.d. Vosse, 1987). 

stabiel 

StSbid .  

stabiel. 
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2.2 Beweainasveraeliikina van de kier> 

Op de klep werken een drietal momenten. Ten eerste is er het 
vloeistofmoment Mf ten gevolge van de vloeistofkrachten op de 
klep. Daarnaast werkt er op de klep het gravitatiemoment M I  die 
veroorzaakt wordt door de zwaartekracht en de opwaartse kracht van 
de kiep. Het àeràe moment is het büigmöment xb ais gevolg van de 
buigstijfheid van het scharnierend membraan. 

Onder invloed van bovengenoemde momenten zal de klep een 
bepaalde hoek t#~ aannemen. In deze evenwichtssituatle geldt: 

g 

Z M = M f + M  + M b = O  (2.2.1) 
9 

Voor de verschillende momenten geldt (zie figuur 2.3): 

M = .fL Ap(1) H B 1 g cos($) dl 
g o  

Mb = k B (a  - $) 

(2.2.2) 

(2.2.3) 

(2.2.4) 

Fig 2.3 Definitie van grootheden bij het 
berekenen van het vloeistofmoment 

Hierin is L de lengte, B de breedte en H de hoogte van de klep. Ap 
is het dichtheidsversehil tussem klep en vloeistof, a 9s de 
inklemmingshoek van de klep en k de buigstijfheid per 
lengte-eenheid van het membraan, waarmee de klep bevestigd is. 

Voor de numerieke berekeningen wordt de 
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evenwichtcvergelijking in dimensieloze vorm geschreven. De lengtes 

worden dimensieloos gemaakt met H en de schuifspanning met de 
definitie u'=u/p$. Tevens wordt vanwege de beperking tot het 
tweedimensionale geval de breedte van de klep geëlimineerd. 
Voor de algemene dimensieloze uitdrukking voor 

evenwichtsvergelijking van de klep volgt dan: 

de 

met daarin: 

= J u' 1' dl' M: 
L M* = S 

M i = " - @  

H' 1' cos($) dl' 
g o  

(2.2*5) 

(2.2.6) 

(2.2 - 7 )  

(2.2.8) 

De dimensieloze getallen vóór M* en MZ in vergelijking 2.2.5 
z i j n  afhankelijk van de snelheid V. Dit is onhandig, mede omdat 
ook het geval V=O m/s interessant is. In dat geval geldt: Mf = O. 

Een manier voor het herschrijven van de coëfficiënten is om 
ze expliciet in het Reynoldsgetal uit te drukken en wel als volgt: 

g 

* 

met : 

* 
= Re2 Mi -r a2 M* + p2 Mb = O Re2 MIot g 

V H  Re = - Y 

(2.2.9) 

(2.2.10) 

(2.2 11) 

(2.2.12) 

Het teken van M* ar; gelijk aan dat van Ap. 
g 
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2.3 Algoritme voor het oplossen van de bewegingsvergelijking 

In paragraaf 2.2 is voor de evenwichtshoek van een vrijhangende 
klep een niet-lineaire functie, die afhangt van één onafhankelijke 
parameter @, afgeleid. Aangezien de functie niet-lineair is, is 
een iteratieve methode nodig om hem op te lossen. Newton-iteratie 
kan hiervoor niet gebruikt worden, omdat de afgeleide van de hoek 
$ niet beschikbaar is. ~e meest geschikte uplecsincjc-iiiethodz vûûr 
een klep met één graad van vrijheid is de methode van Wijngaarden 
&i Dekker, welke later verbeterd is door Brent [zie Brent,1973 en 
Press e.a.,1986]. 

Het uitgangspunt van het algoritme van Brent is dat er een 
interval bekend is, waarbinnen de evenwichtspositie zich bevindt. 
Stapcgewij s wordt dit interval verkleind, waarbij de 
evenwichtspositie binnen het interval blijft. Door interpolatie 
wordt telkens een verbeterde schatting van het nulpunt bepaald. 
V66s iedere interpolatie wordt echter gecontroleerd of in de 
vorige stap het intesval voldoende geconvergeerd is. Is dit niet 
het geval dan is de interpolatie niet efficiënt genoeg en wordt 
het interval gehalveerd. Hierna wordt pas een nieuwe interpolatie 
bekeken. Afhankelijk van het aantal beschikbare punten is de 
interpolatie lineair of kwadratisch. De nieuwe interpolatie wordt 
pas uitgevoerd als gecontroleerd is of er geen gevaar is voor 
grensoverschrijding en of het te interpoleren punt zich nog binnen 
het interval bevindt. Bestaat dit gevaar wel dan wordt het 
interval niet door interpolatie maar door halvering verkleind. 

Door het zorgvuldig cantraleren VUT? de convergentie en het 
nemen van halveringsstappen indien nodig, is de methode van Brent 
zeker niet veel langzamer dan halvering. En vanaf een bepaalde 
fase in het iteratieproces wordt de convergentie zelfs (veel) 
sneller. 

Nu blijft nog het probleem over hoe het interval bepaald moet 
worden. In het geval van een vrijhangende klep hebben we te maken 
met een vloeistofmoment, dat een monotone continue functie is van 
de klepposities met één evenwichtspositie. Daarnaast bevindt de 
klep zich altijd ergens tussen de volledig geopende en volledig 
gesloten positie. Vanwege enkele praktische punten wordt dit 
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interval toch niet als begininterval gebruikt. 
Ten eerste kan er van eerdere berekeningen gebruik worden 

gemaakt. De evenwichtspositie uit de voorgaande tijdstap is een 
redelijke schatting voor die van de volgende. En door een betere 
beginschatting worden zowel de Newton- als de Brent-iteratie ten 
aanzien van het benodigde aantal iteratiestappen verbeterd. 

Verder is het belangrijk om het aantal evaluaties voor een 
relatief ver gesloten klep te beperken, aangezien het moeilijker 
wordt om net sneïneidsveiä op te iossen b i j  een verder geslûten 
klep. Er zijn dan een fijnere mesh en meer Newton-iteratiestappen 
nodig. 

Daarom wordt bij de berekeningen een interval bepaald door 
extrapolatie, waarbij de oplossing uit de vorige tijdstap als 
beginschatting wordt gebruikt. Dit betekent dat er enkele posities 
geëvalueerd moeten worden totdat het nulpunt ingesloten kan 
worden. Daarna kan de methode Van Brent toegepast worden, 

We hebben hier te maken met een dubbel-iteratief proces. We 
hebben gezien dat de evenwichtspositie ~p iteratieve wij ze wordt 
gevonden. Maar ook het druk- en het snelheidsveld wordt door 
iteratie bepaald. Dit dubbel-iteratieve karakter is duidelijk te 
zien in figuur 2.4, waarin het algoritme schematisch is 
weergegeven , 

Op een bepaald tijdstip wordt bij een geschatte positie van 
de klep het instationaire snelheids- en drukveld berekend en 
daarna het resulterende moment. Is dit moment gelijk aan O dan is 
de evenwichtspositie gevonden en kan verder gegaan worden met de 
vûlgende t i jds tap .  1s het evenwicht niet gevonden, don ~ ~ r d f ;  een 
nieuwe positie geschat. Afhankelijk van het gevonden moment wordt 
de hoek vergroot of verkleind, Nadat ook deze positie volledig 
berekend is, wordt gecontroleerd of de evenwichtshoek ingesloten 
wordt. Is dit niet het geval dan wordt het interval vergroot in de 
richting waarin het moment kleiner wordt. Als het interval wel de 
evenwichtspositie bevat wordt het Brent-algoritme toegepast. 

Voor de berekeningen die nodig zijn, zijn per tijdstap 
gemiddeld 2 tot 3 insluitstappen nodig en 3 tot 5 Brent-stappen. 
Het aantal Newton-iteraties dat nodig is per insluitstap varieert 
nogal, 4 tot 8, maar per Brentstap zijn gemiddeld 2 a 4 
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Newton-iteraties nodig. Dit zijn er minder dan bij de insluitstap 
omdat de variaties in de positie en daarmee ook in het 
snelheidsveld kleiner zijn. 

n t n+l 

I YES 
ij 

Fig 2.4a. Globale structui 
interactiemodel 

: van het vloeistof-structui r 
(v:vloeistofsnelheid, $:kleppositie, 

M:moment, werkend op klep, vr:essentiele randvoor- 
waarden op contactvlak, r:momentarm, n:index 
tijdstap, j:index positie-iteratie) 
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n + l ,  j + l , i + l  
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O 

Fig. 2.4b. Schematische weergave van de oplossing vanhet 
snelheidsveld (i:index Newton iteratie) 

# - ESTIM 

I I 

Fig. 2.4~. Schematische weergave van de schatting van een 
nieuwe kleppositie (A#:arbitraire positie- 
andering, BRENT:algoritme van Brent) 
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3. INVLOED VAN DE ELEMENTENMESH 

Met het in het voorgaande hoofdstuk besproken algoritme kunnen 
berekeningen gedaan worden. De nauwkeurigheid van de resultaten 
van deze berekeningen wordt sterk beïnvloed door de meshverdeling. 
Daarom zal in dit hoofdstuk de aandacht op de meshverdeling 
gericht zijn. 

Eerst zal de convergentie-orde van de snelheid en van het 

komen. Vervolgens zullen er plaatselijke verfijningen worden 
aangebracht in de meshverdeling en zal de invloed van deze 
verfijningen op de resultaten bekeken worden. Daarbij zal een 
keuze gemaakt worden voor een uiteindelijke meshverdeling om 
overige berekeningen mee uit te voeren. 

vioeistofmoment bij aigeheie v e r f i j n i n g  v-arl de ---L. --- A- --A- iuezm aaii ur VLUG 

3.1 Convergentie-orde 

Via numerieke berekeningen wordt de waarde van een te berekenen 
grootheid benaderd. Dit gebeurt met een eindige nauwkeurigheid. 
Het verschil tussen de werkelijke en berekende waarde is de 
(globale) afbreekfout. Dus: 

N = N(h) + R(h) (3.1.1) 

X o e  kleiner de afbreekfoct, des te beter de benadering. De 
afbreekfout hangt af van het soort element en de elementgrootte. 
In het algemeen geldt voor de afbreekfout bij constante 
elementgrootte h: 

(3.1.2) 

met: m = orde van nauwkeurigheid 

q’m 
Voor de convergentie bij halvering van de elementgrootte geldt dan 
bij benadering (zie appendix C): 
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lim N(h) - N(h/2) ~ 2m 
= h+O N(h/2) - N(h/4) (3.1.3) 

met N(h): numerieke benadering bij elementgrootte h 
m: convergentie-orde 

De benadering wordt beter naarmate h dichter naar nul nadert. 
Met behulp van vergelijking 3.1.3 kan nu de convergentie van 

het vloeistofmoment bepaald worden. Voor de vloeistofsnelheid gaat 
de bepaiing van dë convergentie ándsrs. E r  is  iet 66x1 bepaalde 

waarde voor de snelheid bekend; de snelheid wordt in een heleboel 
punten berekend. Daarom moeten eerst de normen of verschilnormen 
tussen de verschillende meshverdelingen bepaald worden volgens: 

(3.1.4) 

(3.1.5) 

De convergentie van de snelheid is dan gelijk aan het  cpot i@nt  vam 
de verschilnorm tussen de grofste en middelste mesh en de 
verschilnorm tussen de middelste en fijnste mesh, dus: 

waarin: 
1 : groffe mesh 
2 : f i j n e r e  nesh 

3 : fijnste mesh 

Voor de verdeling van het beschouwde twee-dimensionale 
hartklepmodel in elementen is gekozen voor een gemodificeerd 
Grouzeix-Waviast Pi-Pl element met een nauwkeurigheid van O (h3) 
voor de snelheid en O(h2) voor de druk. De verwachting is hiermee 
volgens vergelijking 3.1.3 dat voor de snelheid de 
convergentie-orde gelijk zal zijn aan 3 en voor de druk 2. 

Voor het vloeistofmoment is het voorspellen van de 
convergentie-orde lastiger. Het vloeistofmoment wordt bepaald door 
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een integratie van de druk en de schuifspanning over de klep. De 
druk en de schuifspanning hebben allebei een theoretische 
convergentie-orde van 2. (De schuifspanning is een lineaire 
functie van de afgeleide van de snelheid naar y; de nauwkeurigheid 
ligt dus een orde lager dan die van de snelheid). De integratie 
wordt uitgevoerd met de trapeziumregel [Press, 19863 met de 
hoekpunten van de elementen als integratiepunten en met een 
nauwkeurigheid van orde h2. Aangezien de druk in het element 
slechts in tie miääeipunten gecieflnieërd is, wordt de UïUh vûûï het 
uitvoeren van de integratie geïnterpoleerd naar de hoekpunten. De 
convergentie-orde van het vloeistofmoment wordt bepaald door de 
convergentie-orde van de term met de slechtste nauwkeurigheid. We 
verwachten dat de convergentie-orde van het vloeistofmoment gelijk 
zal zijn aan 2. 

Om te controleren of er inderdaad convergentie optreedt bij 
elementverfijning en zo ja, in welke mate, is er een en dezelfde 
berekening uitgevoerd voor drie verschillende elementgroottes. De 
elementverdeling van de grofste mesh ia weergegeven in figuur 3.1. 
De middelste en fijnste mesh ontstaan door het verkleinen van de 
afstand tussen de knooppunten met een factor 2 respectievelijk 4 
of het vergroten van het aantal elementen met een factor 4 
respectievelijk 16, zie de figuren 3.2 en 3.3. 

Fig 3.1 Elementenverdeling van de grofste mesh 
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Fig 3.2 Eiementenverdeiing van de miiddslste mesh 

Fig 3.3 Elementenverdeling van de fijnste mesh 

Voor een gefixeerde klep onder een hoek van loo in een 
stationaire stroming zijn de snelheidsnorm en het vloeistofmoment 
bepaald met gebruik van de drie verschillende meshverdelingen. De 
resultaten voor de snelheid zijn gegeven in tabel 3.1. We zien dat 
de nauwkeurigheid voor de versnelling gelijk is aan 4.207, hetgeen 
overeenkmìt met ee:: c~a~ergentie-crde VZT? 2.Q7. 

mesh snelheidsnorm 
1 O. 7448665 
2 0.74301194 
3 0.74263671 

2-1 0.012602279 
3-2 0.002995457 

P 4.207 

Tabel 3.1 Normen en convergentie van de snelheid 
l=groffe mesh, 2=middelste mesh geïnterpoleerd 
op groffe mesh, 3=fijne mesh geïnterpoleerd op grof 

22 



De resultaten van het vloeistofmoment zijn uitgezet en worden 
vergeleken in tabel 3.2 en figuur 3.4. Verder is in figuur 3.5 de 
convergentie van het vloeistofmoment tegen het Reynoldsgetal 
uitgezet. We zien dat de convergentie van het vloeistofmoment 
ongeveer gelijk is aan 2.5 en nagenoeg onafhankelijk van het 
Reynoldsgetal. Dit komt overeen met een convergentie-orde van 
1.32. 

groffe mesh 

fijnere mesh 

fijnste mesh 

0.592302734 0.415560435 0.110663236 

0.556670034 0.369306035 0.942025035 

O. 543302234 O. 3514713E5 O. 876575035 
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1 O0 
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80 r-l 

I? li 
u 
+ 
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30 

20 
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Re-getal [-] 
O groffe mesh + middelste mesh O fijnste mesh 

Fig 3.4 Vloeistofmoment bij $J = loo uitgezet tegen het 
%?-getal voor drie verschillende elementgroottes 
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We zien dat zowel de convergentie-orde van het 
vloeistofmoment als die van de snelheid lager is dan volgens 
vergelijking 3.1.3 verwacht kon worden. Hiervoor zijn enkele 
oorzaken aan te wijzen. Ten eerste is relatie 3.1.3 een benadering 
voor de convergentie. De elementgrootte h moet naar nul naderen. 
Ten tweede is de gebruikte meshverdeling niet helemaal constant. 

Overigens is de discretisatiefout niet de enige fout die 
gemaakt kan worden bij toepassing van de Eindige Elementen 
Methode. Afrondfouten kunnen bij het gebruik van computers altijd 
optreden. En de nauwkeurigheid van de oplossing neemt af met het 
aantal bewerkingen dat nodig is om de oplossing te verkrijgen. 
Vanwege het grote aantal significante cijfers, dat de moderne 
computers kunnen onthouden, zijn de afrondfouten vaak klein. 

Vergelijken we de snelheidsnormen van de grofste mesh met die 
van de fijnste mesh, dan zien we een afwijking van 0.3 %. Hierop 
afgaande kan geconcludeerd worden dat de snelheid ook bij de 
grofste mesh vrij nauwkeurig bepaald wordt. 

Vergelij ken we echter de afwij kingen van het vloeistofmoment 
aan vinäen we tussen äe Fijnste en de g r o f s t e  mesh afwijkingen van 
9 % b i j  We=1CO tot 26 % bij Re=5QO en tussen de middelste en 
fijnste mesh afwijkingen van 2.5 % bij Re=100 tot 7.5 % bij 
Re=500. Duidelijk is dat berekeningen voor het vaseistofmoment met 
gebruik van de grofste en middelste meshverdeling niet nauwkeurig 
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zijn. Berekeningen met de fijnste mesh zijn in verband met de 
lange rekentijden echter ondoenlijk, zeker als we te maken hebben 
met instationaire situaties waarbij de berekening vele malen voor 
de diverse tijdstappen herhaald moet worden. Gedacht moet worden 
aan rekentijden van 2 uur of langer op een Aliant FX14 voor een 
gefixeerde klep in een stationaire stroming. De oplossing hiervoor 
zou gezocht kunnen worden in meshverdelingen, waarin de mesh 
plaatselijk verf ij nd wordt. 

3.2 Plaatselijke meshverfijning 

Door plaatselijke verfijning van de mesh kunnen op kritische 
plaatsen de berekeningen met een grotere nauwkeurigheid uitgevoerd 
worden dan op andere plaatsen. 

De kritische plaats in het hartklepmodel is de omgeving van 
de klep. Wies moet ten eerste de stroming zich vernauwen en ten 
tweede ontstaan er achter de klep wervels ten gevolge van de 
plotselinge verwijding van het doorstroomkanaal. 
Mogelijkheden om te verfijnen zijn: 

1. langs de klep in de richting van het uiteinde verfijnen, 
2. verfijning onder de klep in de richting van de klep, 
3. meer elementen onder de klep tussen scharnierpunt en 

uiteinde van de klep, 
4.  meer elementen onder de klep tussen aortabuis en klep 
5. meer elementen in het s t u k j e  van de aorta net achter de 

Welke van deze verfijningen of welke combinatie van verfijningen 
de geschikste is moet empirisch bepaald worden. 

De resultaten van berekeningen met behulp van diverse 
meshverdelingen worden weergegeven in tabel 3.2. en vergeleken met 
de resultaten van de berekeningen met de drie meshverdelingen, die 
in de vorige paragraaf gebruikt zijn. De meshverdelingen zijn 
verkregen door in de grofste mesh een of meerdere van 
bovengenoemde variaties aan te brengen. Bij de bepaling van de 
geschikste meshverdeling worden de resultaten bij de fijnste 

klep. 
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meshverdeling als criterium gebruikt. 

~~~~~~~~~ ~ 

fijnste mesh 0.543302234 0.351471335 
- 

i, fact.=û,4 0.431125835 I u.623ûuûûS4 ' 

0.381728935 

11 groffe mesh I 0.592302734 I 0.415560435 I 0.110663236 

0,876575035 

' Q.1136612E6 

0.101597336 

1) fijnere mesh I 0.556670034 I 0.369306035 I 0.942025035 

3, + 1 el. 
4, + 1 el. 
5, + 1 el. 
5, + 2 el. 

0.603803034 0.421231735 0,111755336 

0.568783534 0.395890535 0.107562436 

0.593732134 0.406238535 0.105544736 

0.594215234 0.401536235 0.103389236 

11 2+4, +le f=0.5 I 0.542216434 I 0.364988235 I 0.954860535 

Tabel 3.3 Vloeistofmomenten bij verschillende meshverdelingen 
en verschillende Reynoldsgetallen 

De meshverdeling, weergegeven in figuur 3.6 blijkt de meest 
geschikte te zijn. In deze meshverdeling is ten opzichte van de 
grofste elementenmesh één element toegevoegd tussen de aortabuis 
en de klep en worden de elementen onder de klep in de richting van 
de klep fijner met een factor 0.5. De oplossing van de fijnste 
mesh wordt door deze groffe mesh het beste benaderd (zie figuur 
3.7). 

Fig 3.6 Gekozen elementenverdeling 
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Fig 3.7 VIseiatofmoanent biij 9 = 10 t.o.v. het Re-getal 
voor drie verschillende elementgroottes en voor 
de gekozen mesh 

Duidelijk is te zien dat bij toenemend Reynoldsgetal de 
afwijking ten opzichte van het met de fijnste mesh berekende 
vloeistofmoment groter wordt. Bij Re = 500 is de afwijking ten 
opzichte van de fijnste mesh 8 %. Voor grotere Reynoldsgetallen 
mag daarom niet zonder meer worden aangenomen dat met behulp van 
de gekozen mesh een goede benadering wordt gevonden. 

Voer lage Reynoldsgetallen hebber; we met de gekozen mesh een 
winst geboekt ten aanzien van de nauwkeurigheid van de oplossing, 
die nauwelijks ten koste gaat van de benodigde rekentijd. De 
grofste mesh bestaat uit 208 elementen met in het totaal 477 
knooppunten, terwijl de gekozen mesh 252 elementen met 567 
knooppunten bevat, 
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4. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van berekeningen aan de 
aortaklep besproken. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met het in 
hoofdstuk 2 besproken algoritme en met de in hoofdstuk 3 gekozen 
meshverdeling. 

Er worden verschillende situaties bestudeerd. Ten eerste kan . .  onderscheid gemaakt woräen tussen een gefixeerde en eea ------ V L L J e  

klep. Wanneer de klep gefixeerd is in een vaste positie, blijft 
het probleem beperkt tot de berekening van de stroming en het 
vloeistofmoment. Om de evenwichtssituatie van een vrije klep te 
bepalen is het iteratieve algoritme van hoofdstuk 2 nodig. En ten 
tweede kan de situatie stationair of instationair zijn. Voor de 
stationaire situaties kan bij berekeningen volstaan worden met een 
tijdstap. Voor instationaire situaties daarentegen zijn meerdere 
tijdstappen nodig. 

De volgende vier klepsituaties zijn geanalyseerd: een 
gefixeerde klep in een stationaire stroming, een gefixeerde klep 
in een instationaire stroming, een vrijhangende klep in een 
stationaire stroming en de valbeweging van de klep in een 
stationaire hoofdstroming. 

De numerieke resultaten zullen waar mogelijk vergeleken 
worden met experimentele resultaten, verkregen door Palmen (1989). 

4.i Gefixeerde klep il; een stationaire stramincj 

Een belangrijk onderdeel van het in hoofdstuk 2 besproken 
algoritme is de berekening van het moment dat op de klep werkt ten 
gevolge van  de vloeistsfstsominq. De positie van de klep is 
hierbij bekend. 

Eerst worden het snelheids- en drukveld berekend. En 
vervolgens wordt het vloeistofmoment bepaald. Als randvoorwaarden 
wordt daarbij voorgeschreven dat de snelheid O is op het 
contactoppervlak en dat de aanloopstroming een volledig 
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ontwikkelde stationaire stroming is (parabolisch). 

Fig. 4.1 Snelheids- en drukveld in de aorta bij een gefixeerde 
klep (#  =loo) en een stationaire stroom met Re = 100 

Fig. 4.2 Snelheids- en drukveld in de aorta bij een gefixeerde 
klep (#  =20°) en een stationaire stroom met Re = 100 

De figuren 4.1 en 4 . 2  tonen oplossingen van het snelheids- en 
drukveld bij twee verschillende hoeken @ en Re = 100. Achter de 
klep ontstaat een wervel, die groter is naarmate de klep verder 
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gesloten is. In de sinus zijn de snelheden zeer klein. Voor de 
druk is er een grote axiale drukgradiënt onder de klep met een 
hoge druk vóór de klep en een lage druk erachter. In de sinus 
heerst eveneens een lage druk, die vrijwel gelijk is aan de druk 
aan het klepuiteinde. De drukgradiënten zijn er laag. 

Voor de hoeken 4 = Oo, 10' en ZOo is het vloeistofmoment bij 
verschillende Reynoldsgetallen berekend. In figuur 4.3 is het 
dimensieloze vloeistofmoment uitgezet tegen het Reynoldsgetal met 
de hoek t$ ais variabele. 
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Fig. 4 . 3  Vloeistofmoment t.o.v. Re voor verschillende hoeken 4 

Bij een toenemend Reynoldsgetal en bij een grotere hoek 4 
neemt het vloeistofmoment sterker dan lineair toe. Dit stemt 
overeen met hetgeen op grond van een eenvoudige beschouwing aan de 
hand van de wet van Bernoulli te verwachten is. Volgens deze wet 
geldt voor het vloeistofmoment uitgeoefend op de aortaklep in een 
stationaire stroming (zie appendix D): 

(4.1.1) Mf = f(4) v; 

Hieruit volgt dat als de snelheid groter wordt het moment 
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kwadratisch toeneemt. 

In de figuren 4.4 t/m 4.6 worden de numerieke en 
experimentele resultaten vergeleken. We zien dat zowel kwalitatief 
als kwantitatief de experimenten en de numerieke berekeningen goed 
met elkaar overeenstemmen (afwijking < 10 %).  Hoewel het verschil 
bij t$ = Oo groot lijkt, valt dat mee als we rekening houden met de 
meetonnauwkeurigheid (maximaal 0,51E5). 

Geconcludeerd kan worden dat het numerieke model de 
vloeistofmomenten op een gefixeerde klep in een stationaire 
stroming kwalitatief en kwantitatief goed beschrijft. 

4.2 Gefixeerde klep in een instationaire stroming 

Vervolgens is het vloeistofmoment ten gevolge van een 
instationaire, pulserende stroming berekend. De klep wordt, net 
als in de vorige paragraaf, in een vaste positie gehouden. Het 
debiet variëert met de tijd en wel zoals in figuur 4.7 is 
weergegeven. 

Er zijn berekeningen gedaan voor klepposities van 4 = 0' en t$ 

= 10' bij een maximaal Reynoldsgetal van 365 en een Strouhalgetal 
van 0.64. In figuur 4.8 en 4.9 worden de resultaten weergegeven. 
Het moment blijkt in goede benadering evenredig te zijn met de 
afgeleide va: de s m l h e i d ,  met de versnelling d ~ s .  Dit is in 
overeenstemming met het resultaat van een beschouwing van de 
instationaire vergelijking van Bernoulli, Volgens deze wet geldt 
voor het vloeistofmoment van een instationaire stroming (zie 
appendix D): 

(4.2.1) 
L 

M = J Ap(s) s ds = E(@) vo2 i g(@) at 
O 

Het moment is een functie van de snelheid en van de afgeleide van 
de snelheid. 
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tijd [-] 

Fig 4.7 Debiet t.o.v. de tijd 

tijd [-] 

Fig 4.8 Vloeistofmoment t.o.v. de tijd bij @=O", Re=365 en Sr=0.64 

tlJd [-I 

Fig 4.9 Vloeistofmoment t.o.v. de tijd bij @=10°,Re=365, Sr=0.64 
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Hieruit en uit de vergelijking met de stationaire situatie 
volgt dat het vloeistofmoment zich niet quasi-statisch gedraagt. 

In een pulserende stroming, waarbij het debiet eerst toe en 
later afneemt is de tweede term in moment 4.2.1 eerst positief en 
later negatief. Indien de klep vrij zou hangen, zou deze bij 
vloeistofvertraging gaan sluiten, zoals de natuurlijke aortaklep 
ook doet. Dit laatste is geconstateerd door Van Steenhoven [1979]. 

4.3 Vrijhangende klep in een stationaire stroming 

De klep hangt nu vrij in de aorta. Bij een stationaire stroming 
zal de klep die positie innemen, waar de som van de momenten 
gelijk aan nul is, de evenwichtspositie. Met het eerder besproken 
algoritme kan deze evenwichtspositie berekend worden, 

Voor verschillende Reynoldsgetallen,namelijk Re = 100, 200, 
300, 400, 500 en 600 is de evenwichtspositie van de klep bepaald. 
Benodigde gegevens over de klep zijn (D. Palmen,1989): 

7 = - 1750 
@ = 609.88 

1 = 0.426 
z 

In f i g ~ u r  4.10 is het  resultaat van de berekeningen 
weergegeven. Geheel volgens verwachting wordt de evenwichtshoek t$ 

kleiner bij een toenemend Reynoldsgetal. 

De numerieke resultaten worden met de experimenten vergeleken 
-- in figuur 4.18. Be gemeten evenwichtshoeken blijken groter te zijn 
dan de berekende. Experimenteel konden de evenwichtshoeken 
voldoende nauwkeurig bepaald worden, Anderzijds is bij de 
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Fig 4.10 Vergelijking van experimenteel en numeriek bepaalde 
evenwichtshoek in een stationaire stroming als func- 
tie van het Reynoldsgetal met r=-1750, @=609.88 en 
1 =0.426 

Z 

gefixeerde klep In een stationaire stroming gebleken dat het 
vloeistofmoment door het numerieke model goed berekend wordt. Dit 
wijst er op dat een fout wordt gemaakt in de bepaling van het 
zwaartekracht- en/of buigmoment. Het totale moment wordt ook voor 
het belangrijkste deel bepaald door deze twee momenten. De 
vloeistofkrachten blijken zeer klein te zijn ten opzichte van de 
gravitatie- en buigkracht, zoals blijkt uit figuur 4.11. Omdat het 
vloeistofmoment juist het verschil vertegenwoordigt tussen de 
buig- en gravitatiemomenten mag de bijdrage van de 
vloeistofkrachten toch niet verwaarloosd worden. 

Consequentie van de grote invloed van de gravitatiekrachten 
en buigkrachten is dat kleine fouten in de bepaling van de 
systeemparameters in het experiment (r en 6) een grote afwijking 
kunnen veroorzaken in de numeriek berekende evenwichtshoek. Hierin 
zal waarschijnlijk üe oorzaak van de grote afwijkingen tussen de 
numerieke em experimentele waarden liggen. 

De conclusie is dat het algoritme de evenwichtshoek van een 
vrije klep in een stationaire stroming kwalitatief goed bepaald, 
Over de kwantitatieve bepaling van de evenwichtshoek kan pas een 
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uitspraak gedaan worden als de systeemparameters beter bepaald 
kunnen worden. 

: : : ~  1 O0 

-250 2 1 O0 300 500 

Re-getal [-] 
0 vloeistofmoment + gravitatiemoment 0 buigmoment 

Fig 4.11 Momenten die werken op de vrije klep in een 
stationaire stroming met a=1750, 6=609.88 en 
1 =0.426 

z 

4.4 Vallende klep in een stationaire stroming 

Door de aorta gaat een volledig ontwikkelde stationaire stroom. Op 
het tijdstip t=O wordt de klep vanuit horizontale positie (#=O") 

losgelaten. De klep zal in een valbeweging naar zijn 
evenwichtsstand gaan. 

Er zijn berekeningen gedaan bij verschillende 
Reynoldsgetallen, namelijk Re = 30, 63.33, 163.33 en 377.33. Deze 
Reynoïäsgetaïïen zijn gebaseerd op ket  voor handen zijn van 
experimentele gegevens bij dezelfde Reynoldsgetallen. 
Gegevens over de klep die bij de berekeningen nodig zijn, zijn: 

7 = -1728 
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6 = 5 8 2 . 8 1  

1 = 0.426  
z 

Verder is het Strouhalgetal gelijk gekozen aan 1 ,  aangezien de 
karakteristieke tijd van de oplossing niet à priori bekend is. 

:5 F 
14 

5 

4 

3 

2 

r? 

O 
O 0.2 0.4 O 6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 

tijd [-] 
O Re = 30 + Re = 63.33 O Re = 163.33 A Re = 377.33 

Fig 4 . 1 2  Numerieke simulatie van een vallende klep in een 
statonaire hoofdstroom met 0=-1728, Z f3=582.81 en 
1 =0.426 

z 

De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in figuur 
4 . 1 2 .  De klep vertoont een onderkritisch gedempt gedrag. Via 
oscillaties gaat de klep naar zijn evenwichtsstand. Vooral bij 
lage Reynoldsgetallen zijn de oscillaties groot. Verder is na het 

loslaten van de klep de valsnelheid niet direct constant. 
Gedurende een korte tijd treedt een versnelling op. Bij lage 
Reynoldsgetallen is deze tijd zo kort dat vrijwel meteen een 
constante valsnelheid is bereikt. 

Bij het vergelijken van de numerieke resultaten met äe 
experimenten z i j n  een aantal verschillen waar te nemen (figuur 
4.13 t/m 4 . 1 6 ) .  Ten eerste is de experimenteel gevonden 
evenwichtchoek kleiner dan de numerieke, behalve bij Re=377.33. In 
dat geval is de numerieke evenwichtshoek juist kleiner. Ten tweede 
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zien we dat de numerieke klep trager is in zijn val. Tenslotte is 
de geconstateerde hoekversnelling bij de numerieke valbeweging 
niet waargenomen bij de experimenten. De experimentele klep 
bereikt zeer snel een nagenoeg constante hoeksnelheid. 

Wat betreft de numeriek gevonden stationaire evenwichtshoek 
kan opgemerkt worden dat deze gelijk is aan de hoek die gevonden 
zou zijn in de situatie van een vrijhangende klep in een 
stationaire stroming met dezelfde klepparameters. De afwijkingen 

evenals bij de vrijhangende klep in een stationaire stroming 
verklaard worden door de onnauwkeurige bepaling van de buigings- 
en zwaartekrachtparameters. Dat in paragraaf 4 . 3  een andere 
afwijking tussen de numerieke en experimentele evenwichtshoeken 
gevonden is dan hier, is te verklaren met behulp van het feit dat 
in paragraaf 4.3 andere klepparameters zijn gebruikt. Merkwaardig 
is dat bij Re = 377.33 de numerieke evenwichtshoek juist kleiner 
is. Omdat alle numerieke berekeningen op dezelfde manier gedaan 
worden en omdat er sprake is van een stationaire situatie als de 
klep eenmaal zijn evenwishtspunt heef t  bereikt, moet de oorzaak 
hiervan niet bij de berekeningen gezocht worden. Het is mogelijk 
dat er een fout is gemaakt bij de experimenten of dat er tijdens 
de experimenten iets met de klep is gebeurd, waardoor de 
klepparameters veranderd zouden zijn. Dit houdt dan in dat de 
numerieke berekeningen met de verkeerde klepparameters zijn 
uitgevoerd. 

De verschillen in de valbeweging kunnen gedeeltelijk 
verklaard worden uit de numerieke demping, die optreedt ten 
gevolge van de tijddiscretisatie met eer? Euler-i~~liciot-schema. 
Bij kleinere tijdstappen neemt de demping af zoals we zien in 
figuur 4.15. Er zou nader onderzocht moeten worden wat de invloed 
van de tijddiscretisatie is. Verder spelen ongetwijfeld ook de 
onnauwkeurigheden in de klepparameters een rol bij het valproces. 

Ook nu kan geconcludeerd worden dat de numerieke resultaten 
kwalitatief goed zijn. Kwantitatief zouden de resultaten verbeterd 
moeten worden. Hierbij moet gedacht worden aan kleinere 
tijdstappen, betere bepaling van de klepparameters en een andere 
tijddiscretisatie. 

tussen de numerieke en experimenteie evênwi-LL-'--- GI1 Lsrlueken künneìì 
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Fig 4.13 Vergelijking van de 
experimentele en de 
gesimuleerde valbewe- 
ging van de klep bij 
Re=30 met als 
parameters: r=-1728, 
#3= 582.81 en P =0.426 
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Fig 4.14 Vergelijking van de 
experimentele en de 
gesimuleerde valbewe- 
ging van de klep bij 
Re= 63.33 met als 
parameters: r=-1728, 
@=582.82 en 1 =0.426 

z 

12 
11  

10 

- 
- 
- 

9 -  

a -  

7 -  

6 -  

0.4 0.8 1.2 1.6 2.4 
tijd [-] 

U num tijdstap = 0.1 + num tijdstap = 0.2 O experimenteel 

Fig 4.15 Vergelijking van de 
experimentele en de 
gesimuleerde valbewe- 
ging van de klep bij 
We=163.33 met a l a  
parameters: r=-1728 
8=582.81 en 1 =0.426 
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Fig 4.16 Vergelijking van de 
experimentele en de 
gesimuleerde valbewe- 
ging van de klep bij 
Re=377.33 met als 
parameters: r=-1728, 
@=582.81 en 1 =0.426 

z 

39 



5. CONCLUSIES + VOORTGANG 

Tijdens deze stage is bij een numeriek model, dat het 
vloeistofmoment op en de beweging van een hartklep beschrijft, een 
geschikte meshverdeling gevonden. Met behulp van het numerieke 
model en de gevonden meshverdeling zijn daarna voorspellingen 
gedaan voor een gefixeerde en vrijhangende klep in stationaire of 
instationaire situaties. ueze voorspeiiiriyeri 61 J H  I H U I ~ ~ L  U W L J ~ ~ S J J L  

gecontroleerd aan de hand van experimentele gegevens. 

-_ - -  -3 1 _-__ - 2 2 . -  :,A:,, --_, q 2 4 , -  

5.1 Elementenverdelina 

Voor een gefixeerde klep in een stationaire stroming is een en 
dezelfde berekening uitgevoerd voor drie verschillende 
eleanentgroottes, die steeds een factor 2 verkleind zijn. Hieruit 
is gebleken dat de snelheid een convergentie-orde heeft van ca. 
2.07 en het vloeistofmoment een orde van 1.32.Hierbi-j wordt de 
snelheid wel reeds nauwkeurig bepaald bij gebruikmaking van de 
groffe mesh (afwijkingen van 0.3 % ) ,  maar het vloeistofmoment niet 
(afwijking van 9 tot 26 %)e Ook bij de middelste mesh worden nog 
afwijkingen van 2.5 tot 7.5 % gevonden. 

Gezien de lange rekentijden zijn berekeningen met de fijnste 
meshverdeling ondoenlijk. Een alternatief is gevonden in de 
meshverdeling, die is weercegeven E= figuur 5.1.  en apzichte v m  
de groffe equidistante mesh is met deze meshverdeling voor lage 
Reynoldsgetallen een grote winst geboekt ten aanzien van de 
nauwkeurigheid, die nauwelijks ten koste gaat van de 
rekensnelheid. De afwijkingen ten opzichte van de fijnste 
meshvesdeling liggen tussen 0.2 % bij Re = 100 en 8,9 % bij Re = 

500. Naarmate het Reynoldsgetal groter wordt, neemt de 
nauwkeurigheid af. Voor hoge Reynoldsgetallen is de gevonden 
meshverdeling nog steeds te grof. 
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5.2 Numerieke model 

De situatie van de gefixeerde klep is onderzocht voor zowel 
stationaire als instationaire vloeistofstromingen. Voor het 
stationaire geval is gebleken dat het numerieke model geschikt is 
om de vloeistofmomenten te voorspellen. Zowel kwalitatief als 
kwantitatief is er een goede overeenstemming met de experimenten, 

Voor het instationaire geval blijkt het numerieke 
vloeistofmoment evenredig te zijn met de snelheidsafgeleide. Dit 
is geheel in overeenstemming met hetgeen op grond van een 
beschouwing van de instationaire Bernoulli-vergelijking verwacht 
zou worden. Aangezien er geen nauwkeurige experimentele resultaten 
aanwezig waren, konden de numerieke resultaten niet geverifieerd 
worden. 

Ook de vrijhangende klep is in een tweetal gevallen 
v ader zocht, namelijk een vrije klep in een stationaire stroming en 
een vallende klep in een stationaire hoofdstroom. Voor beide 
gevallen wordt het klepgedrag kwalitatief goed beschreven door het 
numerieke model. In de stationaire situatie is zowel numeriek als 
experimenteel een afnemende evenwichtshoek geconstateerd bij een 
toenemend Reynoldsgetal. De oscillerende beweging, die het model 
in de instationaire situatie voorspeld heeft, is ook bij de 
experimenten waargenomen. 

Kwantitatief zijn er evenwel in beide situaties behoorlijke 
afwijkingen ten aanzien van de evenwichtshoeken. De oorzaak 
hiervan  moet gsme'it worder: in de grote invloed VUT? het buig- en 

gravitatiemoment op de evenwichtshoek. Een onnauwkeurigheid in de 
bepaling van de klepparameters 8 ,  en 1 kan hierdoor tot sterk 
afwijkende evenwichtshoeken 9 leiden. 

In het instationaire geval komt daar nog bij dat de numerieke 
valbeweging trager verloopt. Deze traagheid wordt deels 
veroorzaakt door dempingseffecten ten gevolge van de toepassing 
van een Euler-impliciet-schema en mogelijk ook door de eerder 
genoemde onnauwkeurigheden in de klepparameters. 

In het algemeen kan van het numerieke model geconcludeerd 
worden dat het het klepgedrag kwalitatief goed beschrijft en dat 

z 
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het gedrag van een gefixeerde klep in een stationaire stroming er 
ook kwantitatief goed mee wordt voorspeld. Vermoedelijk zal het 
model ook de andere klepsituaties redelijk voorspellen indien de 
juiste klepparameters beschikbaar zouden zijn en een nauwkeurigere 
tijddiscretisatie zou worden toegepast. 

5.3 Voortsans 

In deze paragraaf zal puntsgewijs besproken worden welke 
onderdelen van het numerieke model nog nader onderzoek vragen. 
Verder zal aangegeven worden wat een logische voortgang is van de 
stage aln het kader van het hartkleppenproject. 

1. Wat betreft de kwantitatieve resultaten bij de gefixeerde klep 
in een instationaire stroming was het vanwege het gebrek aan 
goede experimentele resultaten niet mogelijk conclusies te 
trekken. Toch is experimenteel vergelijkingsmateriaal gewenst. 
Betere experimentele resultaten zouden verkregen worden door de 
opstelling te verbeteren (zie hiervoor Palmen, 1 9 8 9 ) .  

2. De grote afwij kingen tussen numerieke en experimentele 
evenwichtshoeken is toegeschreven aan onnauwkeurigheden in de 
klepparameters. Aangezien deze parameters experimenteel bepaald 
worden, wordt hier verwezen naar Palmen E19891 voor 
aanbevelingen om deze parameters beter te bepalen. 

3. Bij de vallende klep in een stationaire hoofdstroom is gebleken 
dat de grootte van de tijdstap invloed heeft op de numerieke 
traagheid. Ook voor andere instationaire situaties is het 
interessant QZ te bekijken wat Y Q Q ~  invloed de grootte van de 
tijdstap heeft op de resultaten. 

4. De numerieke traagheid bij de valbeweging van de klep werd 
toegeschreven aan de toepassing van het Euler-implicietschema. 
Onderzocht zou kunnen worden of met behulp van het 
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Crank-Nicolson-schema de valbeweging beter beschreven wordt. 
Hierbij moet een oplossing gezocht worden voor eventuele 
oscillaties in de druk. 

5. Alleen voor lage Reynoldsgetallen kan met de gekozen mesh met 
redelijke betrouwbaarheid het klepgedrag voorspeld worden. Voor 
hogere Reynoldsgetallen (>500) zal de nauwkeurigheid van deze 
meshverdeling gecontroleerd moeten worden. Indien de resultaten 
niet nauwkeurig genoeg z i j n ,  zaì gedacht mtetefi wordeii âârì zeer 

elementen in de omgeving van de klep of aan algehele 
verfijning. Het is zeer goed mogelijk dat de elementenverdeling 
toch verfijnd moet worden om te voorkomen dat het stelsel 
vergelijkingen singulier wordt. 

Een logische voortgang van deze stage is gezien de doelstelling 
van het project een onderzoek naar het gedrag van een vrijhangende 
klep in een instationaire stroming. De resultaten zouden weer 
vergeleken moeten worden met experimenten. Daarmee zou het 
onderzoek aan starre 2D-aortakleppen grotendeels afgesloten kunnen 
worden en zou aandacht besteed kunnen worden aan een flexibele 
klep. 
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Appendix A DE DIMENSIELOZE NAVIER-STOKES-VERGELI JKING 

De vloeistofstroming in het twee-dimensionale aortaklepmodel wordt 
beschreven met behulp van de Navier-Stokes-vergelijking: 

De termen van het  l inker l i c !  vertegenvoordigen de instationaire 
respectievelijk de stationaire traagheidskrachten. In het 
rechterlid herkennen we de externe krachten ten gevolge van een 
drukgradiënt en de visceuze krachten. De volumekrachten worden 
verwaarloosd. 

Om de Navier-Stokes-vergelijking in dimensieloze vorm af te 
leiden worden de karakteristieke lengtemaat L, de karakteristieke 
snelheidsmaat V en de karakteristieke frequentiemaat o 
geïntroduceerd. Hiermee worden de lengtes, snelheden en tijden in 
de Navier-Stokes-vergelijking dimensieloos gemaakt. 

+ U 8' = 

a' = La 
t' = ut a -  a at'- a 

at at'at &) at' zodat - - - - - 

De Navier-Stokes-vergelijking wordt dan: 

Vermenigvuldigen met L/(p#) en weglaten van de accenten levert de 
dimensieloze Navier-Stokes-vergelijking: 

met : 
L V  Re = - 

V 

W L  Sr = - V 
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Appendix B HERLEIDEN VAN DE NAVIER-STOKES-VERGELI JKING EN DE 
CONTINUITEITSVERGELI JK ING TOT EEN STELSEL 
GALERKINVERGELI JKINGEN 

De stroming in het twee-dimensionale aortaklepmodel wordt 
beschreven door de Navier-Stokesvergelijking en de 

continuïteitsvergelijking: 

div 8 = O 

Voor het benaderen van het snelheids- en drukveld wordt de 
gewogen afwij kingenmethode gebruikt, dat wil zeggen dat de 
differentiaalvergelijkingen vermenigvuldigd worden met een 
willekeurige weegfunctie en daarna geïntegreerd over het 
beschouwde gebied R. Dit levert na partiële integratie en met 
gebruik van de stelling van Gauss: 

Deze vergelij kingen worden numeriek opgelost met behulp van 
de Eindige Elementen Methode. Daartoe wordt het gehele gebied 
verdeeld in een eindig aantal driehoekige elementen, het 
gemodificeerde Crouzeix-Raviart Pi-Pl element met zes knooppunten 
voor de snelheid en één voor de druk. 

De onbekenden 8 en p worden nu verondersteld een lineaire 
combinatie te zijn van hun waarden in de knooppunten: 

met N en M het totaal aantal knooppunten voor respectievelijk de 
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snelheid en de druk, Met u,(t) en p,(t) worden de snelheid 
respectievelijk de druk in knooppunt i aangeduid op tijdstip t. 
Verder is @i($) de 
basisfunctie voor de druk. Deze functies zijn alleen afhankelijk 

is, dat ze een voorgeschreven gedrag hebben in een element en 

Met de vergelijking B 5  en B6 worden de snelheids- en 
ärukveläen voiieàig bepaaid door de basis funct ies  eìì de 
knooppuntswaarden. 

Om het stelsel vergelijkingen op te kunnen lossen, moeten nog 
aannames gedaan worden voor de weegfuncties w en v. Volgens de 
methode van Galerkin wordt de ruimte van weegfuncties opgespannen 
door de basisfuncties. Daarmee geldt het volgende voor de 
weegfuncties: 

de basisfunctie voor de snelheid en #i($) 

van de positievector 2 en er geldt dat @i($  J ) = a i J  en #i (JtJ) = 

a i J  
dat ze continu verlopen in R. 

+ 

Substitutie van vergelijkingen B 5  t/m B8 in B3 en B4 levert: 

M N 
C v  S # L a @ , * 8 J  dR = O 

R i j=l 
i = l  i 

Vergelijkingen B9 en B10 moeten gelden voor alle vectorfuncties ai 
en alle scalaire functies vi. Deze eis en presentatie in een 
Carthesisch coördinatenstelstel leidt tot een matrixvergelijking: 

~ 4- [ S  + M(U)JU 4- LTP = B -- - - -  I - -  
LU = o -- - 
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met als 
massamatrix (DNxDN) 

diffusiematrix(DNxDN) 

convectiematrix(DNxDN) 

divergentiematrix(MxDN) 

kolom t.g.v. randvoorw. 

>I5 

i=l,. . . ,N; j=l,. . . ,N 

i=1, . . ,Ni j=l,. . . ,N 

i=i , . , W ;  j=l,. . . ,N 

i=ï , 
Bi = S @ i ( j=l- v@jUJ'n 

N 

R 
i=1 , 

De gradiënt-operator, snelheids- en drukkolommen 
gedefiniëerd: 

T T 
UT - = [y1, ....., !?N 1 

. . . ,N; j=l,. . . ,M 
+ #jPj?)ds 

. . . ,N 
zijn als volgt 

P' I = EP1, ....., PM1 
vT - = [a/axl f . . . . . f a/axD] 

D is de dimensie. In het geval van de aortaklep is er sprake van 
een twee-dimensionaal model, dus D=2, 

Bij toepassing van de boetefunctiemethode wordt de 
continuïteitsvergelijking vervangen door een relatie tussen u) en p 
van de vorm: 

Door vermenigvuldiging met een weegfunctie v en integratie over 
het beschouwde gebied R wordt de volgende vergelijking verkregen: 

- S v [a*a]dR = S v E p dR 
R R 

Substitutie van de benaderingen €35 t / m  88 in B14 levert: 
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De eis dat B15 voor alle scalaire functies vi moet gelden, leidt 
weer tot een matrixvergelijking: 

LU = E DP 
-I -- 

met als 
Di’ = J#,#,dn i=l, ..., M; j=1, ..., M 

Substitutie van B16 in B11 levert de gewenste 

drukmatrix (MxM) a 

$ 2 ’ ’  

Galerkinvergelijking: 

1 T -1 Mu + [S + N(U)]U + - L D  LU = B -- - - -  - & - -  -- 
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Appendix C CONVERGENTIE 

Bij numerieke berekeningen wordt de gevraagde grootheid met een 
eindige nauwkeurigheid berekend. Het verschil tussen de werkelijke 
en berekende waarde is de globale afbreekfout. 

R(h) = N - N(h) 

waarin h de elementgrootte, en voor h geldt: h+O. 
In het algemeen geldt voor de afbreekfout: 

R(h) = C(hm) + O(hq) 

met m = orde van nauwkeurigheid 
q'm 

Voor de convergentie bij halvering van de elementgrootte geldt: 

lim N(h) - N(h/2) 
= h+O N(h/2) - N(h/4) 

Invullen van N(h) = N - R(h), N(h/2) = N - R(h/2) en N(h/4) = N - 
R(h/4) levert: 

lim N - R(h) - N + R(h/2) - - lim R(h/2) - R(h) 
= h+O N - R(h/2) - N + R(h/4) h+O R(h/4) - R(h/2) 

(C4) 

Voor R(h) geldt bij verwaarlozing van de hogere orde termen: 

R(h) = C h" 

Een soortgelijke benadering kan gevonden worden voor R(h/2) en 
R(h/4) : 

R(h/2) = C (1/2)"hm 
R(h/4) = C (1/4)"hm 

Hieruit volgt : 
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l i m  R ( h / 2 ) m -  2 R ( h / 2 )  - - lim R ( h / 2 )  = 2m 

= h+o R(h/4) - em I?(h/4) h+O R ( h / 4 )  

m Wordt de convergentie-orde genoemd. 
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Appendix D QUASI-ID ANALYTISCHE MODEL VOOR HET VLOEISTOFMOMENT 

Voor de afleiding van het quasi-1D analytisch model wordt 
uitgegaan van het model van v. Steenhoven en v. Dongen (1979). 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 2D-geometrie en de 
parameters, zoals die in figuur D1 zijn weergegeven. 

Figuur D1 Definitie van parameters 

Overige parameters zijn: 
P : dichtheid v a n  vloeistof 
L : lengte van de klep 
B : breedte van de klep 
V : volume van de klep 

a. 
b. 

r v  u. 

d. 
e. 

f. 

g* 

Voor het berekenen van Mf worden een aantal aannames gemaakt: 
de viscositeit van de vloeistof wordt verwaarloosd; 
de stroming heeft een vlak snelheidsprofiel (quasi 
1D-beschrij ving) ; 

snelheden in sinus e< snelheden in aorta; 
achter de klep bevindt zich een loslaatgebied met constante 
druk, welke gelijk is aan de druk onder het klepuiteinde. Dit 
is ook de druk die in de sinus heerst; 
de vloeistof is incompressibel; 
de zwaartekracht wordt buiten beschouwing gelaten, gh <e v2. 

hûek 9 is :momentaan) cori,stonti 

Bij de afleiding van Mf wordt gebruik gemaakt van een 
tweedimensionale vorm van de wet van behoud van massa: 
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Toegepast op het gestippelde oppervlak in figuur D1 en gebruik 
makend van de aanname dat p en @ bij instationaire stromingen 
constant zijn, levert dit voor de stationaire stroming: 

voho = v(x)h(x) (D2) 

h(x) = ho x < o  
h(s) = ho - sosin r#J o < s <-L 

waarbij s de coördinaatas langs de klep vertegenwoordigt. 
Vervolgens wordt de instationaire vergelijking van Bernoulli 
toegepast [Wieghardt, 19693. zodat: 

We nemen aan dat de druk in de sinus gelijk is aan de druk 
achter het klepuiteinde. Vergelijking D4 geeft dan de drukval over 
de klep ter plaatse s weer. Substitutie van de vergelijkingen D2 
en D3 levert: 

(D5) 
waarin de sluitingsparameter h als volgt gedefiniëerd is: 

Het totale vloeistofmoment op de klep per eenheid van breedte 
volgt hieruit doos te integreren over de lengte van de klep, zodat 
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L 
M = J Ap(s) s ds 

O 

Door vergelijking D5 in vergelijking D6 te substitueren en gebruik 
te maken van de standaardintegralen [Weast, 19763: 

wordt de uitdrukking voor het instationaire vloeistofmoment per 
breedte-eenheid: 

avo M = -  L2 f(A) v; + g(A) at 4 2 

met 
1 
1-A 

- -  (in(1-A) + - - i) 1 f(A) = 
(1-A) “ A 2  

Het vloeistofmoment is een functie van de snelheid, de afgeleide 
van de snelheid en van de hoek, waaronder de klep staat. 

Vereenvoudiging van het model treedt op als we te maken 
hebben met een stationaire stroming. In dat geval vervalt in 
vergelijking D7 de tijdsafhankelijke term en kan voor het 
vloeistofmoment het volgende worden geschreven: 

Mf - - - L2 f(A) vt 4 
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