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Samenvatting 

SAMENVATTING 

In dit verslag is de bloedstroming in kleine vaten geanalyseerd. Bij de modellening van de 
bloedstroming zijn een aantal vereenvoudigingen ingevoerd. De stationaire traagheidsef- 
fecten, het puïsatieve karakter van Hoed en het iridividüek cd-ï~tíìtkg&rag vat? de r d e  
bloedcellen worden braiten beschouwing geiaien. De veïgelijlkingeg die dm mevtm 
worden opgelost zijn de S tokes-vergelijkingen, Deze vergelgkingen zijn berekend met het 
eindige elementenpakket SEPRAN. 

Er is gekeken naar twee verschillende soorten viscositeitsmodellen van bloed. Het eerste 
model beschrijft een viscositeit die afhankelijk is van de concentratie rode bloedcellen. 
Het tweede model beschrijft een viscositeit die afhankelijk is van de afschuifsnelheid. 

In de viscositeitsmodellen, welke afhankelijk worden gesteld van de concentratie rode 
bloedcellen, worden de rode bloedcellen gemodelleerd als: starre bolvormige deeltjes, 
starre asymmetrische deeltjes en flexibele bolvormige deeltjes. Ook is er een deeltjesvrije 
laag (plasmalaag) aan de wand toegevoegd welke zorgt voor eea sprong in de viscositeit, 
omdat de viscositeit van de deeltjesvrije laag lager is dan van een suspensie. Bij starre 
asymmetrische deeltjes was de viscositeit in de kern het hoogst. Hierdoor was het 
snelheidsprofiel bij starre asymmetrische deeltjes meer afgeplat. Bij flexibele bolvormige 
deeltjes was de viscositeit in de laagst, waardoor het snelheidsprofiel het minst wordt 
afgeplat. 

De volgende drie modellen, welke een viscositeit beschrijven die afhankelijk is van de 
afschuifsnelheid, zijn doorgerekend: het Power-law model, het Casson model en het 
Quemada model. In eerste instantie zijn de modellen met elkaar vergeleken zonder een 
deeltjesvrije laag toe te voegen. Hierbij werd gekeken naar het snelheidsprofiel, de 
viscositeit en de afschuifsnelheid als functie van de straal. De resultaten bij toepassing van 
Quemada en Casson kwamen grotendeels met elkaar overeen. De snelheidsprofielen bij 
Casson en Quemada weken niet veel af van het Newtonse model. Het snelheidsprofiel bij 
Power-law vertoonde meer afplatting dan bij Casson en Quemada. 

Na invoering van de deeltjesvrije laag aan de wand vond er een sprong plaats in de 
viscositeit ter plaatse van de overgang naar de deeïtjesvrije laag. Bij alle drie de modellen 
was het snelheidsprofiel meer afgeplat ten gevolge van de deeltjesvrije laag. Casson 
vertoonde hierbij de laagste maximale snelheid, gevolgd door Quemada. Power-law 
vertoonde in dit geval de hoogste maximale snelheid. 
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Inleiding 

I. INLEIDING 

De functie van bloed is in de eerste plaats het transporteren van stoffen van de ene groep 
cellen (het ene orgaanj naar de andere groep cden. Het bbed veioeït  veel 3'dbsC&?tks, 
te weten: zuurstof, voedingsstoffen, ahvaisiof€em en chemische stoffea. BE bvezde hûûfd- 
functie is het zo constant mogelijk houden van het 'milieu' binnen het lichaam, dat wil 
zeggen van de weefselvloeistof wat betreft temperatuur, zuurgraad en gehalte aan diverse 
opgeloste stoffen. Een derde functie is de bescherming van het lichaam tegen de buiten- 
wereld. 

De mate van uitwisseling bij de eerste twee functies is hoofdzakelijk afhankelijk van de 
concentratie rode bloedcellen (hematocriet) en het debiet (Q. De rheologische aspecten 
van bloed (niet-Newtonse viscositeit, thixotropie en visco-elasticiteit) en de fysisch- 
chemische eigenschappen van plasma, spelen een belangrijke rol in het stromingsgeúrag 
van bloed. 

In dit verslag is de bloedstroming in kleine vaten numeriek gemodelleerd met behulp van 
het eindige elementenpakket SEPRAN. Hierbij zijn twee verschillende soorten vlscosi- 
teitsmodellen voor bloed gebruikt. Het eerste model beschrijft een viscositeit, welke 
afhankelijk is van de concentratie rode bloedcellen. Daarbij worden de rode bloedcellen 
op drie verschillende manieren gemodelleerd, namelijk als: starre asymmetnsche deeltjes, 
starre bolvormige deeltjes en flexibele bolvormige deeltjes. Het tweede soort model 
beschrijft een viscositeit die afhankelijk is van de afschuifsnelheid. Sij afschuifsnelheidsaf- 
hankelij ke viscositeitsmodellen worden de niet-Newtonse visceuze eigenschappen van 
bloed in rekening genomen. De modellen die hiervoor gebruikt worden zijn: Power-law, 
Casson en Quemada. 
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Bloedstroming in kleine vaten 

2. BLOEDSTROMING IN KLEINE VATEN 

2.1. Meidhg 

Bloed is een suspensie van gevormde deeltjes (de verschillende bloedcellen) en vloeistof- 
deeltjes (de chyomicrons) in plasma. Uit experimenten is gebleken dat het plasma zich als 
een Newtonse vloeistof gedraagt met een viscositeit van 9 =1,2.10-3 [Ns/m2] bij een 
temperatuur van 37°C. De chyomicrons zijn van belang voor het vettransport mechanisme 
van de circulatie. Zij zijn 0,2-0,5 pm lang en in zo’n kleine concentratie aanwezig dat ze 
de viscositeit niet beïnvloeden. Bloedcellen kunnen onderscheiden worden in witte en rode 
bloedcellen en bloedplaatjes. De belangrijkste groep cellen voor de rheologische eigen- 
schappen van het bloed zijn de rode bloedcellen, daar zij in de hoogste concentratie (4Q- 
45 %) voorkomen, De volumeconcentratie van rode bloedcellen wordt ook wel hematocriet 
genoemd. De rode bloedcel is in onvervormde toestand een biconcave schijf met een 
soortelijke massa van f,08 kg/m3, wat in figuur 1 te zien is. 

Figuur i : vorm en afmeting van de rode bloedcel 

De rode bloedcel (RBC) bestaat uit een dun membraan gevuld met vloeistof. In de cel is 
geen kern aanwezig. De viscositeit van de inwendige vloeistof is 6-8 10” [Ns/m2]. De 
RBC heeft twee belangrijke eigenschappen die de stroming van bloed beïnvloeden. Ten 
eerste is de cel door de vorm en de flexibiliteit van het membraan sterk deformeerbaar, 
waardoor de cel bij hoge spanningen langgerekt wordt. De deformatie van de rode cellen 
wordt significant bij afschuifsnelheden (y)  groter dan 1 [l/s]. Een maximum wordt 
bereikt bij + = & 100 [Us]. Ten tweede, bij lage afschuifsnelheden (y < 10 [Us]) 
aggregeren de bloedcellen, hetgeen rouleaux-vorming wordt genoemd. Bovendien kan bij 
erg lage afschuifsnelheden een drie-dimensicnaal netwerk worden gevormd. Bij toene- 
mende afschuifsnelheid wordt het netwerk afgebroken en worden de rouleaux gesplitst in 
afzonderlijke cellen. 

De tweede groep opgeloste cellen in het plasma zijn de witte bloedcellen. Door hun 
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geringe aantal hebben zij slechts weinig invloed op de viscositeit. De bloedplaatjes zijn 
wel veel groter in aantal, maar omdat zij ongeveer 10 maal kleiner zijn dan de rode 
bloedcellen zijn ook zij voor de viscositeit veel minder van belang. 

Bloed kan dan ook beschouwd worden als een Newtonse vloeistof (plasma) waarin 
fle~ibek asymn?etz-ische deeltjes @BC) zijn opgelost die in onbelaste toestand aggregeren. 

Er wordt gekeken naar de kleine arteriën met een diameter van 70-500 bm]. Aangeno- 
men wordt dat in deze vaten de verhouding vaat- tot rode bloedceldiameter dusdanig groot 
is dat niet naar de individuele deeltjes hoeft te worden gekeken 121. De bloedstroming kan 
dan worden beschouwd als die van een continue suspensie van deeltjes in een rechte buis. 
De wand van de buis vormt daarbij een discontinuïteit voor de positie van deeltjes, omdat 
zij niet in staat zijn om daar doorheen te gaan. Een deeltje kan niet dichter bij de wand 
komen dan op een halve diameter afstand, zodat de concentratie deeltjes vlak bij de wand 
kleiner zal zijn dan in het midden van de buis. Bovendien zullen de botsingen van de 
deeltjes met de wand er verder nog toe bijdragen dat de deeltjes iets uit de buurt van de 
wand blijven. In het midden van de stroming zal daarnaast door de vele onderlinge 
deeltjesbotsingen de celconcentratie bij benadering homogeen zijn, Door bloed te 
modelleren als een axiale kern van een homogene rode bloedcel suspensie omgeven door 
een celvrjje plasmaiaag, waarvan de viscositeit veel lager is dan in de kern, wordt een 
goede vereenvoudiging verkregen voor de bloedstroming in de relatief grote vaten. Voor 
de celvrije laag wordt een dikte van 4 [pm] gekozen [2]. 

Figuur 2: verdeling celconcentratie 

2.2. Fysisch model 

Een stroming van een incompressibel, Newtons medium wordt beschreven met de Navier- 
Stokes vergelijkingen en de continuïteitsvergelijking . In dimensieloze vorm luiden deze 
vergelij kingen: 

a 
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(2.2) 

Het Strouhal-getal (Sr) is een maat voor de verhouding van de instationaire traagheids- 
krachten tot de stationaire traagheidskrachten. Het Reynolds-getal (Re) is een maat voor 
de verhouding van de stationaire traagheidskrachten tot visceuze krachten. 

uit 821 zijn de volgende ka3kteristieke grootheden van de kleine arteriiin verkregen: 

gemiddelde diameter D = i00 b m ]  
gemiddelde lengte arterie L = 1 
gemiddelde bloedsnelheid u = 4 
dichtheid p = 1,13 lo3 [kg/m3] 
hoekfrequentie w = 10 [Us] 

[m] 
[m/s] 

Wanneer voor bloed een gemiddelde viscositeit van 3 ms/m2] wordt aangenomen 
wordt voor het Reynolds-getal een waarde gevonden van O(1). Uit het lage Reynolds- 
getal blijkt dat de stroming in de microcirculatie sterk bepaald wordt door visceuze 
effecten. Een gevolg hiervan is dat de stroming laminair is en als volledig ontwikkeld be- 
schouwd kan worden. 

Met bovenstaande waarden wordt voor het Strouhal-getal een waarde van 0(10-2) 
gevonden. De stroming kan daarom als stationair beschouwd worden. 

Het Womersley-getal is een maat voor de verhouding van instationaire versnelling tot de 
visceuze kracht. Wanneer de instationaire term wu met de visceuze term uq/R2p wordt 
vergeleken, wordt het getal van Womersley (a) verkregen. 

Voor het Womersiey-getai wordt een waarde van O(1G-I) verhegm. Omdat het Wmer-  
sley-getal erg laag is worden de pulsatieve effecten buiten beschouwing gelaten. 



Bloedstroming in kleine vaten 

Doordat de concentratie van RBC zo hoog is, speelt het rotatiegedrag van individuele 
cellen onder invloed van de snelheidsgradiënt bij beschrijving van de stroming in de 
microcirculatie geen rol van betekenis. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de volgende vereenvoudigingen worden doorgevoerd: 

-de stûtionziiïe m â s s a t r a a ~ h e ~ ~ s ~ ~ ~  wmdefi Suitec beschouwhg gektei 
-het pulsatieve karakter van de bloedstroming wordt buiten beschouwing gelaten 
-het individuele cel-rotatiegedrag wordt buiten beschouwing gelaten 

De vergelijkingen die dan uit vergelijkingen (2.1) worden verkregen zijn de Stokes-verge- 
lijkingen. Deze luiden: 

div ü=O 
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Viscositeit 

3. VISCOSITEIT 

3.1. Inleiding 

AIS een suspensie van random verspreidde deeitjes door een kanaal stroomt met een 
diameter die veel groter is dan de afmetingen van de deeltjes en de afstanden daartussen, 
dan kan het mengsel beschouwt worden als een homogene vloeistof. Door het inbrengen 
van deeltjes in een Newtonse vloeistof zal de effectieve viscositeit stijgen, doordat de 
effectieve afschuifsnelheid op de vloeistof tussen de deeltjes in toeneemt. 

Suspensies van RBC in plasma met een hematocriet tot ongeveer 12% gedragen zich 
Newtons, hoewel hun viscositeit toeneemt bij toenemende hematocriet. Voor hogere 
waarden van hematocriet neemt de viscositeit sneller toe met de concentratie. Duidelijk is 
tenslotte nog de invloed van de deformeerbaarheid van RBC; bij een volumeconcentratie 
van circa 60% verharde cellen stijgt de viscositeit naar oneindig, terwijl een suspensie van 
normale rode bloedcellen zelfs nog stroomt bij een hematocriet van 98%. 

3.2. hvloed van de deeltjes 

Als de concentratie van deeltjes in een suspensie zo laag is dat de mechanische wissel- 
werking tussen deeltjes verwaarloosd kan worden, blijkt deze Newtons te zijn. De viscosi- 
teit als functie van de volumeconcentratie wordt gegeven door: 

Hierbij is (b de werkelijke volumefractie van de RBC. De hematocriet waarde H is 
gewoonlijk iets hoger dan de werkelijke volume fractie 4, omdat een kleine hoeveelheid 
plasma opgesloten zit tussen de cellen. In normale omstandigheden kan een gecorrigeerd 
hematocriet gehalte 6 = 0,96 H gebruikt worden. Deze correctie hangt sterk a€ van de 
deformeerbaarheid van de deeltjes. 
In bovenstaande formule is k, een deeltjes afhankelijke factor, welke ook wel de intrinsie- 
ke viscositeit wordt genoemd. Voor starre bolletjes vond Einstein (1905) theoretisch een 
waarde van k,=2,5 [-I. 

Voor een staafje of ellipsoïde is het effectieve volume groter dan voor een bolletje bij 
hetzelfde volume, wat leidt tot kl > 2,5. Aan de andere kant is kl < 2,5 bij een 
vbeistddïùppel, welke defûrmatie en het richteffect va;: dedijes mdergzzt, met rctíitie 
van de interne vloeistof. 
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Viscositeit 

In het geval van deformeerbare deeltjes, zoals vloeistofdruppels gedispergeerd in een 
vloeistof, heeft Taylor (1932) een uitdrukking gegeven voor k, als functie van de ratio a 
= vi/vp, waarbij vi de interne viscositeit van de deeltjes is. 

2,5 a 1 
rie *I 

kl = 

Dit geeft een viscositeit van: 

(3.2) 

Qok hier geldt dat de vloeistof Newtons is. De viscositeit neemt toe met de volumefractie 
aan deeltjes, alleen langzamer dan bij starre deeltjes. Dit komt omdat de deeltjes iets van 
de deformatie kunnen opnemen, waardoor de effectieve afschuifsnelheid in de omringende 
vloeistof kleiner is. Indien de viscositeit van de vloeistof in de druppel naar oneindig gaat, 
dat wil zeggen dat de druppel stijf wordt, volgt uit formule (3.3) dat de intrinsieke 
viscositeit weer 2 3  wordt. 

In het geval van starre asymmetrische deeltjes neemt de viscositeit van de suspensie zowel 
toe bij toenemende concentratie als bij toenemende asymmetrie van de deeltjes. 
In tabel 1 is de waarde van kl gegeven bij verschillende soorten deeltjes. 

Verhouding 

bol  1 et i e O 2.5 

staaf je 50 10 
ellipsofde 50 47 staafje ellipsofde 

Tabel 1: intrinsieke viscositeiten voor suspensies van starre deeltjes uit [4] 

Be reden dat de intrinsieke viscositeit k, bij dit soort deeltjes groter is dan die van 
bolletjes, is gelegen in het feit dat de deeltjes onder invloed van de Brownse beweging en 
schuifkracht roteren waardoor elk deeltje een vloeistofvolume meeneemt dat groter is dan 
zijn eigen volume. 

In het geval van flexibele asymmetrische deeltjes zorgt de flexibiliteit ervoor dat d j  
gedurende een deel van de rotatiecyclus een gebogen vorm aannemen. Hierdoor neemt het 

11 



Viscositeit 

meeroterende vloeistofvolume af en dus ook de intrinsieke viscositeit k,. De buiging 
neemt toe met toenemende afschuifsnelheid. Dit leidt ertoe dat in de vergelijking met 
starre asymmetrische deeltjes de viscositeit van de suspensie minder snel toeneemt met de 
concentratie en sneller daalt met toenemende j .  

Boven 4- 0,01-0,05 wordt een afwijking van de lineariteit van formule (3.1) waar- 
genomen, deze wordt toegeschreven aan de mechanische wisselwerking tussen de deelSeS. 
De simpelste intixactie heeft betrekkhg op twee alleenstaande deeltjes en geeft de q52 term 
in een machtreeks voor de viscositeit. 

Met behulp van verschillende methoden is de (52 coëfficiënt, k2, berekend wat heeft geleid 
tot een grote spreiding van de waarde van k2. Indien verondersteld wordt dat k, gelijk is 
aan 2 3  varieert de waarde van k2 van 5,2-7,349 [-j. 

Toenemende concentratie vereist meer termen in de reeks van vergelijking (3.4). Er 
bestaat geen theoretische berekening van de coëfficiënten &, zij kunnen alleen bepaald 
worden door het fitten van data. 

3.3. Viscositeitsmodelien 

In deze paragraaf worden drie modellen beschreven waarvan de viscositeit afhankelijk is 
van de afschuifsnelheid, namelijk Power-law, Casson en Quemada. 

Bij suspensies met niet-bolsymmetrische deeltjes wordt structuurviscositeit waargenomen? 
dat wil zeggen dat de viscositeit afhankelijk is van de afschuifsnelheid: r=q(y). Een 
mogelijke verklaring gaat uit van een competitie tussen Brownse beweging en het 
richteffect van de deeltjes door de stroming. De thermische Brownse beweging van de 
bijvoorbeeld staafkormige deeltjes tracht de staafjes een willekeurige origntatie te geven. 
Dit wordt echter tegengegaan door de stroming die ze zo zal proberen te richten dat ze 
een minder grote hindering voor de stroming vormen. Het laatstgenoemde effect neemt 
toe met toenemende afschuifsnelheid y .  Hierdoor neemt de viscositeit af ("shear 
thinning"), zodat de suspensie zich als een pseudo-plast gedraagt. 

Bij hoge afschuifsnelheden treedt een afname van de relatieve viscositeit op ten gevolge 
van oriëntatie en deformatie van RBC. Bij lage afschuifsnelheden treedt een toename van 
de relatieve viscositeit op ten gevolge van aggregatie van RBC. 

12 
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3.3.1. Power-law model 

In het verleden is vaak gepoogd de experimenteel bepaalde flowfunctie van structuur- 
visceuze vloeistoffen me' behulp van eenvoudige modellen te beschrijven. Het meest 
gehnEkte model daarbij is het Power-law model. Veel stmctuurvisceuze vloeistoffen 
!dijken namelijk een schijnbare viscositeit te hebben die als functie van de afschuifsnel- 
heid over vele decaden een S-vormige kromme vertoont. De vorm blgkt vaak over enige 
decaden voor te stellen ais een rechte lijn. 

Hierbij is n een maat voor de afwijking van het Newtons gedrag immers; 
n=l :  Newtons medium, n <  1: pseudoplast 

Er zijn een aantal bezwaren tegen dit model. De Qsische dimensie van C wordt bepaald 
door n. Als tweede bezwaar kan genoemd worden dat indien y - 4  geldt y+= en indien 
+-+o3 geldt y 4 .  Dit klopt niet met de ervarhg: qo en q m  blijken een bepaalde, eindige 
niet nul zijnde, waarde te hebben. 

3.3.2. Casson model 

Er blijken fluïda te bestaan waarbij afschuifsnelheden pas optreden als de afschuifsnelheid 
een bepaalde kritieke waarde heeft overschreden. In dat geval spreekt men van plastico- 
visceuze materialen, De kritieke waarde van de schuifspanning wordt de yield-stress 
genoemd. Vaak wordt als beschrijvend model het Casson model gesteld: 

Hieruit blijkt dat voor y -4 ,  17-00 en dat voor y-00, y+~,,. Dit sluit aan bij de veron- 
derstelling dat voor T <  T* het materiaal zich als een 'vast' materiaal gedraagt, terwijl als 
T >  T* het zich als een vloeistof gedraagt. 

De geëxtrapoleerde waarde voor y 4  wordt als  de yield-stress gedefinieerd. Bloed blijkt 
zich plastico-visceus te gedragen. Het vertoont dan ook een yield-stress welke in de 
grootte orde ligt van 1,s-5 mN/m2, waarbij de waarde van de yield-stress sterk a f  van de 
concentratie RBC. De oorzaak van dit fenomeen moet gezocht worden in de rouleaux- 
vorming van de RBC bij lage schuifspanning en het dan vormen van een verbonden 
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netwerk van geaggregeerde cellen. Dit plastico-visceuze gedrag blijkt voor een bepaald 
gebied van afschuifsnelheden goed beschreven te worden met het model van Casson. 
Voor kleine afschuifsnelheden treedt echter een grote afwijking op, omdat de viscositeit 
naar oneindig gaat als de afschuifsnelheid naar nul gaat. 

3.3.3. Quemada model 

In [5] wordt de intrinsieke viscositeit (k) afhankelijk gesteld van de afschuifsnelheid, wat 
leidt tot een niet-Newtonse viscositeitsvergelijkng welke ook geldt voor suspensies met 
een hoge concentratie RBC. 

De geldigheid van vergelijking (3.7) kan bij verschillende data getest worden. Bij gegeven 
concentratie zal de intrinsieke viscositeit k=k( Y )  als een structurele parameter beperkte 
waarden bereiken: 

&=k(O) k,=k(m) 

Dit leidt tot een afschuifsnelheidsafhankelij ke intrinsieke viscositeit: 

Waarbij: 

Voor geconcentreerde suspensies is de afschuifafhankelijkheid van 0 niet bekend, Aan de 
hand van de hoge en lage afschuiflimieten kan bij benadering voor de volgende vorm 
gekozen worden: 

e=(ryy 

met T = een karakteristieke tijd van de structuur en p = een empirische parameter. 
Uit vergelijking (3.7) wordt nu de volgende formule verkregen: 
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(3.11) 

In [SI is een spreiding van de waarden gevonden namelijk: 

k, =4,QQ - 4,68 

7 = 0,4 - 1,4 [SI 
p = 0,4 - 0,6 

k, E: 1,8 

Interpretatie van 16, k, en r als parameters voor rheologische karakterisatie van bloed uit 
[SI: - k, reflecteert RBC deformatie en oriëntatie bij r y  > > 1. 

- k, vertegenwoordigt RBC aggregatie aangezien bij r j  < < 1 

De drie modellen Power-law, Casson en Quemada worden gefit op experimentele data, in 
het gebied: 4 < j < 1 lo3. 

shear rate [ l/s] 

Figuur 3 : viscositeitsmodeiien voor óioeci: o = Zasson 
-k = Quemada 
* = Power-law 
- = Experimentele data 
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In figuur 3 is te zien dat Quemada en Casson redelijk met elkaar overeenkomen. Power- 
law wijkt buiten het fitgebied sterk van Casson en Quemada af. Indien de afschuifsnelheid 
groter wordt dan 200 [l/s], verandert de visositeit bij Casson en Quemada niet veel meer. 
Bij Power-law verandert de viscositeit nog wel sterk bij afschuifsnelheden groter dan 200 
[Us]. 

Voor de parameters in de verschillende modellen zijn de volgende waarden gevonden. 
Power-law : 

C=0,0103 
n=0,795 

~,=2,8461 10” [Ns/m2] 
q,=7,06 10” [Ns/m2] 

b=5,6 
k, = 1,6 
~=0,76 [SI 

Casson: 

Quemada: 

p=0,45 
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4. "MERIJ3KlZ MODELLERING 

4.1. Inieïding 

Met behulp met het eindige elementenpakket SEPRAN wordt het stelsel vergelijkingen uit 
paragraaf 2.2. (formule 2.6) opgelost. Door gebruik te maken van de boetefunctie- 
methode worden druk- en snelheidsbepaling ontkoppeld opgelost, wat leidt tot kleinere 
stelsels vergelijkingen met minder onbekenden. Dit houdt in dat de continuïteitsverge- 
lijking vervangen wordt door een relatie tussen u en P van de vorm: 

Hierbij wordt E de boetefunctieparameter genoemd. 
In plaats van het oorspronkelijke stelsel wordt nu het volgende stelsel opgelost: 

1 p =  --div Ü 
e 

In [6] wordt aanbevolen om E zo te kiezen dat EAP = O(10-6). Het debiet is gelijk aan 
Q= 7i x R2 x u = 2 lo-'' m3/s. De waarden van L, q en R zijn respectievelijk L=2 10.' 
Em], q = 3  10" [Ns/m2] en L=5 lo9 [m]. Hiermee kan de drukval over de buis bepaald 
worden: 

A P =  * .Q *L 'q = 4,9 lo3 [N/m2] 
IC *R4 

(4.3) 

Dientengevolge een voor de boetefunctieparameter een waarde van E = 1 lo-'* [-I 
gekozen. 

4.2. Randvoorwaarden 

Net probleem dat opgeiost dient te worden, word schematisch weergegeven in figuur 4. 
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G=O 

Figuur 4: randvoorwaarden 

Aan het begin van hc “uis wordt een parabolisch instroomprofiel voorgeschreven, met een 
maximale snelheid van 8 {m/s]. Op alle randen wordt een radiale snelheid van O m/s 
voorgeschreven. Daarmee wordt bij het instroom- en het uitstroomprofiel een volledig 
ontwikkeld snclheidsprofiel opgelegd. Op de wand wordt zowel een radiale als een axiale 
snelheid van nul voorgeschreven. Een radiale snelheid van nul omdat er geen vloeistof 
door de wand kan bewegen. De axiale snelheid is nul, vanwege de no-slip conditie. Op de 
hartlijn wordt ook een radiale snelheid van nul voorgeschreven, dit in verband met de 
symmetrie. 

Om het probleem op te kunnen lossen moet binnen SEPRAN een mesh worden gegene- 
reerd. Deze mesh is opgebouwd met behulp van elementnr.4 ( [6]) .  De programmatuur is 
weergegeven in de bijlage. 

4.3. Resultaten 

De viscositeit, het snelheidsprofiel en de afschuifsnelheid worden als functie van de straal 
voor verschillende viscositeitsmodellen berekend. Eerst wordt de invloed van verschillen- 
de soorten deeltjes, met invoering van een deeltjesvrije laag, bekeken. Daarna zal de 
invloed van een deeltjesvrije laag worden bekeken voor de viscositeitsmodellen: Power- 
law, Casson en Quemada. 

Bij de bestudering van de verschillende deeltjes op de bloedstroming wordt gekeken naar 
starre asymmetrische deeltjes, deformeerbare bolvormige deeltjes en starre bolvormige 
deeltjes (zie respectievelijk formule (3.1), (3.3) en (3.4)). De concentratie RBC wordt in 
de kern op 40% gesteld [2]. Deze kern van een homogene suspensie wordt omgeven door 
een deeltjesvrije plasmalaag met een viscositeit van 1,2 10” ms/m2] (zie figuur 2). De 
deeltjesvrije laag is 4 pm. De viscositeit maakt ten gevolge van de deeltjesvrije laag een 
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sprong bij r=0,46 lo4 [ml. De viscositeit is bij de verschillende soorten deeltjes een 
stapvormige functie, waarbij de grootte van de stap afhangt van het soort deeltje. Bij 
starre asymmetrische deeltjes heeft de viscositeit een waarde van: 6,95 ms/m2] in de 
kern. Bij starre bolvormige deeltjes heeft de viscositeit een waarde van: 3,6 lob3 ms/m2], 
en bij flexibele bolvormige deeltjes een waarde van: 2,3 lo9 [Ns/m2]. 

Ee weïgâig tusse;; de Uedtjesrrije h g  en susye~sle is di'idelijk te zien in figuur 5. De 
afschuifsnelheid vertoont bij de overgang bij r=0,46 1W [m] een sterke stijging. 

c . 
I 

4300 

3870 

3440 

3010 

2580 

2150 

1720 

1290 

860 

430 

O 

3 . ... u 

star bolvormig 

0.00 1.íJOE-5 OZOE-4 0.3- 0 . W  050U 

1030.0 

515.0 

0.0 
0.00 1.íJOE-5 OZOE-4 0.3- 0 . W  050U 

straal [m] straal [na] 

straal [ml 

Figuur 5: afschuifsneiheid als functie van de straal 

In figuur 5 is te zien dat bij starre asymmetrische deeltjes de grootste afschuifsnelheid, 
6450 [l/s], aan de wand optreedt. Bij flexibele bolvormige deeltjes treedt de laagste 
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afschuifsnelheid aan de wand op namelijk 4300 [l/s]. 

In figuur 6 is te zien dat bij starre asymmetrische deeltjes het snelheidsprofiel het meest 
afplat. Dit was ook te verwachten, aangezien bij deze deeltjes de viscositeit Ui het midden 
het grootst is: de viscositeit maakt de grootste sprong. Bij starre bolvormige dedtjes is de 
spring in de viscositeit minder groot: de aQlatting is dan ook minder dan bij starre 
asymmetrische deeltjes. Bg flexibele bolvormige deeltjes is de viscositeit in het midden 
het laagst, waardoor het snelheidsprofiel de minste afplatting vertoont. De verschillen 
tussen de snelheidsprofielen van de verschillende deeltjes is relatief groot. Bij flexibele 
bolvormige deeltjes treedt een maximale snelheid op van 7,05 [m/s], terwijl bij starre 
asymmetrische deeltjes een maximale snelheid van 5,8 [m/s] optreedt. 

straal [ml 

0.0580 

0.0190 

0.0232 

0.0174 

0.0116 

0.0058 

star bolvormig t 0258OoE-1 

i 0.1935OE1 

0.129OoE-1 \ i  
0645ooEZ 

0.00000 
0.00 1.00E-5 0.20- OME4 0.40E4 050E-4 

0.00 1.00E-5 020E-4 030E-4 0.40- 05OE4 

straal [ml 

Figuur 6 :  sneiheidspmfieI 
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Als tweede worden de drie viscositeitsmodellen Power-law, Casson en Quemada met 
elkaar vergeleken. Hierbij zal ook de invloed van de deeltjesvrije laag op de verschillende 
modellen worden bekeken. Hierbij zullen de figuren van de viscositeit, de afschuifspan- 
ning en de snelheid als functie van de straal worden weergegeven. 

straal Imf straal [ml 

straal [ml 

Figuur 7: afschuifsnelheid als. functie van de straal 

In figuur 7 is te zien dat de afschuifsnelheid aan de wand bij Power-law het grootst is, 
34ûû [Us]. Het verloop vai de âfschuifsildlieic! bij Quemada en Casson is hetzelfde. Deze 
afschuifsnelheden vertonen niet veel afwijkingen van het Newtonse model: de afschuifsnel 
hei8 verloopt vrijwel lineair met de straal. De afschuifsnelheid aan de wand is in het 
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Newtonse geval gelijk aan 3200 [Us], bij Casson en Quemada is de afschuifsnelheid 
gelijk aan 3250 [lh]. Deze overeenkomsten met het Newtonse model zijn te verklaren 
met behulp van figuur 3. In figuur 3 was voor Quemada en Casson te zien dat bij 
afschuifsnelheden hoger ckìn 200 [Us] de viscositeiî niet veel meer veranderde; de 
modellen weken nidt veel meer af van het Newtonse model. In figuur 7 is te zien dat 
afscktfsne!h&en hoger dm X% [i/s] a! ûptïdefi bij een s t ï d  gmter 7 IOa [in], .. W Q ( U U W I  m ,,Ann+ de iliet-lhewtûnse effecten iiia betïekking hebben ûp i323 klein gebicf. 

In figuur 7 is te zien dat in het midden (r=O [ml) de afschuifsnelheid gelijk is aan O. Bij 
Casson en Power-law gaat de viscositeit naar oneindig indien de afschuifsnelheid naar O 
gaat (zie formule (3.5) en (3.6)). Dit wordt voorkomen door als maximale waarde voor 
de viscositeit 1 [Ns/m2] in te stellen. 

Quemada Casson 

.i- 0.73oooE2 
E z 0.M145OE-2 

2 0.63woEz 

> 
.- 2 05935OE-2 

0 m E - 2  

05-2 

0.457ooE-2 

0.4115OE-2 

0366ooE2 

03UaOE-2 

0275OoE-2 

. 
I 
.a .- 
.- 
E; 

0.M) 1.KE-5 O B E 4  0 3 W  0.4OE-4 05x4 OM) 1MIE-5 a2QE-4 03OE-4 0.40E-4 050FA 

straal [m] straal [m] 

Power-law 

straal [m] 

Figuur 8: viscositeit als functie van de straal 
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In figuur 8 is te zien dat de viscositeit bij Casson en Quemada bij een straal kleiner dan 
7 10" [m] sterk varieert; daarna daalt de viscositeit slechts langzaam bij toenemende 
straal. Dit is te verklaren uit figuur 7: lage afschuifsnelheden treden alleen op in een klein 
gebied in het midden van de buis, waardoor de niet-Newtonse effecten weinig invloed 
hebben. 

Ye sfielheiéspmfick~~ (figuur 9) zij.- voor Quemada en Casson hetzelfde: beide hebben 
een maximale snelheid van 7,9 [mh]. Het snelheidsprofiel is bij Power-law het meest 
afgeplat, de maximale snelheid is gelijk aan 7,55 [m/s]. 

\ i  0.0316 Quemada 

O.OIS8 

O.OM9 i \i 

0.0790 - on 

2 0.0711 
0 2 0.0632 

O.OS3 

OM74 

0.0395 

0.0316 

0.0237 

0.0158 

O.OM9 

O.oo00 

0.00 1.WE-S O m  03ûE-4 0.40E4 OSOE4 

straal [m] 

Figuur 9: snekeidsprofiei 

De snelheidsgrafieken van Casson en Quemada wijken niet veel af van het Newtonse 
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model, waarbij de maximale snelheid gelijk is aan 8 
volgens de verwachtingen de grootste afwijking van het Newtonse model. 

Na invoering van een deeltjesvrije laag worder, weer het snelheidsprofiel, de viscositeit en 
de afschuifsnelheid als functie van de straal weergegeven. 

[m/s]. Power-law vertoont 

1880 

1410 

940 

470 

O 
0.00 1 . m 5  0- 030- 0.4oE-4 05OE-4 

straal íml 

9 
E 

3 
5 

c 

a 

4365.0 

3880.0 

3395.0 

2910.0 

2425.0 

1940.0 

1455.0 

970.0 

485.0 

0.0 
0.00 1.OOE-5 020E4 03OE-4 0.4OE-4 O.SOE-4 

straal [m] 

straal íml 

Figuur 10: afschuifsnelheid als functie van de straal 

De afschuifsnelheid aan de wand is bij Casson het grootst: 4850 [Us]. De afschuifsnel- 
heid bij Power-law is het laagst: 4300 [Us]. Het verloop van de afschuifsnelheid bij 
Casson en Quemada is met invoerhg van een deeltjesvrije laag niet heizeifde. In alle sirie 
de gevallen is met de invoering van de deeltjesvrije laag de afschuifsnelheid aan de wand 
groter geworden. Wanneer echter wordt gekeken naar de afschuifsnelheid bij een straal 
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kleiner dan 0,46 lo4 fm] is de afschuifsnelheid lager, vergeleken met de situatie zonder 
deeltjesvrije laag. 

0.00 1.ooE-S 020- 0.30- 0.4ûE-4 050E-4 0.00 l-cw5 02OE-4 03OE-4 0.4ûE-4 05oE-4 

straal [mi straal [m] 

0.00 1.0055 O u 1 E 4  03OE-4 0.4OE-4 050E-4 

straal [m] 

Figuur i 1 : viscositeit als functie van de straal 

In figuur 11 is de viscositeit als functie van de straal weergegeven. Bij Power-law is de 
sprong die gemaakt wordt bij de overgang naar de deeltjesvrije laag het kleinst. Het 
verloop van de viscositeit bij Casson en Quemada vertoont grote overeenkomsten. De 
viscositeitswaarde in het midden v;u? Ce bUis efi de sprong die gemakt wordt bij de 
overgang naar de plasmalaag is bij Casson het grootst. 
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In figuur 12 is te zien dat met de invoering van een deeltjesvrije laag de snelheidsprofie- 
len van de verschillende modellen meer worden afgeplat. De verkregen snelheidsprofielen 
van Quemada en Casson wijken niet veel van elkaar af. Wel is het snelheidsprofiel bij 
Power-law nu het minst afgeplat. 
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Figuur 12: snelheidsprofiel 

De verschillen tussen de snelheidsprofielen van Quemada, Casson en die van Power-law 
zijn door de invoering van een plasmalaag verkleind. De maximale snelheid bij Quemada 
is 5,65 1V [m/sj; bij Casso:: 6,hO [ d s ]  en hij Power-hw 6,80 IQ2 [m/s]. 

De overeenkomsten bij de resultaten van Quemada en Casson zijn terug te voeren op 
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figuur 3. Bij het fitten van de modellen in het gebied: 4 < y < 1 lo3, bleken de grafieken 
van Quemada en Casson ook buiten het fitgebied hetzelfde verloop te hebben. 

De afschuifsnelheidsafhankeíijke viscositeitsmodellen Quemada en Casssn bleken niet veel 
af te wijken van het Newtonse model, omdat de viscositeit maar in een klein gebied in het 
midden van de buis sterk varieerde met de sltfacll. Bij Powei-kìw dímei~tege;: varieerde de 
viscositeit over een groter gebied van de straal. 

De invoering van een deeltjesvrije laag bij Power-law, Casson en Quemada had een grote 
invloed op de stroming. De snelheidsprofielen vertoonden een grote afwijking met het 
Newtonse model. 
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5. CONCLUSIE 

In de eerste modellen werd bloed besLhreven als een homogene suspensie omgeven door 
e n  deeltjesvrije laag. De r d e  b1mdcellen in de suspensie werden daarbij gemodelleerd 
As: sthrre bdvo-mjge deeltjes, stme asymmetrische deeltjes en flexibele bolvormige 
deeltjes. De gevonden snelheidsprofielen bij deze modellen kwamen overeen met 
verwachtingen. Doordat de viscositeit in de kern hoger was dan aan de wand, wat 
veroorzaakt werd door de deeltjesvrije plasmalaag, ontstond er in alle gevallen een 
afgeplat snelheidsprofiel. Bij starre asymmetrische deeltjes was de viscositeit in het 
midden het hoogst, zodat het snelheidsprofiel bij starre asymmetrische deeltjes de grootse 
afplatting vertoonde. Bij flexibele bolvormige deeltjes was de sprong in de viscositeit bij 
de overgang naar deeltjesvrije laag het kleinst. In dat geval wordt het snelheidsprofiel het 
minst afgeplat. 

Het Power-law model, het Casson model en het Quemada model, welke een afschuifsnel- 
heids&m.nkefi. ke ~ i s ~ ~ s i t e i t  beschrijven, werden eerst met elkaar vergeleken zonder een 
deeltjesvrije laag toe te voegen. Het snelheidsprofiel, de viscositeit en de afschuifsnelheid 
als fmcîie van de straal van de verschillende modellen werden met elkaar vergeleken, De 
resultaten bij toepassing van Quemada en Casson kwamen grotendeels met elkaar 
overeen. De snelheidsprofielen weken niet veel af van het Newtonse model, omdat de 
viscositeit maar in een klein gebied in het midden van de buis sterk varieerde met de 
straal. De overeenkomsten tussen Quemada en Casson zijn te verklaren door het feit dat 
de grafieken van Quemada en Casson ook buiten het gefitte gebied niet veel van elkaar 
afweken. Het snelheidsprofiel bij Power-law vertoonde meer afplatting dan bij Casson en 
Quemada. 

De invoering van een deeltjesvrije laag bij Power-law, Casson en Quemada had een grote 
invloed op de stroming. Na invoering van de deeltjesvrije laag vond er een sprong plaats 
in de viscositeit ter plaatse van de overgang naar de deeltjesvrije laag. Bij alle drie de 
modellen was het snelheidsprofiel meer afgeplat ten gevolge van de deeltjesvrije laag. 
Casson vertoonde hierbij de laagste maximale snelheid, gevolgd door Quernada. Power- 
law vertoonde in dit geval de hoogste maximale snelheid. 

Het nadeel van het Power-law en Casson model was dat indien de afschuifsnelheid naar 
nul gaat, de viscositeit naar oneindig gaat. Omdat bij r=O [m] een afschuifsnelheid van 
nul optreedt, leverde dit numerieke problemen op. De modellen werden daarom aange- 
past: er werd voor de viscositeit een maximale waarde van 1 [Ns/m2] ingesteld. 
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BIJLAGE A Programmatuur 

Invoer voor sepmesh 
MESHZD 
points 

pl=(OdO,OdO) 
p2= (Od0,Zd-2) 
p3= (O. 46d-4,Zd-2) 
p4=(0.5d-4,2d-Z) 
p5= (O - 5d-4, OdO) 
p6=(0.46d-4,0d0) 

curves 
cl=line2 (pl,p2, nelm=30, ratio=2, factor=l.25) 
c2=iine2 (pz,p3, nelm=20, ratio=2, factor=l.25) 
c3=line2 (p3,p4, nelm=5) 
c4=line2 (p4, p5, nelm=30, ratio=2, factor=O -8) 
c5=line2 (p5, p6, nelm=5) 
c6=line2(p6,pl,nelm=ZO,rat~o=2, factor=0.8) 
c7=line2 (p3, p6, nelm=30, ratio=2, factor=O. 8 )  

SI= quadrilateral4 (cl, c2, c7, c6) 
sZ= quadrilateral4(-~7,~3,~4,~5) 

surf aces 

renumber 
p l o t  (plotfm=lOdO, yfact=ld-2, ]mark=5, numsub=l) 
END 

N 

Figuur Al:  mesh 
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Hoofdprogramma 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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C 

program s t o k e s  
i m p l i c i t  none 

i n t e g e r  
s 
$ 
s 
s 
$ 
s 

d o u b l e  p r e  
h 

kmesh ( l o o ) ,  kprob  (loo), i n t m a t  ( l o o ) ,  is01 (5,91, 
ius@r! l0O) , iUork! lO) .  m a t r ( 5 ) ,  i r h s d ( 5 ) ,  i i n b l d ( l l 1 ,  
i v a ï u e ,  i p i c t ,  n p i c t ,  number, massmt ( S ) ,  i s l o l d ( 5 , 2 ) ,  
i p o s s t ,  i c h e l d ,  i c h o i s ,  i x ,  jdegfd ,  i v e c ,  i e l h l ? ,  
iprob, i i n v e c ( l O ) ,  i t e r ,  n i t e r ,  s e c i n v ( 5 ) ,  idum, i, 
i u s e r î  (100)  , i p r e s s  (5), n c n t i n ,  c o n t i n ,  i s t r m  (5), i c h e l s ,  
j p o i n t , p s i p h i , i s h e a r ( S )  , i n v e c l ( 5 , 2 ) ,  s t r e s s ( 5 )  

c i s i o n  u s e r  (IOO), work ( l o ) ,  x j d i m ( ó ) ,  v a l u e s  (31,  
r i n v e c ( 2 0 )  , u s e r 1  (100) , d i f m a x , r i n v e c l ( 3 )  

i n t e g e r  i r e f w r ,  i r e f r e ,  I r e f e r  
common /cmcdpi/  i r e f w r ,  i r e f r e ,  i r e f e r  
s a v e  /cmcdpi/  

/cmcdpi / 
U n i t  numbers t o  u s e  f o r  c e r t a i n  s t a n d a r d  i n -  and o u t p u t  f i l e s .  

i r e f w r  U n i t  number t o  u s e  f o r  "normal"  w r i t e s  
i r e f r e  Same f o r  s t a n d a r d  r e a d s  ( m o s t l y  keyboard i n p u t )  
i r e f e r  Same f o r  e z r o r  messages _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ - _ -  

s n t e g e r  i b u f f r  
common i b u f f r ( 5  0 0 0  0 0 0 )  

kmesh(1)  = 100 
k p r o b ( 1 )  = 100 

s t a r t  o f  program ( s t a n d a r d  f o r  e a c h  

c a l l  s e p s t l  (kmesh, kprob,  i n t m a t ,  5 0 0 0  

create a s o l u t i o n  v e c t o r  

c a l l  c r e a t e ( 0 ,  kmesh, kprob,  i s o l )  
xidim í 1) =l. 5d-3 

_ - _ - _ _ _ - - - _ _ _ - -  

s e p r a n  program) 

0 0 0 )  

- . .  
c a l l  p r i n o v  (isol, kmesh, kprob,  1, ' v e l o c i t y ' ,  x idim,  idum) 

d e f i n e  boundary c o n d i t i o n s  

c a l l  p r e s d f  (kmesh, kprob,  isol) 

f i l l  c o e f f i c i e n t s  f o r  b u i l d  

i p r o b  = 1 
r u s e r ( 1 )  = 100 
u s e r ( 1 )  = 100 
c a l l  f i l c o f (  i u s e r ,  u s e r ,  kprob,  kmesh, i p r o b )  

f i l l  c o e f f i c i e n t s  f o r  d e r i v a  ( t o  overcome error message) 

i p r o b  = 1 
i u s e r l ( 1 )  = 100 
u s e r l ( 1 )  = 100 
ca l l  f i l c o f (  i u s e r l ,  u s e r l ,  kprob ,  kmesh, i p r o b )  

c read v i s c o s i t y  p a r a m e t e r s  
C 

r e a d ( r r e f r e ,  *) ( r i n v e c ( i )  ,i=1,20) 
C 

c p e r f o r m  i t e r a t i o n s  

n i t e r = 2 0  
C 
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do 100 iter=l,niter 
write (*, *) ' Iteration number * ,iter 
write (irefwr, *) * Iteration number I ,  iter 
call copyvc (isol, rslold) 

C 
c compute and print DI1 
C 

rchois = O 
icheld=9 
ix = o 
Idegfd = O 
ivec = O 
call deriva (ichois, icheld, ix, ldegfd, ivec, secinv, kmesh, kprob, 

values (1) =OdO 
values (2) =5d-3 
values ( 3 )  =O 
ichois = 1 

& islold, islold, iuserl, userl, relhlp) 

C call plotln (ichois, ivalue, values, number, kmesh, kprob, secinv, 
C &  ipict, npict, 15dO,ldO,'r','secinv') 

c compute viscosity 
C 

C 

C 

C 
C 
C 

C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 

iinvec(1) = 5 
iinvec(2) = 32 
iinvec(3) = O 
iinvec(4) = 1 
iinvec(5) = 1 

call manvec (iinvec, rinvec, secinv, idum, islold (1,2), kmesh, 
$ kprob) 

build the large matrix and vector 

iinbld(1) = 10 
iinbld(2) = 1 
iinbld(3) = O 
iinbld(4) = O 
iinbld(5) = O 
iinbld(6) = O 
iinbld(7) = O 
iinbld(8) = O 
iinbld(9) = O 
iinbld(l0) = 2 
call build( iinbld, matr, intmat, kmesh, kprob, irhsd, 

$ massmt, i s o l ,  islold, luser, user ) 

solve the system 

iposst = o 
call solve( iposst, matr, isol ,  irhsd, intmat, kprob ) 

plot velocity vectors 

call plotvc(l,2,isol,isol, kmesh,kprob, 15d0, ,007d0,3d-2) 

call diffvc( O, i so l ,  islold, kprob, difmax) 
write (*, *) ' iteration = * , iter 
write(*,*) ' i s o l  - islold = ',difmax 
write (irefwr, *) 'iteration = ' ,iter 
write(irefwr,*) ' isol - islold = ',difmax 
if (difmax .le. ld-5) then 

else if (difmax .ge. ld2) then 
got0 101 

write (*, *) ' no covergence of steady solution!' 
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got0 1000 
end if 

C 
100 continue 
101 continue 

c piot viscosity 
C 

C 

ichois = 1 
values (1 ) =OdO 
values (2) =1.5d-2 
values ( 3 )  =O 
number= 1 

npict=l 

call plotln(ichois,ivalue,values,number, kmesh,kprob, 

ipict=l 

call prinov (islold (1,2), kmesh, kprob, 1, 'visc' , xJdim, idum) 
h islold(l,2) ,ipict,npict, 15dO,IdO,'r','visc') 

compute shear stress 

iinvec (1) =4 
iinvec (2) =31 
iinvec ( 3 )  =O 
iinvec (4) =1 

call manvec (iinvec, rinvecl, islold (1,2), secinv, stress, 

call prinov(stress, kmesh, kprob, l,'stress',xjdim,idum) 
h kmesh, kprob) 

plot shear stress 

rchois = 1 
values (l)=Od0 
values (2) =1.5d-2 
values (3)=0 
nurnbe r= 1 
ipict=1 
npict=l 

call plotln (ichois, ivalue, values, number, kmesh, kprob, 
stress, ipict,npict, 15dO,ldO,'r','stress' ) & 

C 
h 

ichois = 1 
values (1) =4.9999d-5 
values (2) =OdO 
values ( 3 )  =90 
number= 1 

npict=l 
ipict=1 

11 plotln(ichois, ivalue,. ilues,number,kmesh, kprob, 
stress,ipict,npict, 15dO,ldO,'r', 'stress') 

C 
C 
c plot streamfunction 
C 

ichels= 1 
ivec=2 
jpoint=O 
call stream (ichels, ivec, istrm, jpoint, psiphi, kmesh, kprob, isol) 

number=l 
ncntln=O 

C 

C call plotcl (number, kmesh, kprob, istrm, contln, ncntln, 
C &  20d0,0.001d0,0) 

r _  plot velocity vectors 
C 
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C 

C 
C 
C 

call plotvc(l,2,isol,isol,krnesh,kprob, 15d0, .007d0,36-2) 

plot velocity profile z=1.5d-2, z=1.9à-2 

values (1) =OdO 
values (2) =1.5d-2 
values (3)=0 
i d l o i s  = 1 
number=2 
ipict=l 
npict=l 
call prinov(iso1, kmesh, kprob, 1, 'velocity' ,xidim, idurn) 
call plotln (ichois,  ivalue, values, number, krnesh, kprob, isol, 

L ipict, npict,lSdO, ldO,'r','snelheid') 
C 

values (1) =OdO 
values (2) =1.9d-2 
values (3) =O 
Ichois = 1 
number=2 
ipict=l 
npict=l 
call prinov (secinv, kmesh, kprob, 1, 'secinv' , xjdirn, idum) 
call plotln (ichois, ivalue, values, number, krnesh, kprob, i so l ,  

& ipict, npict, 15dO,IdO,'r','snelheid') 
c 
C plot DI1 
C 

ichois = 1 
number = 1 
values (1 ) =OdO 
values (2) =1.5d-2 
values (3) =O 
call prinov (secinv, kmesh, kprob, 1, 'secinv' , xjdirn, idurn)  
call piotln (ichois, ivalue, values, number, krnesh, kprob, secinv, 

& ipict, npict, 15d0, IdO, ' r' , ' secinv' ) 
C 
C plot shear rate 
C 

ichois=O 
icheld=8 
call deriva (ichois, icheld, ix, jdegfd, ivec, ishear, krnesh, kprob, 

call prinov (ishear, kmesh, kprob, 1, ' ishear', xytdirn, idurn) 
ichois=l 
values (i) =OdO 
values (2) =5d-3 
values (3) =O 
call plotln(icho~s,ivalue,values,nurnber,krnesh,kprob,ishear,ipict, 

& isol, isol, iuserl,userl, ielhlp) 
C 

& npict,lSdO, ldO,'r','ishear') 
C 
C genereren uitvoer 
C 

call output (krnesh, kprob, i s o l )  
C 
c finish the program 
C 
1000 continue 

C 

call finish( O ) 
end 

double precision function funcbc(ichois,r, z,phi) 
double precision r, z, phi 
Integer ichois 

C 
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* definieren plaatsafhankeli3ke randvoorwaarden 
if (ichois.eq. 1) then 

endif 
end 

double precision fanction fUnc (ichois, ri Z ,  phi) 
double precision r, z,phi 
integer ichois 
if (ichois.eq. 1) then 

endif 
end 

subroutine funvec (rinvec, reavec, nvec, coor, visc) 
integer nvec 
double precision rinvec (*) , reavec (*) , coor ( * )  , visc 
integer model 
double precisron al, bl, cc, xl, ty, nc, C, n, kk, ko, t,h, 

funcbc = -32d6*(r+Oe5d-4) *(r-0.5d-4) 

func = -32d6* (r+O .5d-4) * ( r - O .  5d-4) 

& tt,np,p,k,nl,Klaalfa,k2,z,b 

model=int (rinvec (1) ) 
al=rinvec(2) 
bl=rinvec ( 3 )  
xl=rinvec i 4) 
np=rinvec (5) 
C=rinvec ( 6 j 
n=rinvec (7 )  
kk=rinvec ( 8 )  
ko=rinvec ( 9 )  
t=rinvec( 10) 
p=rinvec ( 11 ) 
h=rinvec (12) 

nl=6d-3 
K1=12dO 
alfa=l.O7dO 
if ( model -eq. 1) then 

c Power-law model 
C 

if ( coor(1) .It. xl) then 

else 

endif 

visc = min(C*(reavec(l))**(n-l),ldO) 

visc = np 

C 
else If (model .eq. 2) then 

C 
c Casson 
C 

C 

model 

if ( coor(1) .It. xl) then 
cc = sqrt (ai) +(sqrt (bl) ) /sqrt (reavec(1)) 
v1 s c=min { cc* cc, 1 dO ) 

vis c=np 
else 

endif 

else if (model .eq. 3 )  then 
C 
c Quemada model 
c .  

k=kk+ (ko-kk) /(I+ (t*reavec (1) ) ** (p) 
C if (coor(1) .lt. xl) then 

z=O. 97dO*h 
visc=np* ((l-O.SdO*z*kf ** (-2)) 
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C else 
C visc=np 
C endif 
C 

else if (model .eq. 4) then 
> c  

c Newtons 
C 

visc=3d-3 
C 
c Concentratie-modellen 
C 

else if ( model .eq. 5) then 
if (coor(1) .It. xl) then 

else 

endif 

visc=np*(ldO+2.5dO*h+6.25dO*h*h) 

visc=np 

C 

else if (model .eq. 6) then 
if (coor(1) .It. xi) then 

else 

endif 

vrsc=np* (ldO+h* ( (ldOt2.5dO*nl/np) / (ldO+nl/np) ) ) 

visc=np 

C 

else if (model .eq. 7 )  then 
if (coor(1) .It. xl) then 

else 

endif 

visc=np* (ldO+Kl*h) 

visc=np 

C 
else if (model .eq. 8) then 

if (coor(1) .It. xl) then 
z=O. 97dO*h 
k2=(2.5dO*alfa) / (ld0-0.5dO*alfa*z) 
visc=np/((ld0-0.5d0*k2*z)*(ld0-0.5dO*k2*~)) 

visc=np 
else 

endif 
C 

else if (model .eq. 9) then 
if (coor(1) .It. xi) then 
z=0.97dO*h 
visc=np* (IdO-alfa*z)/ ((ld0-1.75dO*alfa*z) * (ldO-l,75dO*alfa*z)) 

visc=np 
else 

endif 
C 

else if (model .eq. 10) then 
if (coor(1) .It. xl) then 
z=O.97dO*h 
b=O .78d0 
visc=np*(ld0+(2.5dO*z) /(ZdO*(idO-b'z))) **2 

visc=np 
else 

endif 
C 

endi f 
end 

subroutine funalg( valuel, value2, value3) 
double precision valuel, value2, value3 

value3 = valuel*value2 

end 

C 

C 

C 
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Invoer voor hoofdprogramma 

PROBLEM 
types 
elgrpl , (type=4 04) 
essbouncond 
degfdl = curves0 (ci, c6) 
degfd2 = curves0 (c4,c6) 

END 
MATRIX 

END 
CREATE VECTOR 

method = 2 

type = solution vector 
degfdl = (value=OdO) 
degfd2 = (func=l) 

END 
ESSENTIAL BOUNDARY CONDITIONS 

curves0 (cl, c6), degfdl= (value=OdO) 
curves0 (c4), degfdZ= (value=OdO) 
curves0 (c5, c6) ,degfd2= (func=l) 

END 
COEFFICIENTS 
# for build 

elgrpl (nparm=8) 
coef 1= (value=ld-10) #penalty parameter 
coef2= (value=l. 133d3) #density 
icoef 3=0 #MCONV (O=Stokes, l=Picard, 2=Newton) 
coef4= (value=OdO) #omega 
coef5= (value=OdO) #f 1 
coef 6= (value=OdO) #f 2 
icoef 7=1 #MODELV (1-Newtons, 2=Power-law) 
coefS=(old solution 2, degree of freedom 1) 

END 
COEFFICIENTS 
# for deriva 

elgrpl (nparm=7) 
coef 1= (value=ld-10) #penalty parameter 
coef2= (value=l. 133d3) #density 
icoef 3=0 #MCONV (O=Stokes, l=Picard, 2=Newton) 
coef4= (value=OdO) #omega 
coef5= (value=OdO) #f 1 
coef 6= (value=OdO) #f 2 
icoe f 7= 1 O 1 #MODELV (1-Newtons, 2=Power-law) 

END 
10 2.8461d-3 7.06d-3 4.6d-5 1.2d-3 0.0103d0 0.795d0 1.6d0 
5.6d0 0.76d0 0.45d0 4d-1 OdO OdO OdO OdO OdO OdO OdO OdO 
# 
# model 
# al 
# bl 
# xl 
# nP 
C C  
C n  
# kk 
# ko 
C t  
C P  
# h  
OUTPUT 
END 

37 


	Voorblad
	Samenvatting
	Symbolenlijst
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. Bloedstroming in kleine vaten
	3. Viscositeit
	4. Numerieke modellering
	5. Conclusie
	Literatuur
	Bijlagen

