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Voorwoord. 
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In de eerste plaats ben ik dank verschuldigd aan Louis Wasser die niet alleen onmisbaar 
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en de verwerking van de meetgegevens met raad en vele praktische tips heeft bijgestaan. 

Verder dank ik de mensen van het laboratorium voor biomechanica WFW, met name 
Roe1 van den Brink voor het aanpassen van de voeding van de motorsturing voor de 
kogelklep, The0 van Duppen voor zijn hulp bij het operationeel maken van de motorstu- 
ring en Leo Wouters die mij bij alle facetten van de geautomatiseerde data-acquisitie en - 
verwerking terzijde heeft gestaan. 

Tot slot dank ik mijn begeleider Peter Bovendeerd die mij gedurende het hele onder- 
zoek met opbouwende kritiek hielp de juiste voortgang van het onderzoek, de verwerking 
en de presentatie te bepalen. 

Roosendaal, Juni 1992 Peter Brands 



Samenvatting. 

Teneinde tot technische specificaties te komen om een verbeterde aortaklep te ontwikkelen 
worden bouw en werking van deze kleppen bestudeerd. Op dit moment staat de analyse 
van het complete sluitgedrag van de hartklepprothesen met betrekking tot klepbeweging en 
de optredende snelheden en schuifspanningen in de vloeistof centraal. 

Gedurende dit onderzoek is gekeken naar het laatste deel van het sluitgedrag van een 
hartklepprothese. Het betrof een mechanische klep in een twee-dimensionale stroming. Om 
de klep volledig te laten sluiten is een terugstroming gesuperponeerd op een pulserende 
voorwaartsstroming. In deze stroming is het verband bepaald tussen de stroomsnelheid en 
de sluitingsgraad van de klep. 

Om te toetsen of numerieke gegevens (die verkregen kunnen worden voor Rec1000) 
mogen worden geëxtrapoleerd naar een fysiologische waarde van Reynolds (>3000) zijn 
de diverse metingen uitgevoerd bij zowel een grote als een kleine waarde van Re. 

De klepbeweging vertoonde in beide gevallen grote overeenkomsten. Steeds een snelle 
opening waarna de klep geopend even in een evenwichtspositie bleef hangen om vervol- 
gens weer snel te sluiten. Bij een lage stroomsnelheid (dus lage waarde van Re) bleef de 
klep langer in de evewichtsstand hangen maar leek het sluitgedrag overigens identiek. 

Ook is gekeken naar de stromingsprofielen over de hoogte van het kanaal gemeten in 
het midden van het kanaal. Deze metingen zijn gedaan onder de Meptip en voor het 
instroomprofiel (X=-lOmm), ook weer bij een hoge en lage waarde van Reynolds. 

Bij een hoge stroomsnelheid vinden we onder in het kanaal op beide plaatsen een 
terugstroming. Hoger in het kanaal stroomt de vloeistof voorwaarts. Deze voonvaartstro- 
ming wordt kleiner naarmate de klep verder sluit om uiteindelijk geheel te verdwijnen. 

Bij een lage stroomsnelheid daarentegen vinden we overal een terugstroming die steeds 
groter wordt. 

Dit laatste wijst erop dat het stromingsgedrag essentieel verandert bij een veranderende 
bijdrage van de viskeuze krachten. Dit zou er op duiden dat extrapolatie van gegevens 
verkregen bij een lage (niet fysiologische) waarde van Re niet is toegestaan. 

Bij dit laatste dient te worden opgemerkt dat bij een veranderende bijdrage van de 
viskeuze krachten (Reynolds) ook de bijdrage van de instationaire traagheidskrachten 
(Strouhal) zal veranderen. Bij vervolgonderzoek is het dan ook goed deze constant te 
houden. 
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5 1. Inleiding. 

Indien de hartkleppen niet of niet voldoende functioneren door stenose (=vernauwing) of 
insufficiënt zijn geworden (=lekken) kan overgegaan worden tot vervanging van de defecte 
klep door een kunstklep. 

De hartklepprothesen moeten aan een groot aantal eisen voldoen: 
(1) een geringe drukgradiënt over de klep in geopende toestand. 
(2) een geringe terugstroming van bloed benodigd voor sluiting van de klep. 
(3) een laminaire bloeddoorstroming ter voorkoming van heamolyse (=afbraak van erytro- 

cyten (RBC)). 
(4) een lange levensduur. 

Besluit men tot het vervangen van de kleppen dan heeft men de keuze uit een groot 
aantal kleppen die tegenwoordig in de handel zijn. Deze kunnen worden onderverdeeld in 
mechanische- en vlieskleppen. 

Voorbeelden van mechanische kleppen zijn de bolvormige (bol-in-kooi) Starr-Edwards- 
en de schijhormige Björk-Shiley- of St-Jude-klep. Bij de vlieskleppen onderscheiden we 
onder andere de Hancock-klep die bestaat uit in glutaaraldehyd gesteriliseerde varkens- 
kleppen en de Jonescu-Shiley-klep van runderpericard. 

Prothesen met een mechanische klep voldoen vaak slecht aan de hydrodynamische eisen 
(1-3) maar hebben wel een lange levensduur (4). Bij prothesen met een vliesklep is juist 
het omgekeerde het geval. Deze hebben in principe wel gunstige hydrodynamische eigen- 
schappen maar tot nu toe een beperkte levensduur. 

Sinds 1975 loopt binnen de TU Eindhoven, in samenwerking met de Rijksuniversiteit 
Limburg (fysiologie) en de Rijksuniversiteit Leiden (Thoraxchirurgie) een onderzoekslijn 
waarin door analyse van de bouw en werking van de natuurlijke aortaklep getracht wordt 
te komen tot technische specificaties voor het ontwerp van een verbeterde hartklepprothe- 
se. Eerst zijn de bouw en werking van de natuurlijke aortaklep geanalyseerd [van 
Steenhoven 1979; Sauren 198 1; van Renterghem 19831. 

Vewdgens is de spônningstoestônd i n  een gesloten vliesklep bestudeerd [Rousseau 
19853, waarna een inleidende analyse van het open- en sluitgedrag van hartkleppen is 
uitgevoerd [Horsten 19901. 

Op dit moment staat de analyse van het complete sluitgedrag van hartklepprothesen met 
betrekking tot de klepbeweging en de optredende snelheden en schuifspanningen in de 
vloeistof centraal. 



Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

Het onderzoek dat in dit verslag besproken wordt betreft metingen aan een mechanische 
klep in een tweedimensionale stroming. Nieuw ten aanzien van vorige onderzoeken 
[Palmen 1989; Horsten 19901 is een constante terugstroming in het kanaal. Daarop wordt 
een pulserende voorwaartsstroming als in de eerder gerefereerde onderzoeken, gesuperpo- 
neerd (9 3). 

In deze stroming wordt het verband bepaald tussen de stroomsnelheid en de sluitings- 
graad van de klep. In tegenstelling tot voorgaande onderzoeken waarbij de aandacht 
uitging naar de beginfase van de klepsluiting [van Steenhoven 19791 wordt in dit onder- 
zoek voornamelijk aandacht besteed aan de periode waarin de vloeistof terugstroomt 
vanuit de aorta richting linker ventrikel ($9 3 & 4), en de klep de laatste fasen van sluiten 
doorloopt. 

Eveneens wordt gekeken naar de aard van de stroming onder de klep wanneer deze in 
een haast gesloten toestand verkeert. 
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5 2. Fysiologie van de aortaklep. 

Achter elk van de drie kleppen bevindt 
zich een half-sferische holte in  de wand 
van de aorta, de zogenaamde sinus van 
Valsalva (zie ook figuur 2.2 en 2.3). 

Door de aanwezigheid van deze holte 
begin: de klepslviting a! tijdens de vertra- 
gingsfase van de voorwaartsstroming. 

Figuur 2.1 geeft een dwarsdoorsnede door het menselijk hart weer. Tussen het linker 
ventrikel en de aorta bevindt zich de aortaklep. Deze bestaat uit drie kleppen die samen de 
volledige doorsnede van de aorta af kunnen sluiten. De drie kleppen kennen een 120" 
rotatie-symmetrie. Dit is beter te zien in de figuren 2.2 en 2.3. 

1 

I vaisara I 

Fig. 2.1 Lengtedoorsnede door het menselijk hart. 
Naar: Bernards en Bouman 1988 
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Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

Fig. 2.3 Dwarsdoorsnede door het menselijk hart. De getekende 
combinatie van klepstanden komt in vivo niet voor. 

Naar: Bernards en Bouman 1988 

Doordat de kleppen bestaan uit visco-elastisch materiaal [Sauren 811 kunnen ze in 
gesloten situatie de gehele aorta afsluiten (en het drukverschil (SO mmHg) opvangen), 
maar daarnaast dragen ze in geopende toestand zeer weinig bij aan de stomingsweerstand. 

1 %  A I 
valve ieaf!et 

SlRLiC af 
Va!soiva 

Fig. 2.4 De aortaklep in volledig geopende- (doorgetrokken lijn) en in volledig 
gesloten toestand (stippellijn) met de stromingsverschijnselen eromheen. 

Naar: Horsten 1990 

2-2 



Fysiologie van het menseiijk hart 

De stromingsverschijnselen rond de kleppen zijn zeer complex (fig. 2.4) door de 
geometrie maar ook het pulserende karakter van de flow door de aorta (veroorzaakt door 
het hartritme) draagt hieraan bij (fig. 2.5). 

Physiological aortic flow 

800 

Fig. 2.5 Fysiologische waarden van de aortaflow als functie van de tijd. 
Naar: Horsten 1990 
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5 3. Opstellin en meetmethode. 

In deze paragraaf komen de opstelling en de meetmethode aan de orde. In 0 3.1 worden 
het stromingskanaal en het 2-dimensionaal (2D-) aortaklepmodel beschreven. In 0 3.2 
volgt de verantwoording voor de gekozen waarden van de diverse grootheden op basis van 
dimensiloze getallen. De meting van de vloeistofsnelheden wordt in 8 3.3. besproken. 

In 0 3.4 wordt aandacht besteed aan het meten van de klepbeweging. De data-acquisitie 
en -verwerking wordt besproken in de appendices F (Data-acquisitie m.b.v. PCM2) resp. G 
(Dat a-conversie 111. b.v. BIASCO). 

3 3.1. De stromingsopsfel1in;EI. 

8 3.1.1. Het stromingskanaal. 

Figuur 3.1 geeft een schematisch overzicht van het stromingskanaal zoals dit gebruikt is 
tijdens deze stage. 

I 
Fig. 3.1 Schematische weergave van het stromingskanaal. 
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Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

In deze opstelling kunnen we de volgende komponenten onderscheiden: 

Een reservoir (1) met ca. 1000 1 vloeistof. De gebruikte vloeistof is water waaraan 0,05 
volumeprocent van een olie emulsie is toegevoegd als seeding voor de LDA-snelheidsme- 
tingen (zie ook 5 3.3). De olie emulsie is Dromus Shell of boorolie, dat normaliter 
gebruikt wordt als koelvloeistof bij boren en malen. Na enkele weken meten bleek een 
deel van de boorolie zich afgezet te hebben op de wanden van het kanaal. Om toch 
voldoende seeding in oplossing te houden om de frequency tracker (zie ook 3 3.3) 'IN 
LOCK' te houden is nogmaals 0,025 volumeprocent boorolie toegevoegd. 

Bovendien is 0,0002% (2 g) CuSO, toegevoegd om algengroei tegen te gaan. 

Vanuit dit reservoir wordt de vloeistof met behulp van een pomp (2) omhooggepompt 
naar een overloopvat (3). De pomp kan op diverse snelheden opereren maar het verdient 
de voorkeur het water zo snel mogelijk rond te pompen. Door de overloop constructie kan 
het vloeistofniveau in vat (3) toch zijn maximale waarde niet overschrijden maar we 
voorkomen zo wel dat bij een snelle uitstroom uit die vat naar het kanaal het vloeistofni- 
veau onder dit niveau kan komen te staan. 

De overloop voert de vloeistof weer terug naar het reservoir (1). Door deze constructie 
blijft het vloeistofniveau in vat (3) constant en daarmee ook de instroomdruk in het kanaal 
(en dus ook in de meetsectie). De toevoer van vloeistof naar het kanaal wordt geregeld 
door een kogelklep (5). Deze wordt op zijn beurt bestuurd door een debietregeling (6)  
welke in appendix D (Debietregeling v.d. pulserende vloeistofstroming) wordt beschreven. 

Voor de stroming de meetsectie bereikt wordt deze nog door een buffervat (7) geleid. 
Dit buffervat bevat een gelijkrichter, een aantal zeven en een rustgebied. Het dient om 
eventueel aanwezige wervels af te breken. Aan het eind van het buffervat is een contractor 
(8) gemonteerd. Deze handhaaft een vlak profiel tot in het aanstroomkanaal. Omdat de 
numerieke modellen uitgaan van een vlak instroomprofiel (i.v.m. de fysiologie) wordt de 
meetsectie (9) vooraan in het kanaal geplaatst zodat de stroming zich nog niet volledig 
heeft kunnen ontwikkelen tot een parabolisch profiel (zie 9 4.1.). Dit in tegenstelling tot 
voorgaande experimenten [Veugelen 87; Palmen 89; Horsten 901 waarbij de laminaire 
stroming wel steeds tot een parabolisch profiel ontwikkeld -was aIvorens deze de meetsec- 
tie bereikte. 

De meetsectie of het 2D-aortaklepmodel wordt in detail besproken in de volgende 
paragraaf ( 5  3.1.2). 
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Experimentde opzet 

Om ook de uitstroomdruk constant te houden mondt het kanaal uit in een tweede over- 
loopvat (4). In dit vat wordt tevens de vloeistoftemperatuur gemeten om zo nodig de 
veranderingen hierin te verdisconteren in de waarde van de viscositeit. 

Om een terugstroming te creëren is een derde overloopvat (10) aangebracht. Door ook 
hier voor een overloopvat te kiezen wordt bereikt dat de terugstroomdruk constant blijft. 
Dit overloopvat wordt in de opstelling betrokken door klep (11) handmatig te openen. De 
mate van openen wordt dusdanig gekozen dat de klep zacht (om beschadiging te voorko- 
men), maar toch regelmatig en geleidelijk (dus reproduceerbaar) sluit als de stroomsnel- 
heid afneemt. Evenals de overloopvaten (3) en (4) en de ontluchting van het buffervat (7) 
mondt ook overloopvat (10) uit in het reservoir (1). 

Met de hiervoor beschreven constructie bereiken we een constante terugstroming van 
overloopvat (4) naar overloopvat (10) waarop een fluctuerende voorwaartsstroming van 
overloopvat (3) naar overloopvat (4) wordt gesuperponeerd op de tijden dat de kogelklep 
(5) geopend is. 

3-3 



Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

5 3.1.2. Het 2D-aortaklepmodel. 

Figuur 3.2 geeft een gedetailleerd overzicht van het gestippelde kader uit figuur 3.1 uit 
de vorige paragraaf. Het betreft het 2 dimensionaal- (2D-) aortaklepmodel. Dit bestaat uit 
een rechthoekig kanaal met een breedte van 120mm en een hoogte van 20mm waarin een 
mechanische klep van 27,7mm is ingeklemd (zie ook fig. 3.3). 

Fig. 3.2 Het 2D-aortaklepmodel. 
Naar: Horsten 1990 

Fig. 3.3 3-dimensionaal overzicht 
van de afmetingen van het model. 

(Afmetingen zijn in mm.) 
Naar: Horsten 1990 

De verhouding hoogtebreedte is 1:6 gekozen om een situatie te creëren waarin een 2D 
benadering mag worden aangenomen (zie ook 0 4.1). 

Direct na de klep is een holte in de vorm van een halve cilinder aangebracht. Deze 
holte is een gestyleerde vorm van de Sinus van Valsalva (zie ook 9 2), die zich in vivo 
achter elk van de drie klepvliezen bevindt [Reid 701. 

3 3.1.3. De klep. 

De klep bestaat uit een constructie van polystyreenplaatjes die met siliconenkit op 
'sheeting NRV' zijn gelijmd (zie fig.3.4). 

3-4 



I t r ansducer  I 

I I :< 27.7 I ’  
sheet 

Fig. 3.4 De starre klep. (Afmetingen zijn in mm.) 
Naar: Horsten 1990 

De klep is 27,7 mm lang en 2,l mm dik. De breedte van de klep is 119,2 mm, zodat aan 
beide zijden een spleet van 0,4 mm tussen de wand en de klep open blijft. Dit kan de 2D 
benadering wanneer de grootte van de doorstroomopening van dezelfde orde van grootte 
wordt als de spleten aan de zijkanten, verstoren (zie 9 4.1). 

Het ’sheeting NRV’ wordt ingeklemd in het model en doet dus dienst als scharnier- 
materiaal. De klep kan op deze manier met geringe weerstand roteren om zijn aanhech- 
tingsas. Omdat de klep van polystyreen (e =1,0401O3 - 1 ,07010~  kgm”, [Weast 761) zelfs 
bij geringe dikte van de klep te Zwaar is gebleken om door de vloeistof geleidelijk te 
worden open gedrukt, is de klep uitgevoerd met een luchtholte (zie fig. 3.4). 

Aangezien de starre klep model staat 
voor een zeer dun aortaklepvlies bestaat 
de kans dat de dikte van de klep ook een 
rol van betekenis gaat spelen. Om de 
dikte van de klep als parameter zo veel 
mogelijk uit te schakelen is het klepeinde 
aangespitst (fig. 3.5). 

Hierdoor is de plaats van het loslaat- 
punt in de vloeistofstroming exact be- 
kend. Aan de aanstroomzijcie wordt de 
stroming niet beïnvloed door deze aan- 
spitsing. Achter de klep kan wel een 
loslaatgebied ontstaan [Palmen 89; Hors- 
ten 901. 

Fig. 3.5 Het klepeinde met 
de vloeistofstroming. 
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8 3.2. De instelling van de stroming. 

Om de parameters in modelproeven te schalen kunnen we gebruik maken van de 
dimensieloze getallen of kengetallen. 

De afmetingen zijn direct te herleiden door geometrische gelijkvormigheid te eisen. De 
afmetingen kunnen dimensieloos gemaakt worden door deze te delen door de straal van de 
aorta ra. De straal van de sinus van Valsalva is volgens [Reid 701 gelijk aan de straal van 
de aorta, en de lengte van de klep bedraagt 1,5 maal ra. De hoogte van het kanaal (20mm) 
wordt op grond van symmetrie gekozen als ra. Dit leidt tot een straal voor de sinus van 
Valsalva van eveneens 20mm, en een kleplengte van 30mm (27,7mm zie fig. 3.4). 

I I I 'I 

Fig. 3.6 Definitie van de gebruikte parameters. 

De dimensieloze getallen voor de stromingsinstellingen volgen direct uit de dimensielo- 
ze Navier-Stokes vergelijking. 

De vloeistofstroming in ons 2D-aortaklepmodel wordt beschreven door middel van de 
Navier-Stokes vergelijking voor een laminaire stroming van een incompressibele Newtonse 
vloeistof [Batchelor 83 ; Schram 19851: 
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Waarin e ,  v, t, p resp. y1 voorstellen soortelijke massa, stroomsnelheid, tijd, druk resp. 
dynamische viscositeit. 

De termen in het linkerlid vertegenwoordigen resp. de instationaire- en de stationaire 
traagheidskrachten. De termen in het rechterlid staan voor resp. de kracht ten gevolge van 
een drukgradiënt en de viskeuze krachten. 

De Navier-Stokes vergelijking is dimensieloos te maken door de volgende substituties: 

Hierin stellen L, V en t resp. een karakteristieke lengte, snelheid en tijdsduur van de 
instationaire vloeistofstroom voor. 

z > 

O 

-5 15 20 25 O 5 10 

Fig. 3.7 De definitie van T. 
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Uit de Iaatste vergelijking van [3.2] volgt dan: 

a a at f  1 a 
at at' a t  T: at' 

- . - .  --------- 

1 V=-V' 
L 

Na substitutie kan de Navier-Stokes vergelijking geschreven worden als: 

Vermenigvuldigen van [3.2] met L/(eV2) en weglaten van de accenten levert de 
dimensieloze uitdrukking voor de Navier-Stokes vergelijking: 

a$ 1 
at Re 

Sr-  +$~vvt-v'v+vp=o 

Hierin vinden we Sr (= Getal van Strouhal) dat een maat is voor de verhouding tussen 
de stationaire- en de instationaire traagheidskrachten en Re (= Getal van Reynolds) dat een 
maat is voor de verhouding tussen de stationaire traagheids- en de viskeuze krachten. 

L S r = -  
VT 
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De stromingsinstellingen volgen direct uit de vergelijking van deze twee dimensieloze 
getallen met hun fysiologische equivalenten. Met behulp van Re C3.81 wordt een waarde 
gevonden voor de Urna. 

’De’ fysiologische waarde voor Re wordt gevonden door voor L de straal van de aorta 
(ra = 1 0 1 0 - ~  m), voor V de maximale snelheid gedurende de systole (U,,,= - 1 m/s) en de 
kinematische viscositeit van bloed (vbloed - 3 , 5 0 1 0 ~ ~  m2/s) [Weast 761 te subtitueren. Dit 
geeft een waarde voor Re in vivo van 3300. 

Voor de karakteristieke lengte in het model, L, is de hoogte van het kanaal, ho, 
gekozen. Als karakteristieke snelheid, V, nemen we de maximale waarde van de initiële 
hoofdstroom (die een vlak stromingsprofiel heeft), U,,, en de karakteristieke tijd, ‘t, wordt 
gedefinieerd als de tijd waarin de stroomsnelheid afvalt van de maximale waarde naar O 
(zie figuur 3.7). 

Door substitutie van de modelwaarden en vwater (19°C) = 1,029010-~ m2/s [Weast 761 in 
[3.S] en de eis Re ~ - i  3300 wordt voor de maximale stroomsnelheid gevonden: 

U,, = 15010-~ m/s. 

Dit kan worden gerealiseerd met de kraan aan overloopvat (3). 

Vervolgens kan met behulp van [3.7] de tijd worden gevonden waarin de stroomsnel- 

In vivo vinden we voor t een waarde van 0,15 s, zodat de fysiologische waarde voor 
heid terugvalt van zijn maximale waarde (U,,) naar O m/s. 

Sr = 0,06 [Steenhoven 791 kan worden gesteld. 

Met deze waarde voor Sr en een modelwaarde voor U,, = 15010-~ m/s volgt: 

t = 2,l s. 

Deze is in te stellen met behulp van de electronische timers van de (kogel-)klepsturing 
die beschreven wordt in appendix D (Debietregeling van de piilsereirde vloeistofstroming). 

Let op !! De hierboven gebruikte parameters verschillen niet alleen per individu maar ook 
binnen ieder individu zijn ze aan (grote) variaties onderhevig. Derhalve kunnen boven- 
staande waarden alIeen als een orde-grootte worden geïnterpreteerd. 
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i 
~ Frinoe mace 6 ,  [yn] 
I 

3 3.3. De meting van de vloeistofsnelheden. 

3.91 !.96 1.31 

Om de locale vloeistofsnelheden te meten wordt gebruik gemaakt van een Laser 
Doppler Anernome t ri e- (LDA-) opstel 1 i ng vol gens de referen ti ebundel methode. De 
voordelen van deze methode zijn dat zowel de grootte als de richting van de snelheden 
gemeten kunnen worden in een zeer klein meetvolume (zie tabel 3.1), waarbij bovendien 
de stroming niet wordt verstoord. 

I i Beam separation [ m m l  I 1 i3 26 39 1 n2 = E D, 

! :-'o.sec*.̂" .I..I. Ang!e, ! I U [Decl 19.30 i8.60 27.90 

] U-!f-!ntrrsecticn Angle, 
i 

~ B. 2 i3egi I 4.55 9.30 13.95 

~ Measurm: ijciume Diameter j ;-ieaswed d , ,  :mm! 10.06 0.06 0.06 

108 0 4  0.2 
~ Xiossuring Volume Lengrh 
~ measured a-* :mmi 

1 E-inge number N, 115 30 45 

:aio;t:;on -=or. C 
391 9 3  i 31 

-5- i W Z l  

Bij de LDA-metingen worden bewegen- 
de deeltjes in het medium getroffen door 
laserlicht. Van het strooilicht wordt ver- 
volgens de frequentieverschuiving geme- 
ten (Zie ook appendix c: Het principe 
van de laser Doppler snelheidsmetingen). 

Via de afhankelijkheid als weergegeven 
in formules [3.9], [B-101 en [C-161 kan 
deze frequentieverschuiving (VJ worden 
omgerekend naar een snelheid (v). 

Met c = lichtsnelheid = 3-10' m s-l en Tabel 3.1 Parameters van het op- 
tisch systeem. Naar: Disa 1981 8 = hoek tussen de twee laserbundels. 

Uit bovenstaande vergelijking volgt dat vd een factor van de grootte-orde v/c kleiner is 
dan de oorspronkelijke frequentie van het laserlicht (yo). Dit betekent een factor lo9 
waardoor een rechtstreekse bepaling van de doppler-frequentie niet mogelijk is. Daarom 
wordt de referentiebundelmethode toegepast. Hierbij wordt een referentiebron toegevoegd 
die licht uitzendt met een frequentie vo+v,. Hierin is Y, een voorverschuivingsfrequentie 
die zo wordt gekozen dat vv<<v0 en van de orde-grooiie vd is. Tijdeiis de hier besproken 
metingen is gekozen voor een voorverschuiving van 100 kHz. Na vermenging met de 
hoofdbundel treden in het samengestelde licht van de hoofdbundel met de referentiebundel 
zwevingen op met een frequentie vv-vd. deze frequentie is te bepalen met een fotodiode 
waarna deze met de electronica verder kan worden verwerkt. 
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Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

3.3.1. Beknopte omschriivinli; v.d. optiek gebruikt in de referentiebundelmethode. 

Voor deze metingen wordt gebruik gemaakt van het DISA-LDA systeem. Hierin produ- 
ceert een 5 mW He-Ne-laser (h  = 632,s nm) een monochromatische lichtbundel die door 
de optiek zoals weergegeven in fig. 3.8 op de vorige pagina, wordt geleid. 

Deze optiek wordt in het navolgende globaal beschreven. Meer gedetailleerde informa- 
tie hierover is te vinden in appendix A en C. 

Zoals in figuur 3.8 te zien is wordt de bundel eerst door de beam splitter section 
(55x24) gesplitst in 2 bundels van gelijke intensiteit en met onderling loodrechte 
polarisatierichting. Hiertoe dient het palletje op de beam splitter section in de meest 
uitgeschoven stand te worden gezet [DISA Sl]. Eén van deze bundels, de referentiebundel, 
ondergaat daarna in de Bragg cell (55x29) een frequentieverschuiving Y,. Deze frequentie- 
verschuiving bestaat uit een vaste bijdrage van 40 MHz waarop gesuperponeerd een 
bijdrage die stapsgewijs gevarieerd kan worden tussen -9 MHz en +9 MHz. Om voor 
beide bundels de optische weglengte gelijk te houden wordt de 2” bundel door een glazen 
staaf geleid. De buissectie (eigen ontwerp TUE), beam displacer (55x28) en beam 
translator (55x32) zorgen dat de bundels evenwijdig en met bekende onderlinge afstand (= 
39 mm) op de SO mm lens vallen. Achter de lens snijden de bundels elkaar, in de 
meetsectie, onder een hoek 0, waarbij het meetvolume gevormd wordt. Het ellipsvormige 
meetvolume heeft een lengt van 0,2mm en een diameter van 0,06mm (zie tabel 3.1). Merk 
dus op dat de gemeten snelheid een middeling is over het meetvolume. 

Achter de meetsectie meet een fotodetector de intensiteit in de richting van de referen- 
tiebundel. Deze fotodetector (zie fig. 3.9) bevat een prisma waarmee het invallende licht 
gesplitst wordt in twee bijdragen met een onderling loodrechte poiarisatierichting. 

Twee fotodiodes zetten de intensiteiten van deze componenten om in fotostromen die 
worden aangeboden aan een verschilversterker. Het prisma wordt nu zodanig om zijn 
lengte-as (het verlengde van de referentiebundel) geroteerd dat het uitgangssignaal de 
gedaante heeft als beschreven in appendix c: Het principe van de LDA-metingen: 

Dit is te controleren met behulp van de groene LED van het LOCK-signaal. Als er 
voldoende seeding in de vloeistof aanwezig is zal deze continu oplichten als de juiste 
ins tell i ng be rei kt is. 
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1 

Fig. 3.9 a) De schematische opbouw van de diode detector 55L11, met 
1) de fotodiodes, 2) smalle opening voor de invallende laserbundel, 

3) het prisma, 4) naar de verschilversterker, 5 )  aansluiting voor 
frequency shifter 55NlO. Naar: Dantec 1981. 

Het geheel van laser, optiek en detector is gemonteerd op een freesbank. Hierdoor is 
het mogelijk het geheel in zowel X, Y als Z-richting (zie fig. 3.2) te traverseren. Dit 
gebeurt met een nauwkeurigheid van +O,Olmm. (1 schaaldeel = 0,02mm). 

De verplaatsingen in X en Y-richting kunnen op de schaalverdeling van de freesbank 
worden afgelezen, Voor de Z-richting dient nog te worden vermenigvuldigd met een factor 
1,33 als gevolg van de brekingsindex (zie appendix b: De invloed van de brekingsindex). 

Let hierbij wel op. Op elke freesbank kan/zal speling optreden. Om de freesbank in de 
uitgangspositie te plaatsen is het aan te raden eerst een volledige slag te ver te drazier, om 
daarna het plateau goed te positioneren. Daarna dient het geheei nog in slechts i (één) 
richting te worden bewogen (voor de Y-positionering bij voorkeur omhoog). Moet het 
geheel onverhoopt terug bewogen worden, draai dan weer een volledige slag te ver om 
vervolgens de laser goed te positioneren. 
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De fotodetector is met behulp van een metalen strip bevestigd aan het plateau waarop 
laser en optiek rusten. Hierdoor beweegt de fotodetector mee tijdens het traverseren van de 
laser. Staat de fotodetector dus eenmaal ingesteld in de richting van de referentiebundel 
dan blijft deze instelling na traversering gehandhaafd. Let wel op dat dit eventueel kan 
verlopen als het model schuin staat of aIs de strip 'aanloopt' en schuin weggedrukt wordt. 

3 3.3.2. Het signaaIverwerkend deel van de opstelling. 

Figuur 3.10 geeft een schematisch beeld van het signaalvenverkingsgedeelte uit de 
opstelling. 

Positive flow direction (by convention) 

I "x i 

= 40 MHz + f o  

55N20 Tracker operated together with the 
,3N 1 O Frequency Shift Unit. 

Fig. 3.10 Het signaalvenverkingsgedeelte uit de opstelling. 
Naar: Disa 1980 

Het bestaat uit een combinatie van een frequentie generator en een amplifier (frequency 
shifter 55NS0) gekoppeld aan een frequentie-naar-spanning omzetter (Doppler frequency 
tracker 55N20). 
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De frequentie generator (unit 55N14) stuurt de Bragg cell aan (zie § 3.3.1.) met een 
voorverschuivingsfrequentie waarvoor geldt: 

Tijdens de hier besproken metingen is gekozen voor een voorverschuivingsfrequentie 
v,,=lOO kHz. De voorverschuivingsfrequentie is ook aanwezig in het detectorsignaal. De 
output van de fotodiode bevat derhalve een wisselspanningscomponent met de frequentie: 

De Doppler-frequentie (YJ hierin is recht-evenredig met de te meten snelheidscompo- 
nent (formule [c-16]). Dit signaal wordt in de mixer unit (55N12) vermenigvuldigd met de 
centrale voorverschuivingsfrequentie v,, waardoor de frequentie Y, uit het signaal wordt 
gefilterd. 

De verwerking van het signaal door de DISA-electronica alsmede de aansluitingen en 
instellingen hiervan worden uitgebreid besproken in appendix E: Beschrijving van de 
DISA-electronica. 

De tracker levert een uitgangsspanning Vout die zoals te verifiëren is in appendix E 
evenredig is met vV1+vd. Deze wordt verder verwerkt met behulp van PCMS. 

§ 3.4. Data-acquisitie en -verwerking. 

De uitgangsspanning van de tracker (analog out) dient te worden geconverteerd naar 
een snelheid, daarna gedigitaliseerd om vervolgens als snelheid in het computergeheugen 
te worden opgeslagen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van PCM2 (hardware + software). 

Een korte handleiding van dit programma is terug te vinden in appendix F: Manual 
voor PCM2. 
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Door 250 samples in te lezen met een samplefrequentie van 10 Hz wordt bereikt dat 
steeds gemeten wordt over periodes van 25 s. Door het begin van de meting steeds samen 
te laten vallen met triggersignaal van de klepsturing wordt steeds de meting op hetzelfde 
tijdstip in de cyclus gestart. Dan is het mogelijk om 5 periodes te meten en hier over te 
middelen. Dit levert een standaarddeviatie: 

C3.111 

[Bruil 19901 

zodat de gemiddelde meetwaarde t s een 68% betrouwbaarheidsinterval aangeeft. Deze 
betrouwbaarheidsintervallen zijn in de grafieken in 9 4. weergegeven. 

De grafieken behorende bij deze stage zijn aangemaakt met het programma slide write 
plus (behalve de 3D figuren die aangemaakt zijn met surfer). Omdat de data van PCM2 
niet zonder meer is in te lezen in slide write plus is door P. Reuderink het programma 
BIASCO (binair naar ascii conversie) ontwikkeld. 

Een handleiding van de tijdens deze stage gevolgde bewerkingen is opgenomen in 
appendix G: Data-conversie m.b.v. BIASCO. 
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3 3.5. Meting van de kleppositie. 

De klepbeweging werd bestudeerd aan de hand van video-opnamen. Hiertoe werden 
met twee extern gesynchroniseerde video-camera's simultaan beelden opgenomen van de 
hartklep (camera 1) en een timerhounter, Advance type TC4 (camera 2). Met behulp van 
een mixer (sony video wiper), die tevens de synchronisatie verzorgde, werd het beeld van 
de counter als picture in picture opgenomen in het beeld van de klep. 

Om de timer en PCM2 te synchroniseren werd het triggersignaal dat naar PCM2 gaat 
afgetakt en eveneens aangeboden aan de counter (aansluitingen aan de ground-socket en 
de start-socket, zie ook figuur 3.11). De gate time was hierbij ingesteld op de stand lo-' 
zodat tot in tienden van seconden kon worden gemeten. 

Aangezien de tijd werd gemeten op de time stand van de 2 line (fig. 3.22) moet de 
timer steeds handmatig worden gereset (manual-reset-knop) nadat een volledige klepbe- 
weging is uitgevoerd. 

N.B. In dit onderzoek werd de timer pas gereset op het moment dat de klep weer opende, 
teneinde ook informatie te krijgen over de tijd die de klep gesloten bleef. 

Bovendien dient te worden opgemerkt dat de counter een vrij lange opwarmtijd heeft. 
Het verdient derhalve de aanbeveling de counter zowel als de shifter en tracker met behulp 
van de tijdschakelaar al geruime tijd voor aanvang van de metingen in te schakelen. 

Het beeld (output van de mixer) werd aangeboden aan de input van een video-recorder. 
Het beeld werd hier zowel vastgelegd op videoband als doorgelust (via de video output) 
naar een monitor. 

De video-band werd later geanalyseerd met behulp van het meetprogramma TIM. Dit 
gebeurde door beeld voor beeld te digitaliseren om vervolgens een data-file aan te maken 
met de y-posities van de kleptip voor elk beeldje. 

De samplefrequentie wordt daarom 25 Hz, nl gelijk aan de frequentie van de videobeel- 
den. 
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” ‘ ’-* INPUT OVERSPILL 

Fig. 3.11 De timer counter Advance TC4 

Om de mate van sluiting aan te duiden wordt de (dimensieloze) waarde h gebruikt. 
Deze is gedefinieerd als: 

waarin h,, de hoogte van de kleptip en ho de hoogte van het kanaal voorstellen (zie ook 
fig. 3.12). 
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Fig. 3.12 Definitie van de para- 
meters die h beschrijven. 

Geometrisch is het onmogelijk de LDA 
metingen simultaan uit te voeren met het 
maken van de video opnamen. Daarom 
zijn de video opnamen steeds zowel voor 
als na de LDA metingen gedaan. Zodoen- 
de kan steeds worden bepaald of het 
sluitgedrag van de aortaklep significant is 
veranderd gedurende de LDA metingen. 

Elk van de metingen is drie maal ge- 
daan (meting 1-3). Bij de laatste drie 
grafieken 4.7b en 4.8a en b is iets langer 
doorgemeten zodat daar aan het eind het 
’stuiten’ van de klep zichtbaar is. 

Bij de verwerking met het TIM systeem wordt een meetfout geïntroduceerd. Deze 
werkt door in h. Door enkele malen dezelfde positie op te meten blijkt de fout van de 
orde-grootte h -+ 0’02. 
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5 4. Meetresultaten. 

De aortaklep is gesitueerd direct aan het begin van de aorta. Derhalve is de flow nog niet 
ontwikkeld ten tijde dat deze de klep bereikt en zal de axiale component van de snelheid 
ongeveer constant zijn langs de buisdiameter. Op grond van dit gegeven is door Peter 
Martens een 2 dimensionaal mathematisch model ontwikkeld [Martens 911. In de eerste 
serie metingen (9 4.1) wordt geverifieerd of de aannamen t.a.v. de 2-dimensionaliteit en 
vlakheid van het profiel geoorloofd zijn. 

Vervolgens wordt het sluitgedrag van de klep bekeken. Dit gebeurt in eerste instantie 
bij een fysiologische waarde van Reynolds (3 4.2). Omdat numerieke analyses met de 
huidige middelen van de TU Eindhoven slechts mogelijk zijn tot Re=1000 zijn de 
resultaten van deze analyses geëxtrapoleerd naar de hogere, fysiologische waarde van 
Reynolds [Horsten 901. Om de geldigheid van deze extrapolatie te toetsen zijn de 
metingen herhaald bij een lage waarde van Reynolds (8 4.3). 

2 4.1. Verificatie van de stromingsinstellingen. 

§ 4.1.1. Iniaatprofielen voor een stationaire stroming. 

De numerieke modellen [Steenhoven 79, Martens 911 zijn gebaseerd op een vlak 
instroomprofiel, dat wil zeggen v # .(y). Door het aortaklepmodel vooraan in het kanaal 
te plaatsen zal de stroming niet kunnen ontwikkelen tot een parabolisch profiel. 

De eerste metingen betreffen een controle van de vlakheid van dit profiel door in een 
stationaire situatie in het midden van het kanaal (Z = O) op 5mm voor de klep (X = -5) 
langs de Y-as de snelheidsverdeIing te meten (fig. 4.la). De stationaire toestand wordt 
gecreëerd door de kogelklep in de meest geopende stand te blokkeren (los te koppelen). 
De aortaklep bleef hierbij in het model aanwezig. 

Daarna is op identieke wijze voor het halve kanaal een snelheidsprofiel langs de Z-as 
bepaald in het midden v m  het kanaa! op 5mm voor de klep (resp. Y = O, X = -5), 
teneinde de 2-dimensionaliteit van de opstelling te toetsen (fig. 4.lb). 

N.B. Door de kleine brandpuntsafstand van de lens (80mm) kan het meetvolume niet langs 
de gehele Z-as getraverseerd worden. We nemen aan dat het profiel symmetrisch is en dus 
volgens een even symmetrie mag worden voortgezet. 
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Z-positie/[ mml 

Fig. 4.la & b. Snelheidsverdeling langs de Y-as (a) resp. Z-as (b) in het stationaire geval. 
Re = 3000 
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In figuur 4.la is te zien dat de stroming zich al begint te ontwikkelen naar een 
parabolisch profiel. De grenslaag is hier al zo’n 5mm maar in een middengebied van 
ongeveer 10mm is het profiel wel vlak. 

Hierbij dient nog opgemerkt dat van onder (Y = -10) naar boven (Y = 10) gekeken de 
stroomsnelheid van de vloeistof wat afneemt waardoor het profiel enigszins scheef komt te 
liggen. Bovendien loopt de meting niet helemaal door tot Y=lO. Mogelijk wordt dit 
veroorzaakt doordat het vlak van de laserbundels niet exact parallel loopt aan de bodem 
van het stromingskanaal. 

In de Z-richting is de grenslaag zelfs nog groter (fig. 4.lb). De totale doorsnede hier is 
echter veel groter dan de hoogte (120mm om 20mm) om de 2-dimensionaliteit te 
bewerkstelligen. Derhalve blijft ook hier een groot middengebied over waar de snelheid 
ongeveer constant blijft. 

Ook hier dient opgemerkt dat het profiel scheef loopt. 

5 4.1.2. Het belang; van een backflow voor de klepsluiting. 

Voor 2 punten, één voor (X = -10mm) en één achter (X = 60mm) de aortaklep, is in 
het midden van het kanaal (Y = Z = O) de stroomsnelheid als functie van de tijd bepaald. 
Dit voor de instationaire situatie waarin de kogelklep het debiet regelt. In figuur 4.2a & b 
zijn deze resultaten weergegeven. In deze situatie is alleen sprake van een voonvaartsstro- 
ming (kraan 11 in fig. 3.1 is gesloten). 

Na het (gedeeltelijk) openen van kraan 11 ontstaat een constante terugstroming naar 
overloopvat 10, waarop de instationaire voonvaartsstroming wordt gesuperponeerd. 
Herhaling van de voorgaande metingen levert de resultaten zoals die te zien zijn in de 
figuren 4.3a & b. 

Bij de eerste metingen, waarbij alleen een voonvaartsstroming aanwezig was,kon 
worden waargenomen dat de aortaklep geleidelijk sloot maar vrijwel meteen weer 
openging, om vervolgens in een ver geopende evenwichtsstand te blijven hangen. 

Zodra een terugstroming werd opgelegd bleef de aortaklep ook gesloten gedurende de 
tijd dat de kogelklep niet geopend was. 
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GEEN BACKFLOW 
(x,y,z) = (-1, 0 ,  0 )  
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Fig. 4.2a & b. De stroomsnelheid als functie van de tijd in de punten (X,Y,Z) = (-10,0,0) 
voor (a) en (60,0,0) voor (b). Beiden voor het geval van alleen een voorwaartsstroming. 
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WEL BACKFLOW 
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Fig. 4.3a & b. De stroomsnelheid als functie van de tijd in de punten (X,Y,Z) = (-10,0,0) 
voor (a) en (60,0,0) voor (b). Beiden voor het geval van een instationaire voonvaartsstro- 
ming gesuperponeerd op een constante backflow. 
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Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

3 4.2. Het sluitgedrag van de hartklepprothese bii een fysiolodsch Reynoldsgetal. 

3 4.2.1. De klepbeweging. 

Met behulp van video-opnamen en het TIM beeldverwerkingssysteem (0 3.6.) is het 
sluitgedrag van de hartklepprothese bestudeerd. Dit bij zowel een hoge (a 4.2) als een lage 
stroomsnelheid ( 3  4.3). Steeds zijn de metingen gedaan voor en na de LDA-metingen om 
te controleren of de sluitcondities significant zijn veranderd gedurende deze metingen. 
Zowel voor als na de LDA meting is de klepbeweging 3 maal vastgelegd. 

t .zo 

0.80 

0.40 

0.00 

O 1 2 3 4 5 

tijd/Is] 

Fig. 4.4. Het siuitgedrag van de hartklepprothese. Voor- ( - ) en 
na (---) de LDA-metingen. Re = 3000 ; Sr 0,06. 
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Metingen en meetresultaten 

In elk van de figuren, zowel voor als na, is de zien dat de klep een redelijk stabiel 

Uit vergelijking van de twee figuren blijkt dat het sluitgedrag van de klep niet 
sluitgedrag vertoont. De drie metingen vallen namelijk goed samen. 

wezenlijk is veranderd tijdens de metingen. 

9 4.2.2. Instroom- en tip-profielen langs de Y-as. 

De laserstralen liggen in het XY-vlak. Indien hier de klep doorheen valt kan niet 
gemeten worden. Daarom is ter hoogte van de klep enkel onder de kleptip gemeten. 

In de navolgende figuren is voor diverse waarden van h (dus op diverse tijdstippen 
binnen de 'hartcyclus') zowel het instroomprofiel als het profiel onder de kleptip, gemeten 
langs de Y-as, weergegeven. Omdat we vooral geïnteresseerd zijn in het laatste deel van 
de sluiting, waar de backflow een dominante rol gaat spelen, is gekozen voor h = 0,7 ; 
0,s ; 0,2 resp. 0,15. 

1 Schaaldeel op de v-as komt in alle profielen van figuur 4.8 overeen met een stroom- 
snelheid van 1 cm/s. 

Om deze stroomsnelheid te bepalen is steeds gemeten over 5 periodes (n=5) waarna 
met behulp van middelen en bepaling van de standaarddeviatie een 6S% betrouwbaarheids- 
interval kan worden aangegeven (9 3.3). 
N.B. De punt (*) op de Y-as in het tip-profiel geeft de berekende positie van de Meptip 
aan. 

Het instroomprofiel kent over de bodem van het kanaal (Y=-lOmm) een terugstroming, 
tenvijl op grotere hoogte de vloeistof voorwaarts stroomt. Deze voorwaartsstroming neemt 
wel af tot nul bij het afnemen van h. 

De aanstroomsnelheid kent een vreemde dip bij Y=8 tot 10mm. Hierbij is opmerkelijk 
dat de betrouwbaarheidsintervallen zeer groot worden. 

Onder de kleptip vinden we gedurende deze fasen van de klepslüiting eer, continue 
terugstroming over de bodem. Ook hier stroomt de vloeistof bij h=O,7 en 0,5 op grotere 
hoogte nog voorwaarts. 
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Het sluitgedrag van een hartkiepprothese 

3 4.2.3. Controle op de twee-dimensionaliteit in de instationaire instroming. 

Zoals eerder vermeld wordt de vloeistofstroming door het aortaklepmodel (in de 
mathematische modellen) verondersteld twee-dimensionaal (2D) te zijn. 

Om dit te verifiëren is in de instationaire stroming op (X,Y,Z) = (60,-5,Z) op verschil- 
lende tijdstippen gedurende dezelfde cyclus het snelheidsprofiel langs de Z-as bepaald. Als  
gevolg van de beperkte brandpuntsafstand van de lens zijn deze laatste metingen slechts 
tot aan het hart van het kanaal uitgevoerd. 
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Y o 
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Snelheidaprofiel langs de Z-as 
(X,Y,Z) = (60,-5,%) 
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Fig. 4.6. De snelheidsverdeling langs de Z-as, gemeten op van onder 

naar boven: t= l , l  ; 1,6 ; 2, l  ; 2,7 ; 3,3 ; 3,8 ; 4,2 resp. 14,Os. 
1 schaaldeel = 1 cm/s 

In het instationaire geval vertoont het snelheidsprofiel langs de Z-as nogal wat 
fluctuaties op de tijden dat de stroomsnelheid groot is. Bij lage stroomsnelheden is het 
profiel iets vlakker. 
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Metingen en meetresultaten 

3 4.2.4. Drie-dimensionale uitstroomprofielen. 

Om nog meer inzicht te verkrijgen in het al dan niet vlak zijn van het stomings-profiel 
is de uitstroomsnelheid op X = 60mm op diverse tijdstippen binnen de cyclus (fig. 3.3) 
over een grid in zowel Y- ais Z-richting opgemeten en uitgezet in onderstaande figuren. 
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Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

t = 4,2 s 

8 
h '  
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X e  
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t = 1 4 , 0  s 

Fig. 4.7a-h. Snelheidsprofiel over zowel Y- als Z-richting voor X = 60mm 
voor diverse tijdstippen binnen de 'hartcyclus'. 
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Metingen en imeebresinllttaten 

Langs de Z-as hopen we hier een vlak profiel te vinden, zeker gedurende de fase 
waarin de vloeistof voorwaarts stroomt. Op een grensgebied dicht bij de wand na lijkt dit 
redelijk het geval te zijn. Indien de klep bijna gesloten is ( t=l , l  of 3,3s) treden 3D- 
effecten op omdat dan de spleten tussen de klep en de wand van dezelfe grootte-orde wor- 
den als de opening onder de klep. Hierdoor stroomt relatief veel vloeistof langs deze 
spleten en vinden we een hoge stroomsnelheid dicht langs de wand. Dit is zeer opvallend 
in figuur 4.7a. 

Langs de Y-as hangt de vlakheid van het profiel uiteraard af van de klepstand. Deze zal 
tijdens de sluiting namelijk een steeds groter deel (van de bovenzijde) van het kanaal 
afsluiten. Onder de klep hopen we echter een zo vlak mogelijk profiel te vinden, hetgeen 
door de resultaten vrij goed wordt bevestigd. 
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Het siuitgedrag van een hartklepprothese 

$ 4.3. Het sluitgedrag van de hartklepprothese bi.i een klein Reynoldsgetal. 

Omdat numerieke analyses met de bestaande middelen van de Technische Universiteit 
Eindhoven slechts mogelijk zijn voor Re 5 1000 is door Joost Horsten [Horsten 19901 
aangenomen dat de berekende waarden bij een klein Reynoldsgetal (Re 5 1000) mogen 
worden geëxtrapoleerd naar fysiologische waarden (Re 2 3000). Om deze aanname te 
verifiëren zijn de metingen bij fysiologische waarden van Reynolds (3 4.2) herhaald bij 
een klein Reynoldsgetal (Re = 1000). 

5 4.3.1. De klepheweging. 

Hierbij zijn net als in 5 4.2.1 de metingen gedaan voor en na de LDA-metingen om te 
controleren of de sluitcondities significant zijn veranderd gedurende deze metingen. Zowel 
voor als na de LDA meting is ook hier de klepbeweging 3 maal vastgelegd. 

Lage stroomsnelheid 

0.80 

0.40 

o. O0 
O 1 2 3 4 5 

tijd/[s] 

Fig. 4.8. Het sluitgedrag van de hartklepprothese. Voor- ( - ) en 
na (---) de LDA-metingen. Re 1000 ; Sr E: 0,15. 
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Metingen en meetresultaten 

Vergelijking van de grafieken in figuur 4.9 laat zien dat de klepbeweging ook hier 
redelijk constant verloopt (de grafieken vallen praktisch samen). Dit geldt zowel voor de 3 
metingen voor-, de 3 metingen na de LDA-metingen als een combinatie van de twee. 

Vergelijken we de grafieken met deze van figuur 4.7 dan zien we dat het openingsge- 
drag bij een hoge en lage stroomsnelheid (en dus waarde van Reynolds) eenzelfde verloop 
hebben. Ook de sluiting verloopt op haast identieke wijze (hetgeen goed te controleren is 
door de grafieken op elkaar te leggen en enigszins te verschuiven). Wel begint de 
klepsluiting bij een lage stroomsnelheid later zodat de totale klepbeweging een groter 
tijdsinterval beslaat. 

Aan het eind van de grafieken (t = 4,6s) is nog een klein topje te zien ten gevolge van 
het opstuiteren van de klep. 

5 4.3.2. Instroom- en tip-profielen langs de Y-as. 

Op de wijze van figuur 4.8 is in fig 4.10 voor diverse waarden van h (h  = 0,7 ; 0,5 ; 
0,2 resp. O,lS), dus op diverse tijdstippen binnen de 'hartcyclus' zowel het instroomprofiel 
als het profie1 onder de kleptip, gemeten langs de Y-as, weergegeven. 

1 Schaaldeel op de v-as komt in alle profielen van figuur 4.8 overeen met een stroom- 
snelheid van 1 cm/s. 

Om deze stroomsnelheid te bepalen is ook hier steeds gemeten over 5 periodes (n=5) 
waarna met behulp van middelen en bepaling van de standaarddeviatie een 68% betrouw- 
baarheidsinterval kan worden aangegeven ($ 3.3). 
N.B. De punt (.) op de Y-as in het tip-profiel geeft de berekende positie van de kleptip 
aan. 

Het instroomprofiel kent hier niet alleen over de bodem van het kanaal (Y=-lOmm) een 
terugstroming maar ook op grotere hoogte zien we een backflow. Deze backflow neemt 
zelfs toe bij het afnemen van h. 

De aanstroomsneiheid kent hier een vreemde top bij Y=8 tot ?Omm (ir; vergelijking t3t 
de dip in fig. 4.8). Hierbij vallen wederom de zeer grote betrouwbaarheidsintervallen op. 

Onder de kleptip vinden we gedurende alle fasen van de klepsluiting een continue 
terugstroming in het gehele meetgebied. 
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Metingen en meetresultaten 

-6 0 6 10 -1 o 

Fig. 4.9a-d. Stromingsprofîelen langs de y-as voor de instroom en onder 

1 schaaldeel = 1 cm/s 
de kleptip gemeten bij diverse waarden van h. Re = 1000 ; Sr 0,15. 
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9 5. Conclusies en suggesties. 

5 5.1. Controle op de vlakheid en 2-dimensionalliteit van de stroming. 

In het stationaire geval (figuur 4.la) is te zien dat de stroming zich al begint te ontwikke- 
len naar een parabolisch profiel. De grenslaag is hier al zo’n 5mm. In het midden van het 
kanaal (Y E [-5mm,Smm]) is het profiel redelijk vlak, de axiale snelheden variëren hier 
nog van 15,5 cmls onder in het kanaal tot 16 cmls boven in het kanaal. 

Voor de scheefheid van het profiel is niet direct een verklaring voorhanden. Mogelijk 
wordt dit veroorzaakt door een fout in de uitlijning van de optiek, waardoor het vlak van 
de bundels niet exact evenwijdig loopt met het grondvlak van het stromingskanaal. Met 
behulp van de stelbouten in de poten van de freesbank zou een en ander mogelijk nog 
verbeterd kunnen worden. 

Het snelheidsprofiel langs de Z-as vertoont in het stationaire geval (figuur 4.lb) iets 
meer fluctuaties. Buiten de grenslaag van ongeveer 3mm variëren de axiale snelheden van 
14’0 cm/s tot 15,s cm/s. 

In het instationaire geval (figuur 4.6) is de grenslaag ongeveer 10mm geworden. De 
snelheidsfluctuaties zijn hier zeer afhankelijk van de fase in de cyclus maar ze kunnen 
oplopen tot meer dan 100%. 

Mogelijk kan een nog grotere breedte : hoogte verhouding voor enige verbetering 
zorgen. 

De 3 dimensionale plaatjes in figuur 4.7a-h bevestigen bovenstaande conclusies. Ze 
maken duidelijk dat vooral bij de wanden nogal wat fluctuaties in de stroomsnelheden 
optreden. Vooral bij kleine h (nagenoeg gesloten klep) treden 3D-effecten op doordat hier 
de spleten tussen de klep en de wand van dezelfde grootte orde worden als de spleet onder 
de klep. 
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Het sluitgedrag van een hartkiepprothese 

3 5.2. Het sluitgedrag van de aortaklepprothese. 

Het sluitgedrag (zoals dat te zien is in de figuren 4.4 en 4.8) blijft zeer stabiel. Niet 
alleen vertonen 3 opeenvolgende metingen een nagenoeg identiek gedrag, maar daarnaast 
blijkt ook het sluitgedrag gedurende de LDA-metingen, die toch bijna een hele dag 
duurden, niet significant te veranderen. Dit geldt zowel bij Re w 3000 als bij Re 1000. 

Uit vergelijking van de figuren 4.4 en 4.8 zien we dat het openen van de aortaklep bij 
hoge- en lage stroomsnelheid niet wezenlijk verschilt. In beide gevallen begint het openen 
van de klep na i 1,2s, waarna een snelle opening volgt. Daarna zien we een plateau, 
waarbij de klep in een evenwichtspositie blijft hangen. Hierna volgt weer een snelle 
sluiting. 

Bij hoge stroomsnelheid begint het sluiten met een korte aarzeling rond het evenwichts- 
punt van de klep terwijl het sluiten bij lage stroomsnelheid veel geleidelijker aanvangt. 

Het sluiten neemt bij een lagere stroomsnelheid wel meer tijd in beslag. Door de 
grafieken te vergelijken zien we dat het sluiten bij hoge en lage stroomsnelheid globaal 
hetzelfde gedrag vertonen maar dat bij een lage stroomsnelheid het sluiten pas later begint. 
De verschillen zouden we dus vooral moeten zoeken bij grote waarden van h. (Het plateau 
in de grafieken.) 

5 5.3. De stroming; onder de biina gesloten klep. 

Opgemerkt dient te worden dat alle metingen zijn gedaan gedurende het sluiten van de 
klep. 

Bij een hoge stroomsnelheid van de vloeistof (v- = 14 cm/s) vinden we aan de 
onderzijde van het kanaal steeds een terugstroming, en direct onder de kleptip een 
voorwaartsstroming. De voorwaartsstroming wordt steeds kleiner, om tenslotte geheel te 
verdwijnen (v = O cm/s). De combinatie van een voorwaartstroming boven in het kanaal 
en een terugstroming langs de bodem, wijst op een gebied waarin afschuiving optreedt. 
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Conclusies 

Bij een lage stroomsnelheid (v- = 7 cm/s) zien we alleen bij h = 0,7 nog een kleine 
voorwaartsstroming. Daarna hebben we uitsluitend nog een steeds toenemende ibacìdow. 

Uit de verschillen in het sluitgedrag maar vooral uit de verschillen in de snelheidspro- 
fielen mogen we concluderen dat de invloed van de backflow bij hoge en lage stroomsnel- 
heid van de vloeistof wezenlijk anders is. Derhalve lijkt het niet zonder meer toegestaan 
resultaten die voor één van beide situaties zijn gemeten of afgeleid te extrapoleren naar de 
ander. 
N.B. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de waarden voor de getallen van 
Reynolds en Strouhal beide gewijzigd zijn. Door bij een kleiner Reynoldsgetal ook de 
waarde van IC aan te passen kan Sr constant worden gehouden. De waarden voor ?; die 
hiervoor vereist is is met de huidige timerschakeling niet te realiseren. 

Aan het einde (bovenzijde van het kanaal) van met name de instroomprofielen, worden 
de betrouwbaarheidsintervallen onwaarschijnlijk groot. Mogelijk wordt hier de stralengang 
van de laser enigszins beïnvloedt door het perspex (model ietwat scheef t.o.v. het vlak 
waarin de laserbundels liggen) of de olie-afzetting aan de wand. Indien de detector 'OUT 
LOCK' is blijkt deze door middeling nog een signaal af te kunnen geven wat met een 
reëele snelheid kan worden verward. 

Dit is aannemelijk te maken met figuur 4.10a. Hier is hoger gemeten dan de berekende 
positie van de kleptip. Ook dan (als de laserstralen toch door de klep moeten worden 
onderbroken) vinden we waarden die uitgelegd kunnen worden als reëel gemeten vloeistof- 
snelheden, zij het met grote betrouwbaarheidsintervallen. 
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Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

3 5.4. Tips voor vervslig;mefingen. 

De metingen zijn gedaan bij zowel een hoge als een lage waarde van Reynolds. Zodra 
Reynolds wordt verandert door de maximale stroomsnelheid te wijzigen verandert Sr mee 
(zie de formules 3.7 en 3.8). Indien nu expliciet naar de invloed van een veranderend 
Reynoldsgetal dient te worden gekeken moet Sr constant worden gehouden. Dit kan door 
voor verschillende stroomsnelheden verschillende waarden van ?; te nemen. Deze is 
regelbaar met de hoogte van de spanning op de motor. 

Als  de klep sluit stroomt de vloeistof nog terug. Aangekomen bij de klep wordt deze 
tegengehouden en er ontstaat een opeenhoping. Hierdoor wordt de klep iets ingedrukt. Als 
deze dan weer terugveert stuitert de klep ietwat op (zie ook de figuren 4.4 en 4.8). In vivo 
kan het bloed opgevangen worden doordat de vaatwanden elastisch zijn en dus oprekken. 
Om het opstuiten te voorkomen kan ook in het model een compliantie worden aange- 
bracht. 

Omdat de terugstroming geschiedt vanuit overloopvat (4) in figuur 3.1 kan hierin het 
vloeistofniveau dalen. Omdat dit toch een overloopvat betreft kan het geen kwaad dit 
continu bij te vullen (bijvoorbeeld vanuit overloopvat (3) wat er recht boven is geplaatst. 
Wel dient dit zeer geleidelijk te gebeuren omdat wervels e.d. in vat (4) mogelijk invloed 
hebben op de stroming in het kanaal (en dus door de meetsectie). 

Het sluitgedrag kon alleen met een parameter h worden gedefinieerd omdat de hoek 
niet eenduidig vast te leggen was. Dit kwam omdat de klep niet alleen roteert om het punt 
waar deze is ingeklemd in het model, maar ook op het punt waar het sheeting NVR de 
klep verlaat (fig. 3.7). Dit kan voorkomen worden door een minder star vlies te gebruiken 
om de klep mee in te klemmen. Bovendien dient dit zo weinig mogelijk uit te steken uit 
de klep, maar wel zo ver dat het de rotatie om het inklempunt niet belemmert. 

De instelling van z is zeer complex. De gewenste instelling bevindt zich vooraan in het 
bereik vaa? timer 1. Bovendien leidt een kleine wijziging in de stand van de potmeter tot 
een grote verandering in t, waardoor een nauwkeurige instelling zeer bemoeilijkt wordt. 
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Conclusies 

Om de instelling van de klepsturing (app. D) te vergemakkelijken is het aan te raden de 

Tevens is het verstandig het bereik te vergroten. Vooral aangaande kortere schakelperi- 
bestaande potmeters te vervangen door meerslagen-potmeters. 

oden. 

Gedurende deze metingen is steeds in overloopvat (4) de temperatuur van de vloeistof 
(water) gemeten. De kinematische viscositeit van water vwakx is namelijk temperatuurafhan- 
kelijk, en het Reynoldgetal op zijn beurt is weer afhankelijk van deze Y. De gemeten 
temperatuurverschillen ( AT=+O,~K) waren echter zo klein dat correctie van de stroomsnel- 
heid om Re constant te houden niet nodig bleek. Dit dient wel steeds te worden gecontro- 
leerd omdat bijvoorbeeld seizoeninvloeden wel sterkere wijzigingen in Re kunnen 
veroorzaken. 
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APPENDIX A 
Handleiding bij het afstellen van laser en optiek 

Door: Olaf op den Camp 
Bewerkt door P. Brands 

Voorbehoud: 

Deze handleiding is gebaseerd op één bepaalde laser/optiek-configuratie (zie de figuur en de 
babel op de volgende pagina). Er is naar gestreefd een volledige beschrijving te geven van alle 
handelingen die nodig zijn om de laser en het optiek juist ten opzichte van elkaar af te stellen. 
Desondanks is het mogelijk dat er schakels in de handleiding ontbreken of dat er details over 
het hoofd zijn gezien. Gebruik deze handleiding derhalve alleen als leidraad. 
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Helium-Neon laser, klasse IIIb Uniphase model 1125 P 
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LET OP: Laserlicht is zeer gevaarlijk voor de ogen. Gebruik daarom bij het afstellen van de laser en de 
optiek altijd een LASERBRE. KIJK NOOIT RECHT IN EEN BUNDEL, ook niet met een 
laserbril. 

A-2 



Inhoudsopgave 

1 COVER EN RETARDER . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

2 POSITIONEREN VAN HET OPTIEK TEN OPZICHTE VAN DE LASER . . . 6 

3 

4 BRAGGCELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

13 

BEAM SPLITTER SECTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 9 

5 BEAM DISPLACER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6 BEAM TRANSLATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

7 CONTROLE VAN HET MEETVOLUME , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 17 

LET OP: Laserlicht is zeer gevaarlijk voor de ogen. Gebruik daarom bij het afstellen van de laser en de 
optiek altijd een LASERBRIL. MJK NOOIT RECHT IN EEN BUNDEL, ook nier met een 
laserbr i 1. 

A-3 



!5!5X2ûEi COVER and WtARDER 
The X20 COVER and RETARDER are matched to 
488/574.5 nm and designeá for two color options. 
T,% m: S V E 3  d %rnAI,DER, 6x3 nm, Is 
C k ! s @ e d * * * ~ ~ W ~  

The X21 RETARDER consists of two 1/4-X re- 
tarder plates; one is mounted in the threads of 
the laser front end, and the other is mounted 
either directly on the X21 COVER or on the X22 
BEAM WA1 ST ADJUSTER. p PLANE OF 

POLARIZATION 

4 = 4 5  rc f 

PLANE OF 
POLARIZATION Y - ', OPTICAL AXIS 

u 
Fig. 29. COVER and RETARDER X20,488-514.5 
nm COVER and RETARDER X21,633 nm 

X20/X21 RETARDER is a quarter-wave plate, and 
the angie \k {between the eiectricai field vector of 
the Incident (Ineariy polarized heim and the op- 
tical axis of the retarder principal plane) is ad- 
justed to 45 degrees; the emergent beam is then 
circularly polarized. Reversing the angle of \k re- 
verses the sense of the emergent circular polari- 
zation. The circularly polarized laser beam is 
transformed into linearly polarized light by the 
second quarter-wave plate. See Fig. 30. 

LET OP: Laserlicht is zeer gevaarlijk voor de ogen. Gebruik daarom bij het afstellen van de laser en de 
optiek altijd een LASERBRIL. KIJK NOOIT RECHT IN EEN BUNDEL, ook niet met een 
laserbril. 

A-4 



1 Cover en Retarder 

De retarder bestaat uit twee %A plaatjes. Een van de plaatjes is gemonteerd op de laser, de 
ander direct op de cover (=eindplaat van het optiek). Afstelling betreft alleen het %h plaatje 
dat op de laser gemonteerd is. 
Controleer of de hoek tussen de polarisatie-richtingen van de retarder en de laser precies 45" 
is; de polarisatie-richting van de retarder is aangegeven met een wit streepje, op de laser is 
de polarisatie-richting aangegeven met een pijltje. 
Als dit wel het geval is ga dan verder met ' 2: Positioneren van het optiek ten opzichte van 
de laser, pag. 6 '. 

DOEL: 
De polarisatie-richting van het retardeer-plaatje dat op de laser gemonteerd is, moet onder een 
hoek van precies 4.5" staan met de polarisatie-richting van de laser. Op deze manier wordt 
bereikt dat de laserbundel die de laser (met retardeer-plaatje) verlaat circulair gepolariseerd 
is. 

METHODE: 
Wanneer de polarisatie-richting van de laser niet bekend is, kan deze ook betrekkelijk 
eenvoudig vastgesteld worden met een los 1/4h plaatje (polarisatie-filter) waarvan de 
polarisatie-richting bekend is (polarisatie-filters zijn aanwezig in het Natuurkunde 
Stromingslab gebouw W&S). 
Het inbusboutje in de retarder moet losgedraaid worden, zodat de retarder van de laser 
afgeschroefd kan worden. Door het polarisatie-filter vervolgens loodrecht op de laserbundel 
te roteren verandert de intensiteit van de uittredende bundel. Wanneer de intensiteit bij een 
zekere stand van het filter nul is, kan de polarisatie-filter van de laser bepaald worden als de 
richting loodrecht op de polarisatie-richting van het filter. 

Draai de retarder zover mogelijk op de laser (niet vast). Roteer nu de retarder zo dat de hoek 
tussen de polarisatie-richtingen van de retarder (wit streepje) en de polarisatie-richting van de 
laser precies 45" is. 
Draai het inbusboutje in de retarder vast. 

LET OP: Laserlicht is zeer gevaarlijk voor de ogen. Gebruik daarom bij het afstellen van de laser en de 
optiek altijd een LASERBRIL. KTJK NOOIT RECHT IN EEN BUNDEL, ook niet met een 
laserbril. 
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2 Positioneren van het optiek ten opzichte van de 
laser 

Afstellen kan alleen nauwkeurig gebeuren als de combinatie van laser, optiek en mounting 
bench in de zelfde positie staat als tijdens de uit te voeren metingen. Kantelen van de gehele 
combinatie leidt tot een afwijking in de positie van het optiek ten opzichte van de laser 
waardoor alle instellingen aan de rest van het optiek waardeloos worden. Bij de positierege- 
ling van het optiek ten opzichte van de mounting bench wordt namelìjk van de kracht van 
veren gebruik gemaakt ! 

Zet tijdens het positioneren een laserbril op. Dit is niet alleen veiliger, maar deze bril neemt 
ook hinderlijk verstrooid laserlicht weg. Door de laserbril ziet men alleen de kern van de 
laserbundel waardoor afstellen van het optiek vergemakkelijkt wordt. 
Kijk echter nooit recht in de bundel, ook niet met een laserbril. (Een laserbril is aanwezig in 
het Natuurkunde Stromingslab, gebouw W&S). 

DOEL: 
Het optiek moet zo gepositioneerd worden ten opzichte van de laser, dat de laserbundel en 
de optische as van het optiek samenvallen. 

METHODE: 
Demonteer de front lens (lo), de lens mounting ring (9), de beam translator (8) en de beam 
displ acer (7). 
Sluit de bragg cell (4) & aan op de shifter (40 M H ) .  
De laserbundel wordt door de beam splitter section gesplitst in 2 bundels, waarvan er één over 
een zekere afstand wordt verplaatst parallel aan de optische as. De andere bundel zal de beam 
splitter section ongestoord verlaten en over de optische as lopen als het systeem goed is 
afgesteld. Deze bundel zal verder de hoofdbundel genoemd worden. De bragg cell zal geen 
van beide bundels beïnvloeden. 

Op dit moment is alleen de hoofdbundel van belang. 
Neem twee stukken ScotchTM Magic tape (ongeveer 25 cm lang). Prik in één stuk tape in het 
midden mei een ilaald een gôatje en piak dit zo oveï de cûve;, dat de luserblindel door het 
gaatje valt. Let op het andere stuk tape een kruisje (xj en plak dit op de plaats waar de 
bundels het optiek verlaten en wel zo dat de hoofdbundel het kruisje treft. Zorg in verband 
met de veiligheid dat de verplaatste bundel ook ergens op de tape valt. 

LET OP Laserlicht is zeer gevaarlijk voor de ogen. Gebruik daarom bij het afstellen van de laser en de 
optiek altijd een LASERBRIL. KIJK NOOIT RECHT IN EEN BUNDEL, ook niet met een 
laserbril. 
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Roteer het optiek vervolgens over circa 180" in de supports (5). Wanneer de laserbundel nog 
steeds het optiek binnenkomt door het gaatje in de tape en bovendien aan de andere kant 
precies op het kruisje valt, dan is het optiek goed gepositioneerd. Controleer dit door het 
optiek over willekeurige andere hoeken te draaien. Wanneer ook dit in orde is, ga dan verder 
met ' 3: Beam splitter section, pag. 9 '. 

Als de laserbundel niet meer door het gaatje in de voorste tape valt moet het optiek bijgesteld 
worden. Dit gebeurt met 5 inbusboutjes in de mounting bench (11). Deze boutjes zijn te 
vinden nabij de voetjes van de supports. 
Corrigeer door het verstellen van deze boutjes de halve afstand tussen het gaatje in de tape 
en de plaats waar de laserbundel de tape treft. Verplaats vervolgens de tape zodat de 
laserbundel weer door het gaatje valt. 
Corrigeer ook door het verstellen van de boutjes de halve afstand tussen het kruisje op de 
andere tape en de plaats waar de laserbundel deze tape treft. Verplaats vervolgens de tape 
zodat de laserbundel het kruisje weer treft. 
Roteer het optiek weer over circa 180" en herhaal bovenstaande procedure totdat rotatie geen 
invloed meer heeft op de plaatsen waar de bundel de twee tapes treft. De laserbundel zal dan 
door het gaatje in de eerste tape op het kruisje op de tweede tape vallen onafhankelijk van 
de rotatiehoek. 
De laserbundel valt dan samen met de optische as van het optiek. 

LET OP: Laserlicht is zeer gevaarlijk voor de ogen. Gebruik daarom bij het afstellen van de laser en de 
optiek altijd een LASERBRL. KIJK NOOIT RECHT IN EEN BUNDEL, ook niet met een 
laserbr il. 
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The 55x24 BEAM SPLITTER SECTION is 
disigned with a rotatable 90" Polarization Rotator 
(i 1, a psiarizing Seam splitter prism, and a re- 
flection prism. 

The 55x24 BEAM SPLITTER SECTION is de- 
signed for use in connection with reference beam 
mode or differential Doppler mode. 

When operating the 55Lî 1 DIODE DETECTOR 
in reference beam mode, the polarizator rotator 
(1) is disconnected by pulling the Polarizator Ro- 
tator Rod (2). The result is that the polarization 
of the outgoing beams is perpendicular to each 
other. 

When merating rhe %XO8 PM SECTION in dif- 
z m & j  -* & . F ? . J . J . ~ ~  9 *s-z-ar 

'i. re TeSc:: :s :nar 
nrle ~ o : n k i x i û n  cf ûuxjüing Beams is paraiieí 
to each other. 
Appiication of photomultipiier in reference beaw 
mode. Tine retarder aisc (X2f ) on tne iaser neaa 
;c adjusted for optimum attenuation of the taser 
m. The :otarion disc ( 7 )  is p~shed in. 
(Mode :. 3. 4. 5. 5. 7. 8. 9 and IO). 

- 

LET OP: Laserlicht is zeer gevaarlijk voor de ogen. Gebruik daarom bij het afstellen van de laser en de 
optiek altijd een LASERBRL. KIJK NOOIT RECHT IN EEN BUNDEL, ook i e t  met een 
laserbril. 
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3 Beam Splitter Section 

De bragg cell wordt p& aangesloten op de shifter (40 MHz). Het pinnetje op de beam splitter 
section bedient een 90" polarization rotator. Bij de referentiebundel-methode met de diode 
detector 55Lll dient deze rotator te worden uitgeschakeld. Dit gebeurt door het pinnetje tot 
in de uiterste stand uit te trekken. Hierdoor komen de polarizatierichtingen van de bundels 
loodrecht op elkaar te staan. 

DOEL: 
De uit de beam splitter section tredende bundels moeten parallel zijn aan de optische as. De 
hoofdbundel valt door positionering van het optiek reeds samen met de optische as. Afstellen 
van de beam splitter section betreft dus alleen de verplaatste bundel. 

METHODE: 
Afstelling gebeurt met een verstelbaar spiegel op een standaard en de 2 inbusboutjes van de 
beam splitter section (een spiegel is aanwezig in het Natuurkunde Stromingslab gebouw 
W&S). 

Plaats de spiegel in de laserbundel op behoorlijke afstand (2 tot 3 m) van het optiek. Plak op 
het optiek een stuk ScotchrM Magic tape met een gaatje en wel zo dat de hoofdbundel door 
dit gaatje op de spiegel valt. Stel de spiegel zo in dat de hoofdbundel in zichzelf wordt 
weerkaatst. Het stuk tape helpt om de positie van de weerkaatste bundel te bepalen. Verplaats 
de spiegel niet meer nadat deze is ingesteld. 

Controleer of de verplaatste bundel in zichzelf wordt weerkaatst. Als dit wel ZQ is, ga dan 
verder met ' 4: Bragg cell, pag. 11 '. 
Als dit niet het geval is, verstel dan met behulp van de inbusboutjes het prisma van de beam 
splitter section zo dat de verplaatste bundel in zichzelf weerkaatst wordt. 
Doe dit door de helft van de afwijking (zowel in horizontale als in verticale richting) te 
corrigeren met de inbusboutjes. Verstel nu de spiegel zodanig dat de verplaatste bundel in 
zichzelf wordt gereflecteerd. Roteer vervolgens het optiek over 180" en herhaal bovenstaande 
procedure. Doe dit tot ook na roteren hoofd- en verplaatste bundel beiden in zichzelf worden 
gereflecteerd. 

De uittredende bundels zijn nu parallel aan de optische as. Verplaats de spiegel niet, deze is 
nog nodig. 

LET OP: Laserlicht is zeer gevaarlijk voor de ogen. Gebruik daarom bij het afstellen van de laser en de 
optiek altijd een LASERBRIL. KIJK NOOIT RECHT IN EEN BUNDEL, ook niet met een 
laserbril. 
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Upshifting and downshifting of the frequency of 
light waves is possible by means of a Bragg Cell, in 
which uitrasonic energy is propagared tranmerseiy 
to the laser beam. 

The appearance of a single sharp diff raction maxi- 
mum when the Bragg Cell is positioned a t  a de- 
finite angie reiative to the incident beam is known 

GLASS-ROD n 

i: = A 0  MHz 
-., 

i 'i, ,I 

_.--- 
, 

as the Bragg condition: 

where VBis the Bragg angle, 
light, and A is the ultrasonic wavelength. See 
Fig. 50. 

the wavelength of 

The á i f k c z d  k m s  have The same suTicai pmp 
erties as ~ ! ! e  incoming beam and cause no 
deterioration of the performance of uiie laser 
Doppler system. Frequency shifting may be de- 
scribed as a movement of the fringes in the probe 
volume a t  the velocity of v, = fo 6,, wnere fo  
ia the frequency shift introduced. 

6 f  is the fringe space. 
x 

2 sin (Og/2) 6 f  = 

LET OP: Laserlicht is zeer gevaarlijk voor de open. Gebruik daarom bij het afstellen van de laser en de 
optiek altijd een LASERBRIL,. KIJK NOOIT RECHT IN EEN BUNDEL, ook niet met een 
laserbril. 
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Bragg Cell 

Zet een schermpje (papier) in de laserbundels vóór de spiegel. Op dit scherm zijn 2 rode 
vlekken te zien. Sluit de bragg cell nu op de shifter (40 MHz) aan. De hoofd bundel, die door 
de bragg cell 40 MHz wordt voorverschoven, wordt nu verdeeld in meerdere bundels (zie 
figuur). 

_ _ _ _ _ - - - - - - -  I 

De richting van de Ode- orde bundel wordt niet beïnvloed door de bragg cell. De bundels die 
naast de Ode- orde bundel zijn gelegen worden de Iste- respectievelijk min lSte- orde bundel 
genoemd. De intensiteitsverdeling over de bundels kan anders zijn dan in bovenstaande figuur 
is aangegeven. 

DOEL: 
De bragg cell moet zo afgesteld worden dat de intensiteit van of de 1''"- of de min 1"'"- orde 
bundel maximaal is. 

METHODE: 
Afstelling gebeurt met het inbusboutje van de bragg cell. Probeer het boutje & vast te 
draaien daar de bragg cell dan beschadigd wordt. Verdraai dit boutje voorzichtig en kijk hoe 
de intensiteitsverdeling over de bundels op het scherm verandert. Bepaal op deze manier van 
welke orde de waargenomen bundels zijn. Stel de bragg cell vervolgens zo in dat de 
intensiteit van of de Iste- of de min ls'e- orde bundel maximaai is. Deze bundel zal  iet paraliel 
lopen aan de optische as van het systeem. De juiste richting zal met behulp van de beam 
displacer weer ingesteld worden. 

LET OP: Laserlicht is zeer gevaarlijk voor de ogen. Gebruik daarom bij het afstellen van de laser en de 
optiek altijd een LASERBRIL. KIJK NOOIT RECHT IN EEN BUNDEL, ook niet met een 
laserbril. 
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LET OP: Laserlicht is zeer gevaarlijk voor de ogen. Gebruik daarom bij het afstellen van de laser en de 
optiek altijd een LASERBRIL. KIJK NOOIT RECHT IN EEN BUNDEL, ook niet met een 
laserbril. 
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5 Beam Displacer 

Monteer de beam displacer. Zoals uit de figuur op pagina A-11 blijkt ligt de bundel van de 
1"'" - (of min lSte -) orde nu niet meer in hetzelfde (horizontale) vlak sls de gesplitste 
hoofdbundel. In de beam displacer wordt de van de bragg cell afkomstige bundel met de 
hoogste intensiteit (lste - of min Iste - orde) over een zekere afstand verplaatst parallel aan de 
optische as. (Tot in de bragg cell vie1 de hoofdbundel samen met de optische as.) 
Let goed OP! De hoofdbundel heeft nog een redelijke intensiteit. De kans bestaat dus dat men 
van hier blijft werken met de hoofdbundel in plaats van de gesplitste 1"'" orde bundel. Dit is 
te controleren door na het verplaatsen de frequency shift even uit te schakelen. Dit kan door 
de frequency shifter (55N10) uit te schakelen. Verdwijnt de bundel dan hebben we inderdaad 
een hogere orde. Verdwijnt de bundel niet dan is dit de hoofdbundel en dient de beam 
displacer te worden bijgesteld. 
De beam displacer beïnvloedt de in de beam splitter verplaatste bundel niet. 

DOEL: 
Het prisma van de beam displacer moet zo afgesteld worden dat de verplaatste hoofdbundel 
de beam displacer verlaat parallel aan de optische as. 

METHODE: 
Bij het afstellen van de beam splitter section (pag. 9) is een spiegel in de laserbundel geplaatst 
op 2 tot 3 meter afstand van het optiek. Als de bundel, die in de beam splitter reeds verplaatst 
is, door de spiegel in zichzelf wordt weerkaatst, staat de spiegel nog steeds loodrecht op de 
optische as. Als dit niet het geval is moet de spiegel opnieuw worden ingesteld met de 
methode die op pagina 9 beschreven is. 

Flak nu op het optiek een stuk ScotchTM Magic tape met een gaatje en wel zo dat de 
verplaatste hoofdbundel met de hoogste intensiteit door dit gaatje op de spiegel valt. Als deze 
bundel niet in zichzelf wordt weerkaatst moet het prisma van de beam displacer met behulp 
van de 2 inbusboutjes en de spiegel te worden bijgesteld totdat ook deze bundel in zichzelf 
wordt weerkaatst. Corrigeer ook nu weer de halve afstand (zowel horizontaal als verticaal) 
met behulp van de inbusboutjes van de beam displacer, waarna m.b.v. de spiegel de rest van 
de afwijking word: gecm-igeerd. Roteer nu het optiek over 180" en kijk of beide bundels in 
zichze!f worden gereflecteerd. Als dit niet het geval is herhaal dan bovenstaande methode. 
Door dit iteratieproces nadert de hoek tussen het vlak van de oppervlaktespiegel en het vlak 
van de bundel steeds meer tot 90". 

De uittredende bundels zijn dan parallel aan de optische as. Verplaats de spiegel niet, deze 
is nog nodig bij het instellen van de beam translator (volgende pagina). 

LET OP: Laserlicht is zeer gevaarlijk voor de ogen. Gebruik daarom bij het afstellen van de laser en de 
optiek altijd een LASERBRIL. IUJK NOOIT RECHT IN EEN BUNDEL, ook niet met een 
laserbril. 
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The number of fringes in the probe volume is 
expressed by : 

Fig. 59. The 55x32 BEAM TRANSLATOR is de- 
signed with three prisms which provide continuous 
variation of the beam separation with stops a t  
13 mm, 26 mm, and 39 mm. The module is used 
for one-channel and two-channel setups 

where D is the separation between the parailel 
beams leaving the X32 BEAM TRANSLATOR, 
and df is the laser beam diameter. (Note that Nf 
is independent of the subsequent X I 2  BEAM 
EXPAND ER). 

LET OP: Laserlicht is zeer gevaarlijk voor de ogen, Gebruik daarom bij het afstellen van de laser en de 

optiek altijd een LASERBRIL. KIJK NOOIT RECHT IN EEN BUNDEL, ook niet met een 
laserbril. 
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6 Beam Translator 

De beam translator zorgt voor een zekere afstand tussen de bundels. De afstand kan met 
behulp van een schuifje gevarieerd worden tussen 13 mm en 39 mm. Let wel dat de hoek 
waaronder de bundels elkaar in het meetvolume snijden afhankelijk is van deze afstand! 

DOEL: 
De prisma’s van de beam translator moeten zo afgesteld worden dat de bundels deze 
component parallel aan de optische as verlaten. 

METHODE: 
Zorg dat de spiegel loodrecht op de optische as staat. Monteer daarna de beam translator. De 
beam translator beschikt over 3 instelbare prisma’s waarvan er slechts 2 gebruikt worden 
(voor elke bundel één). De positie van elk prisma wordt ingesteld met 2 inbusboutjes. Volg 
dezelfde methode als bij het afstellen van de beam displacer; gebruik de inbusboutjes van de 
beam translator. 
Wanneer de uittredende bundels parallel zijn aan de optische as kunnen de lens mounting ring 
(9) en de front lens (10) gemonteerd worden. 

N.B. Controleer ook nu nogmaals of we de juiste bundel hebben. De Oe-orde bundel blijft, zij 
het met lage intensiteit, steeds aanwezig. Door nu nogmaals de frequency shifter (55N10) uit 
te schakelen laten we een van de bundels verdwijnen. Verdwijnt geen van de bundels dan 
hebben we toch weer te maken met de Oe-orde bundel. De beam translator dient dan, nadat 
de frequency shifter weer is ingeschakeld, nog verder verschoven te worden tot we een 
volgende bundel vinden (Iste - of min Iste - orde). Controleer dit nog eens door de shifter uit 
te schakelen. Vergeet niet deze voor het vervolg weer in te schakelen. 

E T  OP: Laserlicht is zeer gevaarlijk voor de ogen. Gebruik daarom bij het afstellen van de laser en de 
optiek altijd een LASERBRIL. KIJK NOOIT RECHT IN EEN BUNDEL, ook niet met een 
laserbril. 
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Controle van het meetvolume 

Wanneer alle handelingen zorgvuldig zijn uitgevoerd snijden de twee uittredende bundels 
elkaar. Het volume dat dan door de twee bundels in het snijpunt gevormd wordt, wordt het 
meetvolume genoemd. Het bestaan van het meetvolume moet alti.id gecontroleerd worden. 

Laat de twee bundels op een blad papier vallen en verplaatst het papier loodrecht op de 
optische as totdat de bundels op het papier in één punt samenkomen. Kijk met de laserbril 
naar dit snijpunt. Duidelijk moet nu te zien zijn of de bundels elkaar werkelijk snijden. Als 
dit niet het geval is, controleer dan of de bragg cell aangesloten is op de shifter en of de 
shifter wel aan staat. Als bij een werkende bragg cell geen snijpunt geconstateerd wordt moet 
één van de prisma’s van de beam translator een beetje bijgesteld worden totdat er een snijpunt 
ontstaat. Dit mag alleen als zonder laserbril niet te zien is dat de bundels elkaar &t snijden. 
De bundels snijden elkaar dan al nagenoeg. Eén prisma bijstellen is voldoende; mocht er 
onverhoeds iets misgaan, dan staat het andere prisma nog altijd goed (zodat de bij dit prisma 
behorende bundel ook goed staat). Als hier geen snijpunt wordt gevonden is de fout vrij 
elementair en kan deze niet zomaar verholpen worden. Het verdient dan de aanbeveling alles 
(dus vanaf de retarder) nog een keer na te lopen. Vinden we hier wel een snijpunt dan geeft 
dat nog geen uitsluitsel. De bovenstaande methode op zich is onvoldoende. Om zeker te zijn 
van het bestaan van een meetvolume dient ook onderstaande definitieve methode doorlopen 
te worden. 

Definitieve methode: 
Zet een scherm (papier) in de bundels, of laat de bundels op een scherm aan de muur vallen. 
Zoek het snijpunt van de bundels op. Beeld het meetvolume met een klein lensje (microscoop 
objectief) af op het scherm. Beweeg daartoe het lensje met de laserstraal mee door het 
(veronderstelde) meetvolume. In het gunstigste geval is het mogelijk om dit meetvolume als 
één punt op het scherm af te beelden. Controleer dan of het meetvolume op brandpuntsafstand 
van de frontlens ligt. Gebruik hiervoor de beam translator. Varieer de afstand tussen de 
bundels en kijk of nog steeds één beeldpunt gevormd wordt. Als dat het geval is, is het hele 
optiek juist afgesteld. 
Als de bundels elkaar niet snijden ontstaan twee beeldpunten. Zorg dan dat de beeldpunten 
symmetrisch ten opzichte van de optische as op het scherm geprojecteerd worden. Verplaats 
vervolgens het lensje zodanig over de optische as dat de positie van de beeldpunten niet 
verandert wanneer de afstand tussen de bundels (en dus de hoek waaronder de bundels elkaar 
in het ’meetvolume’ snijden) met behulp van de beam translator gevarieerd wordt. Het lensje 
staat dan op brandpuntsafstand van de frontlens. Stel voorzichtig voor één bundel de prisma’s 
van de beam translator bij totdat beide beeldpunten precies over elkaar heen vallen. 
Controleer het meetvolume steeds wanneer de hoek waaronder de bundels elkaar in het 
meetvolume snijden veranderd wordt. 
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%LI1 DIODE DETECTOR 

The 55Li 1 DIODE DETECTOR allows the de- 
tection of the Doppler signal in reference beam 
mode with a high attainable signal-to-noise ratio, 
together with optical Doppler pedestal removal. 
Fig. 73 and 74. 

,Fjg. 72. 3 e  DiSA Type 55i i 1  Diode Detector 

Fig. 73. Schematic view of  the 55L i 1 DIODE DE- 
TECTOR 

/ 1)  Photo diodes 
(2) Aparture ( 7.5mm. ) 
13) Polarizing beam splitter prism 
(41 To differential amplifier 
(51 BNC output socket 

The 55Li i DIODE DETECTOR comprises an  1.5 
mm aperture, a polarizing beam splitter prism, two 
photo diodes, and a differential amplifier circuit. 

A polarized beam-splitter prism splits the incident 
beam into two mutually perpendicular polarization 
components. Rotation of the house of the 55L11 
DIODE DETECTOR in the support allows adjust- 
ment of the relative intensities of the two beams 
to the photo diodes. The signals from the two 
photo diodes are fed to a differential amplifier 
which, in balanced configuration, removes the 
Doppler pedestai and enhances the part  of the sig- 
nal containing ~ , e  Domier +equency information. 
R I  7s ma 7 4  

\. s = scattered iight vector 
\r 

The 5511 1 UICDE DETECTOR - for the detection 
of Doppier cignais in reference beam mode, may 
Se used ei* with 55% MOCVLAR LDA W- 
TICS or in connection with the 55LS7 OPTICAL 
L)NIT (with 55C6íO POLARIZATION ROTATOR 
inctailed!. 

-___ ~- 

Fig. 75. DfSA Type 55L i3 POWER SUPPL Y 
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APPENDIX B 
DE INVLOED VAN DE BREKINGSINDEX 



Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

Teneinde de vloeistofsnelheden te meten worden twee kruisende laserbundels door het 
doorzichtige aortaklepmodel geschoten (0 3.3.). Deze passeren achtereenvolgens de 
overgangen LUCHT-PERSPEX en PERSPEX-WATER (en na kruisen de omgekeerde 
overgangen bij het uittreden. 

De netto invloed die de laserstralen ondervinden is die van de overgang LUCHT- 
WATER. Ten gevolge van het verschil in de brekingsindex tussen de beide media zal de 
plaats van het snijvolume (met name de z-coördinaat), de hoek tussen de snijdende 
bundels (e) en de golflengte (A) van de bundels verschillen van de situatie in lucht. 

I 

I 

Fig. B-6 Het stralenverloop van de bundels door het model ( 1 
en door lucht (- - - -). no, n, en n2 zijn de brekingsindices 

van resp. lucht, perspex en water. 

De verhouding van de snijhoek in lucht (e) en in het model (O") kan als volgt worden 
bepaald: 

sin(W2) - n1 
sincp rz ,  

- - [B-ll 
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Appendix B 

[B-21 kan worden geschreven als: 

n,sin(0*/2) 
sinrp = 

Substitutie van [B-31 in [B-11 geeft vervolgens: 

sin0/2 - nl - 
n2 sin(9 */2) n, 

nl 

n,sin(6*/2) 

n0 

sin(W2) = 

Zodat de relatie tussen 6 en €I* geschreven kan worden als: 

. e  . e* nosin- =n2sin- 
2 2 

[B-31 

[B-41 

[B-51 

[B-61 

Deze afwijkende hoek kan de metingen mogelijk op twee punten beïnvloeden: 

-1- De plaats van het snijvolume zal veranderen. Dit heeft een direct effect op de travese- 
ring van het meetvolume in de z-richting. 
.2- Het verband tusseil de dcpplerfrequentie ( v j  en de te meteri vloeistofsnelheid wordt 
mogelijk verstoord. 

B-3 



Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

- ad. 1 Traveseren gebeurt door het verplaatsen van de gehele laser-doppler snelheidsmeter. 
Indien de LDA-snelheidsmeter in de z-richting over een afstand d verplaatst wordt, dam 
verplaatst zich het meetvolume over een groter afstand d’ (zie ook fig. B-2). 

Fig, B-2 De relatie tussen d en d’. 

Uit figuur B-2 volgt dat: 

O h .  0* h , tan-=- tanT =d 2 d‘ 

Waaruit volgt dat: 

0 h -tan - 
2 - d’ -- e* h -tar, - d 

EB-71 

2 
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Substitutie van formule [B-61 in [Eb71 levert: 

e* cos - 
2 

Invullen van de relatieve brekingsindex van water ten opzichte van lucht (n2/no = 1,33) 
en de snijhoek van de bundels in lucht: 

0 39mm 8 
2 80mm 2 

tan- =0,5 * - - = 13,7" volgt: 

d i =  1,33 .d P-91 

Dit houdt in dat bij elke travesering van de freesbank in de z-richting de verplaatsing 
van de laser met een factor 1,33 vermenigvuldigd moet worden om de verplaatsing van het 
meetvolume binnen het aortaklepmodel te vinden. 

ad. 2 Het verband tussen de Doppler frequentie (YJ en de te meten vloeistofsnelheid (vV) 
is te schrijven als: 

2 . 8  
h 2  

vd = - sin- vv [B-IQ] 
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Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

In de onderhavige situatie zijn evenwel h en 8 in lucht anders dan de waarden in het 
aortaklepmodel (resp. h" en 6") zodat het verband tussen vd en v, geschreven kan worden 
als: 

2 . e* vd = - sin- v,, 
h* 2 

8* is terug te schrijven naar 8 volgens betrekking [B-61 geschreven in de v o m :  

e*-no  . e 
2 n2 2 

sin- -,sin- 

[B-111 

[B-lZ] 

Indien een lichtstraal twee verschillende media doorloopt met brekingsindices no resp. 
n2 zullen de golflengten in beide media niet aan elkaar gelijk zijn maar geldt: 

Substitutie van [B-121 en [B-131 in [B-11] levert: 

v,=-sin-v 2 e* =-,,sin,v,,=-sin-v 2 n 2 n o . e  2 e 
A* 2 A n o n 2  2 h 2 

[B-131 

De betrekking tussen vd en v, blijkt invariant te zijn voor de brekingsindex. Voor 
berekeningen kan men dus volstaan met het invullen van h en 8 van de bundels voor de 
situatie waarbij de bundels snijden in lucht. 

LET OP !! Dit geldt alleen voor deze eenvoudige situatie. In een andere geometrie dient 
dit steeds door berekinging te worden gecontroleerd. 
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Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

Een uitgebreide behandeling van het principe van de LDA-methode is te vinden in [Cower 
821. Hier zal het principe kort worden besproken. 

In het meetvolume snijden de hoofdbundel (met frequentie yo) en de referentiebundel 
(met frequentie Y,=Y,+Y,) elkaar onder een hoek 6 (zie ook fig. C-1). De in het water 
opgeloste oliedeeltjes bewegen met een snelheid vd door het meetvolume. Het electrisch 
veld E, van de hoofdbundel kan op de positie rd van het deeltje worden geschreven als: 

I 

Y 

/ 

I 

Fig. C-1 Situatieschets van de loop van de bundels. 
a) Overzicht van de bundels. b) Het meetvolume. 

In vgl. [C-l] herkennen we het golfgetal k, = 2n/L, ; ho = golflengte. Het bewegende 
deeltje zal dit licht verstooien in de vorm van een bolvormig strooiveld dat te schrijven is 
als: 

exp[ -iko I F- yd I ]  
Em = CE, 

ik, I yt--yd I 
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Aangenomen mag worden dat de grootte van het snijvolume klein is ten opzichte van 
de afstand van dat snijvolume tot de detector, welke zich op positie rf = rfëi bevindt. 
Derhalve kan de volgende benadering toegepast worden: 

[c-31 

Dit wordt gesubstitueerd in het fase-afhankelijke deel van vgl. [C-21. In het amplitude- 
afhankelijke deel wordt de nog grovere benadering: 

ingevuld, hetgeen resulteert in: 

Het verstrooiende deeltje dat een snelheid vd heeft bevindt zich op positie: 

yd= f*+Q 

Dit wordt vervolgens gesubstitueerd in vgl. CC-51 waarna volgt: 

Em = Em(rf)exp [ -i((v o - ko( - el) 4J t- ko( -<) -FA] =Ern( rf)exp[ -ivmt+cp [c-71 
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Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

De fotodetector ontvangt het verstrooide licht van de hoofdbundel met een frequentie 
Y, die volgt uit vgl. [C-71. 

Met vd is nu tevens de Dopplerfrequentie gedefinieerd. 

Ook t.g.v. de referentiebundel bestaat ter plaatse van het deeltje een electrisch veld E,. 
Dit is van de vorm: 

E,  =Elexp [;(Y ,t-k,e', -f'] [c-91 

De frequentie Y, is opgebouwd uit 2 componenten die door instelling van de frequentie- 
shifter (55N10) (zie ook $ 3.3.) zodanig worden gekozen dat geldt: 

Y V  

VO 
V , = Y O + Y v  ; -tl [C-lo] 

De verschilfrequentie, Y,, wordt de voorverschuivingsfrequentie genoemd. Analoog aan 
het voorafgaande kan voor het strooiveld E,, t.g.v. de referentiebundel ter plaatse van de 
fotodetector worden afgeleid: 

waarin: 

[C-111 
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Hieruit volgt dat het licht van de referentiebundel dat in de richting van de fotodetector 

De fotodetector levert een stroom waarvan de grootte evenredig is met de intensi- 
verstrooid wordt geen frequentieverschuiving heeft ondergaan. 

teit van het opvallende licht: 

I -  pm++E,+qs l 2  [C-131 

Uitwerking hiervan levert: 

I-Io+Il cos [(vv+vJt+cp J +termen O(vJ [C-141 

De fotodetector kan intensiteitsvariaties met frequenties van de grootte-orde van het 
laserlicht (Y, - 3-1015 rad/s) niet volgen en levert ten gevolge van deze bijdrage een 
constante fotostroom. De fotostroom wordt omgezet in een uitgangsspanning V, waarvoor 
geldt: 

Vd = vo+li,cos[(Y,+YJt+cp3] [C-151 

Gecombineerd met vgl. [C-S] levert dit het volgende verband tussen de frequentie 
(v,+vJ en de snelheid vd: 

Y v + ~ d  = Y  v+2k, sin( -) 0 ü’ Y? = Y + 2 ~  ,sin( -) 0 - L; 
2 d y  2 c  

[C-161 

Met de LDA-methode als in het voorafgaande beschreven, wordt dus de snelheidscom- 
ponent van het stromend medium in het vlak vaTi d~ laserbundeis loodrecht bp de 
bisectrice van de hoek tussen deze bundels gemeten. Uit vgl. LC-161 blijkt eveneens het 
nut van de gebruikte voorverschuivingsfrequentie Y,. Op deze manier namelijk leveren 2 
even grote maar tegengesteld gerichte snelheidscomponenten v,, een verschillende 
frequentieverschuiving op, terwijl er zonder de voorverschuivingsfrequentie een gelijke 
frequentieverschuiving met slechts een faseverschil ter grootte TC zou ontstaan. 
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Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

De debietregeling wordt gevormd door een nokas op de klep, een stang, een electromotor 
met vertraging en een tweetal electronische schakelingen ontworpen door K. Koekoek. De 
nokschijf is bevestigd op de kogelklep. Door een stang is deze verbonden met een schijf 
op de eledomotor. De aanhechting valt niet samen met de draaias van de electromotor 
zodat de stang een nagenoeg harmonische beweging uitvoert. Tijdens één slag van de 
motor wordt de kogelklep derhalve eenmaal geopend en weer gesloten. In rust dient de 
klep in de meest gesloten toestand in de cyclus te zijn teruggekeerd. Dit kan worden 
geregeld met de electronica. 

Deze electronica bestaat uit een kastje voor de motorsturing en een kastje waarin de 
timers zijn ondergebracht (zie fig. D.1). 

Fig. D.l Schema van de klepsturing. 
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De motorsturing heeft een aansluitingen voor 220 Volt en een stuursignaal afkomstig 
van de timerschakeling (deze bevindt zich aan de voorzijde). Aan de achterzijde vinden we 
de output naar de electromotor. De sturing wordt ingesteld op een manier zodat we een 
vloeistofstroming door de meetsectie krijgen die in de tijd varieert zoals weergegeven in 
figuur D.2. 

15 

10 

O 

-5 
O 5 10 15 20 + 25 

Fig. D.2 De pulserende instroming als functie van de tijd. 

Op de motorsturing vinden we een grote draaiknop van de variabele transformator. 
Hiermee wordt de spanning op de electromotor geregeld (0-110 V). Hiermee is het 
derhalve mogelijk de draaisnelheid van de electromotor en dus de cyclustijd van openen 
en sluiten (de systole) te regelen. De pauze tussen de cycli (diastole) wordt geregeld met 
timer 2 van de timerschakeling. Hiertoe is gebruik gemaakt van een micro-switch. In een 
op de motoras aangebrachte schijf is een uitsparing gemaakt welke de micro-switch tijdens 
de klepbeweging doet schakelen (fig. D.3). 
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Het siuitgedrag van een hartklepprothese 

Het door de schakelaar afgegeven triggersignaal wordt aangeboden aan de motorstu- 
rings- (ms-) ingang aan de voorzijde van de timerschakeling. Het door de schakelaar 
afgegeven signaal start een tijdklok (timer 1 in fig. D.3). Aan het einde van de ingestelde 
tijd wordt de motor stil gezet. Timer 1 (Tl) moet dus in die stand worden gezet waarbij 
de klep tijdens de rustfase is teruggekeerd in zijn meest gesloten stand. Een heel kleine 
variatie aan de instelling werkt sterk door in de ruststand van de klep. Het verdient 
derhalve aanbeveling de potmeter te vervangen door een meerslagenpotmeter, teneinde het 
bedieningsgemak te verhogen. 

Eveneens wordt aan het einde van de ingestelde tijd van timer 1 een volgende tijdklok 
(timer 2) gestart (zie fig, D.3). Aan het einde van de op timer 2 (T2) ingestelde tijd wordt 
de motor weer aangezet waarmee de cyclus dus weer van voor af aan begint. 

Timer 2 (T2) is derhalve verantwoordelijk voor de duur van de rustfase (diastole). 

Fig. D.3 Het tijdschema van de klepsturing. 
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Het sluitgedrag van een kartklepprothese 

Zoals te zien is in figuur 3.10 van $ 3. bestaat de gebruikte venverkingselectronica uit een 
combinatie van een frequentiegenerator en een amplifier (frequency shifter 55N10) 
gekoppeld aan een frequentie-naar-spanning omzetter (Doppler frequency tracker 55N20). 

In het navolgende zullen de blokschema's alsmede de aansluitingen en instellingen van 
beide componenten, zoals gebruikt gedurende deze stage, uitvoerig worden beschreven. 

A.-; 

~~ 

I 
I 

I 
Le'!-- +,çv o -. +çv * - - 'KNIER 
I SUF?LY 

Fig. E.l. Blok-diagram van de 55N10 LDA frequency shifter. 
Naar: Disa 1978 
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In figuur E.2 is het front-paneel van de LDA frequency shifter 55NlO weergegeven. In 
de beschrijving onder de figuur zijn de gebruikte instellingen opgenomen. 

C€+A”EL 1 CHANNEL 2 

Fig. E.2. Front-paneel van de LDA frequency shifter 55N10. 

0 Instelling voor de frequency shift in kHz. Tijdens deze metingen was deze ingesteld op 
1 kHz. 

O Multiplier. Deze was ingesteld op 100 zodat de uiteindelijke frequency shift 100 kHz 
(=IO0 * 1 kHz) bedroeg. Hierbij is gekozen voor de variant waarbij Fm e 40 MHz 
waardoor de vvi (100 kHz) van va (40 MHz) wordt afgetrokken. 

O LED-indicatie voor de netspanning. De ON/OFF schakelaar bevindt zich aan de 
achterzijde. 
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Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

De aansluitingen naar de Doppler fiequency tracker (55N20), de diode detector en de 
Bragg cell vinden we aan de achterzijde (fig. E.3): 

Fig. E.3. Achter-paneel van de LDA frequency shifter 55N10. 
Naar: Disa 1978 

O ON/OFF schakelaar voor de netspanning. 
@ Aansluiting voor -220 V netspanning. 
O Kanaal 1 van de digitale output van de frequentie shift. Een %pins socket die de 

gekozen frequentie shift aanbiedt aan de Doppler frequency tracker 55N20 (zie ook 
figuur 3.20). 

Mixer unit: 
O Coax-aansluiting (input) voor de output van de diode-detector (55L11). 
@ Output van het signaal van de mixer unit naar de Doppler frequency tracker. 

I 8 DC-spanning (+12V/0,3A) t 40 MHz/60mW output naar de Bragg cell. 

I Via 0 (mixer out) wordt een signaal van de vorm L3.111 aangeboden aan de Doppler 
frequency tracker 55N20. 
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Deze zet de aangeboden frequentie om in een gelijkspanning tussen 1 en 10 Volt 
volgens: 

- 10 v 
vanalog out - - 'yT Range F.11 

vT is de gedetecteerde input-frequentie. De range is de maximale frequentie in het 
gekozen bereik. De tracker maakt hiertoe gebruik van een frequentie-naar-voltage omzetter 
zoals te zien in figuur E.4. 

...... "-,, . . . . . . . . . .  .,.__. .......... --_-_ ---. .... I.,.. "---" .__.. _c.__"___ 

Ilwrnlt in 

Fig. E.4. Het blok-schema van de Doppler Frequency Tracker 55N20. 
Naar: Disa 1980 
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Het sluitgedrag van een hartklepprothese 
- 

De instellingen van de tracker zijn weergegeven in fig. ES. 

; * ; i  * * 
i i i1 i i 

Fig. E.5. Het front-paneel van de Doppler frequency tracker 55N20. 

4 + 5 Selectieknop resp. LED-indicatie voor de instelling van het bereik. Deze dient te 
worden ingesteld op 33-333 kHz (nl. vV1 = 100 kHz) opdat het bereik optimaal 
wordt benut. 

6 + 7 Instelknop + LED-level indicatie van de GAIN. 
a) Bij te lage instelling van de GAIN blijft de LED uit. 
b) Staat het GAIN-level juist dan knippert de LED. 
c) Bij te hoge instelling blijft de LED voortdurend branden. 

Let gelijktijdig op het beeld op de oscilloscoop en de rode LED indicator wanneer de 
gain vanaf nul geheel opengedraaid wordt. Dit verklaart de instelling van de GAIN. 

13 LOCK DETECTOR indicatie. Deze groene LED licht op ais de tracker voldoemde 
signaal op de input krijgt. Deze dient TE ALLEN TIJDE te branden. Dit ten teken 
dat de lengterichting van de detector goed in het verlengde licht van de referentie- 
bundel (Een kleine afwijking hiervan heeft al grote gevolgen voor de signaalkwali- 
teit.) en dat er voldoende seeding in de stromende vloeistof aanwezig is. 
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14 Instelling (thumbwheels) voor de calibratie-factor (C). Deze is terug te vinden in 
tabel 3.1 of in [Disa 811 voor andere configuraties cq. instellingen. In het onderha- 
vige geval bedroeg deze 1,31 ms-l/ MHz. 
Indien het snelheidsdisplay (16) de Doppler frequentie in MHz moet tonen, dient 
deze calibratie-factor op 01,000 te worden ingesteld. 
Snelheids- (of frequentie-) display. Geeft de stroomsnelheid weer in ms-' of de 
frequentie in MHz (afhankelijk van de instelling van (20)). 
Drukknop voor de teken-conventie (+/-) van de snelheidscomponent. Deze dient te 
worden ingedrukt (wel licht). 
fT / fd drukknop. Deze staat uit (geen licht) als de 55N20 Doppler frequency tracker 
gebruikt wordt in combinatie met de 55N10 LDA frequency shifter. Ingedrukt (wel 
licht) geeft de input frequentie (zonder shift) van de tracker. 

16 

19 

20 

De aansluitingen vinden we terug aan de hand van fig. E.7. 

Fig. E.7. Het achter-paneel van de Doppler frequency tracker 55N20. 
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Wet slaritgedrag van een hartklepprothese 

Hierop vinden we onder andere de power ON/OFF schakelaar en aansluitingen voor: 

- De 220 Volt netspanning: power line. 
- Een frequentie afhankelijke spanning voor verder verwerking van het signaal: analog 

out. Dit signaal is nodig voor de data-acquisitie (0  3.4). 

- Een signaal dat bv. aan een oscilloscoop kan worden aangeboden: monitor out. 

! 

- Diode-detector/photo-multiplier schakelaar. Die 
diode detector stand dient te worden gezet. 

- Input voor de mixer out (fig E.3 punt 8) van de shifter: photo detec in. 

de aansluiting van de kabels in de 

- Een LOCK YO die een signaal afgeeft waaruit kan worden afgeleid of de detector ten 
tijde van de meting al dan niet IN LOCK was. 
Dit signaal kan bij een slechte lock (knipperen van de groene LED (13) uit fig. E S  
dienen als veto-signaal en een sample waarde in laten lezen indien IN LOCK resp. 
verwerpen indien OUT LOCK. 

- De range freq shift die aangesloten wordt op de frequency shift digital out 
van de frequency shifter (figuur E.3 punt 5). 
Door deze aansluiting werken de 55N10 en 55N20 met identieke frequentie-verschui- 
vingen. Deze hardwarematige afstemming tussen de componenten garandeert een 
optimale aanpassing tussen beide en derhalve de hoogst mogelijke nauwkeurigheid bij 
verwerking van het signaal in de tracker. 
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Het sluitgedrag van een hartklepprothese 

Nadat een eigen subdirectory is aangemaakt kan men van daaruit PCM2 opstarten door na 
de DOS-prompt PCM2 in te toetsen. PCM2 komt daarna terug met een eigen prompt. Nu 
kan door enterheturn aan te slaan het menu worden opgeroepen. Vanuit het hoofdmenu 
kunnen een viertal keuzes worden gemaakt: 

S - Set specifications 
M - Measurement 
D - Data manipulation 
Q - Quit 

Het gebruik hiervan komt in de navolgende paragrafen aan de orde. Eerst wordt 
besproken hoe PCM2 wordt gecalibreerd. Daarna worden de instellingen, zoals ze tijdens 
deze metingen gebruikt zijn, besproken om tenslotte over te gaan op de meetmethode(n). 

F.1. Calibratie. 

PCM2 kan simultaan spanningen inlezen die aangeboden worden op 4 separate kanalen. 
Deze kunnen elk gebruikt worden binnen een eigen instelbaar bereik. Teneinde de grootst 
mogelijke nauwkeurigheid te krijgen bij de conversie dient het bereik optimaal benut te 
worden. Dit kan worden ingesteld met de GAIN en de OFFSET. 

Om deze instellingen te vinden kan best de kogelklep (nr. 5 in fig. 3.1) worden 
losgekoppeld door de inbusbout van de arm los te maken. Daarna dient de kogelklep, 
handmatig, in zijn meest geopende stand te worden gezet. Met behulp van de klep aan vat 
3 uit dezelfde figuur kunnen nu diverse stroomsnelheden worden gerealiseerd. 

Met behulp van een plot (zie $ C.4.) kan deze snelheid door PCM2 grafisch worden 
weergegeven. Dit wordt nu gedaan voor een hoge (b.v. 20 cm s-') zowel als voor een lage 
(b.v. O cm s-') stroomsnelheid. De GAIN wordt daarbij zodanig afgesteld dat deze twee 
een groot deel van het bereik bestijken. Met behulp van de OFFSET kan de nullijn 
verschoven worden. Aangezien we ook een terugstroming verwachten mag deze zeker niet 
te laag liggen. Indien deze instellingen goed zijn dienî PCM2 intern te worden gecali- 
breerd. Zorg wel dat de potmeters die zorgen voor de instellingen van de GAIN en 
OFFSET geblokkeerd worden met de palletjes hierop om verloop te voorkomen. 
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9 F.l.l. Interne calibratie. 

Om intern te calibreren dient in het hoofdmenu M (measurement) te worden gekozen. 
Wederom enterheturn levert dan het volgende submenu: 

P - Plot 
D - Disk 
C - Calibration 
Q - Quit 

Na de keuze C (calibration) komt men terecht in het volgende submenu: 

I - Intern - of-filter-unit 
E - Extern-of-transducers 
Q - Quit calibration 

Na de keuze I (interne calibratie) zet PCM2 intern spanningen op de Analoog-digitaal- 
convertor (ADC) en legt het de instellingen vast. Hiervoor dienen enkele parameters te 
worden ingegeven. In de eerste plaats vraagt PCM2: 

Enter number of calibration voltages (2): 

Omdat de relatie lineair is zijn 2 spanningen in principe voldoende. Voor eem verhoog- 
de nauwkeurigheid is tijdens dit onderzoek voor 5 gekozen. Daarna vervolgt het program- 
ma met: 

Enter number of calibration samples (200): 

Hierop is met enterheturn het aantal van 200 bevestigd. PCM2 zal vervolgens zelf 
spanningen genereren en intern calibreren. 
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Wet sluitgedrag van een hartklepprothese 

$i F.1.2. Externe calibratie. 

Nu de interne calibratie voltooid is kan met keuze E ook extern worden gecalibreerd. 
Hierdoor kunnen de spanningen van de analog out van de tracker omgezet worden in een 
snelheid. PCM2 begint te vragen of gain, offset of beiden moeten worden gecalibreerd. 
Hier wordt gekozen voor B - both_gain - andoffsetof-transducers. Daarna vraagt PCM2: 

Internal calibration already done (Y): 

Een vraag die door enter/return te geven bevestigend beantwoord wordt. Daarna moet 
het aantal calibratie-spanningen te worden opgegeven: 

Enter number of calibration voltages (2): 

Om nauwkeurig te werken is hier voor 10 gekozen. Bij volgende vraag: 

Enter number of calibration samples (200): 

werden met enterheturn de optionele 200 samples bevestigd. Daarna vraagt PCM2 de 
spanningen in te toetsen. Hiertoe werden een tiental instellingen van de stroomsnelheid in 
het bereik 0-20 cm s-l ingesteld waarna de waarde op het display van de tracker (nadat dit 
enigszins was gestabiliseerd) werd ingetoetst als zijnde de gevraagde spanning. Het nut 
hiervan is dat nu direct de grootte van de snelheid in het computergeheugen kan worden 
ingelezen. 
Met Q - Quit kan men weer terugkeren naar het hoofdmenu (de prompt geeft dan PCM2 
aan). 
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3 F.2. Instellingen van PCM2. 

Met S - Set specifications komt men in het volgende submenu. Hier kunnen de diverse 
grootheden worden ingesteld. Met enterheturn kunnen de mogelijkheden worden bekeken. 
De relevante grootheden worden hieronder besproken. 

I -  
N C  - 

NS - 

N P  - 

SF - 

TR - 

co - 

FT-  

FP - 

Inform specifications. Dit geeft een overzicht over de huidige instellingen. 
Number of Channels. Geeft het aantal kanalen waarop een signaal wordt aangebo- 
den, in dit geval 1, te weten kanaal O. 
Number of samples. Het aantal samples dat per cyclus moet worden ingelezen. 
Hier is gekozen voor 250 samples. 
Number of periods. Het aantal cycly dat moet worden gemeten. Later kan men 
deze perioden middelen. Gekozen is voor 5 perioden. 
Sample frequency. Het aantal samples per seconde. Door dit 10 Hz te kiezen wordt 
steeds NS/SF = 250/10 = 25 seconden wordt gemeten. 
Trigger type. Triggering kan handmatig (per keyboard) maar ook extern (2)  via een 
triggersignaal. Dit wordt met een coax verbindig afgeleid van de timer schakeling. 
Deze verzorgt namelijk de vereiste puls: een opgaande flank die binnen 1 ms 
toeneemt van O tot 5 Volt. 
Coördinate measurement. Aangezien we geen gebruik maken van een stappenmotor 
dient deze te worden uitgezet (N). 
File type. Hier kan gekozen worden voor small files (Y) die gebruikt worden voor 
de stroomsnelheid vs tijd overzichten, en long files (N) die nodig zijn om de 
stromingsprofielen langs één van de assen te beschrijven. 
File prefix. De naam van de file kan hier worden opgegeven. Maximaal 6 letters 
zijn hier toegestaan. 

Ook van hier kan met Q - Quit naar het hoofdmenu worden teruggekeerd. 
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3 F.3. Meten met PCM2. 

Met M - Measurement komen we weer in het submenu voor de metingen. Naast de 
calibratie kan hier gekozen worden voor twee soorten metingen: 

- Een plot van de snelheid tegen de tijd. 
- Een file op de (harde) schijf van de computer. 

Na de keuze P - Plot vraagt PCM2 hoeveel samples moeten worden weergegeven (250) 
en hoelang de plots in beeld moeten blijven (bevestig steeds het geopteerde met enter) en 
wacht het vervolgens op het trigger signaal. Hierna meet het vervolgens gedurende de 
ingestelde tijd de stroomsnelheid. Vervolgens wordt op het scherm een plot van de 
stroomsnelheid tegen de tijd weergegeven. De data blijft hierbij NIET bewaard. 

Bij vervolgmetingen hoeven we niet steeds al deze vragen te beantwoorden en strarten 
we op met P; i.p.v. P. PCM2 begint dan meteen de meetcyclus. 

Willen we de data wel bewaren voor verdere verwerking dan dienen we D - Disk te 
kiezen. PCM2 schrijft dan de data weg onder de naam die ingegeven is bij prefix gevolg 
door -S resp. -L al nagelang gekozen is voor small resp. long files. De extensie krijgt de 
vorm O#O, waar # staat voor het measurement number. Deze data kan later nog verwerkt 
worden binnen PCM2. Met Q - Quit kan men ook nu weer terug naar het hoofdmenu. 

3 F.4. Data verwerking binnen PCM2. 

Met D - Data manipulation kunnen de gegevens verder verwerkt worden. Binnen deze 
stage zijn alleen aan de orde geweest: 

P - Plot data. Teken de grafiek van de gegevens die in een file zijn vastgelegd. 
AV - Averaging over periods. De file wordt gecomprimeerd tot 1 cyclus die het gemiddel- 
de is van de 5 afzonderlijke periodes. Hiernaast wordt tevens een lijst aangelegd waarin 
per sampie de standaarddeviatie wordt vastgelegd. De prefix krijgt vervolgens de toevoe- 
ging -A van average. 
N.B. PCM2 vraagt hier ook om het measurement number. Dit is de # zoals in de vorige 
paragraaf besproken. 

De gerefereerde file is geschikt voor verdere bewerking met het programma BIASCO. 
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De grafieken in dit verslag zijn aangemaakt met het programma slide write plus. Om 
de BCM2 files geschikt te maken om ingelezen te worden in slide write werd gebruik 
gemaakt van het FORTRAN programma BIASCO (versie 0.3) zoals die geschreven is 
door P. Reuderink. 

Het programma BIASCO (BInair naar AScii Conversie) is in staat een drietal verschil- 
lende data-files aan te maken. Derhalve dient direct na opstarten (biasco.exe) de keuze te 
worden gemaakt: 

1. meetdata (y) - tijd (x) 
2. meetdata (y) - meetdata (x) 
3. meetdata (y) - parameter (x) 
Kies het type file dat moet worden aangemaakt: 

Om de stroomsnelheid tegen de tijd uit te zetten dient voor 1 gekozen te worden. 
Stoomprofielen kunnen met 3 worden aangemaakt. Bij deze laatste dienen de data wel uit 
een LONG-file te komen. 

Na de keuze 1 vervolgt biasco met: 

O. ongemiddelde files 
1. gemiddelde files 
De meetdata komen uit: 

Omdat over 5 periodes is gemeten, waarna met PCM2 gemiddeld werd, is hier keuze 1 
relevant. Vervolgens kan nog gekozen worden of de standaarddeviatie al dan niet dient te 
worden meegenomen. Wordt deze ook ingelezen dan hebben we de beschikking over 
slechts 4 blokken data (anders S), zodat 4 grafieken in 1 plaatje kunnen worden weergege- 
ven. 

O. standaarddeviatie niet inlezen 
i. stanàaardcieviaiie wel inlezeìì 
Dient de standaarddeviatie meegenomen te worden: 

Waarna het aantal kolommen meetdata (is aantal grafieken in 1 plaatje) opgegeven 
dient te worden: 



Appendix G 

Geef het aantal kolommen meetdatab) (max=4): 

Nu de parameters ingesteld zijn vraagt BIASCO de naam van de PCM2-file waaruit de 
data moet worden ingelezen: 

Geef de binary filenaam: 

Om vergissingen te voorkomen volgt nu de heading van het datablok waarna bevestigd 
dient te worden of dit de gewenste file is. 

kanaal nummer : #  
aantal blokken : #  
aantal periodes : #  
aantal samples : ### 
sample frequentie : ## 
tevreden met gekozen file u h ) :  

Indien het een small-file betreft bestaat deze uit maar 1 blok. Voor het geval het een 
long file betreft dient echter nog opgeven te worden welk blok ingelezen dient te worden. 
Elk blok staat voor een andere positie dus kan hier opgegeven worden van welke positie 
het snelheids-tijd diagram ingelezen kan worden: 

Kies het te lezen blok (max=#): 

Optioneel kan i.p.v. alle data ook slechts een (interessant) gedeelte van de meetperiode 
worden ingelezen: 

Geef het begin sample (max=###): 
Geef het eind sample (min=#,max=###): 

Om tenslotte op te geven naar welke file de ASCII-data weggeschreven dient te 
worden. Om het inlezer, in slide-write te vergemôkksiijker, vadient het de V G Q L ~ ~ L X  deze 
file de extensie .dat te geven. 

Geef de naam van de output file (max 12 char): 
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Tot en met het specificeren van het aantal kolommen meetdata verloopt keuze 3 
(stroomingsprofielen) identiek. Daarna dient eerst het aantal blokken (positie op de as 
waarover het profiel wordt gevormd) opgegeven te worden. 

Specificeer de blokken die het profiel vormen: 
begin blok: 
eind blok: 

De tijd op de x-as in bij keuze 1 kon worden afgeleid uit de sample frequentie. De 
positie is echter vrij te kiezen. Dit maakt het noodzakelijk de parameter (behorende bij de 
as waarlangs het profiel gevormd dient te worden) later op te geven. 

O. blok voor blok vanaf het toetsenbord 
1. mbv startwaarde en increment 
Specificatie van de parameter bij de blokken: 

Zijn de afstanden equidistant dan werkt optie 1 verreweg het snelst. Omdat we echter 
aan de randen de meetpunten dichter opeen kiezen (hier vinden we nl. de grootste 
fluctuaties in snelheid) dan midden in het kanaal zijn we aangewezen op methode O. 

Hierna vraagt BIASCO per blok om de parmeter: 

Geef parameterwaarde bij blok 1: 
Geef parameterwaarde bij blok 2: 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Waarna cok nu weer de input file gekozen dient te worden en de methode weer prallel 
aan de voorgaande ioopt. 
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